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ا سرم

کــه در دو بخــش اتــاق ایــران و  اتــاق بازرگانــی 
که  اتاق تهران فعال اســت، تنها نهادی است 
منافــع بخش خصوصــی را در صحنه اقتصاد و 
که  سیاســت ایران نمایندگــی می کند. نهادی 
کید شده است  در اساسنامه آن به صراحت تا
که با بهره گیری از اراده و نفوذ صاحبان سرمایه 
ایــن صنــف  از منافــع  بــرای دفــاع  و صنعــت 
کره در  تــاش می کنــد و از ابــزار چانه زنــی و مذا
نهادهــای مختلف قدرت برای افزایش حضور 
بهــره  بخش خصوصــی  فعالیــت  تســهیل  و 
گذشته  که  کنون در پرتو سال هایی  می گیرد. ا
که آغاز شده،  و دورانی به پایان آمده و عصری 
که این نهاد چه اندازه  سؤال جدی این است 
توانسته اســت این وظیفه ذاتی و خطیر خود 
را در عرصــه سیاســت گذاری و تصمیم ســازی 
ایران پیش ببرد و رد پای حضور و تاثیرگذاری 
کمیتــی ایــران  اتــاق بازرگانــی در نهادهــای حا
که  گر معتقد به این مسئله باشیم  کجاست؟ ا
کنونی را می تــوان فرصتی طایی برای  دوران 
احیای نقــش بخش خصوصــی و نقش آفرینی 
اتــاق بازرگانــی بــه حســاب آورد، اهمیــت این 
که:  ســؤال مضاعف و روشــن تر می شــود. چــرا 
کــه رئیــس دولــت یازدهــم در  اول از ایــن نظــر 
قامــت مدافــع بخش خصوصــی ظاهــر شــده 
کابینــه اعتــدال  و از اولیــن روزهــای فعالیــت 
کــه بــرای اعــاده اعتبــار و احیــای  کــرده  اعــام 
نقش بخش خصوصی برنامه دارد. این جمله 
که »هــر آنچه فضیلت  معــروف رئیــس جمهور 
اســت در بخش خصوصی اســت و تصدی گری 
دولت منشاء اصلی مشکات مدیریت جامعه 
گویای تفکری اســت  ایران اســت« به روشــنی 

که بر سکاندار دولت یازدهم حکفرماست.
در  می تــوان  را  فرصــت  ایــن  دوم  جنبــه 

حضــور »تیــم مدیــران حامــی و حافــظ منافع 
بــه  یازدهــم  کابینــه  در  بخش خصوصــی« 
حســاب آورد. بــا نگاهــی بــه فهرســت اعضای 
ســتاد اقتصــادی دولــت بــه روشــنی می تــوان 
کســانی  کثریــت اعضای دولت را  که ا دریافــت 
اقتصــاد  صحنــه  در  کــه  می دهنــد  تشــکیل 
ایــران بــه داشــتن تفکــر جانبدارانه نســبت به 
از  بخش خصوصــی شــهره هســتند. شــماری 
ســاله  هشــت  ســیطره  دوران  در  حتــی  آنــان 
دولــت ضــد بخش خصوصی، عهــده دار نقش 
و فعالیــت در حوزه هــای اقتصــاد آزاد بودند. و 
کلیدی )نفت،  کار 3 وزارتخانــه  کهنــه  وزیــران 
صنعــت و راه و شهرســازی( تــا وزرای جدیــد 
ارتباطــات، نیــرو و اقتصــاد و دارایــی، معــاون 
و  دولــت  ســخنگوی  جمهــوری،  رئیــس  اول 
آزاد  مناطــق  در  جمهــوری  رئیــس  معاونــان 
گرایش عمیق و دیرین نســبت به  کدام بــا  هــر 
بخش خصوصی شــناخته شــده انــد. حتی در 
میــان حلقه مدیــران متحــد بخش خصوصی 
کابینــه روحانی این بار اتاق بازرگانی موفق  در 
شد یکی از اعضای سرشناس خانواده خویش 
کابینــه بنشــاند. حضــور موثــر و  گلــوگاه  را در 
نقش مهم محمد نهاوندیان با سابقه ریاست 
کنــار ســایر عوامل  اتــاق بازرگانــی در دولــت در 
کــه رئیس  فوق الذکــر ایــن پیــام آشــکار را دارد 
دولــت اعتدال بر آن اســت تا فاصله و شــکاف 
و  میــان دو حــوزه مدیریــت دولتــی  طوالنــی 

غیردولتی را به حداقل برساند.
گشــوده  جنبه ســوم این فرصت را می توان در 
شدن درهای دیپلماسی ایران به روی طیف 
کــرد. آرزو  تجــار و صاحبان ســرمایه مشــاهده 
بــزرگان  طوالنــی  ســالیان  کــه  خواســته ای  و 
دولت هــا  از  را  آن  ایــران  تجــارت  و  اقتصــاد 

کــرده بودنــد. ارتبــاط نهاد دیپلماســی  طلــب 
بــا بخش خصوصــی در دوره اخیر بــه اندازه ای 
که در طول سه سال اخیر جایگاه  نزدیک شد 
ویــژه ای در ســفرهای خارجــی دولتمــردان به 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اختصــاص یافــت و 
در اغلــب دیدارهــای مهــم شــخص روحانی و 
وزیــر خارجــه با طرف هــای خارجــی، چندین 
و چنــد چهــره از بخــش بــازار و بازرگانــی ایــران 
کردند. نقطــه اوج این تعامل  نیز حضــور پیدا 
بخش خصوصــی  و  خارجــی  سیاســت  میــان 
که محمد جــواد ظریف  ایــران، اظهاراتی بــود 
در باب وظایف دستگاه دیپلماسی در نسبت 
بــه تجار و فعاالن اقتصادی به زبان آورد. آنجا 
کــه وی ســفرا و نماینــدگان سیاســی ایــران در 
ج را خادمان عرصه تجــارت ایران معرفی  خــار
کرد و وظیفه اصلی آنها را تســهیل و پشتیبانی 
از ســرمایه گذاری و فعالیــت بخش خصوصــی 

کرد. کشورهای مختلف اعام  ایران در 
حیــات  جدیــد  فصــل  در  مهــم  نکتــه 
آن مجســم  نهــاد  و  ایــران   بخش خصوصــی 

که ایــن مجموعه  )اتــاق بازرگانــی( ایــن اســت 
گذرانــد. قاطبــه  دورانــی از تهدیــد و چالــش را 
مدیــران این نهاد از برهه هشــت ســاله دولت 
نهــم و دهــم بــه عنــوان دوره انــزوا و اســتحاله 
الگــوی  می کننــد.  تعبیــر  بخش خصوصــی 
گونــه ای  سیاســت گذاری آن هشــت ســال بــه 
که نه تنها مجالی برای بــروز و ظهور اراده  بــود 
بخش خصوصــی فراهــم نمی کــرد بلکــه پایــه و 
که همانا بر قواعد علم  اساس تفکر این بخش 
کشــانید. اغلب  اقتصاد آزاد اســت را به چالش 
کان اقتصــادی در این دوره به  تصمیم هــای 
شــکل سلســله مراتبــی از باال بــه پایین جاری 
خ ســود و بهــره بانکی تا  می شــد. از تعییــن نــر
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کاال تا  گــذاری بــرای  تعرفــه واردات و از قیمــت 
توزیــع و تخصیــص اعتبــار و تســهیات بانکــی 

همگی تابع اراده و دستور راس دولت بود.
یــار  سیاســی  بخــت   92 ســال  از  بعــد 
بخش خصوصی ایران شد. غل و زنجیر تحریم 
نفس گیــر و طوالنــی از پــای اقتصــاد و تجــارت 
ایــران بــاز شــد و تجــار و ســرمایه گذاران ایرانــی 
بــرای اولیــن بار توانســتند طعــم خــروج از انزوا 
و انســداد بانکــی و مالــی را بچشــند. در ایــن 
که نقش اتــاق بازرگانی به عنوان  مرحله اســت 
گاه اصلی  که دولت روحانی آن را تکیه  نهادی 
 بــرای پیشــبرد برنامه هــای همــکاری تجاری و 
سرمایه گذاری با طرف های خارجی بویژه بلوک 

کانون توجهات می نشیند. غرب قرار داد، در 
در چنین شــرایطی این ســوال نیازمند بررســی 
راســتی  بــه  کــه  اســت  موشــکافانه  و  دقیــق 
اتــاق  آن،  مجســم  نمــاد  و  بخش خصوصــی 
بازرگانــی چــه انــدازه از این فرصت چهار ســاله 
توانســت در تثبیــت موقعیــت خویش و اصاح 
ایــران اقتصــاد  دولتــی  شــدت  بــه   ســاختار 
 بهــره بگیــرد و آیــا آورده اتــاق بازرگانــی در ایــن 
عنــوان  بــه  کــه  هســت  انــدازه ای  بــه  مــدت 
ریل گــذاری بــرای شــروع یک حرکــت جدید در 

دولت آینده محاسبه شود.
کارنامه اتــاق بازرگانی،  کارکــرد و  بــرای ارزیابــی 
دســت  در  روشــنی  معیارهــای  و  شــاخص ها 
کامیابی  که می توان با تکیه بر آنها موارد  است 
و همینطــور وظایف برزمین مانــده آن را احصا 

کرد.
در  بازرگانــی  اتــاق  گام هــای  تریــن  ملمــوس 
مختلــف  نهادهــای  بــا  تعامــل  بــاب  گشــودن 
کارنامــه این  حکومــت برداشــته شــد. آنچــه از 
گرفتن بازار  نهــاد پیــش روی ما قرار دارد رونــق 
گو میان چهره های تصمیم گیر  گفت و  رایزنی و 
حکومت بــا نماینــدگان بخش خصوصــی بود. 
مصــداق عینــی ایــن اتفــاق نیــز همانا سلســله 
کــه بــه  نشســت ها و جلســات همفکــری بــود 
صــورت مســتمر بــا حضــور مدیــران اقتصادی 
ارشــد دولــت، مجلــس و حتــی مســئوالن قوه 

قضائیه جریان داشته است.
طــور  بــه  نشســت ها  ایــن  در  اتــاق  اعضــای 
گشــودن  پــی  در  چیــز  هــر  از  قبــل  مشــخص 
موانــع و محدودیت هــای موجــود بر ســر نقش 
بودنــد.  ایــران  اقتصــاد  در  بخش خصوصــی 
که  بخشــی از ایــن موانع ماهیت حقوقــی دارد 
گرو نقش مجلس هســت.  رفــع و اصــاح آن در 
شــاید یکی از نقــاط امید اتــاق بازرگانی در این 
برهــه حضــور چهره هــوادار بخش خصوصی در 
راس مجلس است. علی الریجانی از منتقدان 

دیریــن تصدی گــری دولــت بــوده و بــر همیــن 
اساس در هر سه دوره ریاست اش بر قوه مقننه 
گســترش داد.  بــاب تعامــل با اتــاق بازرگانــی را 
البتــه حضــور چهره هــای نزدیک بــه الریجانی 
در راس اتــاق بازرگانی مثل محمــد نهاوندیان 
در ایــن دوره باعــث افزایــش تعامــل مجلــس و 
بخش خصوصی شــد و این ارتبــاط در مواردی 
بــه اصــاح پــاره ای از قوانیــن از جملــه قانــون 
کار و نیز قانون اصل ۴۴ قانون اساسی  کسب و 
انجامیــد. در برهه انتخابــات مجلس دهم نیز 
کوشــید بــا حمایــت از طیفــی از  اتــاق بازرگانــی 
کاندیداهــای همفکــر خویــش، بــر میــزان نفوذ 

کشور بیفزاید. خویش در مرکز قانونگذاری 
گام های اتاق بازرگانی در بهره گیری از  از این رو 
فرصــت تغییر در مجلس هماننــد دوران تغییر 
دولت قابل اعتنا است. در سایه نگاه مشترکی 
کــه امروز مجلس دهم و دولــت یازدهم در دوه 
حوزه اقتصاد و دیپلماســی دارد، اتاق بازرگانی 
بــرای اولیــن بــار توانســته جایــگاه خــود را بــه 
گیــری در جریان  ســطح یکــی از اضاع تصمیم 
»تدوین قوانین فرادستی« مثل سیاست های 
و  ششــم  توســعه  قانــون  مقاومتــی،  اقتصــاد 
همینطور تهیه قوانین مربوط به خروج از رکود 

و سرمایه گذاری های پس از برجام ارتقا دهد.
گیــری ترکیب اعتدالی  در حــال حاضر با شــکل 
بــه  نســبت  بازرگانــی  اتــاق  ســران  مجلــس، 
تحقــق خواســته ها و انتظــارات برزمیــن مانده 
کانون هــای تصمیم گیــری امیدوار   خویــش در 
که برخی  گفت وگوهای رسانه ای  شــده اند. در 
از  آنهــا  داشــتند  بازرگانــی  اتــاق  چهره هــای  از 
اصــاح تصویر بخش خصوصــی و اتاق ایران در 
کرده اند  کید  گفته و تا نزد افکار عمومی ســخن 
که در  که تاحدی توانسته اند رسوبات بدبینی 
گذشــته نسبت به نقش اصحاب تجارت  دوره 
وجــود  ایــران  اقتصــاد  در  بخش خصوصــی  و 

داشت را بزدایند.
بعــد از مرحلــه اعتمــاد ســازی و تغییــر نگاه هــا 
بــه نقش بخش خصوصی شــاید دومین اتفاق 
کارنامــه اتــاق را بتــوان در خیــز آرام آن برای  در 
حضــور در میادیــن بین المللــی و بهره گیــری از 
فرصت هــای پــس از برجــام بــه حســاب آورد. 
کــرات نمایندگان  فهرســت بلنــد دیدارها و مذا
اتــاق بــا بــزرگان اقتصــادی جهــان در تهــران و 
کــه  اســت  آن  گویــای  اروپایــی  پایتخت هــای 
دوران حاشیه نشینی و دوری بخش خصوصی 
ایران از سیاســت خارجی رو به پایان اســت. بر 
گزارش ها بعد از برجام بیش از 120 مقام  اساس 
بلند پایه خارجی شــامل شش رئیس جمهور، 
چهار نخست وزیر، ٢٥ وزیر و یازده رئیس اتاق 

و چندیــن مقــام خارجــی دیگــر در اتــاق ایــران 
حضــور یافته انــد و به طور متقابــل نمایندگان 
اتــاق بازرگانــی همپــای دیپلمات هــای ایــران 
گشودن باب همکاری  برای بستن قراردادها و 
گــذاران خارجــی تاش  بــا شــرکت ها و ســرمایه 
کــرده انــد ضمــن آنکــه در ایــن مدت در ســایه 
بــه  توانســت  بازرگانــی  اتــاق  دولــت،  راهبــرد 
مکانیسم مشترک همکاری با سفارتخانه های 
ایــران بویــژه نــزد قدرتهــای اقتصــادی دســت 

یابد.
نشــانه ها  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  البتــه 
تحــرک  و  تــاش  از  کــه  نمونه هایــی  و 
بخش خصوصی نمایان شده هنوز تا شکستن   
ساختار دولتی و متمرکز آن فاصله بسیار است 
اخیــر  دوره  در  بازرگانــی  اتــاق  فعالیت هــای  و 
بــه ویــژه پــس از برجــام را می تــوان تنهــا پیش 
درآمدهایــی بــرای آغــاز یــک حرکــت جدید به 
برابــر  در  موانــع  و  مقاومت هــا  آورد.  حســاب 
گــذاری امــور  آزادســازی اقتصــادی و پروســه وا
کــه بــا چند  بــه بخش خصوصــی چنــان اســت 
تصمیــم و مصوبــه یــا نشســت رفع نمی شــود. 
بنابرایــن در مســیر فعالیــت اتــاق بازرگانــی نیــز 
بــه نوعــی شــاهد حضــور توامــان فرصت هــا و 
بــه  تولیــد  بخــش  هنــوز  هســتیم.  چالش هــا 
از  بخش خصوصــی  قــدرت  شــاهرگ  عنــوان 
رکــود عمیق رنج می بــرد و همچنــان صاحبان 
منابــع مالــی و پولــی یعنــی سیســتم بانکــی از 
دمیــدن نفــس تــازه و تزریق ســرمایه به بخش 
تولیــد امتناع می ورزد. هنوز انحصــار و رانت بر 
بخش هــای مهمــی از اقتصــاد و تجــارت ایــران 
حکمفرمــا اســت و بازیگــران اقتصــاد پنهــان از 
نظــارت  و  شــفافیت  رقابت پذیــری،  هرگونــه 
طفره می روند، هنوز برگزاری مناقصات مربوط 
قاعــده  از  عمرانــی  پروژه هــای  از  بســیاری  بــه 
نیســت.  برخــوردار  رقابت پذیــری  و  شــفافیت 
بخش خصوصــی  اســتعدادهای  و  توانمنــدی 
زیرسایه رانت های بخش خصولتی و نظامی به 
بن بست می رسد. همه می دانیم که آنچه امروز 
گرفتــه ماحصــل   تفکر دیرینه ای اســت  شــکل 
که ریشــه در مســائل ایدئولــوژی، قانونگذاری، 
بــر  اســتراتژهای مدیریتــی و ضعــف تحمیلــی 
گذشته  گر دوره 8 ساله  بخش خصوصی دارد. ا
کرد، دوره فعلی فرصتی  این بیماری را تشدید 
که  کنون  برای یافتن درمان های موثر اســت. ا
اتاق بخشی از شکوه و جایگاه خود را باز یافته، 
کنار سایر حامیان و مدافعان  انتظار می رود در 
دگرگونــی  خطیــر  ماموریــت  رقابتــی،  اقتصــاد 
ســاختار بیمــار و پرآفــت اقتصاد ایران را به ســر 

منزل مقصود برساند.  
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 امیر داداشی- بیکاری یکی از مهم ترین بحران های
کنونـی و پیـش روی اقتصـاد ایران اسـت، به طوری   
کاهش نرخ بیکاری  که بسـیاری از برنامه ریزی ها بر 
در سـال های آتی اسـتوار اسـت. بررسی های صورت 
در  می دهـد  نشـان  ایـران  آمـار  مرکـز  توسـط  گرفتـه 
هـزار   800 و  میلیـون   ۷8 جمعیـت  از  حاضـر  حـال 
نفـری ایـران، 22 میلیـون نفـر شـاغل هسـتند. بـه 
این ترتیب با اشـتغال 2۷ درصدی جمعیت ایران، 
بـه ازای هـر فـرد شـاغل در ایـران بیـش از دو نفر فاقد 
بـار  کـه  معناسـت  بـدان  ایـن  دارنـد.  وجـود  شـغل 
تامیـن هزینه هـای هـر 3/۵ نفـر در ایـران بـر عهـده 
یـک نفـر اسـت. از جمعیـت ۷9 میلیون نفـری ایران 
۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت شـغلی و اقتصادی در 
حـال حاضـر ندارنـد. فعـال نبـودن ایـن جمعیـت به 
معنـای عـدم مشـارکت اقتصادی این افراد نیسـت، 
کـه بخشـی از ایـن جمعیت را بیکاران و کسـانی  چـرا 
کار هستند.  تشکیل می دهند که در جست وجوی 
بـا  گفت وگـو  در  اقتصـاددان،  جامسـاز،  محمـود 

»آرمـان امـروز« در ایـن بـاره توضیـح می دهـد.
کـز  مرا سـوی  از  شـده  اعـام  آمـار  جدیدتریـن 

که فقط حدود ۲۷  رسـمی دولتی نشـان می دهد 
درصد از کل جمعیت ایران دارای شغل هستند. 
کشـور  چنیـن درصـدی از میـزان اشـتغال در یـک 

نشـانه چیسـت؟
بیـکاری، هزینـه جدیـدی در اقتصـاد نفتـی دولتـی 
شـده  ایجـاد  اشـتغال  و  اسـت  کـرده  ایجـاد  ایـران 
طـی سـال های گذشـته بـه هیـچ وجـه بـا رونـد رشـد 
جمعیـت متناسـب نیسـت. بـه ویـژه نـرخ بیـکاری 
جمعیت دانش آموخته دانشگاهی بیش از درجات 
می دهـد  نشـان  آمارهـا  اسـت.  تحصیلـی  پایین تـر 
کـه هـر سـال  بـا توجـه بـه تعـداد دانـش آموختگانـی 
غ التحصیـل  فار عالـی  موسسـات  و  دانشـگاه ها  از 
می شـوند، اشـتغال متناسـب بـا آنهـا ایجـاد نشـده و 
گـر وضعیـت بـه همیـن منـوال ادامـه یابـد، چالـش  ا
بسـیار بزرگـی پیـش روی اقتصاد ایران قـرار می گیرد. 
دانـش  بیـکاری  معضـات  نیـز  کنـون  ا هـم  گرچـه 
اسـفباری  بسـیار  موضـوع  دانشـگاهی  آموختـگان 
کنونـی  شـرایط  کـه  نمی رسـد  نظـر  بـه  امـا  اسـت، 
کشـور بـا توجـه بـه سیاسـت های موجـود،  اقتصـاد 
ظرفیـت حـل ایـن معضـل را حتـی در میان مـدت 

بـرای  کـه  دانش آمـوزان  همچنیـن  باشـد.  داشـته 
غـم خـود  و  و هـم  پـول  تمـام  بـه دانشـگاه ها  ورود 
پذیرفتـه  دانشـکده ای  در  تـا  می کننـد  صـرف  را 
بـه  را  خـود  بیـکاری  سـال  پنـج  یـا  چهـار  شـوند، 
تعویـق می اندازنـد و متاسـفانه از سـال های پایانـی 
دانشـگاه، آنان با ناامیدی به آینده پس از دانشـگاه 
نـگاه می کننـد. زیـرا افراد زیـادی را می بینند که قبل 
کاری  هنـوز  امـا  شـده اند،  غ التحصیـل  فار آنـان  از 
نکرده انـد.  پیـدا  خـود  شـخصیت  و  شـان  درخـور 
کـز  مرا سـوی  از  گـه گاه  کـه  آمارهایـی  اینکـه  ضمـن 
رسـمی در زمینه هـای مختلـف اعام می شـود اغلب 
بـا واقعیـات اقتصـادی و اجتماعی جامعه سـازگاری 

نـدارد.

بایــد  را  مؤلفه هایــی  چــه  آمارگیــری  کــز  مرا
مــد نظــر قرار دهنــد تا آمــار آنها بــه واقعیات 

کشور نزدیک شود؟ اقتصادی و اجتماعی 
به طور مثال ساعات کار در هر کشوری حدود هفت 
کـه تمـام وقـت به  کسـانی  تـا هشـت سـاعت اسـت و 

 بهره وری اقتصادی
 در دولت قبل نزدیک به صفر بود

ر کرد محمود جامساز م
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کار اشـتغال دارند شـاغل شـناخته می شـوند. اما در 
کار در هفته به عنـوان یک  کشـور مـا هـر یـک سـاعت 
شـغل قلمـداد شـده و در آمارهـا گنجانـده می شـود. 
صـرف نظـر از ایـن دیدگاه نسـبت به اشـتغال، اصوال 
کـه متاسـفانه تاثیـری  کشـور مـا  مسـئله مهم تـر در 
بسـیار منفـی در رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی دارد، 
کار  بهـره وری عوامـل تولیـد به ویژه بهـره وری نیروی 
کشور ایران بهره وری نیروی  که در  است. به طوری 
کار حـدود 2۵ دقیقـه تـا یـک سـاعت در یک شـیفت 
که در کشورهایی  کاری برآورد شـده اسـت. در حالی 
کار هفت ساعت در یک  نظیر ژاپن بهره وری نیروی 

می دهـد  نشـان  ایـن  و  اسـت  شـیفت 
کـه چـه میزانـی از رشـد تولیـد ناخالـص 
بـه  معطـوف  و  مرهـون  آنهـا  داخلـی 

بهـره وری اسـت.

پــس آیــا می تــوان اینگونــه نتیجه 
کــه بهــره وری اشــتغال در  گرفــت 

ایران حدود صفر است؟ 
کشـور مـا بهـره وری منفـی اسـت. در  در 
که  پایـان دوره ریاسـت جمهـوری دهم 
رشـد اقتصـادی منفـی ۶/۴ داشـتیم، 
صفـر  از  پایین تـر  بسـیار  مـا  بهـره وری 
بوده است. لذا اقتصاد ما با دو مشکل 
اساسـی از لحـاظ اشـتغال و بهـره وری 
که از ارکان رشـد تولید ناخالص داخلی 
ایجـاد  بـرای  روبه روسـت.  هسـتند، 
اشتغال الزم اسـت سرمایه گذاری های 
مـورد  ایـن  در  و  گیـرد  صـورت  مولـد 
سـبب  بـه  کـه  خـاص  زمانـی  برهـه  و 

اختاس هـای  و  فسـادها  مالـی،  محدودیت هـای 
کـه بخشـی از آنهـا فـاش شـده و ثـروت  گسـترده ای 
نمی توانـد  دولـت  اسـت  بـرده  یغمـا  بـه  را  ملـی 
سـرمایه گذاری مولـد انجـام دهـد. همچنیـن هنـوز 
بسـیار  نیـز  نفـت  بهـای  و  نشـده  آشـکار  برجـام  آثـار 
پایین تـر از سـال های گذشـته رقـم خـورده و ایـن امر 

اسـت. گوارتـر سـاخته  نا را  وضعیـت 

آیا در این زمینه می توان از بخش خصوصی 
گرفت؟ کمک 

در  سـال ها  طـی  آنچنـان  نیـز  خصوصـی  بخـش 
ناپایـدار  دسـتورالعمل های  از  ناشـی  فشـارهای 
دولتـی و بازارهـای انحصـاری تحـت اراده دولت هـا و 
همچنیـن هزینه هـای اضافـی تولید ناشـی از اعمال 
کارآمـد دولت هـا قـرار داشـته اسـت  سیاسـت های نا
کنـون  کـه دیگـر رمقـی بـرای سـرمایه گذاری نـدارد. ا

کنند،  آنها به کمک بانک ها هم نمی توانند اعتماد 
زیـرا بانک هـا بـه بنگاهـدار تبدیـل شـده اند و منابـع 
تسـهیاتی خـود را بـه خـواص اعطـا می کننـد. بـه هر 
حـال بـرای دسترسـی به هدف رشـد اقتصـادی پنج 
که امکان تحقق آن دور  درصد در پایان سال جاری 
که بر میزان سرمایه گذاری  از ذهن است، الزم است 
داخلـی و خارجـی افـزوده شـود. ضمـن آنکـه مسـیر 
همـوار  نیـز  ریسـک  کـم  و  مطمئـن  سـرمایه گذاری 
کان  شـاخص های  سـایر  طـور  همیـن  و  شـود 
سیاسـی  ثبـات  و  اقتصـادی  قـدرت  کـه  اقتصـادی 
ارزشـیابی موسسـات معتبـر  تابلوهـای  را در  کشـور 

مالـی و اقتصـادی بین المللـی منعکـس می کننـد به 
کـه این فرایند  رتبه هـای مطلوب سـوق داده شـوند 
کوتاه مدت عملی  به اعتقاد من با برنامه ریزی های 
نیسـت. سـرمایه گذاران حرفه ای به رغـم دیدارهای 
کشـورهای غربـی  سیاسـی- اقتصـادی نماینـدگان 
بـه  هـم  را  تفاهم نامه هایـی  آنکـه  ضمـن  ایـران  از 
هیچکـدام  هنـوز  متاسـفانه  امـا  رسـانده اند،  امضـا 
از حـد تفاهـم بـه قلمـرو عمـل وارد نشـده اند. زیـرا 
هنـوز مشـکات مالـی و روابـط پولـی و بین المللـی 
از بانک هـای  ایـران حـل نشـده و بسـیاری  بـا  آنهـا 
مهـم جهـان نظیـر H.S.B.C، پاریبـاس، اسـتاندارد 
جریمه هـای  تـرس  از  و...  چارتـرد 
بـاز  سـر  ایـران  بـا  معاملـه  از  آمریـکا 
مسـئله  دیگـر  طـرف  از  می زننـد. 
گـروه ویـژه اقـدام مالـی  پیوسـتن بـه 
کشـورهای غربـی  کـه اخیـرا از سـوی 
برای جلوگیری از پولشویی و تامین 
مالـی تروریسـم و همچنیـن قاچـاق 
مـواد مخـدر پیشـنهاده شـده هنـوز 
آنکـه دولـت  بـا وجـود  کشـور مـا  در 
مخالفت هـای  بـه  اسـت،  موافـق 
گروه هـای مخالـف  زیـادی از سـوی 
که ایـن امر مانع  دولـت منجـر شـده 
پیوسـتن ایران به FATF می شـود. 
مـراودات  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
مالـی و پولـی بانکـداری بین المللـی 
گـرو پیوسـتن ایـران  کشـور مـا در  بـا 
زیـرا  اسـت.  فوق الذکـر  سـازمان  بـه 
شفاف سـازی  سـازمان  ایـن  هـدف 
ایمنـی  بـرای  پـول  انتقـال  و  نقـل 

کشورهاسـت.

اجرایــی شــدن برجــام تــا چــه حــد بــر روند 
اشتغالزایی ایران تاثیر داشته است؟

کـه بـه آن اشـاره شـد، مسـائلی هسـتند  موضوعاتـی 
کـه در مسـیر رشـد اقتصـادی ایـران قـرار دارد و هـر 
گرچـه بـه  چـه زودتـر بایـد حـل شـود. مسـئله برجـام 
توافـق نهایـی هـم رسـیده اسـت، امـا اجـرا شـدن آن 
مسـئله  بـه  مربـوط  تحریم هـای  کلیـه  برداشـتن  و 
کـه  هسـته ای ایـران هنـوز در مرحلـه عمـل آنچنـان 
جهـت  همیـن  بـه  اسـت.  نشـده  وارد  بـوده،  قـرار 
کشـور مـا بـه لحـاظ اقتصـادی تقویـت و از رشـد  تـا 
نخواهـد  قـادر  نشـود،  برخـوردار  مثبـت  اقتصـادی 
کنـد. ضمـن آنکـه نـرخ  بـود مسـئله اشـتغال را حـل 
رشـد جمعیـت نیز خـود یک چالـش بـزرگ در زمینه 

کشـور ماسـت. اشـتغالزایی در 

اســت  الزم  اشــتغال  ایجــاد  بــرای   
ســرمایه گذاری های مولــد صــورت گیرد 
برهــه زمانــی خــاص  و  مــورد  ایــن  و در 
کــه بــه ســبب محدودیت هــای مالــی، 
فســادها و اختالس های گســترده ای که 
بخشــی از آنهــا فاش شــده و ثروت ملی 
را بــه یغما برده اســت دولــت نمی تواند 

سرمایه گذاری مولد انجام دهد. 
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نحوه مواجهه با صنعت آب
اما و اگرهای  سد سازی و  پدیده ای به نام  خشکسالی

 میزگردی با حضور اسماعیل مسگرپور، فریدون خزاعی و رضا حاجی کریم  

بررســی موضوع پدیدآمدن بحران آب از منظر 
متخصصــان و فعاالن صنعــت آب تفاوت های 
ملموســی بــا  بررســی این مقولــه از زاویــه نگاه 
ایــن  دارد.  آب  مرتبطــان  یــا  متولیــان  ســایر 
کم  گونــه ای از آب و ضوابط حا کارشناســان به 
که به نظر  بر بهره برداری از آن سخن می گویند 
می رســد، در دهه های اخیر از آن غفلت شــده 
اســت. در نــگاه این دســته، آب باید به عنوان 
کاالی استراتژیک.  کاال شــناخته شــود آن هم 
گــروه از فعاالن  نقطــه ثقل توجه مشــترک این 
مشــارکت  جلــب  و  آب  مدیریــت  مســئله  آب 
کــه به هــر نحــوی مصرف کننده  کســانی اســت 
کــه در ســالیان دور  آب هســتند شــبیه آنچــه 
کشــاورزان همگــی در تمام فرایند  کم بود و  حا
اســتحصال و بهره بــرداری از آن ســهیم بــوده 
از نظــر منابــع آب در چــه  کــه  و می دانســتند 
وضعیتی هســتند و مکانیسم استفاده از آن را 
بــا توجه به موجــودی و میــزان تجدیدپذیری 
کــه خبرآنایــن  تنظیــم می کردنــد. میزگــردی 
مسگرپورطوســی«،  »اســماعیل  حضــور  بــا 

»فریــدون خزاعــی« و »رضا حاجی کریــم« برگزار 
کرده به بررســی مســائلی چون تاثیرسدســازی 
بــر بروز بحــران آب، تأثیــر جدا شــدن مدیریت 
عرضــه و تقاضــا، فقدان بهــره وری و اقتصادی 
نبود آب پرداخته است. »اسماعیل مسگرپور« 
تحصیلکــرده مهندســی مکانیــک و مدیریــت 
ارشــد  کارشناســی  مقطــع  در  اســتراتژیک 
هیأت مدیــره  اول  نایب رییــس  عنــوان  بــه 
فدراســیون صنعــت آب ایــران به ویــژه بر روند 
تاریخی جدا شدن مدیریت منابع و عرضه آب 
از دســت مــردم و نبــود بهــره وری در مدیریــت 
که  کید داشت. »فریدون خزاعی«  منابع آب تأ
تحصیل کرده رشــته راه و ســاختمان در مقطع 
کارشناســی ارشــد از دانشــکده فنــی دانشــگاه 
تهران اســت تحقق اقتصــاد مقاومتی را منوط 
بــه ســامان دادن بــه وضعیــت آب و اقتصــاد 
فدراســیون  دبیــرکل  وی  کــرد.  توصیــف  آن 
صنعــت آب ایــران اســت. »رضاحاجی کریــم«، 
مهندسی مکانیک خوانده و دکترای مدیریت 
اســتراتژیک از دانشــگاه نیــس فرانســه دارد و 

نماینده ســندیکای شــرکت های تاسیســاتی و 
تجهیزاتی در فدراســیون صنعت آب اســت. او 
کــرد: مدیریــت آب یک  کیــد  در ایــن  میزگــرد تأ
زنجیره به هم پیوســته بســیار پیچیده  است و 
حــوزه نفوذ آن با نفــوذ به معاش تک تک افراد 
جامعه سنجیده می شــود. در چنین شرایطی 
به صــورت مطلق نمی توانیم بگوییم ســاخت 
همه سدها مشکل داشته، سد به عنوان یک 
ســاختار فیزیکــی، بخشــی از نظــام مدیریــت و 
توزیــع آب اســت و بدون توجه به شــبکه های 
معنــا  آن  پایین دســت  آبخوانــداری  و   آبیــاری 

پیدا نمی کند.
کــه  دارد  آن  از  نشــان  اقلیمی ایــران  بررســی 
کشور  همواره خشک و بیابانی بوده و مردمان 
مــا نیــز از دیربــاز در حــال دســت و پنجــه نــرم 
کردن با این طبیعت خشــن بوده اند. قنات ها 
کرده  کــه مردم ابــداع  کاریزهــا و روش هایــی  و 
بودند تا از پس این طبیعت خشــک و بیابانی 
برآینــد نشــانی از همیــن وضــع اســت. بــا ایــن 
وصــف االن مــا دچــار بحــران آب هســتیم و از 
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سوی دیگر تغییرات اقلیمی نیز خبر از شدید تر 
گی جغرافیایی  می دهد. با این  شــدن این ویژ
گذشــته خودمــان را  کــه مــا  توضیــح چــه شــد 
کردیــم آب داریم و حاال  کردیم و فکر  فرامــوش 
بــا بحــران آب مواجــه شــده ایم؟ چــه رونــدی 

باعث این وضعیت شد؟
کــه   مســگرپور: آنچــه مــا را از ایــن فضایــی 
کردیــد دورکــرد جــدا شــدن مدیریــت  ترســیم 
و  قنــات  درگذشــته  اســت.  تقاضــا  و  عرضــه 
کــه متعلق به یــک یا چند روســتا بود  کاریــزی 
کنان آن  یا موقوفه ای از اشخاص بود همه سا
روستا در حفظ و نگهداری آن با هم همکاری 
مرحلــه  در  حفــاری،  مرحلــه  در  می کردنــد. 
الیروبــی و مهمتــر در بهینــه مصرف کــردن آن. 
کشــت خــود را نیز با میزان آب ســاالنه ای  نوع 
کــه از این قنــات جاری بود تنظیــم می کردند. 
گر ایــن منبع آب  کــه ا در نتیجــه می دانســتند 
خشــک شــود زندگــی شــان در ایــن روســتا از 
بیــن مــی رود. مدیریــت عرضه و تقاضــا در آب 
یکپارچــه و توســط ذی نفعــان انجام می شــد. 
کــه مدیریــت عرضــه و تقاضــا را از  از آنجایــی 
گرفتیم و به دست دولت سپردیم،  ذی نفعان 
گمان بردند آب  کشاورزان ما،  ذی نفعان نظیر 
یک ثروت ملی و بی پایان است، هیچ اطاعی 
هــم از منابــع نداشــته و ندارنــد و نمی داننــد 
پشــت ســدها چقدر آب هســت و چقــدر از آن 

قابل عرضه است.

آب  منابــع  مدیریــت  موضــوع   
ً
اساســا آیــا 

کمیتی است یا این سیاست که مدیریت  حا
گیرد  عرضــه و تقاضــا توســط دولت صــورت 

اشتباه بوده است؟
کمیتی اســت   مســگرپور: حتمــًا موضوع حا
نیســت.  کمیــت  حا بــه  منحصــر  اجــرا  در  امــا 
ذی نفعــان بایــد در آن نقــش داشــته باشــند 
کننــد. وقتــی  گاهــی در آن عمــل  و همــراه بــا آ
ذی نفعــان را در مدیریــت منابــع آب دخالــت 
می دهیــد بــه آنهــا اطاعــات هــم می دهیــد و 
آن هــا خودشــان بــه مدیریــت بهتــر عرضــه و 

تقاضا می پردازند.
موضوعــی  آب  اینکــه  در  حاجی کریــم:   
کمیتی اســت، بحثی نیســت و دامنه نفوذ  حا
گسترده اســت. وقتــی از نهاده های  آن بســیار 
انــرژی صحبــت می کنیــم، مثــًا بنزین، شــاید 
درگیــر  خیلــی  کلــی  طــور  بــه  جامعــه  افــراد 
درگیــر  غیرمســتقیم  طــور  بــه  یــا  نباشــند  آن 

کنیــد فــردی در یک روســتا در  باشــند. فــرض 
او  می کنــد،  زندگــی  صعب العبــور  منطقــه ای 
بــه طــور غیرمســتقیم از بنزیــن و حتــی بــرق 
تأثیــر می پذیــرد امــا آب بــا حیــات تک تــک ما 
کــه حقوق همه  ارتبــاط دارد. حــوزه ای اســت 
بایــد در آن دیده شــود. بحــث مدیریت آن نیز 
که باید با مشارکت  کمیتی اســت  موضوعی حا
در  آب  مصــرف  میــزان  گیــرد.  انجــام  مــردم 
کشــاورزی خیلی باالست و همین سبب شده 
کشاورزی برود  نوک پیکان انتقادها به سمت 
ح می شود،  و وقتی بحث آب مجازی هم مطر
در وهلــه اول این پرســش به میان می آید چه 
که محصوالتــی با این همه میزان  کاری اســت 
مصــرف آب تولیــد شــود. امــا موضــوع دیگری 
ح اســت و آن اینکــه از منظــر اســتراتژیک  مطــر
و در حــوزه مؤلفه های تعیین کننده در امنیت 
ملی، دولت باید بتواند پتانسیل تأمین غذای 
کشــاورز را  کنــد. بنابرایــن باید  کشــور را حفــظ 
در ایــن معــادالت ببینــد و در تصمیم گیری ها 
مشــارکت داده شــود و در مدیریــت عرضــه و 

تقاضا حقوقش محاسبه شود.

که به  کنون و در برنامه هایی  فکــر می کنید تا
صورت برنامه های میان مدت ۵ ساله تهیه 
کشــاورزان و حقــوق  و تدویــن شــده اســت 
آنهــا در عرضــه و تقاضــای آب دیــده نشــده 

 است؟
شــده  دیــده  اســت  ممکــن  حاجی کریــم:   
کشــاورزی دیده  باشــد، اما بــا دیدگاهی دور از 
کشاورزی قدمت  شــده اســت. در فات ایران 

دوران  ایــن  در  شــک  بــی  و  دارد  ۷هزارســاله 
و....  خشکســالی  و  آب  بحران هــای  بارهــا 
گذاشــته و در تمــام ایــن مــدت  را پشــت ســر 
کرده است و امروز  پتانسیل های خود را حفظ 
می بینیم قنات های ایران به ثبت بین المللی 
که  رسیده اســت. بــرای نمونــه در منطقــه یزد 
ایرانیــان  اســت  کم بــارش  و  اقلیمی خشــک 
مدیریــت منابع آب را بلد بوده اند. در جاهای 
قالــب  دیگــر همین طــور. چطــور می شــود در 
همیــن برنامه هــای توســعه ای حــوزه آبریــزی 
نظیــر دریاچه ارومیــه به ایــن روز می افتد؟ در 
کشــورهای  کــه در همیــن خاورمیانــه  حالــی 
کوچکــی با 2/1 میلیارد مترمکعب حجم قابل 
اســتحصال آب، نیــاز تغذیــه ای ۵-۶ میلیــون 
تأمیــن می کننــد و حتــی مشــغول  را  نفــر آدم 
بــه صــادرات محصــوالت خــود هســتند ولــی 
منابــع آنهــا دچــار بحــران نشده اســت. مــا نیز 
گذشــته  در  را  بهینــه  مصــرف  مدیریــت  ایــن 
کشاورز ما هم آن را بلد بوده است  داشته ایم و 
امــا در دوره معاصــر به او نقشــی در مدیریت و 
کشــاورز و  برنامه ریزی منابع آب نداده ایم، نه 
کشــاورزی و نه ســایر تشکل های  تشــکل های 
بخــش خصوصــی؛ و ایــن روند ســبب شــده تا 
کنار ســایر مولفه ها امروز شــاهد بحران آب  در 

باشیم.

که داده شــد و  آقــای خزاعی، بــا توضیحاتی 
که در مدیریت آب طی شــده  رونــد تاریخــی 
گرفتــه  از ذی نفعــان  منابــع آب  و مدیریــت 
بــه دولــت ســپرده شــده و ســپس  شــده و 
دولت با برنامه ریزی هایی ســعی در اعمال 
که مدیریت منابع آب  کرده  سیاســت هایی 
از ذی نفعان عمًا ســلب شــده فکر می کنید 
بــرای  کارهــا و سیاســت های یکســان  ایــن 
اقلیم پهناور و متفاوت مناسب بوده است؟

 خزاعــی: ببینید مگــر ما چیزی مهمتر از آب 
کل شــی حی«. باید همه  داریــم؛ »و من الماء 
تاشــمان را بــرای تأمیــن و حفــظ آن انجــام 
دهیــم، چــون بــه همه چیــز ما مربوط اســت. 
آب فقط تشــنگی نیســت. در چنین شــرایطی 
کنونی منجر شده عدم  آنچه به بروز مشکات 
دخالــت دادن بخــش خصوصــی در مدیریــت 
منابــع آب و مصــرف آب قطعــًا یکــی از دالیلــی 
کــه در پدیــد آمــدن معضل امــروز نقش  اســت 

داشته است. 
 مــورد دیگــر فرهنگ مصرف آب اســت. ما در 

 بررســی اقلیمی ایران نشــان از آن دارد 
کــه همــواره خشــک و بیابانــی بــوده و 
مردمان کشــور ما نیــز از دیرباز در حال 
دست و پنجه نرم کردن با این طبیعت 
کاریزهــا  خشــن بوده انــد. قنات هــا و 
کــرده  کــه مــردم ابــداع  و روش هایــی 
بودنــد تــا از پس این طبیعت خشــک 
و بیابانی برآیند نشانی از همین وضع 
اســت. بــا ایــن وصــف االن مــا دچــار 
بحــران آب هســتیم و از ســوی دیگــر 
تغییــرات اقلیمی نیــز خبــر از شــدید تر 
شدن این ویژگی جغرافیایی  می دهد.
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دوره ای نــه چنــدان دور بــرای جمعیــت 20 تا  
30 میلیون نفــری باید برنامه ریزی می کردیم و 
منابع ما هم به نسبت بیشتر بود و امروز برای 
جمعیــت 80 میلیون نفــری بایــد برنامه ریــزی 
کنیــم و منابع مــان هــم تحلیــل رفته انــد. در 
چنیــن شــرایطی نوع برخوردمــان هنوز عوض 
کشاورزی می کنیم  نشده است. همان طوری 
می کردیــم.  کشــاورزی  قبــل  ســال   ۵0 کــه 
که  کنیم  بنابرایــن بایــد بــه این مســئله دقــت 
گاه بــه منابع آب  مصرف کننــده مــا امروز باید آ
گــر همیــن روند مصــرف ادامه  باشــد و بدانــد ا

کنــد بــا چــه عواقبــی مواجــه خواهــد  پیــدا 
شــد. پس باید در نحوه مصــرف تجدیدنظر 
که بســیار حائز اهمیت  کنیــم. نکته دیگری 
اســت مســئله ســرمایه گذاری در این عرصه 
کشــاورز مــا ۶ مــاه از ســال آب را  گــر  اســت. ا
کرده و اســتفاده  کرت هــا و جویبارها رها  در 
می کند و ۶ ماه دیگر سال آن را به امان خدا 
رهــا می کند قطعًا نمی تــوان از آب به عنوان 
کرد. بنابراین  یک سرمایه حیاتی محافظت 
مــا باید بــه مقولــه »اقتصــادآب« توجه ویژه 
داشــته باشــیم و بخش خصوصــی را در این 
گر مقوله اقتصاد آب  زمینــه دخالت دهیم. ا
مورد توجه قرار بگیرد آن وقت باید محاسبه 
کشاورزی  کیلو محصول  کنیم برای تولید هر 
چقــدر انرژی می گذاریــم و چقدر آب مصرف 
آمــده  بــه دســت  ارزش  و ســپس  می کنیــم 

از ایــن محصــول چقــدر می شــود. در چنیــن 
که ممکن است ســراغ الگوی  شــرایطی اســت 

کشت دیگری برویم.
کشــاورزی  کریم: الزم اســت درباره   حاجــی 
بحث هــای  در  کشــاورزی  دهــم.  توضیحــی 
مربوط به بحران آب برجســته می شــود چون 
گر بحث  حجــم آب مصرفــی آن باالســت. امــا ا
کنیــم و یا  کشــور بررســی  جانمایــی صنایع در 
جانمایــی ایجــاد شــهرهای جدیــد یــا توســعه 
که  کنیم، می بینیم  شــهرهای قدیم را بررســی 
کرده انــد. شــما بــه الگوی  مشــکاتی را ایجــاد 

کنیــد. بــه توزیع  اســتقرار صنایــع فــوالد نــگاه 
کنید. توســعه شهری  صنایع پتروشــیمی نگاه 
بــه  هشــتگرد  شــهرجدید  االن  طــور.  همیــن 
که اصًا به بحران آب  گونه ای جانمایی شــده 
دشــت قزویــن توجهی نشــده  اســت. در حال 
حاضر به شــدت این منطقه بحران جدی آب 
دارد. با این توضیح می خواهم بگویم نبود دو 
مؤلفــه در برنامه ریزی هــای ما مشــهود اســت 
کــه نتیجه آن در بروز پدیده و بحران آب نقش 
که در  داشته اســت. یکی فقدان تشکل هایی 
کنــار دولت در تصمیم ســازی ها نقش داشــته 
باشــند و دیگری فقدان سند آمایش سرزمین 

به صورت جامع است.

اخیــر  ســال های  در  سدســازی  موضــوع 
کارشناســان محیط  مــورد انتقاد بســیاری از 
از طرفــی وقتــی ســد  بــوده  اســت.  زیســتی 
کــه پشــت آن  ســاخته می شــود انبــوه آبــی 
جمــع می شــود انتظــار و مطالبــه تأمین آب 
ایجــاد می کنــد، بعــد بحث هــای انتقــال آب 
بین حوضــه ای پیش می آید. آیا سدســازی 

ما در بروز بحران آب نقش نداشته است ؟
کشــور  در  سدســازی  ســابقه  مســگرپور:   
مــا بســیار  اســت و ریشــه در تاریخمــان دارد. 
فلســفه سدســازی هــم حفــظ آب بــرای تمام 
دوران  بیــن  تعــادل  ایجــاد  و  کشــت  دوران 
از  کــه  ایــران  اســت.  خشکســالی  و  ترســالی 

 خزاعی: 
مگر ما چیزی مهمتر از آب داریم؛ 

»و من الماء کل شی حی«. باید 
همه تالشمان را برای تأمین و حفظ 

آن انجام دهیم،  آب فقط تشنگی 
نیست. در چنین شرایطی آنچه به 
بروز مشکالت کنونی منجر شده 

عدم دخالت دادن بخش خصوصی 
در مدیریت منابع آب و مصرف 

آب قطعاً یکی از دالیلی است که 
در پدید آمدن معضل امروز نقش 

داشته است. 
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کشــوری خشک بوده ســابقه هزارساله  دیرباز 
در سدســازی دارد. بنابرایــن نگاهــی به تاریخ 
کــه ایــن تکنولــوژی در  ایــران نشــان می دهــد 
گذشته نیز بوده و سدهای تاریخی ما نیز مؤید 
همیــن موضوع اســت. اما پرســش این اســت 
کــه آیــا همــه جــا بایــد سدســاخت؟ پیدایــش 
گذشــته بــه  کجــا بوده اســت؟ در  ح آن از  طــر
ایــن موضوع توجه خاص می شــد و مطالعات 
آمایش سرزمین برای اجرای آن انجام می شد 
و شــیوه های تأمیــن آب نیــز مطالعه می شــده 
 است. اما متأسفانه در دوران اخیر تصمیمات 
برای سدســازی سیاســی و بخشی نگر شده به 

ویــژه با حضور نمایندگان مناطق مختلف و 
کوچــک ایــن تلقی به  روســتاها و شــهرهای 
که هر روســتا و هر شــهری برای  وجود آمده 
کشاورزی سد می خواهد  تأمین آب شرب و 
توســعه  و  ایــن شــده نهضــت سدســازی  و 

یافته اخیر ما. 
طراحــی  را  ســد  کــه  کســانی  مــن  نظــر  بــه 
ســهم  زیســت،  محیــط  ســهم  می کننــد 
کشــاورزی و ســهم شــرب و  صنعــت، ســهم 
شــبکه آبیــاری پایین دســت را در مطالعــه و 
ح خــود می بینند و پیش بینــی می کنند  طــر
ولــی مهــم نحــوه بهره برداری از ســد اســت. 
که از ســد بهره برداری می کنند یا تحت  آنان 
فشــارهای مختلــف، یا نداشــتن دانش این 
کار، ســهم محیط زیســت را حــذف می کنند 

یــا ســهم یــک بخــش را بــه دیگــری یــا همــه را 
امــا  می دهنــد.  اختصــاص  شــرب  بخــش  بــه 
کــه قوانیــن بین المللــی  می دانیــد همان طــور 
کیــد دارد مــا نبایــد بیــش از ۴0درصد از  هــم تأ
کنیم  حجــم آبهای تجدیدپذیرمــان را مصرف 
و مصــرف مــازاد بر ۴0درصد ما را دچار مشــکل 
کوسیســتم محیطمان  و بحــران می کنــد و به ا

آسیب وارد می کند. 
از وقتــی دولــت متولــی بخــش آب شــده، بــه 
کــرده و در  بخــش مهندســی موضــوع توجــه 
نتیجــه در تصمیم گیری هــا ذی نفعان را توجه 
نکرده اســت. در واقع این سیستم جدید باید 

کاریز می شد  جایگزین همان سیستم قنات یا 
و دوبــاره همان همــکاری، مدیریــت در منابع 
و مصــرف بایــد بــر آن اعمــال می شــد. در  واقع 
دولــت بایــد ذی نفعــان را نســبت به سیســتم 
آمــوزش  آن  از  بهره بــرداری  نحــوه  و  جدیــد 
گمــان  ذی نفعــان  حالــت  ایــن  در  مــی داد. 

که منابع آب بی پایان است. می برند 

انتقاد دیگر به سدسازی های ایران این است 
که با توجه به همان اقلیم خشک و بیابانی و 
درجه حرارات باالی کشورمان سدها موجب 

تبخیر آب استحصال شده می شوند.
 مســگرپور: موضــوع تبخیــر انتقــاد درســتی 
اســت امــا تبخیــر آب پشــت ســدها بــه همــان 
کــه تبخیــر در سیســتم آبیــاری  نســبتی اســت 
کشــاورزی صورت می گیرد. ما وقتی  غرقابی در 
آبیــاری ســطحی می کنیــم هم همیــن تبخیر را 
که  داریــم. بــه این نکتــه توجه داشــته باشــیم 
تبخیــر در دریاچــه  ســدها را بــا تکنولوژی هــای 
مهــم  ایــن  امــا  داد.  کاهــش  می تــوان  مــدرن 
کاالی  اتفــاق نمی افتــد مگــر آب به عنــوان یک 
استراتژیک و اقتصادی دیده شود تا هزینه های 
به کارگیــری  در  آب  بهره بــرداری  مدیریــت 

کند. تکنولوژی های جدید توجیه پیدا 

اقتصــادی  کاالی  یــک  را  آب  االن  یعنــی 
نمی بینیم؟

 مسگرپور:
 حتمــًا موضــوع حاکمیتی 
به  منحصر  اجرا  در  اما  است 
ذی نفعان  نیســت.  حاکمیت 
باید در آن نقش داشته باشند 
و همراه با آگاهی در آن عمل 
کنند. وقتــی ذی نفعان را در 
مدیریت منابــع آب دخالت 
می دهید به آنها اطالعات هم 
به  آن ها خودشان  و  می دهید 
مدیریت بهتر عرضه و تقاضا 

می پردازند.



ر                                  اد یا   
شهریور  1395
شماره 346

16

اســاس   بــر  آب  االن  خیــر،  مســگرپور:   
بــرای  ابــزار  فقــط  بخشــی نگر  سیاســت های 
تأمیــن منافــع مورد نیاز اســت. درواقــع به آن 
بــه عنــوان یــک منبــع نــگاه می کنیــم، آن هم 
کــه تجدیدناپذیر باشــد و ســرمایه   نــه منبعــی 
که اینک  بین نســلی اســت. برای همین است 
که چاه های بسیاری را حفر  شاهد آن هستیم 
که طی هزاران سال در سفره های  کردیم و آبی 
زیرزمینــی بــه وجــود آمــده و ذخیره شــده بود 
کار  کردیــم. عمــًا بــا ایــن  را بی مهابــا مصــرف 
آینــده را از بیــن بردیم. ما اجــازه نداریم منابع 

کنیم. آیندگان را مصرف 

آقــای حاجی کریــم شــما دربــاره سدســازی 
در  می شــود  گفتــه  می کنیــد؟  فکــر  چطــور 
بســیاری از نقاط منافع ســیاب ها از منافع 
ســد بیشــتر بوده اســت. با این توصیف فکر 
جغرافیایــی  گســتره  بــه  توجــه  بــا  می کنیــد 
کشورمان و اقلیم آن، ساخت این همه سد 
الزم بود یا می شد برخی سدها را نساخت؟
زنجیــره  یــک  آب  مدیریــت  حاجی کریــم:   
پیوســته بسیار پیچیده اســت آن هم با حوزه 
جامعــه.  افــراد  تک تــک  انــدازه  بــه  نفــوذی 
بنابراین به صورت مطلــق نمی توانیم بگوییم 
ســاخت همه سدها ایراد داشته است. سد به 
عنوان یک ساختار فیزیکی بخشی از یک نظام 
توزیــع و مدیریــت آب اســت و در ایــن نظــام، 
آبخوان هــا، شــبکه های آبیــاری پایین دســتی 
ایــن  از  بخشــی  بســا  چــه  اســت.  الزم  و..... 
کارکرد سابق  ســدها به دلیل تغییرات اقلیمی  

کنیــم ببینیم در  را نداشــته باشــد. امــا نــگاه 
گر سدهایی  همین سیل اخیر در خوزستان ا
مانند دز نبود چه بر ســر شــهر اهــواز می آمد. 
کارشناســان اهواز با دبی آب ۵هزار  بنابر نظر 
کامًا غرق می شود و سیل  مترمکعب بر ثانیه 
اخیــر بــرای ســاعاتی دبــی آبــی برابــر 1۵هــزار 
گر این ســدها  مترمکعــب بــر ثانیــه داشــت. ا
نبودنــد االن مشــخص نبــود ســیل اخیر چه 
تأثیــرات مخربــی بــر شــهر اهــواز می داشــت. 
بنابراین بهتر اســت برای پاسخ دادن به این 
پرســش مقایســه ای انجام دهیم بین مقدار 
تخریــب ســیل ها در یــک یــا دو دهــه اخیــر و 
ســال های پیش از ســاخته شدن سدها. اما 
بــا همــه ایــن اوصــاف بــاز هــم نمی توانیم به 
طــور مطلــق بگوییم سدســازی ها اشــتباه یا 
کاما درست بوده است. اما این سدسازی ها 

بــا بخشــی نگری در ارتبــاط بــوده و مدیریتــی 
کم نبوده اســت، بخشی از این  جامع بر آن حا
کارکرد اصلی خود نرسیده اند،  ســدها هنوز به 
در برخــی از ایــن ســدها هنــوز شــبکه آبیــاری 
گر نقشــه  پایین دســت تکمیل نشــده  اســت. ا
کشــور تهیــه و تدویــن می شــد آن  جامــع آب 
کدام  کدام سد الزم بوده و  گفت  وقت می شد 
ســد می توانست نباشــد. تهیه و تدوین نقشه 
که صرفًا توسط  کاری نیست  کشــور  جامع آب 
وزارت نیرو ممکن باشــد یا به طور عام دولت. 
بخــش  صنعــت،  در  خصوصــی  بخــش  بایــد 
کشــاورزی و محیــط زیســت در  خصوصــی در 
تهیه آن نقش داشــته باشــند و پیوســت های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و محیط زیســتی 
آن نیــز آمــاده شــود. امــا االن بخواهیــم بدون 
کشــور بگوییــم چه  داشــتن نقشــه جامــع آب 
کارکرد  تعداد سد مفید و چه تعداد سد بدون 

داریم امکان پذیر نیست.

آقای خزاعی شما به سبب تجریه و تخصص 
علمی تان در زمینه سدسازی فعالیت هایی 
که ما در ایران  داشــته اید. آیا شــما موافقید 
باید این همه سد می ساختیم یا در مقاطعی 
می توانســتیم ســد نســازیم و بــا شــیوه های 

دیگری به مدیریت آب بپردازیم؟
و  فنــی  جهــت  بــه  مــا  ببینیــد  خزاعــی:   
مهندســی در دوره معاصــر دیــر بــه سدســازی 
که در تاریخ سوابقی  رســیدیم. درســت اســت 
در زمینــه سدســازی داشــته ایم امــا در 100 تــا 
کار پرداختــه  ایــن  بــه  کمتــر  1۵0 ســال اخیــر 

بودیــم. در نتیجه وقتی به ایــن علم و مهارت 
کردیم جبران مافات  رســیدیم به نوعی ســعی 
کنیــم. بــا ایــن حــال بــه هیــچ وجــه نمی توان 
سدســازی را منتفی دانســت زیرا یک پروســه 
کــه آب  کشــور مــا  تأمیــن آب اســت آن هــم در 
گاهــی باران های  و هوایــی یکنواخــت نــدارد. 
خشکســالی های  گاهــی  و  داریــم  سیل آســا 
گــر قــرار اســت نقدی به  درازمــدت. بنابرایــن ا
کنیم باید هر سد را از منظر خودش  سدسازی 
کلی برای  کنیــم و نمی توانیم یک حکــم  نــگاه 
کنیم.  کــه ســاخته ایم صــادر  همــه ســدهایی 
در بررســی ســدها نیز بایــد ببینیم ســد به چه 
منظوری طراحی شده، برای تأمین آب، برای 
تولید برق، برای جلوگیری از ســیاب ها و بعد 
که آیا خدمات  به این پرســش ها پاسخ دهیم 
تکمیلی این سدها نیز ساخته شده اند؟ آیا ما 
به ســهم محیــط زیســت در این ســدها توجه 
اشــاره  کــه دوســتان  یــا همانطــور  و  کرده ایــم 

کردند آیا شبکه زیردست را ساخته ایم؟
هســتیم  مشــکل  دچــار  مــا  جاهــا  خیلــی  در 
و  هــوا  و  آب  از  جامعــی  اطاعــات  زیــرا 
دوره هــای  و  اقلیمی نداشــته ایم  تغییــرات 
قــرار  توجــه  مــورد  را  ترســالی  و  خشکســالی 
آنچــه  از  اطاعاتــی  گــر  ا بنابرایــن  نداده ایــم. 
کــه هــر ۵0 ســال  خشکســالی های بلندمدتــی 
کشــورمان را می گرفــت در ایــن  گریبــان  یکبــار 
محاســبه ها می داشتیم شــاید برخی سدها را 
که البته تعدادش اندک است.  نمی ساختیم. 
امــا در مورد تأثیر سدســازی بر خشــک شــدن 
دریاچــه ارومیــه بایــد عوامــل دیگــری را هــم 
کــه تأثیــر فراوانــی در مصــرف آب های  ببینیــم 
زیرزمینی داشته اســت. حفر چاه های متعدد 
منابــع  از  حــد  از  بیــش  اســتفاده  و  عمیــق  و 
کشــاورزی بدون  کنــار نــوع  تجدیدشــونده در 
نقــش  ارومیــه  دریاچــه  بحــران  در  بهــره وری 
کــه می گویم  داشــته اســت. مــن در عین حال 
کید  نهضــت سدســازی بســیار خــوب بــوده تأ
کار دیگــری نیاز بــه نقد  کــه مثــل هــر  می کنــم 

داشته است.
کرد؟ االن  چطور می شــود این نقد را عملی 
کید دارد  وزارت نیــرو بــاز هم بر سدســازی تأ
کــه نقشــه جامــع آب  ولــی شــما می گوییــد 
کشــور نداریــم و آمایش ســرزمین هم انجام 

نشده است. 
آمایــش  ح  طــر و  برنامــه  بایــد  مســگرپور:   
کشــور انجام شــود  کامل در  ســرزمین به طــور 

 حاجی کریم:  
مدیریــت آب یــک زنجیــره پیوســته 
بنابرایــن  اســت  پیچیــده  بســیار 
نمی توانیــم  مطلــق  به صــورت 
بگوییــم ســاخت همه ســدها ایراد 
داشته اســت. ســد بــه عنــوان یــک 
یــک  از  بخشــی  فیزیکــی  ســاختار 
نظــام توزیع و مدیریت آب اســت و 
در این نظام، آبخوان ها، شبکه های 
الزم  و.....  پایین دســتی  آبیــاری 

است.



ر                                  اد یا   
شهریور  1395 

شماره 346

17

کشــاورزی،  تا اســتعدادهای زیســت محیطی، 
صنعتــی، معدنــی، انســانی و نظایــر آن مــورد 
مطالعــه قرارگیرد و بعد جانمایی ســازه ها اعم 
گیــرد.  صــورت  آن  نظایــر  و  صنایــع  و  ســد  از 
و  کشــت  نــوع  و  صنایــع  ســدها،  جانمایــی 
ح جامع آب باید از این آمایش  براساس آن طر
ســرزمین منتج شود. جای این مطالعه خالی 

است.

این آمایش سرزمین وظیفه چه کسی یا چه 
نهادی بوده است؟

یــا  بودجــه  برنامــه  ســازمان  مســگرپور:   
کــه  همــان ســازمان مدیریــت و برنامه  ریــزی 
ســال ها تعطیــل شــد. دفتــر آمایش ســرزمین 
در ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اساســًا به 
همیــن منظــور راه انــدازی شــده بــود ولــی بــه 
کم توجهی در سال های اخیر یکسری از  دلیل 
کردند.  کار را شــروع  اســتان ها خودشــان این 
کار  کار آمایــش ســرزمین به صــورت منطقه ای 
صحیحــی نیســت و بایــد بــه صــورت یکپارچه 

گیرد. انجام 
کاری  بــرای انجــام چنیــن  قطعــًا   خزاعــی: 
حضور بخش خصوصی ضروری اســت. بخش 
خصوصــی به معنــای زنجیره ای ارزشــی غیر از 
که بســیاری از بزرگان  دولــت. اخیــرًا می بینیم 
و متخصصــان بــه آب توجــه ویــژه ای دارنــد و 
نســبت بــه بحران آب هشــدار می دهنــد. این 
کافی نیســت زیرا مــا نیازمند  خوب اســت امــا 

تغییر نگاه به آب هستیم.
بــه  بحث هــا  در  غالبــًا  االن  حاجی کریــم:   
موضــوع پدیدآمــدن بحــران اشــاره می شــود. 
کــه ایــن بحــران و موقعیتی  کنیم  بایــد توجــه 
کــه در آن قــرار داریــم یــک فرصــت بی بدیــل 
تصمیم گیــری  یــک  اســت.  تاریخــی  بزنــگاه  و 
اشــتباهات  از  بخشــی  می توانــد  صحیــح 
کــه در 100  کند. اشــتباهاتی  گذشــته را جبران 
ســال اخیــر رقــم خــورده  اســت. ایــن فرصــت 
بــا همیــن وضعیــت بحــران آب و طبیعــت و 
کشــور به مــا داده شده اســت. االن این  اقلیم 
گفتمــان غالــب  بــه  کــه آب  را داریــم  فرصــت 
گذشــته و  کشــورما تبدیــل شــود و برگردیــم به 
گر سدســازی  کردیــم؛ ا کارهایــی  ببینیــم چــه 
که ســال ها توســط  کشــتی  گر الگوی  کردیــم، ا
پدرانمان انجام می شــد را تغییــرش داده ایم، 
کوتاه مدت  گــر دیدگاه های صرفًا اقتصادی و  ا
گــر صرفــًا بــا نــگاه  کردیــم، ا کشــاورزی  را وارد 

گر شــبکه های  کردیم، ا منطقــه ای سدســازی 
گرهــای  ا را نســاختیم و  پایین دســتی ســدها 
بســیار دیگــر برگردیــم و همه این مســائل را به 
کســی  کنیم. در مدیریت  صــورت جامع نــگاه 
کــه بتوانــد از بحــران فرصــت  هنرمنــد اســت 
بسازد. در همه این سال ها ما از ظرفیت های 
کنشــگران  کرده ایم و  بخش خصوصــی غفلت 
کلــی زنجیــره ارزش ایــن  حــوزه آب و بــه طــور 
حوزه را در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها 
گفتمان و  دخالــت نداده ایم و امروز بــا تبدیل 
بحــران آب به موضوعــی ملی، فرصت داریم تا 
کنیم. از برآیند نظرات این افراد تصمیم گیری 

کنید همه ایــن جامع نگری ها صورت  فــرض 
نقشــه  و  ســرزمین  آمایــش  ح  طــر و  گرفــت 
جامــع آب هــم تدویــن شــد. آیــا ایــن اراده 
کوسیســتم  گر ســدی مخل  ا که ا وجود دارد 
کنند؟ به  اســت حذف شــود و آن را تخریــب 
نظر می رســد همین االن مقاومت شــدیدی 

در این باره وجود دارد؟
 مســگرپور: در مــورد تخریب ســدها و مثالی 
گتونــد می آورنــد  کــه ایــن روزهــا همــه از ســد 
آن  روی  زیــادی  مطالعــات  کــه  بگویــم  بایــد 
شده اســت و امــروز امــکان تخریب آن نیســت 
پایین دســت آن  بــرای  زیــادی  تبعــات  چــون 

رقــم می زنــد. راه حل های مناســبی هــم برای 
رفــع مشــکل آن دیــده شــده اســت و می دانم 
در  هــم  مطالعــات  ایــن  اجراســت.  حــال  در 
دانشــگاه تهران انجام شده اســت. اما باید به 
کنیم. بحث مدیریت یک  نکتــه دیگری توجه 
ســازه اســت. مدیریــت ســد می توانــد بــه این 
که روزگار خشکسالی است  که امروز  نحو باشد 
هیــچ آبــی پشــت ســد نــگاه ندارنــد و همه آب 
که نباید آب را پشــت  کنند. الزامًا  آن را تخلیــه 
ســد نگاه دارند. بحث مدیریت بهره برداری از 
ســدها حــرف اول را می زنــد. ایــن مدیریت در 
سال های ترسالی و خشکســالی باید متفاوت 
گذشــته مردم یک روستا برای آنکه  باشــد. در 
کنند عمــدًا جلوی  از فوایــد ســیاب اســتفاده 
آب را نگاه می داشــتند و بعد با تخریب یکباره 
آن بنــد یــا ســد ســیاب ایجــاد می کردنــد تا با 
غرقــآب پایین دســت بــه منافــع الزم برســند. 
بدین ترتیــب نوعی مدیریــت منابع می کردند. 
بــا ایــن وصف ممکن اســت برخی ســدها الزم 
کــه تخریــب شــوند و بایــد ایــن تخریب  باشــد 
انجــام شــود. امــا الزم اســت ســراغ بهــره وری 
کنونی را برای  که شــرایط  برویــم. یکی از عللی 
ما رقم زده اســت اســتفاده از منابــع زیرزمینی 
گر بخواهیم مشــکات مربوط به  بوده اســت. ا
کنیــم باید این  بــروز بحــران آب را حل و فصل 
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چرخه و این زنجیره استحصال تا مصرف آب 
کامل ببینیــم. این نوع نــگاه خود  را بــه طــور 
اشــتغال ایجاد می کند، فرصت پژوهشی رقم 
ببینیــم چگونــه  و موجــب می شــود  می زنــد 
کشــت،  در منابــع، در انتقــال آب، در الگــوی 
کاهــش زهــاب و  کــود و  در اســتفاده از ســم و 
کنیم  کــردن نوع محصــول باید عمــل  بهینــه 
کاهــش پــرت  بهینه ســازی صنایــع تبدیلــی، 
در  مــا  نیازمندی هــای  دیگــر  از  محصــول 
کاهــش مصــرف آب اســت. بــرای ایــن بحــث 
کیلو سبزی خوردن  مثالی می زنم؛ شــما یک 
کردن آن  ک کردن و تمیز  می خریــد و پس از پا
گرم سبزی خوردن به سفره  چیزی حدود 100 
گــرم اضافــه  شــما می رســد. بعــد همــان 900 
ســبزی به زباله تبدیل می شود و دوباره برای 
حمــل آن بــه بیــرون از شــهر هزینه می شــود. 
کــه هزینــه شــده  بــرای ورود آن بــه شــهر نیــز 
کاشت،  گر همین سبزی در محل  بود. حال ا
دســتچین شــود و ضدعفونــی و بســته بندی 
شــود عمًا 100گرم ســبزی حمل و نقل و برای 
ورود بــه شــهر هزینــه می شــود و نهایــت همه 
گــرم هــم مصرف می شــود. پــس امروز  آن 100 

بیــش از هــر زمــان دیگــری بحــث بهــره وری 
که ایجاد  ح اســت و اینجا نقطه ای است  مطر
اشتغال به همراه دارد و همه ذینفعان نیز به 

کارگرفته می شوند. 

کردید نشــان از ایــن دارد  همــه آنچــه مــرور 
کــه حکمرانــی مطلوبــی در زمینــه مدیریت 
ح  منابــع آب نداریــم . همــه در حــال طــر
بحران آب و مشــکات ناشی از تغییر اقلیم 
و خشکســالی هســتند. آیــا شــما راهکاری 

هم برای برون رفت از این بحران دارید؟
 حاجی کریم: باید اول واقعیتی را بپذیریم. 
کــه 8۵درصــد آن  اقلیــم مــا ســرزمینی اســت 
خشک و بیابانی است و بعد به دنبال راهکار 
کنونــی بگردیــم.  از بحــران  برون رفــت  بــرای 
گفتــه شــود فعــًا پتانســیل در  ممکــن اســت 
نســازیم  ســد  گــر  ا و  دارد  وجــود  سدســازی 
کنیــم؟ در مقام پاســخ به این پرســش و  چــه 
البتــه بــه صــورت تئــوری بایــد بگویــم دنیای 
گــذر از ســخت افزار بــه نرم افــزار  امــروز دنیــای 
اســت و ایــن یعنی همــان افزایــش بهره وری. 
که بتوانیــم ثروت موجود  اتخــاذ راهکارهایی 

کشــوری هســتیم  کنیــم، مــا  را چندیــن برابــر 
گر تلفات  با تلفات بســیار در شــبکه آبیــاری. ا
تلفــات  دهیــم،  کاهــش  را  آب  شــبکه ای 
آبرســانی را بــه حداقــل برســانیم می توانیم از 
هــزاران میلیارد تومــان هزینه  های مســتقیم 
و چندیــن برابــر آن هزینه هــای غیرمســتقیم 
انتقــال  بــرای  و....  سیاســی  و  اجتماعــی 
کنیــم و در  حوضــه بــه حوضــه آب جلوگیــری 
ح های انتقال بــا افزایش بهره وری  مقصد طر
گــر مــا از پتانســیل  آب مشــکل را رفع کنیــم. ا
به موقــع  و  درســتی  بــه  خــود  دانشــگاهی 
گــر از تصفیه خانه های آب و  کنیم، ا اســتفاده 
فاضاب و نیروی انسانی به درستی استفاده 
کــردن و باالبردن  کنیــم می توانیــم بــر بهینــه 
راندمــان در همــه تأسیســات آب و فاضــاب 
غ التحصیان  کنیم، ما فار کشورمان استفاده 
کشاورزی به وفور داریم و می توانیم در بهینه 
کنیم. سرانه  کشــاورزی استفاده  کردن تولید 
 2 تولیــد  متوســط  دنیــا  کیلوگرمــی در  تولیــد 
کیلوگــرم در هــر مترمکعــب اســت و در ایــران 
بــا  ایــن در مقایســه  و  کیلوگــرم  یــک  حــدود 

کشورهای دنیا زیبنده جامعه ما نیست.

آقــای خزاعــی شــما بــا ایــن بحــث موافقید 
کشــور از هــر  کــه در  بــه ویــژه در شــرایطی 
ســو شــاهد بلندشــدن آه مــردم از خشــک 
شــدن رودخانــه زاینده رود یا از مشــکات 
دریاچــه ارومیه یا نشســت زمین در فارس 
و خشک شــدن منابــع آب زیرزمینــی ایــن 
کرمان مســائلی از این دســت  خطــه یــا در 
هســتیم و یــا مــردم چهارمحــال و بختیاری 
که مناقشــه بر ســر انتقال آب را شــاهدیم و 
همه اینها نشان از عدم حکمرانی مطلوب 

در زمینه منابع آب دارد.
 خزاعــی: آب یــک ثــروت عمومی اســت. ما 
نیــاز بــه مدیریــت منابــع آب داریــم. بنابراین 
هرکســی بــه اندازه ســهم خویش و نســبت به 
آنچــه در تأمیــن منافــع ملی ایفــا می کند باید 
بتوانــد ازاین منابع برخوردار باشــد و اینگونه 
کســی باشــد. چیــزی  کــه در اختیــار  نیســت 
کــه از آن غافــل بوده ایــم و اینــک می خواهیم 
کمــک  بــا  ایــران  در فدراســیون صنعــت آب 
گرفتن  اندیشمندان و متخصصان آب و بهره 
کنیم  از تجریــه ســایر نهادها و ارگان هــا عملی 
کانــال صحیــح انداختــن مدیریــت منابع  بــه 
کــه به همان  آب اســت. بایــد متوجه باشــیم 
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که صنایع بــا هزینه باالیی آب مورد  انــدازه ای 
کشــاورزی مــا بــا  نیــاز خــود را تأمیــن می کننــد 
قیمــت اندکــی آب را مصــرف می کنــد. بایــد از 
کشــورها نیز بهره بگیریم زیرا این  تجریه ســایر 
موضــوع منحصــر بــه ایــران نیســت و االن در 

کم آبی مواجه هستند. آمریکا نیز با 

تشــکیل  انجمن هایــی  و  نهادهــا  کنــون  تا
بــه  اهمیت بخشــیدن  بــرای  کــه  شــده اند 
تفــاوت  شــده اند.  کارزار  وارد  آب  موضــوع 
آن هــا  بــا  ایــران  آب  صنعــت  فدراســیون 
 می تواند در حل بحران 

ً
چیســت و آیا اساسا

کشــور  آب و ســامان دادن بــه وضعیــت آب 
نقش آفرین باشد؟

 خزاعــی: فدراســیون صنعــت آب ایــران بــه 
چنددلیــل چنیــن رســالتی بــرای خــود قائــل 
کــه در  بــه ســبب چشــم اندازی  اســت. یکــی 
کرده اســت. براســاس  اساســنامه خود تعریف 
ایــران  آب  صنعــت  فدراســیون  چشــم انداز 
»دسترســی عادالنه برای همگان به آب سالم 
اصلــی  وظیفــه  پایــدار«  توســعه  راســتای  در 
ماســت. دلیــل دیگــر به ســبب غنــای فکری و 
فدراســیون  در  کــه  جامعیتــی  و  تکنولوژیکــی 
صنعــت آب ایــران حاصــل شــده ایــن امــکان 
وجود دارد. ببینید فدراســیون از تشــکل های 
مختلــف صنعــت آب و بــا حضــور متخصصین 
و فعــاالن مختلــف صنعــت آب ایران تشــکیل 
گیربــودن می توانــد  کــه بــا توجــه بــه فرا شــده 
و  کنــد  پیش بینــی  را  جامعــی  راهکارهــای 
اساســًا این فدراســیون برای هم افزایی شــکل 
گرفتــه و قــرار نیســت جــای تشــکلی را بگیرد یا 

کند.  مجموعه ای را حذف 
کــه در فدراســیون صنعــت آب  نکتــه دیگــری 
ح اســت  بــرای بــرون رفــت از بحــران آب مطــر
بحــث ارتبــاط آب و اقتصــاد مقاومتــی اســت. 
بــه نظــر فدراســیون صنعــت آب ایــران یکی از 
راه هــای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی این اســت 
گر اقتصاد  کــه موضوع آب را ســامان بدهیــم. ا
آب را مــد نظر قرار دهیم می توانیم بســیاری از 

کنیم. مشکات پیش رو را حل و فصل 

آیــا می تــوان از فدراســیون صنعــت آب ایــن 
کــه راهکارهای ملموســی  انتظــار را داشــت 

برای مردم و حل معضات آنها ارائه دهد؟
 حاجی کریم: چشم انداز فدراسیون صنعت 
آب ایران »تامین و دسترســی عادالنه همگان 

کافــی با رویکرد توســعه پایدار«  به آب ســالم و 
گر بپذیریم آب موضوع پیچیده چند  اســت و ا
گریــزی نداریــم از اینکه بخش  وجهی اســت و 
خصوصــی را در تصمیم گیری هایمــان دخالت 
که در  گذشــته برگردیم، ببینیم  گر به  دهیم و ا
گرفته  ۵0 ســال اخیر هر تصمیمی در زمینه آب 
شده در بدنه دولت بوده و از دیدگاه دولت هم 
کرده ایــم و با توجه به این نکته  بــه ماجرا نگاه  
کــه امــروز هــم در قالــب سیاســت های اجرایی 
اصل ۴۴ قانون اساســی و هم براساس دستور 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اینکــه اقتصاد 
تک محصولی نفت نداشــته باشــیم باید سهم 
بخــش خصوصــی در تصمیم گیری هــا تقویــت 
تصمیم گیری هــا  در  مــردم  تک تــک  و  شــود 
دیده شوند. فدراسیون صنعت آب نیز چنین 
گــر امــروز  ا بــرای خــود دیــده اســت.  رســالتی 
مــا در بلداجــی بــا مشــکات ناشــی از انتقــال 
جامــع  بدنــه  از  گــر  ا بســا  چــه  مواجه ایــم  آب 
که در فدراسیون صنعت آب ایران  کارشناسی 
گردهــم آمده اند پرســیده می شــد، تمهیداتی 
کــه بــا همــان رویکــرد توســعه  اتخــاذ می شــد 
پایــدار، هــم نیــاز آب در مبدأ و هم نیــاز آب در 

مقصد برطرف شود. در ترکیب این فدراسیون 
متخصصان و تشکل های مهندسی، مشاوره، 
ترکیــب  ایــن  و  دارد  وجــود  و....  پیمانــکاری 
می توانــد  آن  بــر  کــم  حا همدلــی  و  وفــاق  و 
کند.  راهکارهــای جامــع را طراحــی و اجرایــی 
فدراســیون صنعــت آب ایــران بر اســاس مفاد 
اساســنامه خود باید بتواند نقش ریگوالتوری 
و تنظیم کنندگــی بیــن مجموعه هــای درگیر با 
کند. وقتی صحبــت از نیاز به حضور  آب ایفــا 
بخــش خصوصــی در تصمیم گیری ها می کنیم 
ح می شــود. در صنعت  بحث پیچیده ای مطر
که می دانیــد تشــکل های مختلفی  همانطــور 
کارفرمایــی  تشــکل های  گــر  ا هســتند.  فعــال 
گــر دیدگاه هــای مهندســان  ا یــا  کنیــم  را وارد 
کنیــم ممکن اســت این شــائبه  مشــاور را وارد 
از  حفاظــت  منظــر  از  آن هــا  کــه  شــود  ایجــاد 
منافع خودشــان در ایــن تصمیم گیری ها وارد 
شــده اند. بنابراین وجود یک تشکل عالی تر با 
گیری همه تشکل های فعال در این عرصه  فرا
می تواند به یک دیدگاه ملی و تعادل بخش در 
که در فدراسیون صنعت  زمینه آب منجر شود 

آب ایران محقق می شود.



ر                                  اد یا   
شهریور  1395
شماره 346

20

دربـاره  معتبـری  گزارش هـای  اخیـر  سـال های  در 
مختلـف    مناطـق  در  خشکسـالی  پدیـده  تشـدید 
بحـران  بـروز  احتمـال  از  کـه  شـده  منتشـر  جهـان 
کمبـود آب در آینـده نـه چنـدان دور خبـر می دهـد، 
بـه عنـوان مثال، سـازمان ملـی هوانـوردی و فضایی 
بـر  و  کـرده  منتشـر  گزارشـی   اخیـرا  )ناسـا(  آمریـکا 
داده  هشـدار  خـود  یافته هـای  جدیدتریـن  اسـاس 
زودی دچـار خشکسـالی  بـه  کشـور جهـان  کـه ۴۵ 
شـدید شـده و در صـورت عـدم ذخیـره منابـع آبـی 
مواجـه  بحـران  بـا  دامـداری  و  کشـاورزی  تولیـد  در 
گـزارش رتبه  خواهنـد شـد. نکتـه قابل توجـه در ایـن 
کشورهای در معرض خطر  چهارم ایران در فهرست 
داده هـای  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـدید  خشکسـالی 
که در بررسـی های مشـابه دیگر  گزارش هایی  چنین 
گرفتـه و بـا روند فعلی مصـرف و  هـم مـورد تاییـد قـرار 
کشـور، وقـوع خشکسـالی  بهـره بـرداری از منابـع آب 
یـا تشـدید آن در سـال های آتـی دور از ذهـن نیسـت 
کنـون بـرای رویارویـی با آن تدابیـر الزم  و بایـد از هـم ا
کاهـش شـدید   اندیشـیده شـود. متاسـفانه بـه رغـم 
رفـت آب در  کشـور، هـدر  زیرزمینـی  سـفره های آب 
 بخش های مختلف از جمله صنعت ساختمان سازی
ایـن  در  نمی انگیـزد.  بـر  را  الزم  حساسـیت های   
بخش البته هدر رفت اصلی آب به مسئله استفاده 
از آب شـرب در امـور سـاخت و سـاز بـر می گـردد. بـه 
رغـم اینکـه در ایـن بـاره هشـدارهای زیـادی از سـوی 
کارشناسـان داده شـده امـا علـت این رفتار نادرسـت 
شناسـی  آسـیب  بـرای  می شـود.  ریشـه یابی  کمتـر 
ایـن مسـئله بایـد دیـد چـه چیـزی باعـث می شـود 
را  شـرب  آب  اسـتفاده  سـازندگان،  و  پیمانـکاران 

چاه هـای  زیرزمینـی،  آبهـای  بـه  سـاز  و  سـاخت  در 
بـه  کـه  فاضـاب  و  آب  شـرکت  منابـع  و  شـهرداری 

تانکـر عرضـه می شـود، ترجیـح دهنـد. صـورت 
کلی به ماجرای  کوشـیده ایم نگاهی  در این نوشـتار 
کـه هر  آب در سـاخت و سـاز بیندازیـم تـا در شـرایطی 
سـال احتمـال بـروز بحـران آب  نزدیک تـر می شـود، 
توجـه حرفه منـدان صنعـت احـداث بـه این مسـئله 
جلـب شـود. ایده هـا و قوانینـی از طـرف نهادهـای 
کاهش استفاده از آب شرب در ساخت  دولتی برای 
زمینـه  ایـن  در  هـم  اقداماتـی  و  شـده  ارائـه  سـاز  و 
کـدام از آنهـا  بـا موانعـی مواجه  گرفتـه امـا هـر  صـورت 

شـده و بـی اثـر مانده انـد. 

1-ممنوعیت آب شرب در ساختمان سازی
طبـق قانـون، مالـکان و سـازندگان بایـد بـه وسـیله 
تانکر و از طریق آب غیر شرب، آب مورد نیاز ساخت 
کـه مالـک  کننـد. در صورتـی  و سـاز خـود را تأمیـن 
نتوانـد آب مـورد نیـاز خـود را بـه وسـیله تانکـر تأمیـن 
کند و آب بهای  کند، می تواند از آب شـرب اسـتفاده 

ایـن مشـترکین بـه صـورت آزاد محاسـبه می شـود. 
کـه »در صورتـی  بـه نظـر می رسـد ذکـر همیـن جملـه 
که مالک نتواند آب مورد نیاز خود را به وسیله تانکر 
کنـد...« دسـت سـازندگان و مالـکان را بـرای  تأمیـن 
اسـتفاده از آب شـرب در سـاخت و سـاز بازگذاشـته 
گرایـش پیمانـکاران بـه اسـتفاده از آب  اسـت. البتـه 
بازدارندگـی  قانـون  تنهـا  نـه  می دهـد  نشـان  شـرب 
کافـی را نـدارد بلکـه در عمـل نیـز دشـوار بـودن تهیـه 
آب بـا تانکـر، آنهـا را بـه سـمت اسـتفاده از آب شـرب 

حتی با قیمت  چند برابر تعرفه معمول آب در کشور 
سـوق می دهـد.

بـا ایـن حـال در آبـان مـاه سـال  1393 نماینـدگان 
مجلـس طـرح جدیـدی را بـرای جلوگیـری از ادامـه 
دادنـد  ارائـه  کشـور  در  آب  مصـرف  موجـود  رونـد 
بخش هـا،  برخـی  در  قیمـت  افزایـش  بـر  عـاوه  کـه 
ممنوعیت هـای جدیـدی را بـرای اسـتفاده آب بـه 
همـراه دارد. از جملـه اینکـه اسـتفاده آب از شـبکه 
که  کلیه ساخت و سازها ممنوع است  توزیع جهت 
کیـف آن نیـز ابهاماتـی  کـم و  البتـه ایـن ممنوعیـت و 

دارد. 

۲- تسهیل استفاده از آب غیرشرب
2۶ مرداد ماه سـال جاری محمد حاجی رسـولی ها، 
مدیریـت  شـرکت  عامـل  مدیـر  و  نیـرو  وزیـر  مشـاور 
خبرنـگاران  باشـگاه  بـا  گفتگـو  در  ایـران  آب  منابـع 
اظهـار داشـت: اعتقـاد شـرکت مدیریـت منابـع آب 
آب هـای  از  اسـتفاده  رونـد  بایـد  کـه  اسـت  ایـن  بـر 
زیرزمینـی تسـهیل شـود. رحیم میدانی معـاون امور 
کـرد تـاش وزارت  آب و آبفـای وزارت نیـرو نیـز عنـوان 
کاهش هزینه هـای اسـتفاده از آب زیرزمینی  نیـرو بـر 
کـه ایـن امـر نیـز در مرحلـه  و عرضـه آن بـا تانکـر اسـت 

اخـذ مجوزهـای الزم اسـت.
رغـم  علـی  می دهـد  نشـان  اظهارنظرهایـی  چنیـن 
کیـد مسـئوالن و مجریـان قانـون بـرای اسـتفاده از  تا
کار  کنـون سـاز و  آب غیرشـرب در سـاخت و سـاز، تـا 
عـاوه  اسـت.  نشـده  پیـاده  بـاره  ایـن  در  مناسـبی 
هزینـه  و  غیرشـرب  آب  از  اسـتفاده  هزینـه  ایـن،  بـر 

 دالیل پیدا و پنهان 
ساخت و ساز 
با آب شرب 

م قوانین بازندارنده  ی ر را ع
ن ساختمان سازی  فعا
اده یر شرب است از آب 

 نمی کنند

ی زو نو آ
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سـنگین حمل آن به مکان سـاخت و سـاز، استفاده 
دسـترس  از  دور  پیمانـکاران  بـرای  را  گزینـه  ایـن  از 
سـوال برانگیز  آنچـه  مـوارد  ایـن  کنـار  در  می کنـد. 
اسـت چگونگـی تامیـن آب بـرای پروژه هـای بـزرگ بـا 

اسـتفاده از تانکـر اسـت. 

3- ضرورت اصاح برخی مکانیسم ها
همـه بـر سـر اصـل عـدم اسـتفاده از آب غیرشـرب در 
سـاخت و سـاز توافـق دارنـد، امـا در حـال حاضـر بـه 
ساخت وسـاز،  آغـاز  و  سـاختمان  تخریـب  محـض 
بـه  بّنایـی  کـد  ارائـه  بـرای  آب  سـازمان  مأمـوران 
بـه  بّنایی هـا  اغلـب  واقـع  در  می رونـد.  سـاختمان  
کـه  صـورت تصحیـح قـرار داد اسـت، یعنـی مالکـی 
انشـعابی داشـته، بـرای سـاخت یـا  افزایـش واحدهـا 
کـه در ایـن صـورت نـوع مصـرف نیـز  مجـوز می گیـرد 
بـه بّنایـی تغییـر پیـدا می کنـد. ایـن مجـوز از طـرف 
نـرخ آب  شـورای شـهر صـادر می شـود و طبـق آن، 
مـورد اسـتفاده در بّنایی هـا آزاد محاسـبه می شـود و 
طبق دستورالعمل به ازای هرمترمربع واحد اعیانی  
پیش فـروش  صـورت  بـه  آب  مترمکعـب   2 هزینـه 
کـه بنایـی می کننـد اخـذ می شـود. بعـد  کسـانی  از 
گـر سـازنده مدیریـت مصـرف داشـته  کار، ا از اتمـام 
کمتـر از میـزان پیـش فـروش شـده مصـرف  باشـد و 
آب داشـته باشـد مابقـی هزینـه دریافـت شـده بـه او 
کنترلی  بازگردانده می شـود. بسـیاری این مکانیسم 
را بی اثـر می داننـد و معتقدنـد بـرای اجـرای قانـون، 
کنتـور آب ملـک را هنـگام سـاخت  شـهرداری بایـد 
کنـد. امتیـاز آب لوله کشـی هـم بایـد در  و سـاز قطـع 
مراحـل بعـدی سـاخت و سـاز داده شـود تـا سـازنده 
ناچار شـود از طریق خرید تانکر آب، اقدام به تامین 

نمایـد. آب 

4- نبود نظارت بر قانون ممنوعیت استفاده 
از آب شرب

هـر قانونـی بـرای اینکه اثرگذاری الزم را داشـته باشـد 
بـه سـاز و کارهایـی جهت کنتـرل و نظارت نیـاز دارد. 
نظـارت بـر ایـن امـر می توانـد وظیفـه مشـترک بیـن 
سـازمانهای ذیربـط ماننـد نظـام مهندسـی، وزارت 
راه و شهرسازی، اداره آبفا، شهرداری و ... باشد. اما 
گفتگو با برخی سازندگان متوجه شد،  نگارنده طی 
کـه  آن  فقـط شـهرداری در ایـن بـاره نظـارت می کنـد 
کـر آب در محـل سـاخت و سـاز  هـم صرفـا بـه رویـت تا
محـدود اسـت. و دربـاره اینکـه تانکـر موجـود از چـه 
طریقـی پـر می شـود، بررسـی الزم بـه عمـل نمی آیـد. 
کـرد وقتـی اسـتفاده از آب  کیـد  البتـه بـاز هـم بایـد تا

غیرشـرب در سـاخت و سـاز تسـهیل نشـده اسـت، 
قانونگذاری برای ممنوعیت اسـتفاده از آب شـرب و 

نظـارت بـر اجـرای آن امـری بیهـوده اسـت. 

کارآمدی افزایش تعرفه ۵- نا
در مـرداد مـاه سـال 9۴ طبـق مصوبـه شـورای شـهر، 
مصـرف آب شـرب در سـاخت و سـاز ممنـوع شـده و 
گونـه بهـره بـرداری از ایـن آب در سـاخت و سـاز  هـر 
تخلـف محسـوب می شـود. بـر اسـاس ایـن مصوبـه 
شـرکت آب و فاضـاب و شـهرداری تهـران برحسـن 
اجـرای ایـن مصوبـه شـورا نظـارت دارنـد. شـرکت آب 
کرده   کار اعمال نظارت را تهیه  و فاضاب باید ساز و 
و بـر اسـاس آن  از متخلفـان جریمـه دریافـت  شـود. 
کـه از آب شـرب در  امـا بـه رغـم جریمـه سـازندگانی 
سـاخت و سـاز اسـتفاده می کننـد، ایـن قانـون بی اثـر 
کـه مـرداد مـاه امسـال مدیرعامـل  مانـده تـا جایـی 
رسـولی ها(  )حـاج  ایـران  آب  نیـروی  منابـع  شـرکت 
که باالترین نرخ تعرفه اباغی  ضمن اعام این نکته 
بررسـی  احتمـال  از  دارد،  اختصـاص  بّنایـی  بـه  آب 
مجـدد افزایـش قیمـت آب شـرب سـاخت و سـاز، در 

وزارت نیـرو خبـر داد. 

6- جداسازی آب شرب و غیرشرب
سازندگان متفق القول هستند که آب مورد استفاده 
کیفیتـی نزدیـک  در بتن ریـزی و فونداسـیون بایـد از 
امـاح  کـه  باشـد چـرا  برخـوردار  آشـامیدنی  بـه  آب 
کاهش مقاومت بتن  موجود در آب غیرشرب باعث 
گـچ می شـود. از این رو اسـتفاده از  کیفیـت  و کاهـش 
آب چـاه یـا آبهـای جایگزیـن برای سـاخت و سـاز نیاز 

کیفیت ایـن آب هـا دارد.  بـه تصفیـه و ارتقـای 
و  شـرب  آب  جداسـازی  بحـث  اخیـر  سـال های  در 
غیرشـرب، و تصفیـه آب هایـی ماننـد آب فاضـاب 
و  صنعـت  کشـاورزی،  در  آن  از  مجـدد  اسـتفاده  و 
کـه در  ساختمان سـازی مطـرح شـده اسـت. امـری 
کشـور همسـایه مـا ترکیـه  کشـورهای دیگـر از جملـه 
اولیـه  قدم هـای  مـورد  ایـن  در  اسـت.  افتـاده  جـا 
کشـور مـا نیـز برداشـته شـده اسـت. از جملـه 2۴  در 
اسـفند 139۴ مجلس شـورای اسامی قانون توسعه 
و بهینه سـازی آب شـرب شـهری و روسـتایی را بـه 
کـه در فروردیـن سـال جـاری بـرای  تصویـب رسـاند 
مـاده  )ت(  بنـد  در  شـد.  ابـاغ  نیـرو  وزارت  بـه  اجـرا 
رعایـت  بـا  نیـرو موظـف شـده  وزارت  قانـون  ایـن   2
جهـات شـرعی از نظـر طهـارت و نجاسـت نسـبت بـه 
بازچرخانی پسـاب خروجی از تأسیسـات فاضاب با 
هـدف آزادسـازی منابـع آبـی مـورد نیـاز ماننـد تأمین 
کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید.  آب بهداشتی، 
)البته می توان به سـه مورد اخیر مورد سـاخت و ساز 
کـرد(. در تبصـره مـاده ۴ ایـن قانون طراحی  را اضافـه 
و سـاخت شـهرهای جدیـد، منـوط بـه فراهم سـازی 
زیرساخت های الزم برای جداسازی آب شرب و آب 

بهداشـت شـده اسـت. 

۷- فرهنگ سازی، تشویق و آموزش 
گزینه  گـران بودن  علـی رغـم محدودیتهای قانونی و 
اسـتفاده از آب شـرب در سـاخت و سـاز، سـازندگان 
مـات،  سـاخت  بـرای  لوله کشـی  آب  از  اسـتفاده 
سـاخت بتـن، و آبیـاری سـطح بتـن را بـه اسـتفاده از 
آب غیرشـرب ترجیـح می دهنـد. همیـن امـر نشـان 
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زیسـت  و  فرهنگـی  ابعـاد  روی  بیشـتر  کـه  دیگـری  راههـای  از  بایـد  می دهـد 
کید دارد مسئله را با سازندگان در میان گذاشت. در این باره جلب  محیطی تا
توجـه سـازندگان بـه مسـئله بحـران آب و اهمیت آن در چرخـه زندگی تاثیرگذار 
کرد  اسـت. ضمن اینکه می توان در این باره از مکانیزم های تشـویقی اسـتفاده 
و پیمانـکاران را بـر اسـاس پایبنـدی بـه ایـن امـر مـورد تقدیـر معنـوی و مـادی 
کـه منابـع جایگزیـن  قـرار داد. البتـه تشـویق سـازندگان مشـروط بـه ایـن اسـت 
معرفی شـود و ایرادات حرفه ای مربوط به اسـتفاده از آب غیرشـرب در سـاخت 
گـردد. بـه نظـر می رسـد برگـزاری دوره هـای آموزشـی در ایـن بـاره  و سـاز برطـرف 
گنجانـدن ایـن مبحـث در سـرفصل های یـک دوره آموزشـی هـم راهگشـا  یـا 
باشـد. البتـه تـاش ناموفقـی در سـال 89-88 بـرای آمـوزش مصـرف بهینه آب 
شـرب، دفع بهداشـتی فاضاب و رفع مشـکات زیسـت محیطی ناشـی از دفع 
گرفت و طی آن تفاهم نامه ای بین وزارت راه، وزارت  نادرست فاضاب صورت 
نیـرو و سـازمان نظـام مهندسـی بـرای آموزش مهندسـان و بازرسـی آنها منعقد 

کـه در مرحـل اولیـه، اجـرای آن متوقـف شـد.   شـد 

8- جایگزینی به نام مات خشک
کنتـرل  بسـیاری از متخصصـان پیشـنهاد می کننـد از فناوری هـای نویـن بـرای 
مصرف آب اسـتفاده شـود. یکی از این راهها اسـتفاده از مات خشـک یا آماده 
ک  کارگاه شـامل سـیمان، ماسـه، گچ و خا اسـت. به طور سـنتی مصالح اصلی 
کـه در محـل سـاخت و سـاز بـه صـورت دسـتی بـا یکدیگـر مخلـوط  رس اسـت 
شـده و پـس از افـزودن آب، بـه عنـوان مـات مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. اغلب 
کیفیـت بـاال   سـازندگان هـم اسـتفاده از آب غیرشـرب را  بـرای تهیـه  ماتـی بـا 
ممکـن نمی داننـد.  بـه نظـر می رسـد بـا اسـتفاده از تکنولـوژی مـات خشـک یا 
کـه مصـرف آب بـرای تهیـه مـات  آمـاده ایـن مشـکل برطـرف خواهـد شـد چـرا 
خشـک، قابـل مقایسـه بـا مصـرف آن بـرای تهیـه مـات سـنتی نیسـت و بنـا به 
کارگیـری مات هـای  نظـر رئیـس هیـأت مدیـره انجمـن مـات خشـک بـا بـه 
آماده به جای مات »دسـت سـاز« می توان در سـاخت و سـاز کشـور تا حدود ۵ 

کـرد. میلیـارد مترمکعـب آب صرفه جویـی 

سخن پایانی
کیـد جامعـه جهانـی بـر ایـن اسـت کـه مجریـان طرح هـا و سـازندگان پروژه های  تا
 عمرانی در کنار تمام مسائل مربوط به پروژه توجه به محیط زیست و نسل های
 آینـده را نیـز در مرکـز توجـه قـرار دهنـد. ایـن توجـه در سـه مرحلـه طراحـی، حیـن 
سـاخت و بعـد از سـاخت )نـکات مربـوط بـه صرفه جویـی انـرژی در تاسیسـات 
کید  داخلی ساختمان ( قابل بررسی است. اما با توجه به عنوان این مطلب و تا
بر مصرف بهینه انرژی در هنگام ساخت و ساز به نظر می رسد، نکات ذکر شده از 
پیچیدگی شرایط موجود خبر می دهد. نه تنها آمار دقیقی از میزان استفاده آب 
شـرب در سـاخت و سـازها، به ویژه سـاخت و سـازهای شـهری وجود ندارد بلکه 
نظرسنجی دقیقی از سازندگان و پیمانکاران صورت نگرفته تا دالیل گرایش آنها 
به اسـتفاده از آب شـرب در سـاخت و سـاز روشن شود و با توجه به این اطاعات، 
نقشـه راهی برای پیاده سـازی مکانیسـم درسـت اسـتفاده از آب در ساخت و ساز 
کـه بـرای اقـدام موثـر و درسـت در هـر زمینـه ای، داشـتن  تدویـن شـود. از آنجایـی 
اطاعـات دقیـق الزم اسـت، پیشـنهاد می شـود سـازمان یا نهـادی دولتی متولی 
نظرسـنجی و تجمیـع اطاعـات در زمینـه اسـتفاده از آب در صنایـع مختلـف از 
جملـه ساختمان سـازی شـود یـا تشـکل های صنعـت احـداث بـه طـور مسـتقل 
کننـد تـا تصویـری دقیق تـر از ماجـرای آب در سـاخت و سـاز بـه  در ایـن بـاره اقـدام 

مسـئوالن و قانونگذاران ارائه شـود.   

همایـش »توسـعه مهندسـی بـا رویکـرد اخـاق حرفـه ای« 30 مـرداد در شهرسـتان 
کشـوری و اسـتانی چـون مدیـرکل  کـه جمعـی از مسـئوالن  اهـر برگـزار شـد، در حالـی 
سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و رئیس 
کنـار دسـت اندرکاران این  سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان آذربایجـان شـرقی در 

حـوزه در ایـن همایـش حضـور داشـتند.

نظـام  سـازمان های  مدیـرکل  اصـل،  شـیبانی  منوچهـر 
راه و شهرسـازی  مهندسـی و تشـکل های حرفه ای وزارت 
حرفـه ای  رفتـار  نظامنامـه  گفـت:  همایـش  ایـن  در 
راه  وزیـر  امضـای  بـا  سـاختمان  مهندسـی  در  اخاقـی 
بخـش  مهندسـان  از  اسـت.  شـده  ابـاغ  شهرسـازی  و 
ای حرفـه  رفتـار  نظامنامـه  رعایـت  بـه  نسـبت  کـه  مـی رود  انتظـار   سـاختمان 
 اخاقـی پایبنـد باشـند و در صـورت مشـاهده تخلـف مجازات هـای انتظامی اعمـال 

خواهـد شـد و حتـی پروانـه فعالیـت نیـز لغـو خواهد شـد.
و  راه  وزارت  حرفـه ای  تشـکل های  و  مهندسـی  نظـام  سـازمان های  کل  مدیـر 
کار  شهرسازی افزود: از مهندسان ساختمان بخش ساختمان انتظار داریم به این 
کیفیـت و مسـائل اخاقـی را قربانـی منافـع و مسـائل  بـه صـرف درآمـد نـگاه نکننـد و 
مـادی نکننـد. وی در ادامـه بـه برخـی از چالش هـای پیـش روی نظـام مهندسـی 
گفـت: بـه علـت وجـود دانشـگاه های زیـاد امـروز مهندسـان  کـرد و  سـاختمان اشـاره 
رشـته های حتـی  و  اسـت  گذشـته  از  بیـش  سـاختمان  بخـش  التحصیـل  غ   فـار
غ التحصیان سال های گذشته نیز در ارتباط با این بخش نیست. آموزش های   فار
کشـور در اولویـت قـرار  حرفـه ای و اخاقـی بایـد از سـوی دفاتـر نظـام مهندسـی های 
گیـرد. وی همچنیـن بـا اشـاره بـه زلزلـه سـال 91 در شهرسـتان اهـر، هریـس و ورزقـان 
کاربـردی  گفـت: از پیامدهـای زلزلـه ارسـباران در تحقیقـات و پژوهش هـای علمـی و 
از لحـاظ نـوع سـازه و مقـاوم بـودن و یـا مقـاوم نبـودن سـاختمان ها و رعایـت مسـائل 

ایمنـی در برابـر حـوادث و بـه  خصـوص زلزلـه اسـتفاده می شـود.
شـیبانی اصـل در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکـه ۵0درصـد حـوادث 
کار در بخـش سـاختمان اسـت، خواسـتار رعایـت مسـائل ایمنـی در زمـان احـداث و 

همچنیـن بعـد از اتمـام احـداث در زمینـه تأسیسـات از سـوی مـردم شـد.
علـی طومـاری، رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان 
نفـر  گفـت: 31هـزار  ایـن همایـش   نیـز در  آذربایجـان شـرقی 
مهنـدس عضـو نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان هسـتند. 
ایـن  نمایندگـی  دفاتـر  تعـداد  بـه  اشـاره  بـا  طومـاری  علـی 
نماینگـی  کـرد: 1۴ دفتـر  اسـتان تصریـح  سـازمان در سـطح 
نظـام مهندسـی سـاختمان در شهرسـتان های آذربایجـان شـرقی فعـال اسـت و در 
کلیبر و ورزقان نیز در آینده افتتاح خواهد شـد.رئیس سـازمان نظام  شهرسـتان های 
مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی همچنین خواستار حل مشکات مهندسان 
کار از سـوی مسـئوالن امـر شـد. عضـو نظـام مهندسـی سـاختمان از لحـاظ بیمـه  و 

مهندسان ساختمان ملزم  
به رعایت نظامنامه حرفه ای 

اخالقی هستند

ویکرد اخ حرفه ای  تاکید شد  ندسی با  توسعه م در همایش 
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بنــام  اســتاد  شــجریان  محمدرضــا  اســتاد 
گــوار زلزله  موســیقی ایرانــی، پــس از حادثه نا
بم در حرکتی انسان دوســتانه و خداپسندانه 
کردند و بر آن  پــروژه باغ هنر بــم را پایه گذاری 
کنار یارانی چون مهندس ادب  که در  شــدند 
از دل خرابه های شهر تاریخی بم، اثر ماندگار 
که نــوای زندگی و امید را ســرخواهد  دیگــری 

داد به یادگار بگذارند.

هرگــز نباشــم  بی دوســت  کــه  بــود  دلــم  در 
که ســعی من و دل باطل بود کرد  چــه توان 

مــا  میــان  در  ادب  بهاءالدیــن  مهنــدس 
خوبی هایــش  یــاد  نیســت. 
نگاهــش  امتــداد  و   هســت 

رو به امید و عطوفت.
چند ســال پیــش یکــی از یاران 
مــا در بــاغ هنــر بــم، پیشــنهاد 
را  کشــور  مهندســان  کــه  داد 
کار خیــر  کــه همــواره دســتی در 
دارند، به مشــارکت در ســاخت 
کنیــم. من  بــاغ هنر بــم دعوت 
اســتقبال  پیشــنهاد  ایــن  از 
مــا  دوســت  شــد  قــرار  و  کــردم 
آن  کنــد.  پی گیــری  را  مســئله 
روزها مهندس ادب مسئولیت 
را برعهــده  انجمــن مهندســان 
اولیــه  صحبت هــای  داشــت. 
شــد.  منتهــی  جلســه ای  بــه 
نخســتین بار شــادروان ادب را 
در ایــن جلســه دیــدم. مــردی 
ذهنــی  بــا  و  دقیــق  مصمــم، 

بــود.  بــرای عمــل  اراده ای  هوشــیار و دارای 
ســعدی  شــعر  تعبیــر  ادب،  مهنــدس  گویــی 
کار برآیــد، به ســخندانی  کــه: »بــه عمــل  بــود 

نیست«
که برای باغ  بعدها چند بار دیگر در جلساتی 
هنــر بم برگزار شــد، او را دیــدم. بیماری بر تن 
نمی توانســت  را  اراده اش  ولــی  می تاخــت  او 
کــرد. او پی گیــر بــود و بــا یــاران دیگرش  کاری 
در انجمن، دســت ما را برای یاری فشــردند. 
حتــی تا روزهــای آخر عمــر خویــش همچنان 
کار باغ هنر بم بود و یکی دو روز پیش  پی گیر 
کارهای مانده را  که ما را تنها بگذارد،  از ایــن 

پی گیری می کرد.
کنــار مــا نیســت، امــا  امــروز شــادروان ادب در 
کــه یــاد خوبی هایــش را زنــده نگــه  بــر ماســت 
کــه امــروز  داریــم. ایــن یــادآوری از آن روســت 
زمانــه مــا بیش از هــر چیز بــه این روحیــه نیاز 
دارد. مــا بــا یــادآوری شــادروان ادب بــه خود 
کــه چقــدر بــه دلبســتگی به  یــادآور می شــویم 
که دنیا را  مــردم نیاز داریــم، چقدر نیاز داریــم 
کینه و حسد و نفع نبینیم. به  از دریچه تنگ 
که انســان های دیگر را  خــود یادآور می شــویم 
که فراموش  فراموش نکنیم. یادآور می شــویم 
گرداب روزمرگی غرق شده ایم  که ما در  نکنیم 
و دیگران را فراموش کرده ایم. 
یــاد شــادروان مهنــدس ادب 
یــادآوردن  بــرای  بهانــه  یــک 

زندگی است.
شادروان ادب هرگز در خودش 
خاصه نشــد و نقطــه پایانش 

دیگران و دیگران بود.
گویه ای  من به سهم خود، وا
که تا بم  کــردم از مهربانی اش 
امتــداد یافــت و در بــاغ هنــر 
کمــک  بی تردیــد  زد.  خیمــه 
او بــه برآمــدن این بــاغ، فردا 
در غریــو شــادی زلزلــه زدگان 
کی دوباره خواهد یافت؛  پژوا
که جای نیکی  به نشــانه این 
کنده از  همیشه ســبز است، آ

امید. جوانه های 
گرامی یادش 
 محمدرضا شجریان

وان مهندس ادب   یاد شادر
یک بهانه برای یادآوردن زندگی است

استاد محمدرضا شجریان
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1-مقدمه:
گـر چـه بـر اسـاس اصل تفکیک قوا  وظیفه  1-1( ا
تقنین و قانون گذاری در شان و وظیفه مجلس 
می باشـد اما در نظام های حقوقی دنیا از جمله 
در قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ایران  قـوه 
آئین نامه هـای  تصویـب  بـه  مجـاز  نیـز  مجریـه 
اجرایـی می باشـد. بـر اسـاس اصـل 138 قانـون 
اساسی این  تکلیف و در مواردی اختیار تصویب 
گردیـده اسـت،  گـذار  آئین نامـه بـه قـوه مجریـه وا
البتـه آئین نامه هـای مصوبـه بایـد دارای شـرایط 
و ارکانـی باشـد و در واقـع تصویب آئین نامه نباید 
در قامـت قانون گـذاری ظاهـر شـود به نحوی که 
اصـل تفکیـک قـوا را متزلزل نمایـد، این موضوع 
بـه صـورت روشـن در قسـمت اخیـر اصـل 138 
گرفته و بـرای آن  قانـون اساسـی مـورد حکم قـرار 
ضمانت اجرا نیز پیش بینی شده است از جمله 
ایـن ضمانت ها صاحیـت دیوان عدالـت اداری 
ابطـال  جهـت  قضایـی  مرجـع  یـک  عنـوان  بـه 
آئین نامه های خاف قوانین و مقررات موضوعه 
کـه در اصـل 1۷3 قانـون اساسـی مـورد  می باشـد 
اسـاس  بـر  البتـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  پیش بینـی 
اصـل 90 و 1۷۴ قانـون اساسـی، مجلـس شـورای 
کشـور نیـز ناظـر  کل  اسـامی و سـازمان بازرسـی 
بـر رونـد اجـرای قوانیـن می باشـند امـا صاحیت 
آنهـا صرفـًا جنبه نظارتی و اعامی داشـته و اقدام 
عدالـت  دیـوان  صاحیـت  در  منحصـرًا  ابطـال 

می باشـد.   اداری 
1-2(  قانونگـذار در بنـد ه تبصـره ۵ قانـون بودجـه 
سال 139۵ در این خصوص مقرر داشته است که:
ـ ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسامی با  »ه
حفـظ قـدرت خریـد را بـا سررسـید یـك تـا سـه 
سـال بـه صـورت بی نـام و یـا بانـام، صـادر کنـد 
و به منظور تسـویه بدهی مسـجل خود بابت 

و  سـرمایه ای  دارایی هـای  تملـك  ح هـای  طر
آب  و  بـرق  شـده  تمـام  قیمـت  مابه التفـاوت 
بـا قیمـت تکلیفـی فـروش آن در سـنوات قبـل 
بـه شـرکت های بـرق و آب مطابـق مـاده )٢٠) 
مصـوب  عمومی کشـور  محاسـبات  قانـون 
سـقف  اسـمی تا  قیمـت  بـه   ١٣٦٦/٦/١
هفتادوپنـج هـزار میلیـارد )۷۵/000/000/000) 
کنـد.  گـذار  وا بـه طلبـکاران غیردولتـی   ریـال 
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف 
می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون 
اسـامی ایران  جمهـوری  بهـادار  اوراق  بـازار 
بـا  و  شـده  محسـوب   ١٣٨٤/٩/١ مصـوب 
امضـای وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی صـادر 
قابلیـت  اسـامی از  خزانـه  اسـناد  می شـود. 
داد و سـتد در بـازار ثانویـه برخـوردار اسـت و 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بایـد ترتیبـات 
انجـام معاملـه ثانویـه آنهـا را در بـازار بـورس یـا 
فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق 
توسـط بانـك مرکـزی جمهـوری اسـامی ایران 

اسـت.« ممنـوع 
ماحظـه می گـردد قانونگـذار بـه صـورت شـفاف 
ایـن موضـوع را بـه شـرح فـوق مـورد حکـم قـرار 

اسـت.  داده 
بـه   139۵/3/2۶ جلسـه  در  وزیـران  هیـأت 
پیشـنهاد شـماره ۵۴۶2۷0 مـورخ 139۵/3/1۷ 
بـه  و  کشـور  برنامه ریـزی  و  مدیریـت  سـازمان 
جمهـوری  اساسـی  قانـون   138 اصـل  اسـتناد 
اسـامی ایران؛ آئین نامـه اجرائـی بنـد یاد شـده را 
که تبصـره )1( ماده  تصویـب و ابـاغ نموده اسـت 
)2( آئین نامـه مذکـور در تعـارض بـا بنـد مذکـور از 
قانـون بودجـه 139۵ در خصوص عنوان »حفظ 

قـدرت خریـد« مقـرر مـی دارد:
 تبصـره 1- بـازه زمانـی محاسـبه حفـظ قـدرت 

خریـد از زمـان صـدور حوالـه بـرای هـر یـک از 
صورت حسـاب های  یـا  صورت وضعیت هـا 
مقـام  توسـط  غیردولتـی  طلبـکاران  صـادره 
مجـاز دسـتگاه اجرایـی عهـده ذی حسـاب تـا 
تاریخ انتشـار اسناد خزانه اسامی می باشد.
بـازه زمانـی تعریـف و عمـًا مـورد حکـم قـرارداده 
کـه بـه نظـر می رسـد باطـل و در تعـارض  اسـت 
بـا قانـون اساسـی و قانـون بودجـه سـال 139۵ 
خریـد  قـدرت  حفـظ  بـر  ناظـر  حقوقـی  اصـول  و 

می باشـد.
۲- جهات و دالیل بطان:

2-1( آئین نامـه در طریـق بیـان و توضیـح بـرای 
وصـول قانـون می باشـد و نبایـد بـا تجـاوز  از اصـل 
مسلم تفکیک قوا و دخالت در حریم موضوعاتی 
کـه در صاحیـت قـوه مقننـه اسـت در مقـام آن 
کـه قانـون را توسـعه دهـد یـا تضییـق  ظاهـر شـود 
)رأی  کنـد  تجـاوز  قانـون  محـدوده  از  و  نمایـد 
کاسـه  پرونـده   ۶2-8-9 مـورخ  رویـه  وحـدت 
2۴/۶20 و دادنامـه شـماره 92-مـورخ ۷1/۶/3 
از تبصـره  بنـد »ه«  کاسـه 1۷۴/۷0( در  پرونـده 
۵ قانـون بودجـه سـال 139۵ قانون گـذار صراحتـًا 
کلیـه ارکان و شـرایط  در مقـام بیـان بـوده اسـت و 
اسـناد خزانـه ای اسـامی را مـورد حکـم قـرار داده 
کـه یکـی از ارکان و شـرایط ایـن ابـزار مالـی  اسـت 
کـه بـا هـدف  حفـظ قـدرت خریـد آن بـوده اسـت 
بـه  اسـت  بـوده  پیمانـکاران  تضـرر  از  جلوگیـری 
کـه چنـد سـال اسـت مطالبـات آنهـا  جهـت آن 
پرداخت نگردیده است و از جهت عدم پرداخت 
و  آنهـا عمـًا طبقـه متوسـط شـهری  مطالبـات 
گرفتار شـده  کارگـر در وضعیـت اسـف باری  طبقـه 
اسـت و عمـًا بـا کاهش مصرف به جهت کاهش 
قـدرت خریـد کارگـران و کاهش تولیـد به جهت از 
بیـن رفتـن تـوان مالـی پیمانـکاران اقتصـاد دچـار 

رسی آئین نامه اجرایی بند »هـ« بر

 تبصره 5 قانون بودجه 95

 )اسناد خزانه اسالمی (
ایه یک دادگستری و عضو کمسیون حقوقی  سندیکا وکیل  ی  ی ی ع محمد ع
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رکود تورمی گردیده است. ماحظه می گردد حفظ قدرت خرید تا 
که مدیون به وصول  زمانی قابل تصور است و مفاد مفهوم دارد 
دیـن خویـش نائـل آیـد و هـدف قانون گـذار هـم از عبـارت »حفـظ 
قـدرت خریـد« بـه همیـن جهت بوده اسـت چرا که این اسـناد در 
دوره هـای زمانـی یک سـاله، دوسـاله و سه سـاله مورد پیش بینی 
گرفتـه اسـت و هـدف قانون گـذار از پیش بینـی  قانون گـذار قـرار 
حفظ قدرت خرید در بازه زمانی یک سـاله، دو سـاله و سـه سـاله 
که تصویب تبصره )1( از ماده  بوده اسـت حال مشـخص نیسـت 
کـدام توجیـه  )2( آئین نامـه اجرایـی ایـن بنـد از قانـون بودجـه بـا 
حقوقـی انجـام شـده اسـت در حالیکـه ایـن قسـمت از آئین نامـه 
عمـًا بـا تضییـق قانون، باطل و فاقد منشـأ اثر حقوقی اسـت چرا 
کـه مقصـود قانون گـذار را نقـض و عمـًا در مقـام قانون گـذاری و 
تقنین ظاهر شـده اسـت که نتیجه آن تضییع حقوق سـازندگان 

ایـن مـرز و بـوم می باشـد.
آئین نامه هـای  اساسـی،  قانـون   138 اصـل  موجـب  بـه   )2-2
اجرایـی و مسـتقل نبایـد داخـل در صاحیـت عـام قانون گـذاری 
باشـد و از طرفـی دیگـر آئین نامـه نبایـد ناقـض قانـون اساسـی و 
کـه در مانحن فیـه ایـن بخـش از آئین نامـه  قوانیـن عـادی باشـد 
صـادره در تعـارض بـا بنـد »ه« از تبصـره )۵( مـاده واحـده قانـون 
بودجـه سـال 9۵ می باشـد و عمـًا هیأت وزیـران مصوبه مجلس 

را تضییـق و محـدود نمـوده اسـت.
2-3( این بخش از آئین نامه در تعارض آشکار با مفاد ماده ۵22 
کـه بـر پایـه قاعده اتـاف و  قانـون آئیـن دادرسـی مدنـی می باشـد 
الضرر عمًا حفظ قدرت خرید وجوه نقدی متعلق به اشخاص 
را پذیرفتـه و در مقـام جلوگیـری از تضـرر اشـخاص و حفظ قدرت 
خریـد وجـوه نقـد متعلـق بـه مدیـون و جبـران آن را مـورد حکـم 
قـرار داده اسـت کـه قسـمت مذکـور از آئین نامه مذکـور در تعارض 
آشـکار بـا مفـاد مـاده ۵22 قانون آئین دادرسـی مدنی می باشـد.
2-۴( قسـمت مارالذکر از آئین نامه مذکور در تعارض آشـکار با ماده 
11 از آئین نامـه تضمیـن معامـات دولتـی می باشـد چـرا که مـاده 11 

مقرر مـی دارد: 
»ماده١١ـ ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار )کارفرما( که 
طبق بند )ب( ماده ١٠ قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب١٣٨٣ـ  
باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد 
گـردد، بـر اسـاس شـاخص تـورم اعامی بانـك مرکزی جمهـوری 
اسـامی ایران تعدیل و پرداخت می گردد. سـازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان )مجاز 
شمردن تأخیر تحویل مورد معامله( با لحاظ پرداخت ضمان 

تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و اباغ نماید.
ماحظـه می گـردد تقلیـل بـازه زمانـی حفـظ قـدرت خریـد مـردم 
تـا زمـان صـدور اسـناد خزانـه نـه تنها با اصـل 138 قانون اساسـی 
در تعـارض اسـت بلکـه در تعـارض آشـکار بـا بنـد »ه« تبصـره )۵( 
قانون بودجه سـال 9۵ بوده و از طرفی با مفاد ماده ۵22 قانون 
آئیـن دادرسـی مدنـی در تضـاد بـوده و بـا مصوبـه هیـأت وزیـران 
در آئین نامـه تضمیـن معامـات دولتـی نیـز منافات داشـته فلذا 

باطـل و شایسـته اجـرا نمی باشـد. 

شــهریورماه  چهاردهــم  شــافعی  محســن 
بــا کســب 198 رأی بــه عنــوان رئیــس اتــاق 
بازرگانــی ایــران انتخــاب شــد. او جایگزین 
کــه بعــد از 1۴  غامحســین جالپــور شــد 
مــاه از ریاســت بر اتــاق ایران اســتعفاد داد. 
غامحسین شافعی با کسب 198 و اختاف 
۴ رای نسبت به مسعود خوانساری رئیس 
که  اتــاق بازرگانــی ایــران شــد. خوانســاری  
رقیب شافعی در این انتخابات بود 19۴ رای 
کرد. در این انتخابات 39۷ رأی اخذ  کسب 
شد و ۴ نفر از حضار رأی ندادند. تعداد آرای 
مخدوش هم ۵ رأی بود که اســامی دیگری 

به غیر از کاندیداها نوشته شده بود.

پیشینه و دیدگاه شافعی 
غامحسین شافعی در سال 1330 در قائن 
که پیش از  خراســان متولد شده اســت. او 
ایــن نیــز در آذر مــاه ســال 1392 بــه عنوان 
رئیــس اتــاق ایــران انتخاب شــده بــود و تا 
خردادماه سال 139۴ ریاست این اتاق را بر 
عهده داشــت،  در حال حاضر ریاست اتاق 
بازرگانی مشهد را نیز بر عهده دارد. شافعی 
دارای مــدرک تحصیلی مهندســی صنایع 
اســت. وی همچنیــن در دوره فعلــی اتاق 

ایران، نائب رئیس اتاق بازرگانی بود.
از  پیــش  کــه  ســخنانی  در  شــافعی 
کــرد:  اظهــار  کــرد،  ارائــه  رأی گیــری 
ارتقــای بروکراســی،  حــذف  و   چابکــی 
کارشناســی اتــاق از جملــه مــواردی   تــوان 
کشــور  کــه بایــد در بخــش بازرگانــی  اســت 
کــرد:  گیــرد. او همچنیــن اضافــه  صــورت 
اتــاق بازرگانــی ایران نــه اپوزیســیون دولت 
اســت و نــه بلــه قربان گــوی وی بلکــه یــار 
کمیتی به حساب می آید. شافعی  قوای حا
ادامــه داد: برای اثربخشــی بیشــتر فعالیت 
بخش خصوصی باید شــفافیت در اقتصاد 

کــه ایــن خــود بایــد از  گیــرد  کشــور صــورت 
اتــاق و بخــش خصوصی آغاز شــود. بخش 
که از شــفافیت الزم،  خصوصی پویا و مولد 
قانونمنداری، سامت مالی برخوردار است 
می تواند زمینه حرکت شفاف اقتصاد کشور 
کیــد بر  کنــد. او در ادامــه  بــا تا را نیــز فراهــم 
کــه در آن  اینکــه اصــل ۴۴ قانــون اساســی 
اســت  شــده  توجــه  خصوصی ســازی   بــه 
شــکل  بــه  بایــد  کشــور  فعلــی  شــرایط  در 
اتــاق  گفــت:  شــود  انجــام  مناســب تری 
اســت  شهرســتان ها  اتــاق  عصــاره  ایــران 
کت های  بــرای شــرا گزینــه ای  و می توانــد 
کنــد اما دولت  اقتصــادی بلندمدت ایجاد 
نبایــد بخــش خصوصــی را بــه عنــوان یک 
کنــد. بخــش خصوصــی یک  بدهــی نــگاه 
کشــور بــه حســاب می آیــد و  دارایــی بــرای 
کشــور توســط  که  باید به نقطه ای برســیم 
ایــن بخش و بــا رهنمودهــای دولــت اداره 
شــود. شــافعی بــا بیــان اینکــه جناح هــای 
سیاســی نباید بــه اتاق بازرگانی وارد شــوند 
گفــت: دلیــل موفقیت اتــاق بازرگانــی عدم 
ورود بــه بازی و جناح بندی های سیاســی 
بــوده اســت و در ادامه راه نیز باید از هرگونه 
مداخلــه در آن جلوگیری شــود. او با اشــاره 
کشــور فعالیت  بــه اینکــه در شــرایط فعلــی 
بخش خصوصی با جذابیت های الزم روبرو 
گفت: قانون اتاق بازرگانی نیازمند  نیســت 
بــه اصاح اســت تا بتوانیــم از ظرفیت های 
موجــود در کمیســیون ها بیشــتر اســتفاده 
کنیم. وی در ادامه با اشــاره به دیپلماســی 
گفت: اتاق ها و شوراهای  کشــور  اقتصادی 
مشترک خوبی در کشور وجود دارد اما تا به 
امروز نتوانسته ایم به درستی از آنها استفاده 
کنیــم. از ایــن بــه بعد بایــد شــرایطی ایجاد 
شود که سیاست کشور به اقتصاد به جای 

اقتصاد به سیاست کشور یارانه دهد. 

رگانی ایران  رئیس اتاق باز
انتخاب شد
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مهندس علی آزاد از چهره های پرتجربه و شاخص 
در حوزه مهندسی است، مهندسی که در هر نفس 
وطـن می گویـد و بـا هـر دم و بازدمی بـه اعتـای آن 
ک  می اندیشـد. ردپـای ایـن مهـر در جای جـای خـا
بـر روی جاده هـا، تونل هـا برجـای مانـده  و  کشـور 
کـه عمـری به ساخت وسـاز گذرانده  اسـت. بـرای او 
اسـت، نهضـت عمرانـی کشـور همچنـان در آغـاز راه 
کـه ایـن راه را بایـد بـا قـدرت  اسـت و معتقـد اسـت 
کـه بـه سـرعت  ادامـه داد و مـا نیازمنـد آن هسـتیم 
زیرسـاخت های خـود را بـه عنـوان ریل هـای قطـار 
کنیـم. وی متولـد سـال 1319 در  تقویـت  توسـعه 
غ التحصیـل راه و سـاختمان از  محلـه تجریـش، فار
دانشـکده فنی، مدیرعامل شـرکت فرعی راه و دبیر 
انجمن راهسازی ایران  است. مهندس آزاد با صبر 
گفتگـوی مـا شـرکت  و حوصلـه ای مثـال زدنـی در 
کـه گفـت  از تجـارب سـالیان دور و نزدیـک  و   کـرد 

 نظـر شـما عزیـزان را بـه خوانـدن ایـن گفتگـو جلـب 
می کنیم.

گذشــته  آقــای مهندس آزاد در طی ســال های 

آغــاز  ایــد  بــوده  کــه  انجمنــی   در هــر محفــل و 
کید روی توســعه و اعتای وطن  ســخن تان تا
کجا می آید و در این  کید از  بوده اســت. این تأ

باره چگونه می اندیشید؟
کارکنـان شـاغل در انجمن هـا،  اعضـای انجمن هـا، 
 اعضای هیأت مدیره انجمن ها، اعضای شورای عالی
 شورای هماهنگی تشکل های حرفه ای و مهندسی

 و در یـک کام همـه مـا افـراد یـک خانواده هسـتیم 
و وابستگی بین این خانواده بزرگ باعث دلگرمی و 
بـه اعتـای مملکـت  کـه  تـر می شـود  کار شایسـته 
کـه بـه  گفتـم اعتـای مملکـت چـرا  کمـک می کنـد. 

قـول اسـتاد حامـی:
که برای ایران نمی تپد »هر قلبی 

که هرگز نتپد«  بهتر است 
کرده ایـم. در دوران  گـم  مـا در عصـر جدیـد چیـزی 
کلمـه ای بیـن ملـت ایـران رایج  گذشـته اصلـی سـه 
شـده بـود: خـدا، شـاه، میهـن! امـا ملـت ایـران بـه 
زودی دریافتنـد شـاه عنصـر زائـدی در ایـن مثلـث 
کردند به خدا و میهن!  اسـت و این اصل را تبدیل 

ایـران    مـردم  عمـوم  اقبـال  مـورد  مذهـب  چـون  و 
اسـام بـود، اصـل اسـام و میهـن رایـج شـد. بعـد از 
کردیـم. امـا  انقـاب، بـرای اعتـای ایـن دو حرکـت 
میهـن مـورد بی مهری قـرار گرفت. بنابراین جامعه 
کـه یکـی از بال هـای  ایرانـی ماننـد هواپیمایـی شـد 
کوتـاه و یکـی دیگـر بلنـد هسـتند و نمی توانـد از  آن 
کنـد و مـا را بـه مقصـد برسـاند.  روی بانـد تیـک آف 
واقعیـت ایـن اسـت  شـهدای  مـا بـا قصـد حفاظـت 
کـه روح شـهید  از دیـن  و  میهـن جانفشـانی کردنـد 
را به کبوتری سفید تشبیه می کنیم  مانند کبوتران 
سـفیدی با دو باِل میهن و دین به میدان رفتند و 
حاال یکی از این دوبال مجروح شده و با این وضع 
کـه خواسـته همـان شـهدا  مـا بـه سـرمنزل مقصـود 
بـود نخواهیـم رسـید.  الزم اسـت اهمیـت میهـن و 
وظیفه مردم در خدمت به میهن وعشق به وطن 
در جامعـه بسـیار پررنگ شـود چـون  همانگونه که 
کشور  توقع داریم باید  ما از دولتمردان و مسئوالن 
وظایـف متقابلـی در تقابـل میهـن و جامعـه بـرای 
خود قائل باشـیم. آن وظایف خدمت صادقانه به 

وژه ها و بنگاه های اقتصادی  مدیریت پر
به بخش خصوصی واگذار شود

ی آزاد  مدیر عامل شرکت فرعی راه ند ع م
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کشـور بـرای سـربلندی آن اسـت. 

گفته  همواره از همبســتگی راهســازان با مــردم 
اید. ســابقه راهســازی در ایران به چــه دورانی 
برمی گردد و اهمیت راه در زندگی بشر چیست؟

و  فرهنگـی  اقتصـادی،  توسـعه  زیرسـاخت  اولیـن 
کشـور راه اسـت. راه، زیرسـاخت توسـعه  آموزشـی هر 
اقتصـادی کشـورها اسـت چـرا که مـا بـا راه می توانیم 
کاال را از نقطـه ای بـه نقطـه دیگـر جابـه جـا  انسـان و 
کـه حافظ امنیت  کنیـم. حتـی نیروهـای نظامی هم 
کشـورها هسـتند از طریق راه ها جا به جا می شـوند. 
کـم  وقتـی یـک جـاده بسـته شـود و نقـل و انتقـاالت 
شـده،  مسـدود  آن  رگ  کـه  عضـوی  هماننـد  شـود 
بـه  مـن  می شـود.  فلـج  منطقـه  آن  ناخـواه  خـواه 
که ۵۵ سـال اخیر را در حوزه راهسـازی  کسـی  عنوان 
و زیرسـاخت های مملکـت فعـال بـوده ام معتقـدم 
بـا سـاخت راه اقتصـاد شـکوفا می شـود و فرهنـگ و 
بـا  راه هـا  آن منطقـه متحـول می  گـردد.  آمـوزش در 
انتقـال اقتصـاد و فرهنـگ و ارتقـای سـطح آمـوزش 
سـعدی  می کننـد.  کمـک  آن  توسـعه  بـه  منطقـه 
کـرده که: کیـد  شـیرین سـخن هـم بـر همین نکتـه تا

بمانـد کـو  جهـان  انـدر  کـس  نیامـد 
بمانـد نـــــیکو  نـام  کـــــــــزو  آن  مــــــگر 
نمـرد آنکـه مانـد پـس از وی بـه جـای
سـرای مهمـان  و  همـوار  راه  و  پـل 

دوران  بـه  بایـد  ایـران،  در  راه  تاریـخ  دربـاره  امـا  و 
که از همـان زمان بـه راه های  هخامنشـیان برگردیـم 
ایـران توجـه می شـد و راه هـا بـا اولویـت حمـل و نقـل 
نیروهـای نظامی سـاخته می شـد. مـا حـدود 2۶00  
کیلومتـر راه شاهنشـاهی داشـتیم. راهـی ماننـد راه 
کارنامه ملت ماسـت و سـابقه درخشـانی  ابریشـم در 
از سـاخت پـل و ابنیـه در دوران صفویـه داریـم. امـا 
پـس از آن دوران شـکوه، دوران افـول رسـید تـا جایی 
کیلومتـر راه  کـه قبـل از دوران پهلـوی اول فقـط 8 
کـه مـردم آن را  آهـن تهـران - شـهرری وجـود داشـت 

می نامیدنـد. دودی  ماشـین 
راهسـازی نویـن در ایـران در اوایـل قـرن 20 طـوری 
کـردن مسـیر  کـه قبـل از آن در سـال 1319 طـی  بـوده 
تهـران- تبریـز 13 روز، تهـران- مشـهد 1۴ روز و تهـران 
- بوشـهر 3۴ روز طـول می کشـید. در دوران پهلـوی 
گـرگان و  کـه شورشـی توسـط ترکمن هـا در بیـن  اول 
گردانـی  کشـید تـا  گنبـد روی داده بـود، 28 روز طـول 
گـرگان بـرود و همیـن امر ذهن مسـئوالن  از رشـت بـه 
مملکت را متوجه اهمیت راه ها کرد و 2۵ درصد کل 
گرفت.  بودجه کشـور در آن سـال به راهسـازی تعلق 

تونل یک کیلومتری میمند که به حذف  گردنه ماری  انجامید 

پل سید آباد )138۵)
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گرچـه امـروز 1/۵ درصـد بودجه به راهسـازی تعلق  ا
دارد، امـا نتایـج سـال ها توجـه بـه راهسـازی باعـث 
راه، 1۵هـزار  آزاد  کیلومتـر  امـروز 2۵00  اسـت  شـده 
کیلومتـر راه اصلـی، ۴۵  کیلومتـر بزرگـراه، 3۵ هـزار 
کیلومتـر  کیلومتـر راه فرعـی آسـفالته، 130 هـزار  هـزار 
کیلومتـر راه آهـن،  راه روسـتایی آسـفالته، 10 هـزار 
باشـیم  داشـته  متـرو  کیلومتـر  و 200  فـرودگاه،   ۷0
کـه ارزش آنهـا هـزار تریلیـارد تومان اسـت. بر اسـاس 
آمـار، راه هـای موجـود جـزو معـدود مـواردی اسـت 
کـه بـر اسـاس آن می توانیـم بگوییـم ایـران در زمـره 

کشـورهای پیشـرفته اسـت.
درصـد   2۵ شـدم  متولـد  مـن  کـه   1319 سـال  در 
بودجـه کل مملکـت به راهسـازی تعلق داشـت که 
معـادل دو برابـر بودجـه جنـگ بـود. در حـال حاضر 
نگهـداری  و  احـداث  بـرای   بودجـه  درصـد   1/۴
کـه امـروز هـزار هـزار میلیـارد تومـان ارزش  راه هایـی 

گرفتـه شـده اسـت.  دارنـد در نظـر 

بــا این تفاســیر وضعیــت راهســازی و راهداری 
کشور را در سال های اخیر چگونه می بینید؟

هزینـه  درآمـد  بـا  متناسـب  کشـور   مسـئوالن 
درآمـد  کل  اسـت.  کـم  درآمدهـا  امـروز  و  می کننـد 
ساالنه از محل فروش نفت 20 میلیارد دالر می شود 
کـه بـه دلیـل بزرگ شـدن حجـم دولت چیـزی برای 
راهسـازی نمی مانـد. بایـد در ایـن شـرایط بـه چنـد 
که داریم  کنیم. متناسب با بودجه ای  نکته توجه 
و سـهم راهسـازی اسـت، پروژه های بهینه را انجام 
دهیـم و درگیـر فشـار سیاسـی نشـویم. سـاخت راه 
کـه  زمانـی  تهـران در  رودهـن-  آمـل - الریجـان - 
کـوه  ایـم در طـی ۴0 سـال سـینه  نتوانسـته  هنـوز 
بـا  را بسـازیم  تهران-شـمال  راه  آزاد  و  را بشـکافیم 
اعتـراض  بـا  می خـورد.  کلیـد  سیاسـی  فشـارهای 
بـه ایـن طـرح بسـیاری از مـن انتقـاد کردنـد امـا مـن 

بـه عنـوان یـک راهسـاز و متخصـص وظیفـه خـود 
رسـانی  اطـاع  ایـن  کنـم.  رسـانی  اطـاع  دانسـتم 
هـم جـزو همـان وظایفی اسـت که ملت هـا در قبال 

دولـت و مملکـت خـود دارنـد. 

چرا پــروژه آزادراه تهران- شــمال و پروژه های 
مشــابه آن به ســرانجام نمی رســند؟ آیا نیروی 

کافی نداریم؟ متخصص 
روی  خارجـی  مشـاور  مهندسـان  قبـل  سـال   ۵۵
طرح هـای راه سـازی مـا نظـر می دادنـد. همانطـور 
کمـک  آلمانی هـا  شـمال   - تهـران  راه آهـن  در  کـه 
راه آهـن،  سـاخت  اول  روزهـای  البتـه  کردنـد. 
عمـده  امـا  بودنـد  حاضـر  هـم  ایرانـی  پیمانـکاران 
فعالیـت آنهـا تامیـن نیـروی انسـانی بـود. اما امـروزه 
تمـام توانمندی هـای الزم در وجـود مهندسـان مـا 
برای طراحی، سـاخت، نگهداری، اداره و مدیریت 
کلیـه پروژه هـا در ایـران وجـود دارد. از ایـن رو زمانـی 
سـندیکای  دعـوت  بـه  ایتالیایـی  شـرکت های  کـه 
بـا  کـره  مذا بـرای  ایـران  سـاختمانی  شـرکت های 
شـرکت های  انجمـن  آمدنـد  ایرانـی  شـرکت های 
که شـرکت های ایرانی  راهسـازی ایـران اعامیه داد 
توانمنـدی الزم را دارنـد و تنهـا چیـزی که به آن نیاز 

دارنـد سـرمایه اسـت. 
گرچه سرمایه گذاران خارجی برای سود بیشتر وارد  ا
بحث سـرمایه گذاری در کشـورهای دیگر می شـوند 
از  بیشـتری  بـا داشـتن سـهم  ترجیـح می دهنـد  و 
بنابرایـن  برسـند.  مطلـوب  سـود  بـه  پـروژه  در  کار 
پیشـنهاد می کنم دولت مقداری اوراق قرضه ارزی 
کنـد و ۵0 تـا 100 میلیـارد دالر قـرض خارجـی  صـادر 
پتانسـیل هایی  بـا  می توانـد  ترتیـب  بدیـن  کنـد. 
کـه خارجی هـا  کارهایـی  کشـور وجـود دارد   کـه در 
بـا ۵0-۶0 درصـد قیمـت بیشـتر انجـام می دهنـد بـا 
قیمت پایین تری  به شرکت های بخش خصوصی 

اوراق  بهـره  کنـد.  گـذار  وا ایرانـی  مهندسـان  بـه  و 
کـه می تـوان  قرضـی ارزی حـدود 2-3 درصـد اسـت 
کـه قصد  کمیتـی  در شـرایط مناسـبی و بـا وجـود حا
اقتصـادی  وضعیـت  در   دارد   را  سـاختار  اصـاح 
داد.  پـس  آمـد،  خواهـد  پیـش  کـه  مناسـب تری 
همـه مـا می دانیـم حضـور خارجی هـا بـرای انجـام 
کارهـا نیسـت و  کار در ایـران بیشـتر از بعـد عملیاتـی 

جنبه هـای اقتصـادی مـد نظـر آنهـا اسـت. 
کـه  رسـیده اند  نقطـه  ایـن  بـه  جهـان  دولت هـای 
توسـعه کشـور از طریـق بخـش خصوصی اسـت. ما 
کنیم پتانسـیل این بخش را بیشـتر  نیـز بایـد سـعی 
از  یکـی  دارد.  وجـود  موانعـی  کار  بـرای  امـا  کنیـم. 
کار و رقابـت در شـرایط نابرابـر بـا  ایـن موانـع انجـام 
شـرکت های شـبه دولتـی اسـت. بخـش خصوصـی 
را  امکانـات  همـه  کـه  رقیبـی  بـا  نابرابـر  رقابـت  در 
شـده  رانـده  حاشـیه  بـه  کـم  کـم  دارد  اختیـار  در 
اسـت. اغلـب ایـن شـرکت ها مربـوط بـه نهادهـای 
ایـران  بـرای  جنـگ  دوران  در  کـه  نظامی هسـتند 
گرچـه در اغلـب نقـاط جهـان، بعـد از  جنگیدنـد. ا
جنگ نظامیان اداره امور را در دسـت می گیرند اما 
الزم اسـت نظامیان در برهه زمانی حاضر به خاطر 
منافـع ملـی و ایـران عزیـز از عرصه ایـن رقابت نابرابر 
کار شـوند  کنـار برونـد و در قسـمت هایی مشـغول 
کمتـر قـادر بـه حضـور و انجام  کـه بخـش خصوصـی 
کـه  گاز  کار اسـت. مثـًا  پروژه هـای عظیـم نفـت و 

کا بگیرنـد.  امیدواریـم جـای خارجی هـا را 

زیــادی  پتانســیل  بی شــک  مهنــدس  آقــای 
کــه  در شــرکت های شــبه دولتــی وجــود دارد 

 می تــوان در دوران صلــح از آن بهــره بــرد. امــا 
کــه بخــش  کار را انجــام داد  چگونــه بایــد ایــن 

خصوصی بیش از این آسیب نبیند؟
کشـورهای امپریالیسـتی و  مـا اسـیر زیـاده خواهـی 
ناامنی کشـورهای همسـایه هسـتیم و برای رقابت 
بـا امپریالیسـم و حفـظ امنیت منطقه بـه نیروهای 
نظامی نیـاز داریـم. امـا نبایـد ایـن پتانسـیل در برابـر 
گیرد. اصا فلسفه استفاده از  بخش خصوصی قرار 
امکانـات و نیروی نظامـی در زمان صلح در مواردی 
کـه بخـش خصوصـی تـوان نداشـته اسـت.  بـوده 
امـا ورود ایـن شـرکت های شـبه دولتـی در شـرایطی 
دارد  را  کارهـا  انجـام  تـوان  خصوصـی  بخـش  کـه 
باعـث رکـود در ایـن بخـش و دامـن زدن بـه بیـکاری 
که در مجموع به نفع منافع ملی نیست. می شود 

گریبانگیــر  کــه  از نظــر شــما مشــکات دیگــری 

پل بزرگ فاورجان)  13۵0)
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شــرکت های  مخصوصــا  و  خصوصــی  بخــش 
راهساز است، چیست؟

پیمانـکاران  مطالبـات  موقـع  بـه  پرداخـت  عـدم 
اولیـن مشـکل اسـت. عـدم اجـرای قانـون بهبـود 
کار  و قانـون رفـع موانع تولید فشـار  فضـای کسـب و 
و  مالیاتـی  ماموریـن  و  و حصـر مسـئولین  بی حـد 
سـازمان تامیـن اجتماعـی همگـی برخـاف منافـع 

کشـور و پیمانـکاران اسـت. ملـی 
جنبه هـای  بـه  نکـردن  توجـه  بعـدی  مشـکل 
مختلـف مسـائل قبـل از انجـام آن اسـت. موضـوع 
دیگـر  عـدم توجـه بـه نگهداری آنچه سـاخته شـده 
شـده  سـاخته  کشـور  در  زیـادی  راه هـای  اسـت. 
کـه بایـد از آنهـا بـه عنـوان سـرمایه های ملـی  اسـت 
ثـروت، تامیـن  ایـن  کـرد. راه نگهـداری  نگهـداری 
کننـده اسـت.  هزینـه نگهـداری توسـط اسـتفاده 
که هزینه مصرف  باید از مردم بخواهیم همانگونه 
هزینـه  از  مقـداری  می کننـد  پرداخـت  را  انـرژی 
کـه از آن بهره می برنـد، پرداخت  نگهـداری راه هـا را 
کننـد. در ایـن مـورد انجمن شـرکت های راهسـازی 
و  راه  وزارت  بـه  و  بررسـی  را  پیشـنهادهایی  ایـران 

کـرد از جملـه:   شهرسـازی اعـام 
1- اختصاص قسمتی از بهای فروش هر لیتر بنزین، 
گازوئیل و سایر مواد سوختنی و حامل های انرژی 

مصرفی در حمل و نقل
صـورت  و  بارنامه هـا  بـه  تعرفـه ای  اعمـال   -2
کیلومتر وضعیت هـای جابجائـی بار بـه ازای هرتن 
3- اعمال تعرفه ای بر فروش بلیط های مسافرتی 
ازای  بـه  هوایـی(  و  دریایـی  ریلـی،  ای،  )جـاده 

آن قیمـت  از  درصـدی 
۴- اختصـاص درصـد قابـل قبولـی از تعرفـه بیمـه 

وسـایط نقلیـه
گمرکـی و سـود  ۵- اختصـاص درصـدی از عـوارض 
گمـرکات، خصوصـا از وسـایط نقلیـه و  بازرگانـی در 

ماشـین آالت راهسـازی معدنـی سـاختمانی
۶- اخذ عوارض از بزرگراه ها و راه های اصلی کشور

کردن عوارض آزادراه ها از طریق سپردن  ۷- واقعی 
امـور مربوطـه آن بـه بخـش خصوصـی سـرمایه گذار 

در احـداث آنها

اما مشـکل اینجاسـت که مردم معتقدنـد راه ها، 
جـزو زیرسـاخت های بنیادیـن کشـور هسـتند و 
دولت مسئول ساخت آنها بوده است، و هزینه 
کرده انـد.  اسـتفاده از آن را بـا مالیـات پرداخـت 

بسـیاری هـم بـا پرداخـت عـوارض مخالف اند.
حکومـت وظیفـه هدایـت و نظـارت جامعـه را دارد 

و مدیریـت پروژه هـا  و بنگاه هـای اقتصـاد بایـد بـه 
گـذاری  گـذار شـود. در حیـن وا بخـش خصوصـی وا
انتقـاد و نارضایتـی دیـده می شـود امـا الزم اسـت 
ایـن مسـئله مرتفـع  سـازی  آمـوزش و فرهنـگ  بـا 
شـود. متاسـفانه مـا دربـاره توجـه بـه مملکـت هـم 
کـه  فرهنـگ سـازی الزم را نکـرده ایـم. همانگونـه 
افـراد  نیازهـای  کـردن  بـرآورده  وظیفـه  مسـئوالن 
جامعـه را دارنـد، افـراد هـم در برابـر جامعـه وظایفی 
دارنـد و بایـد هزینه هایـی را بـرای حفـظ و توسـعه 
آن بدهند. مالیات برای تامین هزینه هایی اسـت 
وقتـی  امـا  می شـود  ناشـی  دولـت  خدمـات  از  کـه 
می شـود  گـذار  وا خصوصـی  بخـش  بـه  خدماتـی 
بایـد هزینـه آن پرداخـت شـود تـا بازگشـت سـرمایه 
کار و در نتیجه  تـوان مالـی این بخـش را برای ادامه 
توسـعه و شـکوفایی اقتصاد باال ببرد. بی شـک در 
بلندمـدت خـود مـردم از نتایح این توسـعه منتفع 

خواهنـد شـد. 
مسئله بعدی بهینه شدن قیمت است. متاسفانه 
سـازمان برنامـه و بودجـه بـه نقـش هدایتـی خـود 
توجـه نمی کنـد. معیـار قیمـت بـرای آنهـا قیمتـی 
در  می دهنـد  ارائـه  پیمانـکاران  برخـی  کـه  اسـت 
گذشـته همیـن سـازمان دو اقـدام  کـه در  صورتـی 
کـه امـروز هـم قابـل اجراسـت.  کـرده بـود  شایسـته 
اول اینکـه فهرسـت بهای شـفاف و منطقـی آمـاده 
کردنـد و بـدون توجـه به قیمت پیمانکاران منتشـر 
کردند و گفتند پیمانکارانی که قیمت آنها بیشتر  از  
10 درصـد بـاال یـا پاییـن اسـت آن را متناسـب با این 
قیمت کنند. متاسـفانه امروزه سـازمان مدیریت و 
غ شده و متأسفانه  برنامه ریزی از قیمت بهینه فار
پیمانـکاران  قیمـت  را  خـود  کارشناسـی  ک  مـا
کـه در ایـن  در مناقصه هـا می داننـد پیمانکارانـی 
شـرایط خودزنـی می کننـد و از ایـن سـتون بـه آن 
سـتون رفتن را فرج می دانند ولی نقش مسـئولین 
محتـرم در جهت هدایت جامعه پیمانـکاران برای 
کیفیت بهینه - زمان بهینه - قیمت  تحقق شعار 

بهینـه  کجـا رفتـه اسـت؟! 

ایــن  گفتیــد،  دربــاره نگهــداری راه هــا ســخن 
نگهــداری بایــد توســط چــه نهــادی مدیریت 

شود؟
ماننـد  متعـددی  مـوارد  شـامل  راه هـا  نگهـداری 
گاردریل ها  حفـظ روکش ها، ترمیـم روکش، ترمیـم 
و عائـم رانندگـی، مسـائل الکترونیکـی و... اسـت. 
حمـل  و  راهـداری  سـازمان  نظـر  زیـر  کا  کار  ایـن 
کـه  وابسـته بـه وزارت راه و  کشـور  و نقـل جـاده ای 

 2۵00 حـدود  می شـود.  انجـام  اسـت  شهرسـازی 
گرفتـه  کل راهـداری در نظـر  میلیـارد تومـان بـرای 
بـا اسـتاندارد جهانـی 20 هـزار میلیـارد  شـده ولـی 
تومـان نسـبت بـه ارزش راه هـای کشـور الزم اسـت. 
گـر  ا دارد.  راهسـازی  از  بیشـتر  اهمیتـی  راهـداری 
راهی ساخته نشود سرمایه ملی از بین نمی رود اما 
بدون راهداری سرمایه ملی از بین می رود. به نظر 
من بهتر است نگهداری راه ها به خود پیمانکاران 
کـه  سـپرده شـود تـا عـاوه بـر 2 سـال دوره تضمیـن 
بعد از آن اغلب تخریب آغاز می شـود تا ۷ - 8 سـال 
نگهداری بر عهده آنان باشد.  ولی باید هزینه این 

نگهـداری را بـه آنهـا پرداخـت نمائیـم.
تضمینـی  دوره  سـال   ۵ پیشـنهاد  کـه  روزی 
بـه  آنکـه هزینـه متعلقـه  بـر  گفتیـم مشـروط  شـد 
پیمانـکاران پرداخـت شـود ولـی متأسـفانه فقـط 
و  سـال   ۵ تضمیـن،  سـال  دو  جـای  بـه  گفتنـد 

سـپردند. فراموشـی  بـه  را  هزینـه  پرداخـت 

روزرســانی بــه  از  صحبــت  روزهــا   ایــن 
ماشین آالت راهسازی است، در این باره نظر 

جنابعالی چیست؟
به کارگیری ماشین آالت و تکنولوژی جدید بستگی 
به شـرایط کشـور دارد. برخی کشـورها خود سازنده 
اسـتفاده  آن  از  راحتـی  بـه  و  هسـتند  تکنولـوژی 
کشـورهای ثروتمنـد نیـز  در اسـتفاده از  می کننـد. 
کشـورهای در حـال  تکنولـوژی دسـت بـازی دارنـد. 
توسـعه نیـز تکنولـوژی را بـرای تکمیـل آنچـه دارنـد 

 پیشــنهاد می کنم دولت مقداری اوراق 
قرضه ارزی صادر کند و ۵0 تا 100 میلیارد 
کنــد. بدیــن ترتیب  دالر قــرض خارجــی 
کشور  که در  می تواند با پتانســیل هایی 
خارجی هــا  کــه  کارهایــی  دارد   وجــود 
 بــا ۵0-60 درصــد قیمــت بیشــتر انجــام 
بــه  تــری  پاییــن  قیمــت  بــا  می دهنــد 

گذار کند.  مهندسان ایرانی وا
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گرفتـن شـرایط خـود تهیـه می کننـد.  و بـا در نظـر 
کـه بـرای بـه  کشـورهایی هسـتند  آخریـن دسـته 
دسـت آوردن تکنولـوژی ناچارند همه چیز خـود را 
کار ضرورتـی نـدارد. کـه بـه نظـر مـن ایـن  بفروشـند 

برای مثال، شرکت ما خواهان اجرای قطعه 3-الف 
مکـرر محـور شـهرضا - بهبهـان بـود امـا مهنـدس 
حلوایـی بـه دلیـل اینکـه مـا ابـزار مـدرن نداشـتیم 
آن کار را بـه مـا نمـی داد تـا اینکـه بـه مهنـدس ترکان 
گایـه کردم. ایشـان گفتند شـما بـدون ابـزار چگونه 
می خواهید کار حفاری را انجام  دهید. پاسخ دادم: 
کار را بـا سـرپنجه ها و اراده ام انجـام می دهـم.  »ایـن 
گذار کنید ظهر به ظهر  گـر ایـن کار را بـه آلمانی ها وا ا
کار را  گـر ایـن  ۵0 خانـواده آلمانـی نهـار می خورنـد و ا
بـه مـن بدهید ظهر به ظهـر 100 خانـواده ایرانی نهار 
کـه همیـن دیـدگاه مـن باعـث شـد  می خورنـد...« 
گذار شود. در هر حال ما  قطعه 3-الف مکرر به ما وا
باید متناسب با توانمندی خود راجع به تکنولوژی 
حـرف بزنیـم و از تمامـی امکانـات خـود بـرای انجـام 

کارهـای بزرگ اسـتفاده کنیم.

تمــام  نیمــه  پروژه هــای  گــذاری  وا از  دولــت 
سخن می گوید اما رغبتی در بخش خصوصی 

در این باره دیده نشده است. چرا؟
کارخانه هـا را بـا  آلمانی هـا بعـد از جنـگ جهانـی، 
گـذار  یـک مـارک بـه بخـش خصوصـی توانمنـد وا
گـذاری همیـن  کردنـد. امـا مسـئوالن مـا بـرای وا
چگونـه  کـه  می کننـد  کتـاب  و  حسـاب  پروژه هـا 
کنند که عایدی دولت بیشتر باشد. اغلب  گذار  وا
گـر سـودآور باشـند بـه  پروژه هـا سـودآور نیسـتند و ا
گذار می شوند. البته  افراد یا شـرکت های خاص وا
کار  دولـت تدبیـر و امیـد بـا رویکرد جدیدی آغـاز به 
کار مـن بـه دکتـر آخونـدی  کـرد. در همـان اوایـل 
کـه مـردم بـا امیـد بـه ایـن دولـت رای داده  گفتـم 
گـر بلـور اعتمـاد آنهـا ترک بـردارد دولتمـردان  انـد و ا
و  مقصرنـد؟  دولتمـردان  واقعـا  آیـا  امـا  مقصرنـد. 
نخواسـته اند اوضـاع اصاح شـود؟ آیـا ما به عنوان 
کارهایـی را که  مـردم، خودمـان بـر علیه خودمـان 

بـر خـاف منافـع ملـی اسـت انجـام نداده ایـم؟ 
اقتصاددانـان مـا فکرهـا و ایده های خوبـی را بارها 
کـرده ایم  کـرده انـد و اصـوال ما عادت  و بارهـا تکـرار 
نهالـی از ایده هـای خـود را بارهـا و بارهـا بکاریم بی 
کـه از خـود بپرسـیم چـرا بـه ثمـر نمی نشـیند.  آن 
یـا  زار  شـوره  بسـتر  مبـادا  نمی گوییـم  گاه  هیـچ 
سـنگاخ باشـد. هیـچ حرکتـی هـم بـرای اصـاح 

بسـتر انجـام نمی دهیـم.

تجربــه حضــور در تشــکل ها چــه چیــزی را به 
شما آموخت؟ و وضعیت تشکل ها را چگونه 

می بینید؟
وارد سـندیکای شـرکت های  قبـل  مـن ۵0 سـال 
ایـران کار شـرکت  مدیـر  شـدم.   سـاختمانی 
امـا چـون آدمی فنـی نبـود  بـود  بـازرس سـندیکا   
مسـائل را بـا مـن مطـرح می کـرد و مـن بـه واسـطه 
ایشـان به سـندیکا عاقمند شدم و از سـال 13۴۵ 
کار، جوانانـی را تحت  وارد آن شـدم. از همـان آغـاز 
تاثیـر شـور جوانـی و احساسـاتی بودنـد بـه تعـادل 
کـه بـه نظـر مـن بایـد بیـن  دعـوت می کـردم چـرا 
 تجـارب گذشـته، نیروی جوانـی، و منطق تعادلی 

ایجاد کرد. 
پیمانـکار  شـرکت   ۴00 حـدود  امـر  ابتـدای  در 
وجـود داشـت و همـه عضـو سـندیکا بودنـد. امـا 
شـدن  تخصصـی  و  شـرکت ها  تعـداد  افزایـش  بـا 
کارهـا انجمن های دیگری از جمله انجمن  حـوزه 
از ایـن  تاسیسـاتی ها بـه وجـود آمـد. دولـت هـم 
کـرد و امروز حدود  انجمن هـا در برهـه ای حمایت 
30-3۵ هزار شرکت در چهارچوب این انجمن ها 
گرچه  واقعیت این است که برای  فعال هستند. ا
همـه ایـن شـرکت ها امکان فعالیـت وجود نـدارد، 
و از طرفـی کیفیـت بهتـر در شـرکت هایی با سـابقه 
قـرار داده  کارهـا  گرفتـن  اولویـت  در  را  آنهـا  باالتـر 

اسـت. 
در هـر حـال، در دوران گذشـته همبسـتگی باعـث 

توفیـق بـود و امـروز بزرگتریـن ضعـف انجمن هـای 
دسـت اندرکار صنعـت احـداث زیربناهـای توسـعه 
اسـت  خودشـان  بـا  همبسـتگی  عـدم   کشـور 
بایـد دسـت در دسـت هـم دهیـم  کـه  در حالـی 
بـه  نـگاه  مـا  متاسـفانه  باشـیم.  اتحـاد  سـمبل  و 
کرده ایـم.  بیـرون داریـم و نواقـص خـود را فرامـوش 
رمـز توفیـق نـگاه بـه درون و اصـاح خـود اسـت. 
کلیـه  همبسـتگی  نیـز  اصـاح  بـرای  قـدم  اولیـن 
توسـعه  زیرسـاخت  دسـت اندرکار  تشـکل های 
کاری  که با چه  کنیم  است. باید خودمان بررسی 
کیفیت بهینه، قیمت بهینه  و زمان بهینه  شعار 
گـر اعتقـاد داریـم مسـئوالن بی  اجرایـی می شـود. ا
توجهـی می کننـد بایـد ببینیـم بـا چـه کاری توجـه 

آنهـا جلـب می شـود. 

پل بزرگ بتوند دوراهی شوشتر 1360مسجد سلیمان
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گرچـه انجمن هـای مختلـف بـه خاطـر شـرایط و  ا
تخصصـی شـدن کارها بـه وجود آمده انـد اما برخی 
کـه  کارهـا در حـوزه مشـترک ایـن تشـکل ها هسـت 
آنهـا پی گیـری شـود  بیـن  بـا هماهنگـی الزم  بایـد 
کـدام از آنها جـدا جدا  وگرنـه ماننـد امـور مالیاتـی هر 
بـه پی گیـری می پردازنـد و هیـچ وقـت بـه نتیجـه 
مطلـوب نمی رسـند. بایـد نیروها را متمرکـز نموده، 

کنیـم. همـه بـا هـم اقـدام 

آیا فرزندان شــما هــم به حرفه شــما عاقمند 
هستند؟

خواسـت  بـا  آنهـا  از  یکـی  فرزنـدم  سـه  میـان  از 
بـا  کار  کار عمرانـی شـد. بعـد از 1۵ سـال  مـن وارد 
کـرد.  کار را تـرک  نوشـتن نامـه ای خطـاب بـه مـن 

در ایـن نامـه آمـده بـود: »پـدر! شـاید شـما حرمت و 
کار خـود را از جامعـه می دیدیـد،  احتـرام شایسـته 
و دولـت تعهـدات خـود را متقابـا نسـبت بـه شـما 
کار خـود و خدمـت  انجـام مـی داد و شـما از برآینـد 
بـه مملکـت خوشـحال و سـرافراز بودیـد امـا امـروز 
می کنیـم،  قـرض  بانـک  از  می کنیـم؟  چـه   مـا 
بی خوابی، رنج سفر و دوری از خانواده و مشکات 
کار پـر از ریسـک و خطـر را می پذیریـم و در مقابـل بـا 
عـدم پرداخـت مطالبـات و عـدم احتـرام بـرای کار و 
حرفـه خـود مواجـه می شـویم. آیـا ایـن آرزوی شـما 
گـر فکـر می کنید حـرف من  بـرای مـن بـوده اسـت؟ ا
درسـت اسـت اجـازه دهیـد عطـای ایـن حرفـه را به 

لقای آن ببخشـم!«. 
انجمـن  ماهنامـه  از  شـماره  ایـن  سـرمقاله 
شرکت های راهسازی ایران هم درباره سرخوردگی 
که در متن نامه فرزندم موج می زد.  اسـت، چیزی 

 آیــا این حس ســرخوردگی در همه ســازندگان
 به وجود آمده است؟ 

این احسـاس بیشـتر مربوط به نسل جدید است. 
کار و مملکـت  در نسـل های مـا عشـق و عاقـه بـه 
توسـط اسـاتید بزرگـی تزریـق شـده بـود. ۵0 سـال 
کـه راه فرعـی مینـاب  -  سـیریک - جاسـک را  قبـل 
و  بـود  دشـوار  آب  بـه  دسترسـی  می سـاختیم، 
دسـتگاه تهویـه ای وجـود نداشـت. در طـول سـال 
گاه در طول شـبانه روز  فقط ۴ روز تعطیل بودیم و 

کار می کردیم. این همه تاش برای این  20 ساعت 
کـه مـا الگوهـای مناسـبی داشـتیم.  بـود 

بـه خاطـر دارم بـرای آموختـن مباحـث ابتدایـی نـزد 
مرحوم حاج آقا فرهمند در تجریش می رفتیم، در آن 
دوران سـر پل تجریش را آسـفالت می کردند. ایشـان 
کنیـد روی  گـر روی آسـفالت تـف  بـه مـا می گفتنـد ا
همـه زحمـات کارگری که امروز آسـفالت می کند تف 
انداخته اید و این حرف ها ملکه ذهن ما می شد. ما 
بـا بزرگانی چون مهندس حامی، مهندس بـازرگان، 
مهندس بهنیا، مهندس اربابی، مهندس خلیلی، 
مهندس ریاضی، مهندس حسیبی و... همنشین 
بودیـم، انسـان هایی که عاشـق بودنـد و خود تجلی 
عشـق می شـدند. عشـق ایـن بـزرگ مـردان خدمـت 
بـه مردم و مملکت بود. متاسـفانه جوان هـای امروز 
مـا الگـوی مناسـبی ندارنـد و بـرای آنهـا الگوسـازی 

مناسـبی صورت نگرفت. 

در  بهبــود  ایجــاد  بــه  امیــدی  ایــن شــرایط  بــا 
صنعت احداث دارید؟

انسـان بـه آرزو و امیـد زنـده اسـت. آرزو می کنـم و 
امیـدوارم... چـرا آرزو نکنـم.  با عشـق و عاقه اسـت 

کارهـای نشـدنی را انجـام داد.  کـه می تـوان 
از طرفـی ایـن روزهـا از رواج  بی اخاقـی در جوامـع 

کـه  حرفـه ای رنـج می بریـم در حالـی 
اقوام روزگار به اخاق زنده اند 

قومی که گشت فاقد اخاق، مردنی است 
دیـده  خصوصـی  بخـش  و  دولـت  بیـن  تعارضـی 
بخـش  بیـن  اسـت  تعـارض  کـه  آنجـا  می شـود 
تعـارض  بایـد  کـه  اسـت  خصولتـی  و  خصوصـی 
ببریـم. دولتمـردان مـا مردمـان  بیـن  از  را  موجـود 
فرهیختـه ای هسـتند و مـا در تعامـل و همراهـی بـا 
آنها هستیم نه در تضاد و تقابل با آنان. هم دولت 
و هـم بخـش خصوصی به عنـوان اعضـای خانواده 
بگیرنـد.  نظـر  در  را  ملـی  منافـع  بایـد  سـازندگی 
مسـئوالن  و  کارفرمایـان،  پیمانـکاران،  مشـاوران، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۴ ستون سازندگی 
هستند که باید هماهنگی و تعامل برای سازندگی 
و برپایـی ضوابـط شایسـته را انجـام دهنـد و منافـع 
که من  خود را زیر مجموعه منافع مملکت بدانند 
کشـور خدمـت  کـه صادقانـه بـه  بـرای تمامـی آنهـا 
می کنند آرزوی بهروزی و سامتی دارم. امید است 
بـا رفـع مشـکات شـاهد مردمـی نیک بخـت و آزاده 
کـه  کشـوری سـرفراز و سـربلند باشـیم. آرزوهائـی  و 
کردند.  ک بـازی در راهـش جـان فـدا  انسـان های پا

گرامـی بـاد. یادشـان همیشـه تاریـخ 

بزرگراه تهران - فیروزکوه
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در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای 
محافـل خبـری، حتـی گفتـه شـد FATF ترکمنچـای 
دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این 
کـه اصـا FATF چیسـت؟ و حضور  مسـئله پرداخـت 
نام ایران در »لیسـت سـیاه« این سـازمان یعنی چه؟
FATF، یـک قـرارداد نیسـت بلکـه یـک سـازمان بیـن 
دولتـی اسـت. »گـروه ویـژه اقـدام مالـی« در سـال 1989 
گـروه »جـی ۷« تشـکیل  کشـورهای عضـو  بـه ابتـکار 
شـد تـا بررسـی هایی دربـاره وضعیـت قوانیـن مبـارزه 
بـا پولشـویی در بازارهـای مختلـف مالـی را در سرتاسـر 
جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسـات هر چهار 
مـاه یـک بـار خود به اطاع کشـورهای عضو برسـاند تا 
این کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای 
مالـی هـدف را بررسـی و در مـورد سـرمایه گذارانی که به 

کنند. »کشـورهای مشـکوک« می رونـد احتیـاط 
گـروه ویـژه اقـدام مالـی، تنهـا 1۶ عضـو  در ایـن زمـان، 
رونـد  کـه  بـود  ایـن  وظیفـه اش  و  رسمی داشـت 
کنـد، در سـطح ملـی و  پولشـویی در دنیـا را بررسـی 
بین المللـی بـر نحـوه اجـرای قوانیـن و فعالیت هـای 
مالی کشـورها نظـارت و اسـتانداردهایی بـرای مبارزه 

کنـد. بـا پولشـویی طراحـی 
مقررات مبارزه با پولشـویی شـامل قوانینی اسـت که 
اشـخاص و شـرکت ها را موظف می کند در مورد نحوه 
کسـب درآمدشـان بـه دولت هـا توضیح دهنـد. از این 
راه، پول هایی که از راه های نامشروع، مانند قاچاق، 
رشـوه و تخلف های مالی به دسـت آمده اسـت، برای 
ورود بـه بازارهـای مالـی بـا دشـواری بیشـتری رو بـه 
رو می شـود و سـامت نظـام مالـی و اقتصـادی قابـل 
تضمین تـر خواهـد بـود.در سـال 2001 بعـد از حمـات 
تجـارت  مرکـز  برج هـای  بـه  سـپتامبر   11 تروریسـتی 
جهانـی در نیویـورک، یـک وظیفـه دیگر هـم به عهده 
گذاشـته شـد و آن بررسـی  کارشناسـان ایـن سـازمان 
»بازارهـای هـدف بـرای سـرمایه گذاری از نظـر وجـود 

امـکان تامیـن مالی تروریسـم« اسـت.
گزارش هـای  اسـاس  بـر   FATF کارشناسـان 
رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت 
مالـی، قوانیـن مالیاتـی و ماننـد آن نظـرات مشـورتی 
سـرمایه گذاری  ریسـک  میـزان  مـورد  در  را  خـود 
اسـتناد  مـورد  کـه  می کننـد  اعـام  کشـورها  آن  در 

می گیـرد. قـرار  بین المللـی  سـرمایه گذاران 

 FATF
آنچه هست،  آنچه می نمایانند 

ان و موافقان زیادی در ایران دارد واقعیت های درباره یک سازمان که مخا

مـورد  در  و  توصیـه   ۴0 پولشـویی  مـورد  در   ،FATF
که بر اسـاس آنها  تامین مالی تروریسـم 9 توصیه دارد 
کشـورهای مختلـف را بررسـی و رده بنـدی می کنـد. 
توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین 
کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه های  داخلی توسط 

پولشـویی و تامیـن مالـی تروریسـم را کاهـش دهـد.

لیست سیاه
بعـد از چنـد سـال از فعالیـت ایـن سـازمان، سـرانجام 
کتـاب مرجـع سـال FATF « 2009بـرای  اولیـن بـار در 
کشـورها و ارزیابـان«، معیارهـای نهایـی بررسـی های
FATF  معرفـی شـد، امـا از 9 سـال قبـل از آن، یعنـی 
در  مالـی،  اقـدام  ویـژه  گـروه  میـادی،   2000 سـال  از 
از  سـیاه«  »لیسـت  یـک  سـاالنه اش،  گزارش هـای 
کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها 
ایـن  بـود.  داده  قـرار  هسـتند  سـرمایه گذاری  بـرای 
لیسـت سـیاه همان لیسـتی بود که از طرف »سازمان 
 OECD یـا  توسـعه ای«  و  اقتصـادی  همکاری هـای 
نیـز منتشـر می شـد و عنـوان آن هنـوز هـم »کشـورها و 

اسـت. همـکاری«  بـرای  نامناسـب  قدرت هـای 
نظـر  از  کـه  اسـت  کشـورهایی  شـامل  لیسـت  ایـن 
ایـن سـازمان، در مبـارزه جهانـی علیـه  کارشناسـان 
پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کنند. 
کـه بـه ایـن لیسـت وارد  بـا وجـود تمـام انتقادهایـی 
 2008 سـال  در   »20 »جـی  اجـاس  از  بعـد  اسـت، 
گرفـت بررسـی هایش را دقیق تـر و  ایـن نهـاد تصمیـم 

کنـد. سـخت گیرانه تر  را  معیارهایـش 
کنـار  در  ایـران  نـام  بـار،  اولیـن  بـرای   2009 سـال  در 
کسـتان، ازبکسـتان، ترکمنسـتان وارد لیسـت  نـام پا
سـیاه پیشـنهادهای سـرمایه گذاری FATF شـد. در 
کـرد و نـام  گزارش هـا ادامـه پیـدا  سـال های بعـد نیـز 
کـه  گرفـت، در حالـی  ایـران در راس لیسـت سـیاه قـرار 
FATF ایـن حـق را بـرای خـود محفـوظ می دانسـت 
که در بررسـی های تازه نام بعضی کشـورها را از لیسـت 
حـذف و نـام کشـورهای دیگـری را بـه آن اضافـه کند، 
کـره شـمالی، در جایگاهـی حتـی  کنـار  امـا ایـران در 
کشـورهایی قرار  بدتر از »لیسـت سـیاه« و در فهرسـت 
کـه توصیـه می شـد علیـه آنهـا »اقدامـات  می گرفـت 

مقابلـه ای« انجـام شـود.

FATF دقیقا درباره ایران 
به دنیا چه می گفت؟

گـزارش FATF دربـاره ایـران در فوریـه سـال  در آخریـن 
201۶ ) بهمـن 139۴(، آمـده اسـت:

دربـاره  فوق العـاده ای  و  ویـژه  FATFنگرانی هـای    
شکسـت ایران در رسـیدگی به کاهش ریسـک تامین 

ایران، در سال های گذشته تالش کرده است با تصویب قوانین جدید، 
هم نظارت بر پرداخت مالیات ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و 
کار را بهبود بخشد و هم شبهه ها در مورد تامین مالی تروریسم از 
طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که 
برای این منظور انجام شده، تصویب »قانون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم« بود که الیحه آن توسط دولت قبل به مجلس فرستاده شد 
و بعد از 5 سال بررسی آن در مجلس و اصالح ایرادهای شورای 
نگهبان  در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به 

دولت روحانی ابالغ شد.
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علیـه  جـدی  تهدیـد  نتیجـه  در  و  تروریسـم  مالـی 
بـه  مـا  دارد.  بین المللـی  مالـی  سیسـتم  یکپاچگـی 
کید   تا

ً
همـه اعضاء و نهادهای تصمیم گیـری مجددا

می کنیم که به همه مؤسسه های مالی شان توصیه 
کـه توجـه ویـژه ای به روابط تجـاری و معامله با  کننـد 
مالـی  و مؤسسـه های  تجـاری  و شـرکت های  ایـران 
گسـترش اقدامـات  ایرانـی داشـته باشـند. عـاوه بـر 
کیـد  تا مـورد  را  سـال 2009  بیانیـه    FATF،امنیتـی
و  اعضـاء  از  آن  اسـاس  بـر  کـه  می دهـد  قـرار  مجـدد 
نهادهای تصمیم گیر خواسته شده بود که اقدامات 
مقابلـه ای موثـری را در پیـش بگیرنـد تـا بخش هـای 
مالـی  تامیـن  و  پولشـویی  ریسـک  از  را  خـود  مالـی 

کننـد. ترورسـیم در ایـران حفـظ 
FATF  نهادهـای تصمیم گیـری را بـه محافظـت از 
کـه بـرای دور زدن  خـود در برابـر روابـط نمایندگی هـا 
یـا فـرار از ایـن اقدامـات مقابلـه ای صـورت می گیـرد، 
کاهش  همچنیـن اقدامـات در خصوص شـیوه های 
هنگامی کـه  می خواهـد  و  فرامی خوانـد  ریسـک 
در  شـعبه  ایجـاد  خواسـتار  ایـران  مالـی  نهادهـای 
کشـورهای دیگر هسـتند احتمال وجود تامین مالی 

گیـرد. تروریسـم مـورد توجـه قـرار 
با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، 
کـه  نهادهـای تصمیم گیـری بایـد عـاوه بـر گام هایـی 
پیش از این برداشـته شـده، تدابیر اضافی و تشـدید 

اقدامـات موجـود را در نظر بگیرند.
نقص هـای  تـا  می کنـد  درخواسـت  ایـران  از   FATF
قوانیـن خـود در زمینـه مقابلـه بـا پولشـویی و تامیـن 
مالـی تروریسـم را بـه شـکل فـوری و معنـی دار برطرف 
کنـد و بـه طـور خـاص، تامیـن مالـی تروریسـم و انجام 
معامله هـای مشـکوک را در قوانیـن خـود بـه عنـوان 

کند. جـرم تلقـی 
گام هـای معنـی داری در سیسـتم  گـر ایـران نتوانـد  ا
  FATF،مبـارزه بـا تامیـن مالـی تروریسـم خـود بـردارد
از اعضـای خـود خواهـد  بـار دیگـر در جـوالی 201۶ 
خواسـت تـا اقدامـات پیشـگرانه موثر و سـخت تری را 

کار قـرار دهنـد.« در دسـتور 

اقدامات ایران چه بود؟
کـرده اسـت بـا  گذشـته تـاش  ایـران، در سـال های 
پرداخـت  بـر  نظـارت  هـم  جدیـد،  قوانیـن  تصویـب 
کار  کسـب و  کنـد، هـم فضـای  مالیات هـا را بیشـتر 
تامیـن  مـورد  در  شـبهه ها  هـم  و  بخشـد  بهبـود  را 
مالـی تروریسـم از طریـق بازارهـای غیرشـفاف مالـی را 
کـه بـرای ایـن منظور  کاهـش دهـد، یکـی از اقداماتـی 
انجـام شـده، تصویـب »قانـون مبـارزه بـا تامیـن مالی 
کـه الیحـه آن توسـط دولـت قبـل بـه  تروریسـم« بـود 

مجلـس فرسـتاده شـد و بعـد از ۵ سـال بررسـی آن 
در مجلـس و اصـاح ایرادهـای شـورای نگهبـان  در 
سـال  اسـفند  در  و  تصویـب  گذشـته  سـال  بهمـن 

گذشـته بـه دولـت روحانـی ابـاغ شـد.
کرده است فعالیت های تروریستی  این قانون تاش 
کـرده  اعـام  بـه صراحـت  البتـه  و  کنـد  را رده بنـدی 
کـه افـراد، ملت هـا، یـا گروه هـا و یا  کـه » اعمالـی  اسـت 
سـازمان های آزادی بخـش بـرای مقابلـه بـا امـوری از 
قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی 
تروریسـتی  اقـدام  مصادیـق  از  می دهنـد،  انجـام 
مصـداق  تعییـن  و  نیسـت  قانـون  ایـن  موضـوع 
ایـن  گروه هـای تروریسـتی و سـازمان های مشـمول 
تبصـره بـر عهـده شـورای عالـی امنیـت ملـی اسـت.«
گروه اقدام  سـرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، 
مالـی )FATF( در تاریـخ چهـارم تیـر 139۵ بـا انتشـار 
کشـورها  از  خـود  درخواسـت  خـود،  جدیـد  بیانیـه  
جمهـوری  علیـه  مقابلـه ای  اقدامـات  انجـام  بـرای 
اسـامی ایران را بـه مـدت یـک سـال به حالت تعلیق 
نتیجـه  تعلیـق  ایـن  کـه  اعـام شـده  و حـاال  درآورد 
اقدامـات متعـدد دولـت، مجلـس شـورای اسـامی و 
قـوه قضائیـه در سـال های اخیـر، از جملـه تصویـب 
قانـون مبـارزه بـا تأمیـن مالـی تروریسـم و التـزام ایـران 
کاسـتی های  رفـع  بـرای  اقـدام  برنامـه  اجـرای  بـه 
چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
منطبق با قانون اساسـی بوده اسـت. البته تعامات 
گذشـته  گـروه اقـدام مالـی، منحصـر بـه ماه هـای  بـا 
نیـز  سـابق  دولت هـای  در  و  نبـود  دولـت  ایـن  و 
گـروه  بـا  تعامـل  جهـت  در  گسـترده ای  تاش هـای 
کـه بـه دلیـل فضـای  اقـدام مالـی صـورت می گرفـت 
منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به 

نتیجـه مطلـوب نمی شـد.
کـه پـس از برجـام همـواره بـر ضـرورت برقـراری  دولـت 
بین المللـی  موثـر  نهادهـای  بـا  سـاختارمند  روابـط 
نشـده  بـاز  قفل هـای  از  یکـی  اسـت،  کـرده  کیـد  تا
کشـور را همیـن حضـور نـام ایـران  ورود سـرمایه بـه 
در لیسـت سـیاه FATF  می دانسـت و معتقـد بـود 
رو  آن  از  مالـی  اقـدام  گـروه  بـا  تعامـل  و  همـکاری 
کلیـه بانک هـا، موسسـات  کـه امـروزه  ضـرورت دارد 
مالـی، شـرکت ها و بنگاه هـای اقتصـادی در سراسـر 
کـه اسـتانداردهای مبـارزه  جهـان موظـف هسـتند 
بـا پولشـویی و تأمیـن مالـی تروریسـم را اجـرا نمایند و 
گـروه  کشـوری توسـط  کـه  برایـن اسـاس در مـواردی 
اقـدام مالـی در فهرسـت کشـورها و مناطـق پرخطـر و 
گرفته باشـد، موسسـات مالی و  سایر  غیر همکار قرار 
بـا  از تعامـل  کلـی  بـه طـور  یـا  بنگاه هـای اقتصـادی 
بانک هـا و بنگاه هـای اقتصادی آن کشـور صرف نظر 

یـا همـکاری خـود را منـوط بـه بررسـی های به شـدت 
کـه در نهایـت هزینه هـای  سـخت گیرانه ای می کننـد 
معاملـه را بـه طور جـدی افزایش می دهد و بر همین 
کشـورها تـاش می کننـد در فهرسـت  کلیـه  اسـاس، 

یادشـده قـرار نگیرنـد.

کنش تند مخالفان و  وا
سرانجام پاسخ دولت

ایـن موضـوع در روزهای اخیر به سـوژه تازه مخالفان 
دولت برای آغاز دوره جدیدی از حماتشـان تبدیل 
شـد. روزنامه هـا و خبرگزاری هـای منتقـد و مخالـف 
کلمـات بـه انتقـاد از ایـن مسـئله  دولـت بـا تندتریـن 
نامیدنـد.  دولـت«  »خیانـت  را  آن  و  پرداخته انـد 
»خودتحریمـی«  عنـوان  بـه  را  ماجـرا  رسـانه ها  ایـن 
شـکل گیری  از  و  کردنـد  تعبیـر  داخلـی  بانک هـای 
بـه  از اعتـراض همگانـی نسـبت  گسـترده ای  »مـوج 

خبردادنـد.  »  FATFاجـرای
را  آن  آنچـه  بـه  اشـاره  ضمـن  منتقـد  رسـانه های 
»موجـی از خشـم عمومی نسـبت به دولت حسـن 
و  رسـیدگی  خواسـتار  می نامیدنـد  روحانـی« 
توضیـح دولـت پیرامـون دلیـل اجـرای ایـن توافـق 

شـدند.
دولت هم سرانجام، البته نسبتا دیرهنگام، با صدور 
بیانیه ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه 
بـا پولشـویی متشـکل از رئیس بانـک مرکـزی، وزرای 
کشـور و صنعـت،  اقتصـاد، اطاعـات، امـور خارجـه، 
معـدن و تجـارت دربـاره مسـائل مطـرح شـده دربـاره 

FATF توضیـح و بـه منتقدان پاسـخ داد.
دولـت انتقـادات منتقـدان را در پنـج محـور خاصـه 
کـدام پاسـخ داده اسـت: کـرده و بصـورت مجـزا بـه هـر 

1-ارائه اطاعات نظام مالی ایران
گروه اقدام مالی  به 

گـروه اقـدام مالـی بـه سیاسـت ها، رویه هـا، قوانیـن و 
گروه اقدام مالی مهم است  مقررات می پردازد. برای 
کارا و اثـر بخشـی بـرای  کشـورها قوانیـن ملـی  کـه در 
مبـارزه بـا پولشـویی و تامیـن مالـی تروریسـم وجـود 
داشـته باشـد؛ مقامات قضایی و اجرایـی، اختیارات 
کافـی بـرای نظـارت بـر اجـرای ایـن قوانیـن و مقـررات 
موسسـات  در  مشـتری  شناسـایی  باشـند؛  داشـته 
مـدت  بـرای  معامـات  سـوابق  شـود؛  انجـام  مالـی 
گـروه اقـدام  مشـخصی نگهـداری شـود و نظایـر آن. 
کنش ها و معامات  مالی به جمع آوری اطاعات ترا
گـروه، هیچ مکانیزمی برای  خاصـی نمی پـردازد. این 
دریافت اطاعات از بانک ها و کشورها ندارد و اساسًا 
گروه، بررسی سیاست ها و رویه هاست نه  کارکرد این 



ر                                  اد یا   
شهریور  1395
شماره 346

34

کنش هـا. داده هـا، معامـات و ترا

۲-ارائه اطاعات نظام مالی ایران
کشورها  به سایر 

گـروه  کـه هیـچ یـک از اعضـای  واقعیـت ایـن اسـت 
گـروه، متعهد  اقـدام مالـی بـه دلیـل عضویـت در ایـن 
کـه اطاعـات مشـتریان نظـام مالـی خـود را  نیسـت 
در اختیـار سـایر اعضـاء قـرار دهـد و هرگونـه تبـادل 
اطاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه 
یـا چندجانبـه میـان آنهـا و پـس از تصویـب مجالـس 
بـود.  آنهـا خواهـد  و سـایر مراجـع ذیصـاح داخلـی 
گـر میـان دو کشـور عضـو، معاهـده  بـه عبـارت دیگـر، ا
آن  در  و  باشـد  داشـته  وجـود  قضایـی  معاضـدت 
کـه اطاعاتـی در زمینـه  باشـد  قیـد شـده  معاهـده 
مبـارزه بـا پولشـویی و تامیـن مالـی تروریسـم میـان 
مقامـات قضایـی و اجرایـی آنهـا مبادله خواهد شـد، 
آنگاه بر همان اسـاس و در چارچوب همان معاهده 
گـر چنین  مبادلـه اطاعـات انجـام خواهـد شـد. امـا ا
صـرف  باشـد،  نداشـته  وجـود  ترتیباتـی  و  معاهـده  
گـروه اقـدام مالـی و اجـرای توصیه هـای  عضویـت در 
کـه تبـادل دوجانبـه  گـروه مزبـور باعـث نخواهـد شـد 
گیـرد. روشـن اسـت در معاهـدات  اطاعـات صـورت 
که میان جمهوری اسامی ایران  معاضدت قضایی 
کشـورها منعقد شـده اند و تمامًا به تصویب  و سـایر 
و تأییـد شـورای نگهبـان رسـیده و یـا خواهنـد رسـید 
اطاعـات  انتقـال  بـا  رابطـه  در  کشـور  دغدغه هـای 
الزم  تحفظ هـای  و  شـده  گرفتـه  درنظـر  حسـاس 

گرفـت. گرفتـه و خواهـد  صـورت 

3-تعریف تروریسم
گـروه اقـدام مالی هیچ تعریفی از تروریسـم ارائه نداده 
کـه ممکـن اسـت  و بـه معرفـی مشـاغل و ابزارهایـی 
کننـدگان مالی تروریسـم  مـورد سـوء اسـتفاده تامین 
ایـن  در  را  توصیه هـای الزم  و  پرداختـه  گیرنـد  قـرار 
خصـوص ارائـه نمـوده اسـت. تعریـف تروریسـم امری 
قـرار  مختلـف  کشـورهای  اختـاف  مـورد  کـه  اسـت 
کنوانسـیون مبـارزه بـا تامیـن  دارد. بـا ایـن حـال، در 
مالـی تروریسـم )1999(، تعریفـی از تروریسـم پذیرفته 
مالـی  تامیـن  بـا  مبـارزه  قانـون  در  کـه  اسـت  شـده 
تروریسـم مصـوب 139۴ درجمهـوری اسـامی ایران 
گرفته  نیـز بـا اندکی تغییر در عبـارات، مورد قبـول قرار 
ماننـد  نیـز  ایـران  مزبـور،  قانـون  موجـب  بـه  اسـت. 
کـه از طریـق  کثرکشـورها اعمـال خشـونت بـاری را  ا
و  سیاسـت ها  بـر  تاثیرگـذاری  قصـد  مـردم،  ارعـاب 
تروریسـتی  اعمـال  دارنـد،  را  دولت هـا  رویه هـای 
قابـل  بخـش  بـه  درعمـل  و  اسـت  کـرده  محسـوب 
توجهـی از کنوانسـیون های سـازمان ملـل متحد که 

بـرای مقابلـه بـا تروریسـم تدویـن شـده اند، پیوسـته 
اسـت. بنابرایـن از جهـت مفهومـی، ایـران در تعریـف 
تروریسـم با جامعه بین المللی همسـو می باشـد. در 
گروه های تروریستی،  رابطه با مصادیق سازمان ها و 
ایـران مانند هرکشـور دیگری حـق دارد که در قوانین 
مصادیـق  تعییـن  بـرای  ذیصـاح  نهادهـای  خـود، 
کنـد  گروه هـای تروریسـتی را مشـخص  سـازمان ها و 
و ایـن مصادیـق را بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
گـروه اقـدام  ابـاغ نمایـد. هیـچ چیـز در توصیه هـای 
کـه ایران را ملزم نماید از فهرسـت  مالـی وجـود نـدارد 
کشـور دیگـری در خصـوص سـازمان ها  آمریـکا یـا هـر 
ماننـد  ایـران  کنـد.  تبعیـت  تروریسـتی  نهادهـای  و 
بسـیاری از کشـورها می توانـد در هنـگام پیوسـتن به 

کنـد. کنوانسـیونی، اعمـال حـق شـرط  هـر 
 

4-اجرای قطعنامه های
 سازمان ملل متحد

گـروه  بـا  تعامـل  بـر  شـده  وارد  انتقـادات  از  یکـی   
اجـرای  بـا  ایـران،  کـه  اسـت  ایـن  مالـی  اقـدام 
گـروه اقـدام مالی مکلف خواهد شـد  اسـتانداردهای 
متحـد  ملـل  تحریمی سـازمان  قطعنامه هـای  کـه 
علیـه خـود را اجـرا نمایـد. مبنـای ایـن انتقـاد توصیه 
کـه مقـرر مـی دارد:  گـروه اقـدام مالـی اسـت  شـماره ۷ 
»در اجـرای قطعنامه هـای شـورای امنیـت سـازمان 
ملـل متحـد در ارتباط با جلوگیری، سـرکوب و توقف 
اشـاعه سـاح های کشـتار جمعـی و تامین مالـی آن، 
کشـورها بایـد تحریم هـای مالـی هدفمنـد را بـه اجـرا 
ملـزم  را  کشـورها  یادشـده  گذارنـد«. قطعنامه هـای 
کـه هیچگونـه وجـه  می کننـد بـرای اطمینـان از ایـن 
یـا دارایـی دیگـری، بـه طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
کـه توسـط  در اختیـار شـخص یـا نهـادی قـرار نگیـرد 
سـازمان  امنیـت  شـورای  اختیـارات  موجـب  بـه  یـا 
ملـل متحـد- تحـت فصـل هفتـم منشـور سـازمان 
ملـل متحـد- معیـن شـده اند و یـا اشـخاص مزبـور از 
آن وجـوه یـا دارایی هـا بهرمند نشـوند، بـدون تاخیر، 

کننـد. وجـوه و دارایی هـای آنهـا را مسـدود 
اظهـار  مالـی  اقـدام  گـروه  بـا  تعامـل  منتقـدان 
شـد  خواهـد  باعـث  توصیـه  ایـن  اجـرای  می دارنـد 
کـه ایـران مکلـف بـه اجـرای قطعنامـه 1929 و سـایر 
قطعنامه هـای تحریمی علیـه خـود شـود. در پاسـخ 
گـروه مذکور  گفـت اصـواًل اجـرای توصیه هفتم  بایـد 
اسـت.  نشـده  ذکـر  توافـق  مـورد  اقـدام  برنامـه  در 
اجـرای  کشـورها،  از  بسـیاری  مشـابه  همچنیـن 
گانـه الـزام آور نبـوده و از ایـن  تمامی توصیه هـای ۴0 
بابـت تعهدی متوجه کشـور نخواهد بـود. در رابطه 
گـروه  ششـم  توصیـه  )موضـوع  قطعنامـه 12۶۷  بـا 
ایـن قطعنامـه  نمـود  اشـاره  بایـد  نیـز  اقـدام مالـی( 

بـن  اسـامه  داعـش،  طالبـان،  القاعـده،  بـا  مرتبـط 
تروریسـتی  الدن و سـایر اشـخاص و سـازمان های 
کـه اقدامـات متعـددی را علیـه  مرتبـط بـا آنهاسـت 
جمهـوری اسـامی ایران انجـام داده انـد و ایـران نیـز 
عملیـات  قربانـی  کشـورها  از  دیگـر  برخـی  هماننـد 
گروه بوده اسـت. از این رو مفاد این  تروریسـتی این 
کشـور اجرا  قطعنامه از سـال ها پیش در بانک های 
می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر 
نیـز هیـچ  آتـی  ایـن فهرسـت در قطعنامه هـای  بـه 
گیـرد چرا  گونـه تحمیلـی نمی توانـد بـر کشـور صورت 
کـه در قانـون مجلس شـورای اسـامی تصریح شـده 
که تشـخیص مصادیق تروریسـم تنها توسط  اسـت 
کشـور صـورت می گیـرد. شـورای عالـی امنیـت ملـی 

مشــمول  اشــخاص  بــا  روابــط  قطــع   -۵
تحریم های امریکا

در  امـری  هیـچ  تخصصـی  و  فنـی  لحـاظ  بـه 
کـه  نـدارد  اقـدام مالـی وجـود  گـروه  اسـتانداردهای 
کشـور دیگـری را مکلـف بـه تبعیـت از  ایـران یـا هیـچ 
تحریم هـای آمریـکا نمایـد. رژیـم تحریم هـای آمریـکا 
گـروه اقـدام مالـی اسـت. عـاوه بر ایـن، در  مسـتقل از 
گرفته اسـت  متـن برجـام  ایـن نکته مـورد اذعان قرار 
کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط  که 

مالـی و اقتصـادی داشـته باشـند.
کیـد  دولـت پـس از پاسـخ دادن بـه منتقـدان نیـز تا
گـروه اقـدام مالـی از سـال ها  کـرده اسـت کـه تعامـل بـا 
بـا  مبـارزه  عالـی  شـورای  برنامه هـای  زمـره  در  قبـل 
کـه منجـر بـه  پولشـویی قرارداشـته اسـت و اقداماتـی 
تعلیـق اقدامـات مقابلـه ای علیـه ایـران شـده اند نیـز 
گروه ویژه  منحصر به دولت فعلی نیسـت و تعامل با 
از بحـث  کـه مسـتقل  اقـدام مالـی، ضرورتـی اسـت 
اینکـه درحـال  کنونـی اسـت و آخـر  برجـام و دولـت 
حاضـر 198 کشـور، پذیرفته انـد که توصیه هـای گروه 
اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی 
گـروه ویـژه اقـدام مالـی همـکاری می نماینـد از  کـه بـا 
تعـداد دولت هـای عضـو سـازمان ملـل متحـد )193 
عضـو( نیـز بیشـتر اسـت. آدم هـا ممکـن اسـت بـرای 
کـردن، توصیه هـای دیگـران را جـدی نگیرنـد و  سـفر 
تصویرسـازی رسـانه ای از ایـران را بـه عنوان کشـوری 
کنار بگذارند، اما  ناامن و نامناسـب برای سـفر کردن 
کارند، حتی بعـد از این  سـرمایه و پـول ذاتـا محافظه 
کـه محدودیت های بین المللی برای سـرمایه گذاری 
کامل برطرف شود،  در ایران، از منظر قانونی به طور 
برچیـده شـدن تک تـک توصیه های منفـی در مورد 
بـه روی  بـاز شـدن درهـای بازارهـای مالـی  ایـران و 

سـرمایه خارجـی نیازمنـد زمـان بیشـتر اسـت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
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کـه دولـت پـس از مواجهـه با بدهی سـنگین  راه حلـی 
بـه پیمانـکاران و تعطیلـی و رکـود عملیـات عمرانـی 
ایـن وضعیـت در  از  بـرون رفـت  بـرای  کشـور  کل  در 
ابـاغ و اجرایـی شـده اسـت  گرفتـه و روش آن  نظـر 
گـذاری اوراقـی بـه نام اوراق خزانه اسامی اسـت که  وا
بـه نقـل از رئیـس جمهور محترم ایـن اوراق به عنوان 

کشـور می باشـد. معتبرتریـن اوراق در بـازار مالـی 
از  یکـی  کشـوری  هـر  در  عمرانـی  پروژه هـا ی  اجـرای 
کشـور محسـوب می شـود.  شـاهرگ های حیاتـی آن 
انجـام  در  توجهـی  قابـل  سـهم  خصوصـی  بخـش 
پروژه هـا   اغلـب  در  ولـی  دارد  دولتـی  پروژه هـا ی 
مطالبـات پیمانـکاران بـه موقـع پرداخـت نمی شـود 
مطالبـات  ایـن  موقـع  بـه  پرداخـت  بـا  کـه  درحالـی 
کشـور بـه طـور محسوسـی  سـرعت رشـد و پیشـرفت 
افزایـش خواهـد یافـت. میـزان دقیـق بدهـی دولـت 
اعـام  آمارهـای  بـه پیمانـکاران مشـخص نیسـت و 
ایـن  ولـی  اسـت.  متفـاوت  مقامـات  توسـط  شـده 
کـه دولـت از عهـده پرداخت  مسـئله مشـخص اسـت 
کنـون برنیامـده و ایـن امـر باعـث طوالنی شـدن  آن تا
زمـان اجـرا و بالتبـع باعـث افزایـش بهـای تمـام شـده 
در  پروژه هـا   اجـرای  تأخیـر  علـت  می گـردد.  پروژه هـا  
ایران غالبًا نارسایی اعتبارات بوده است و این عامل 
کشـور  کـه از یـک طـرف پیمانـکاری در  باعـث شـده 
تضعیـف شـده و از طـرف دیگـر بـا وجـود پروژه هـا ی 
نیمه تمـام دولـت متضـرر شـود. دولت به جهـت رفع 
ایـن مشـکل نسـبت بـه ارائـه ابـزار مالـی جدیـدی بـه 
کـه در  نـام اوراق خزانـه اسـامی اقدام نمـوده اسـت 

ایـن مقالـه مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.
مطابق آئین نامه اجرایی بند »ط« تبصره )۶( قانون 
بدهی هـا ی  تسـویه  منظـور  بـه  دولـت   9۴ بودجـه 
بـا  اسـناد  خریـد،  قـدرت  حفـظ  بـا  خـود  مسـجل 
اسـامی نام گذاری  خزانـه  اسـناد  بی نامی کـه  یـا  نـام 
شـده اسـت، بـه قیمـت اسـمی و سررسـید معیـن بـه 
اوراق  ایـن  می نمایـد.  گـذار  وا غیردولتـی  طلبـکاران 

بـدون سـود بـا سررسـید ها ی مختلـف از یـک تـا سـه 
گـذاری بدیـن صورت اسـت  سـال می باشـد. نحـوه وا
بخـش  بـه  خـود  شـده  مسـجل  بدهـی  دولـت  کـه 
خصوصـی به عـاوه مبلغـی متناسـب   بـا 20درصـد 
بـه ازای یکسـال تاخیـر در پرداخـت از تاریـخ مسـجل 
شـدن بدهی به عنوان بدهی قطعی خود محاسـبه 
می نمایـد. پـس از طـی فرآینـد قانونـی اوراق بـدون 
گذار می شـود.  سـود بـه قیمـت اسـمی به پیمانـکار وا
بـه عنـوان مثال چنانچه دولـت مبلـغ 10.000.000ریال 
از فروردین ماه 9۴ به پیمانکاری بدهکار بوده است 
میزان بدهی قطعی وی در پایان مرداد ماه 9۵ مبلغ 
میـزان  بـه  بنابرایـن  می باشـد.  12.۶۶۶.۶۶۶ریـال 
مبلـغ بدهـی قطعـی یعنـی مبلـغ 12.۶۶۶.۶۶۶ریـال 
گـذار می شـود. حـال  اسـناد خزانـه اسـامی به وی وا
چنانچه در این فرآیند پیمانکار خوش شانس باشد 
گـذار شـده  نهایتـًا اوراقـی بـا سررسـید یکسـاله بـه او وا
بایـد جهـت تسـویه  ایـن پیمانـکار  از طرفـی  اسـت. 
بدهـی خـود و تامین مـواد و مصالح پـروژه عمرانی در 
دسـت احـداث و ادامـه فعالیت ها ی اجرایی نسـبت 
بـه فـروش اوراق در فرابـورس اقـدام نمایـد. بـا توجـه 
بـه قیمت هـا ی اخـذ شـده از سـایت فرابـورس اوراق 
تـا 2۵درصـد  بیـن 22  حـدوداً  یکسـاله  سررسـید  بـا 
پایین تـر از قیمت اسـمی معامله می شـوند. بنابراین 
فرابـورس  اوراق توسـط پیمانـکار در  فـروش  از  پـس 
که به دست پیمانکار رسیده است درحدود  مبلغی 
9.8۷9.999 ریـال تـا 9.۴99.999 ریـال خواهـد بـود. 
کـه در ایـن روش ایـن پیمانـکار بـه  مشـخص اسـت 
اصـل پـول خـود پـس از یـک سـال تاخیـر در پرداخت 
قـدرت  حفـظ  گرفتـن  درنظـر  بـا  و  اسـت  نرسـیده 
تـا  بیـن 22  نامـه  آییـن  در  موجـود  خریـد 20درصـد 
از  را  خـود  درگـردش  سـرمایه  و  دارایـی  از  2۵درصـد 
دسـت می دهد. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت 
کـه یـک شـرکت پیمانـکاری بـا  کـه درصورتـی  اسـت 
حسـن نیـت و سـرمایه خـود نسـبت بـه اتمـام پـروژه 

چالش پیش روی پیمانکاران
 در اخذ اوراق خزانه اسالمی 

ژند مدیر عامل شرکت ساختمانی آ ند امیر متحدین   م

بـدون دریافـت مطالبـات از دولـت اقدام نموده باشـد 
در ایـن فرآینـد بیشـترین خسـارت را متحمـل گردیده 
بـا  را  خـود  صحیـح  عملکـرد  پـاداش  اصطـاح  بـه  و 
پرداخـت ضـرر و زیان بیش از سـایرین دریافت نموده 
اسـت. همچنیـن دریافـت اوراق بـا سررسـید بیـش از 
یـک سـال نیـز باتوجـه بـه اینکـه در فرابـورس معاملـه 
نمی شـود نیـز عمـًا در رفـع مشـکل نقشـی نخواهـد 
که پیمانکاران برای انجام پروژه ها   داشت. از آنجایی 
کانی در ماشین آالت، تجهیزات  باید سـرمایه گذاری 
و نیـروی انسـانی انجـام داده و بابـت حفـظ آنهـا نیـز 
سـاالنه مبلـغ زیـادی صـرف نماینـد بـا از دسـت دادن 
گردیـده و  بخشـی از سـرمایه درگـردش خـود ضعیـف 
پیمانکاران کوچک دچار ورشکسـتگی خواهند شد. 
از طرفی دولت نیز با چالش ها یی چون ضرر و زیان در 
طوالنـی شـدن زمـان پروژه هـا  و از د سـت رفتن توجیه 
اقتصـادی پـروژه، افزایـش بهـای تمـام شـده پـروژه بـه 
دلیـل تاخیـرات مجـاز ناشـی از دیرکـرد در پرداخـت و 
برخـورد بـا پروژه ها ی نیمه تمام که سـرمایه ها ی ملی 

در آن مسـتتر اسـت مواجهـه خواهـد شـد.

نتیجه:
که نبود نقدینگی در دستگاه ها ی دولتی  از آن جایی 
جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و رکود در اجرای 
پروژه هـا ی عمرانـی چالـش بزرگـی در کشـور محسـوب 
می شـود و از طرفـی رکـود در ایـن صنـف باعـث انتقـال 
رکـود بـه اصنـاف وابسـته از قبیل تولید کننـدگان مواد 
و مصالح و افزایش نرخ بیکاری در شغل ها ی وابسته 
به پیمانکاری از قبیل کارگران، استادکاران و نیروهای 
فنـی و... خواهـد شـد لـذا ا سـتفاده از ابـزار مالـی اوراق 
خزانـه جهـت پرداخـت مطالبـات راهگشـا جهـت رفع 
ایـن معضـل خواهـد بـود. لیکـن بـه جهـت جلوگیـری 
از تضعیـف پیمانـکاران در از دسـت دادن بخشـی از 
دارایـی خـود در ایـن فرآینـد بـا بازبینـی در آئین نامـه 
اجرایـی بنـد ط تبصـره ۶ قانـون بودجـه9۴ و اصـاح 
تبصـره 1 مـاده 2 ایـن آئین نامـه چنانچـه بـازه زمانـی 
حفـظ قـدرت خریـد از زمـان تاییـد صورت وضعیـت تـا 
تاریـخ سررسـید اوراق به جـای تاریـخ انتشـار اسـناد در 
گـردد درایـن صـورت پیمانـکاران  محاسـبات لحـاظ 
بـدون پرداخـت هزینـه ضـرر و زیـان در ایـن فرآینـد بـه 
کـرده و ان شـاءاهلل  اصـل سـرمایه خـود دسترسـی پیدا 
ایـن معضـل بـزرگ جامعـه پیمانـکاری حـل و فصـل 
خواهـد شـد. لـذا توجـه مسـئولین محتـرم در بررسـی 
نظـر  بـه  ضـروری  پیـش  از  بیـش  بـزرگ  معضـل  ایـن 

می رسـد.

منابع: 
1- سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی

2-  سایت رسمی دولت 
3- سایت فرابورس ایران
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برای تغییر 
وضع موجود 

به یک برنامه
 استراتژیک نیازمندیم
ی رئیس کمیسیون تحقیق و توسعه سندیکا یا ر ع ند سا ت و گو با م گ

و  هیأت مدیــره  عضــو  علیــاری  ســاالر  مهنــدس 
کمیســیون تحقیــق و توســعه ســندیکای  رئیــس 
شــرکت های ساختمانی ایران است. او همچنین 
کــه »تغییــر« و  مدیرعامــل شــرکت اویــول اســت 
»حرکت به سمت تعالی« را به عنوان عامل حیاتی 
برای همه سازمان ها می داند و با توجه به همین 
نکتــه مدیریت شــرکت اویــول را به پیــش می برد. 
گاهــی از دیدگاه هــای ایــن فعــال صنفی و  بــرای  آ
بهــره بــردن از ســال ها تجربــه ایشــان در مدیریت 
که  شــرکت اویــول مصاحبــه ای ترتیــب داده ایــم 
خواننــدگان محتــرم ماهنامــه را بــه خوانــدن آن 

دعوت می کنیم.

کــه در اختیــار نشــریه   ضمــن تشــکر از فرصتــی 
گفت وگو را  گر موافقید این  گذاشتید، ا آبادگران 
با مروری بر پیشینه شرکت تان آغاز کنیم و پس 
از آن بــه این نکتــه بپردازیم که چگونه تجربه و 
تخصص تان را برای هدایت امور این شرکت به 

کار گرفته اید؟ 
گرداننــدگان و  بــا ســام خدمــت شــما راهبــران، 
زحمت کشان ارگان صنفی سندیکای شرکت های 
از  تشــکر  و  آبادگــران(  )مجلــه  ایــران  ســاختمانی 
که مهیا نموده اید. شــرکت اویول قبل از  فرصتــی 
انقاب تأســیس و در ســال 13۵۷ به ثبت رســید. 
فرآیند ساختارسازی، ساماندهی، رشد و استقرار 
آن هماننــد رشــد و نمــو و یادگیــری راه رفتــن یک 
نــوزاد بــا افــت و خیزهای زیــادی همراه بــود. این 
کشــور در چند  افت و خیز به دلیل شــرایط خاص 
ســال اول تأسیس شرکت خیلی زیاد بوده و بیش 
از چنــد نوبت با مخاطرات شــدید مواجــه و تا مرز 
توقــف پیــش رفتــه اســت. ولی بــه یــاری خداوند 
متعــال و بــا تــاش و پشــتکار فــراوان از تنگناهای 

کــرده و پــس از اجــرای موفــق چند  متعــدد عبــور 
پروژه، در ســال 13۷۶ توانســت در رشــته آب رتبه 
۶ )آخریــن رتبه این رشــته( و در رشــته راهســازی 
کــه پــس از ۴ ســال  نیــز رتبــه ۶ را دریافــت نمایــد 
رشته راهسازی نیز به آخرین رتبه یعنی 8 تبدیل 
گردید. در ســال های بعد نوع رتبه بندی سازمان 
مدیریــت و برنامــه تغییــر و آخریــن رتبــه در همــه 

رشته ها به رتبه یک تبدیل شد.
این شــرکت در حال حاضر در احداث انواع سدها 
کــی و ســنگریزی با هســته  از جملــه ســدهای خا
رســی، ســدهای بتنی وزنی و قوســی و همچنین 
سدهای بتن غلتکی)RCC(  و سدهای رویه بتنی
CFRD  و در اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی، 
تونل هــای آبرســان و جمــع آوری و انتقــال آب، 
تصفیــه خانه هــا و همچنیــن در احــداث راه های 
اصلــی، اتوبــان، آزادراه و پل هــای خــاص دارای 
تبحــر و تخصص بــوده و به لطف خــدا و همکاری 
کارکنان  صمیمانــه ذینفعــان داخلــی )مدیــران و 
بیرونــی ذینفعــان  ویــژه  بــه  و  شــرکت(  ارزش   بــا 
  )مدیران محترم و ارجمند، کارفرمایان و مشاوران
 و شــرکت های هم صنف( و با داشــتن ســاختاری 
منســجم و تجربــه ارزشــمند، بــه یــک شــرکت بــا 
ساختار سازمانی قابل قبول و برگرفته از مدل های 
علمی موجود در جهان توسعه یافته تبدیل شده و 
GC  در رشته کارهای عمومی پیمانکاری به عنوان
می تواند در بازارهای رقابتی داخلی و به خصوص 
گفته نماند  برون مرزی مشــارکت داشــته باشد. نا
  شرکت از نظر توان مالی در  پنج سال گذشته لطمات
 فراوانی دیده و بسیاری از تجهیزات و ماشین آالت 
از دســت  بــا خطــر   آن مســتهلک شــده و اخیــراً 
دادن پرسنل ارزشمند خود مواجه گردیده است. 
کام در این قسمت می خواهم به  علی رغم اطاله 

کاری  کنم در انجــام هر  مهندســان جوان توصیه 
کار یاری جسته  حتمًا از خبرگان و متخصصان آن 
و از چــرخ چاه هــای موجود بهره بــرده و از اختراع 

مجدد چرخ چاه پرهیز نمایند.

که در بخش خصوصی و   شــما به عنوان کسی 
پیمانکاری فعالیت دارید چه برداشتی از موانع 
پیش رو در عرصه اجرایی و عمرانی دارید؟ این 
موانع و دشواری ها در میان شرکت های بزرگ، 

متوسط و کوچک چه تفاوت هایی دارند؟ 
یکــی از مهــم ترین شــاخص های توســعه یافتگی 
کشــورها، اجــرای طرح هــا و پروژه هــای عمرانــی 
اســت، زیرا بخش قابل توجهی از زیرساخت های 
اقتصــادی مرهــون اجــرای طرح هــای زیربنایــی 
کافــی  و عمرانــی ملــی اســت، بنابرایــن، اهتمــام 
بــه طراحــی صحیــح و اجــرای دقیــق و اقتصادی 
الزامــات  از  پروژه هــای ســاخت و احــداث، یکــی 
کشــورها می باشــد.  ارکان توســعه و پیشــرفت  و 
یــادآوری می شــود؛ در ســال های پــس از جنــگ 
عرصــه  در  زیــادی  تحــرک  و  انگیــزه  تحمیلــی، 
کشور ایجاد شــد و در همین مسیر نیز،  ســازندگی 
کارآفرینــان و متخصصــان ایــن مرز و بوم با عشــق 
کشــور  بــه محرومیت زدایی و توســعه و پیشــرفت 
گام های بلندی برداشتند و با پذیرش مخاطرات 
اقتصــادی و از خودگذشــتگی نســبت بــه انتقــال 
فنــاوری، تولیــد دانش بومــی و اجــرای پروژه های 
گماشــته و موجب رفع بخشــی  خطرپذیــر همــت 
از محرومیت هــای اقتصادی و اجتماعی شــدند؛ 
کمیــت بــرای برنامه ریزی،  امــا، به رغم تــاش حا
و  پشــتیبان  مقــررات  تدویــن  قانون گــذاری، 
کارآفرینــان،  متاســفانه؛  دیوان ســاالری،  بهبــود 
متخصصــان و بخش خصوصِی اقتصــاد، به ویژه 
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برای تغییر 
وضع موجود 

به یک برنامه
 استراتژیک نیازمندیم

فعــاالن بخش هــای زیربنایــی و عمرانــی، مــورد 
کمیت واقع نشــده و در بسیاری از  عنایت ویژه حا
گون و بی توجهی  عرصه ها آماج گرفتاری های گونا

مسئوالن نیز واقع  شدند.
کردیــد و پاســخ بــه آن  از موانــع پیــش رو ســوال 
گاهی  "مثنــوی هفتــاد من" اســت. امــا به دلیــل آ
مخاطبان این نشــریه با مشکات پیش روی، به 

برخی از  موانع اصلی اشاره می کنم:
- اقتدارگرایــی در دیوانســاالری، مونوپولیســم و 

پرهیز از اقناع گرایی توسط کارفرمایان دولتی
و  پیمان هــا  تنظیــم  در  یک جانبه گرایــی   -
اســناد  در  شــفافیت  عــدم  و  موافقت نامه هــا 

قراردادی، بخشنامه ها و ضوابط فنی
بدنــه  در  تجربــه  و  تخصــص  بــه  کم توجهــی   -
و  دســتورات  صــدور  و  کارفرمایــان  کارشناســی 

تغییرات غیرمسئوالنه در اجرای پروژه ها
- شفاف نبودن وظایف، مسئولیت ها و اختیارات 

مشاور و دستگاه نظارت
- تاخیــر زیــاد در تامین اعتبار طرح هــا و پروژه ها و 

طوالنی بودن پرداخت مطالبات پیمانکاران
- مشــکات و مصیبت هــای متعــدد و روزافــزون  
و در  مقــررات مبهــم  و  قانــون  تدویــن  از   ناشــی 
اجــرای  بدتــر  همــه  از  و  غیرمنصفانــه  مــواردی 

سلیقه ای نظام مالیاتی کشور
- تعطیلــی و بیــکاری تعــداد زیــادی از شــرکت ها، 
کثــر آنهــا  کاری ا همچنیــن خالــی بــودن ظرفیــت 
کمبود  کار ،  کســب و  بــه دلیل نابســامانی محیط 
اعتبــارات عمرانــی و بویــژه عــدم امــکان رقابــت با 

شرکت های غیرخصوصی )خصولتی(
- محدویت هــا و مشــکات نظــام پولــی و بانکــی 

کشور
گرچه شــرکت های بــزرگ ظرفیت  بدیهی اســت، ا

بیشتری برای پذیرش موانع و نارسایی ها و به تبع 
آن حل مشــکات نسبت به شرکت های متوسط 
و کوچک دارند، اما متناسبا  آسیب ها و زیان های 

بمراتب  بیشتری را نیز متحمل می شوند.

رفــع کدام دســته از مشــکات مربوط بــه رونق 
بخش خصوصی، می تواند شــما و شرکت تان را 

در موفقیت بیشتر یاری برساند؟
شــرکت های خصوصــی فعــال در صنعــت احداث 
همانند سایر شرکت ها در درجه اول نیازمند بستر 
مناسب جهت رشد و نمو خود می باشند. در این 
خصوص انتظار می رود با توجه به تجارب جهانی 
و تاریخــی موجود بین نخبگان نظام در خصوص 
تعیین سهم بخش خصوصی واقعی نه خصولتی 
و بخــش دولتــی از اقتصاد ملــی اتفاق نظر حاصل 
گــردد. ســپس نخبگان اقتصــادی و برنامــه ریزی 
کشور نســبت به تهیه برنامه اســتراتژیک مناسب 
کوتاه مــدت، بلندمدت،  )به انضمــام برنامه های 
برنامه های عملیاتی و...( جهت ایجاد این بســتر 
کشــور از وضع موجود به ســمت  و انتقــال اقتصاد 
خصوصــی شــدن اقتصاد ملی اقــدام نمــوده و در 
اجرای این برنامه ها همه ارگان ها و ســازمان های 
کشور با اســتفاده از همه منابع  موجود در ســطح 
موجود، به انضمام همه آحاد مردم در سطح ملی 
گاهی تمام، مشارکت جبری به عمل  و با تعهد و آ
آورند تا در بســتر بــه وجود آمده، بخش خصوصی 
که از مهمترین مولفه های توســعه پایدار هر کشور 
می باشد، رشد و تعالی یابد و موجب ایجاد توسعه 
پایدار در اقتصاد ملی گردد. و اما در کوتاه مدت رفع 
کشــور،  مشــکات و محدودیت هــای نظام بانکی 
 Project("پذیرش و اجرای روش "تامین مالی پروژه
Finance(  در بازارهــای پــول و ســرمایه )در روش 

تامیــن مالــی پــروژه، دارایی هــای پروژه بــه عنوان 
وثیقــه مــورد پذیرش قــرار می گیرند و برای انتشــار 
اوراق مشــارکت یــا صکــوک و دریافــت تســهیات 
نیــازی بــه تامیــن وثایــق دیگــر نیســت(، ایجــاد 
شفافیت در نظام مالیاتی، اقدام جدی به اجرای 
کامل قوانیــن و مقررات موجود بویژه مواد معطل 
کاهش  که در  مانــده و نظــارت موثر بر اجرای آنهــا 
کاهش تاثیرات منفی انحصارات  مشــکات بویژه 
توســط  کار  و  کســب  فضــای  در  آمــده  بوجــود 
شــرکت های غیــر خصوصی می تواند موثر باشــد و 
 همچنیــن؛ تامین اعتبــارات عمرانــی از مهم ترین

 عوامل رونق این بخش اقتصادی است.

تریــن  اصلــی  آیــا  می گویــد؟  چــه  شــما  تجریــه 
مســائل تان مربــوط به مشــکات داخلی مثل 
کمبود ســرمایه و تجربه، ضعف نیروی انسانی و 
تخصص، ضعف مدیریت و... می شود یا عوامل 
بیرونــی مثل رکود، تحریم ها، کمبود نقدینگی و 
گردش مالی در کشور، مقررات و قوانین دست و 
گیر، کارفرمایان قانون گریز، نبود رقابت واقعی  پا

و ... مسئله اصلی هستند؟
بــه نظــر من، پاســخ ایــن ســوال در متــن آن بیان 
کید بیشتر بر عوامل مندرج  شده است اما برای تا
در گروه دوم که تحت عنوان عوامل بیرونی معرفی 

شده اند نکاتی را عرض می کنم:
شــاخص های اقتصــاد ملی از قبیل؛ رکــوِد تورمی، 
تحریم هــای اقتصــادی و بانکــی، وضعیت فضای 
کارآمــد،  گســترده و نا کار، دیوانســاالری  کســب و 
فســاد و رانــت اداری، وجــود انحصــار، دسترســی 
نامتوازن به منابع ملی، محدودیت در گردش آزاد 
اطاعــات و عــدم شــفافیت در قوانیــن و مقررات،  
نامطلــوب جایــگاه  و  آشــفته  وضعیــت    گویــای 
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کشــور می باشــد. البته منکر   بخــش خصوصی در 
گــروه اول نیســتم ولــی ایــن مشــکات  مشــکات 
گیری  داخلی )درون ســازمانی( بــوده و با تصمیم 
خود شــرکت ها و برنامه ریزی هــای الزم قابل رفع 
بــوده و نــگاه اجمالی به فرآیند تشــکیل و توســعه 
شــرکت ها  در دو دهه بعد از جنگ تحمیلی موید 

این نظر می باشد.

بــا رقابت هــای ناســالم و  آیــا در فعالیــت خــود 
هزینه های ناشی از قاعده مند نبودن فعالیت های 
عمرانی مواجه هســتید؟ آیا رقبــای رانت دار مثل 
شــرکت های خصولتــی فعالیــت شــما و رقیبــان 

بخش خصوصی را دچار مضیقه کرده اند؟
در اقتصادهای توسعه یافته، "بازار رقابتی"، بازاری 
 است که تعداد بسیاری خریدار و فروشنده به گونه ای

 مستقل مشغول داد و ستد می باشند و هیچ یک 
از اعضــای بــازار نمی توانــد بــه تنهایــی قیمت ها و 

جهت گیری عرضه و تقاضا را تغییر دهد.
بازارهــا،  ســاختار  اقتصاددانــان؛  نظــر  براســاس 
که "بازار رقابتی  گونی است  گونا دارای شــکل های 
کامــل" نیز در  کامــل" در یــک ســوی آن و "انحصار 
ســوی دیگر آن قــرار دارد و میان این دو وضعیت، 
بازارهــای "رقابتــی ناقــص" ، "رقابت انحصــاری" و 
"انحصار چندجانبه" شــکل می گیرنــد. مهم ترین 
کامل  کــردن  کامــل"، بهینه  ویژگــی "بــازار رقابــت 
فراینــد تخصیــص منابــع اســت زیــرا در این بــازار، 
مطلوب تریــن  بــه  اقتصــادی"  کمیــاب  "منابــع 
کاالها و  شــکل ممکن تخصیص می یابد و قیمت 
خدمــات نیز برای مصرف کننــدگان در پایین ترین 

کامــل  ســطح ممکــن قــرار می گیــرد. بــازار رقابــت 
بــر مفروضاتــی از قبیــل؛ رفتــار و انتخــاب عقایــی 
مصــرف  و  خدمــت(  یــا  )محصــول  تولیدکننــده 
کننده و  گردش آزاد اطاعات بــرای تولید  کننــده، 
کننــده و خــودداری از تعییــن قیمت ها و  مصــرف 

انتخاب های ترجیحی استوار است.
کشور در وضعیت  گرچه به نظر می رســد؛ اقتصاد  ا
"انحصار چند جانبه" قراردارد، اما شرایط بازارهای 
تولید و خدمات در بخش های مختلف اقتصادی 
کار"  کسب و  یکســان نیســت و به هر روی "فضای 
کنونــی، امــکان رقابــت ســالم اقتصــادی را فراهــم 
گذشــته، اصحاب  نمی کند. البته طی ســال های 
کارشناسان  جراید، رسانه ها، اساتید دانشگاه ها، 
کارآفرینان، مصادیق و نمونه های بسیار زیادی  و 
از عوامــل مداخله گر در بازار را شناســایی و معرفی 
نمودنــد، ولــی اراده ای مبنی بر اصاح امور و خلع 
ید عوامل مداخله گر مشــاهده نشــده اســت. این 
شرایط نه تنها رشد و توسعه شرکت های متوسط 
کــه بــرای تکمیــل و رشــد آنهــا از منابع  و بــزرگ )را 
کشــور استفاده شده( متوقف نموده  محدود این 

بلکه موجب انحال آنها هم شده است.

بخــش  و  دولــت  گــوی  و  گفــت  شــما  نظــر  بــه 
کــه در ســال های اخیــر بــه صــورت  خصوصــی 
نهادی در آمده اســت چه دســتاوردی داشــته، 

آیا کمکی به بهبود اوضاع داشته است؟
به رغم اینکه؛ بســیاری از نهادهای سیاســت گذار 
کشور، خواستار توسعه بخش خصوصی می باشند 
و آغــاز اصاحــات اقتصــادی را بــا تصویــب قوانین 

اجــرای  "قانــون  ماننــد؛  قبولــی  قابــل  مقــررات  و 
سیاســت های اصــل ۴۴ قانون اساســی" و "قانون 
رســمیت  کار"،  و  کســب  بهبــود مســتمر فضــای 
بخشــیده اند، امــا پرســش های مهمی پیش روی 
گذاری  بخــش خصوصی ایــران شــامل؛ دالیــل وا
و فــروش ســهام و منابع ارزان قیمت شــرکت های 
دولتی تحت عنوان خصوصی سازی به نهادهای 
شــبه دولتــی و عمومــی و به تبــع آن ایجــاد فضای 
نامتــوازن و غیررقابتی برای بنگاه های اقتصادی، 
همچنیــن؛ تخصیــص ترجیحــی و غیــر منصفانــه 
امکانات مالی و بانکی میان بنگاه های خصوصی 
و دولتی و نیز، تشــریفاتی شــدن حضــور نهادهای 
بخــش خصوصــی در اقتصــاد ملــی، مــورد بحــث 
می باشد. به هر  روی؛ گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصــی چنانچه موجــب تعدیل سیاســت ها، 
قوانیــن و مقــررات، رویه هــا و روش هــای دولــت و 
نهادهای عمومی شود، رویدادی مبارک و مطلوب 
کنــون نتایــج میدانــی آن مشــاهده  اســت ولــی تا
نشــده و ضــرورت دارد بخش خصوصی با تجمیع 
که از طریق  تمــام توان خود از این مجرای قانونی 
ماده ۷۵ مستخرج از قانون برنامه پنجساله پنجم 
توســعه جمهــوری اســامی ایران و مــاده 11 قانون 
کار به دست آمده  بهبود مســتمر محیط کســب و 
کثر استفاده را برده و بتواند با تدوین و اصاح  حدا
آئین نامه های اجرایی این قانون و تعیین ساختار 
و برنامه منظم برای تشکیل جلسات آن حد اقل 
در خصــوص  اجــرای قوانیــن موجود بــرای بهبود 
کار و رفــع موانــع موجــود اقــدام  کســب و  فضــای 
موثــری  بــه عمــل آورد و بــه طور قطع ایــن نکته را 
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که نهادینه شــدن بخش  نیــز نباید فراموش نمود 
خصوصــی، بــدون ســاماندهی اتــاق بازرگانــی بــه 
عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی و همچنین به 
رســمیت شــناختن انجمن ها و نهادهای صنفی 

امری غیرممکن  و  محال خواهد بود.

کــه شــرایط موجــود بــه ســمت  آیــا امیــد داریــد 
گــر  ا دهــد؟  وضعیــت  تغییــر  مطلــوب  شــرایط 

امیدوارید الزامات این تغییر چیست؟
بله، امیدوار هســتم و دلیل امیــدواری من تجربه 

تاریخِی این ملت بزرگ می باشد.
کمی توضیح دهم. در  الزم اســت در این خصوص 
ادبیات "مدیریت تحول"، هشت اشتباه به عنوان 
"عامــل شکســت" و در مقابــل نیــز هشــت مرحلــه 
بــرای "انجــام تغییــر" تبییــن شــده اســت: هشــت 
اشتباه مشتمل بر؛ "راحت طلبی"، "نبودن ائتاف 
گاه ننمودن  راهبردی"، "نداشــتن چشــم انداز"، " آ
عوامــل موثر در تغییر"، "بی توجهی به موانع پیش 
روی"، "ناتوانی در ایجاد پیروزی های کوتاه مدت"، 
"اعام زودهنگام پیروزی" و "بی توجهی به تثبیت 
دســتاوردها و نهادینه ســازی تغییرات" شناسایی 
گردیــده اســت و هشــت مرحلــه انجــام تغییــر نیــز 
پرهیز از هشت اشتباه پیش گفته و شامل: "ایجاد 
انگیــزه بــرای تغییر"، "تشــکیل ائتاف راهبــردی"، 
گاهی  "توســعه چشــم انداز و راهبردهای تغییر"، "آ
بخشــی و تبیین چشــم انداز تحول"، "رفع موانع و 
توانمندســازی عوامــل تغییــر"، "ایجــاد و مدیریت 
تعــارض  "مدیریــت  کوتاه مــدت"،  پیروزی هــای 
نیروهــای مقاوم" و "فرهنگ ســازی، پایدار نمودن 
و نهادینه ســازی تحول" می باشــد. بنابرایــن، باور 

که؛ یکی از مهم تریــن الزامات برای  من این اســت 
تغییر وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، تحول 
کمیتی و  در رویکــرد و جهت گیــری در دو حــوزه حا
بخش خصوصی می باشــد و به عقیده من بخش 
کامــل بــه اوضــاع داشــته و بــا  کمیتــی اشــراف  حا
دلسوزی تدابیری که دارند و با راهنمایی های الزم، 
اصــاح امــور را از نخبــگان جامعه بــه ِجد، مطالبه 
نموده اســت. نخبــگان توانمنــد موجود بــا توجه 
کــه به مــوارد فــوق دارند ضمن  کاملی  بــه اشــراف 
تصحیــح برنامه های موجــود و ایجــاد برنامه های 
الزم نســبت بــه اجرای آنهــا اقدامــات الزم مبذول 
می دارند. همچنین بخش خصوصی هم می داند 
که اصاح امور تنها توســط دولتمردان امکان پذیر 
نبوده و بایستی خودشان نیز با برنامه ریزی درست 
نســبت  منابــع در دســترس  تمــام  از  اســتفاده  و 
بــه اصــاح امــور و حــل مشــکات اقــدام عاجل به 
عمــل آورنــد و چنانچه منتظــر اصاح امور توســط 

دولتمردان باشیم، به مقصد نمی رسیم.

شــما به عنــوان عضــو ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی چــه نگاهــی بــه فعالیت ایــن نهاد 
داریــد؟ توقعاتتــان چیســت، آیــا ظرفیت هایی 
وجود دارد که بتوان آنها را برای موفقیت بیشتر 

سندیکا فعال ساخت؟
ســندیکای شــرکت های ســاختمانی ایــران ، یک 
که ماموریت آن صیانت  تشــکیات صنفی اســت 
 و پاسداشت از حقوق و منافع مشترک شرکت ها،
 ایجــاد همگرایــی بیــن اعضــای ســندیکا و تعالــی 
بخشیدن به اصول و استانداردهای فنی و اخاق 
حرفــه ای در حــوزه ســاخت و احــداث می باشــد. 

بدیهــی اســت، ســندیکا طی عمــر ۶9 ســاله خود 
گام هــای بلنــدی برداشــته و اقدامــات موثــری در 
جهــت حفــظ و حراســت از منافــع صنفــی اعضاء 
و صنعــت احــداث بــه انجــام رســانده اســت، اما، 
کار، مســتلزم  کســب و  پیچیدگــی مســتمر فضای 
شناســایی و تدویــن الزامــات جدیدی بــه منظور 
ادامــه چرخــه حیــات ایــن نهاد و ســپس توســعه 
ماموریــت آن می باشــد. البتــه بــه نظــر می رســد؛ 
شایســته اســت، قبــل از طــرح و بحــث در مــورد 
موفــق  اجــرای  بــه  نســبت  ماموریــت،  توســعه 
اهــداف مصــوب "خــود ارزیابــی" نمــوده و ســپس 
نقطــه عزیمت جدیــدی را تعیین نماییــم. میزان 
دسترسی و تحقق اهداف زمان بندی شده، معیار 
و سنجه مناسبی برای "خود ارزیابی" است، پاسخ 
به ســوال هایی مشابه ســواالت آتی می تواند ما را 
رهنمون شود؛ آیا سندیکا موفق به کسب جایگاه 
کار شده است؟ آیا  کسب و  شایسته ای در محیط 
توفیق تاثیرگذاری بر سیاست ها و تصمیمات کان 
اقتصادی را یافته اســت؟ آیا دستان بلندی برای 
اســتیفای حقــوق و منافع اعضاء داشــته اســت؟ 
آیــا موفق به ایجاد همگرایــی در حدود ۴000 فعال 
گردیده است؟  اقتصادی در این بخش اقتصادی 
آیا صدای بلند و رسایی در جهت تثبیت حق رای 
اعضای این صنــف در پارلمان بخش خصوصی و 

کمیتی ابراز نموده است؟ نهادهای حا
"ضرورت تغییر" و "حرکت به سمت تعالی" همواره 
به عنوان یک عامل حیاتی برای همه ســازمان ها 
محســوب می شــود بنابراین، پیشــنهاد مــن این 
است که این موضوع همچنان و همیشه سرمشق 

و اساس همه فعالیت های سندیکا قرار گیرد.
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کان اقتصاد ملی ایران  شـیب نزولی شـاخص های 
در طـول نیمـه دوم دهـه 80 و همچنیـن اوایل دهه 
90، بر کسـی پوشـیده نیست. اجرای سیاست های 
دوره  از  بهینـه  اسـتفاده  نبـود  و  اقتصـادی  غلـط 
وفـور درآمدهـای نفتـی افـزون بـر اعمال شـدیدترین 
کـه  تحریم هـای اقتصـادی تاریـخ سـبب شـده بـود 
کارشناسـان از فروپاشـی قریب الوقـوع  حتـی برخـی 

اقتصـاد ایـران سـخن بگوینـد.
بی انضباطـی  شـد،  آن  دچـار  اقتصـاد  کـه  مرضـی 
که تورم را به مرز ۴0  گسترده ای را موجب شد  مالی 
درصـد و رشـد را در شـیب افولـی نزدیـک بـه منفی ۷ 
درصد کشاند. این بی انضباطی، بازارهای شاخص 
سـرمایه ای نظیـر بـورس و بـازار ارز و طـا را نیـز دچـار 
کـه معیشـت مـردم را تحـت  کـرد  نوسـانات عمیقـی 
برجسـته  ویژگـی  بـه  را  گری  سـودا و  داد  قـرار  تأثیـر 
کـرد. رکود بر فعالیت های  اقتصـاد آن دوران تبدیـل 
تولیـدی سـایه افکنـد و ده هـا هـزار بنـگاه تولیـدی 

و صنعتـی از سـال 90 بـه بعـد رو بـه تعطیلـی رفـت. 
هنـوز  کشـور  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  رکـود 
هـم آثـار و تبعـات خـود را بـر زندگـی و معیشـت مردم 
کـرده اسـت.  و فعالیت هـای عمرانـی و تولیـد حفـظ 
با این حال در سـه سـال اخیر سیاسـت های جدید 
و  امیـد  از  بارقه هایـی  دولـت  متفـاوت  عملکـرد  و 
کشـور را سـبب شـده  نشـان هایی از احیـای اقتصـاد 
گزارش می آید تحلیل روزنامه ایران  اسـت. آنچه در 
کـه اندکـی  از 10 نشـانه عمـده احیـای اقتصـاد اسـت 

تلخیـص شـده اسـت.

1- تبدیل رشد اقتصادی منفی 6.8
 به مثبت 4.4

مثابـه  بـه  کشـوری  هـر  در  اقتصـادی  رشـد  نـرخ 
کشـور محسـوب  کلـی اقتصـاد آن  دماسـنج حرکـت 
می شـود. سـال 92 ، اقتصـاد نـرخ رشـد منفـی ۶.8 

گسـترده  درصـد را تجربـه می کـرد. تحـت تأثیـر رکـود 
در بخش هـای مختلـف اقتصـادی، هـم تولید و هم 
صادرات در بخش های مختلف با افت محسوسـی 
مواجـه شـده بـود. نتیجـه سیاسـت های سـه سـاله 
گشـایش های حاصل شـده  دولت به عاوه برجام و 
ناشـی از آن، حرکت مایم رشـد اقتصادی در شـیب 
که نهایتًا نرخ این متغیر مهم  مثبت و تدریجی بود 

را بـه مثبـت ۴.۴ درصـد در بهـار 9۵ رسـاند.

کاهش تورم از 40 درصد به 8.۷ درصد  -۲
محسـوب  اقتصـادی  مهـم  مؤلفه هـای  از  تـورم 
گسـترده ای  کـه هـم دارای آثـار اجتماعـی  می شـود 
کامـًا  مـردم  مختلـف  اقشـار  بـرای  هـم  و  اسـت 
انضبـاط  برقـراری  اساسـی  رکـن  اسـت.  محسـوس 
تـورم  نـرخ  کنتـرل  دولـت  توسـط  سـاله  سـه  مالـی 
کار دولـت، تـورم  اسـت. مهـر مـاه 92 هنـگام آغـاز بـه 
بخـش  کـه  می کـرد  تجربـه  را  درصـدی   ۴0.۴ نـرخ 

نشانه های بازگشت 
ونق به اقتصاد ایران ر

ادرا   ش ص ور  افزای ابقه ت ش ب س ادی کاه د اقتص دن رش ت ش م
افیت اقتصادی ی خارجی و ش تی و جذب سرمایه گذا افزایش صادرا ن

وزنامه ایران
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کـه زندگـی عـادی  عمـده آن تـورم مـواد غذایـی بـود 
حـال  ایـن  بـا  مـی داد.   قـرار  تأثیـر  تحـت  را  مـردم 
تـورم  تیـر مـاه سـال جـاری بـرای نخسـتین بـار تـک 
رقمی شـد و بـه 9.2 درصـد رسـید و در مـرداد ماه نیز 
کرده و  کاهشـی خود را حفـظ  ایـن نـرخ بـاز هم روند 

رسـید. بـه 8.۷ درصـد 

3- پیشی گرفتن صادرات از واردات
در طـول 3۷ سـال پـس از انقاب همـواره واردات ما 
بـر صـادرات می چربیـد و حتـی در دوره هایـی ماننـد 
سـال 90 میـزان واردات رسمی کشـور بـه بالـغ بـر ۶0 
سیاسـت  حـال  ایـن  بـا  بـود.  رسـیده  دالر  میلیـارد 
دروازه بانـی واردات دولـت یازدهـم منجـر بـه مثبت 
کشـور پـس از 3۷ سـال در سـال  شـدن تـراز تجـاری 
9۴ شد و این روند در ۵ ماهه نخست سال 9۵ هم 

ادامـه یافته اسـت.

4- احیــای صــادرات نفــت به میــزان پیش از 
تحریم

تحـت تأثیـر تحریم ها صادرات نفـت ایران به عنوان 
مهم تریـن پایـه درآمـدی کشـور دچـار اختال شـد و 

به نصف رسـید.
احیـای  رونـد  برجـام  اجـرای  از  پـس  حـال  ایـن  بـا 
در  و  رفـت  پیـش  خوبـی  بـه  ایـران  نفـت  صـادرات 
 2 بـه  ایـران  میعانـات  و  نفـت  صـادرات   9۵ اوایـل 

رسـید. بشـکه  هـزار   ۷00 و  میلیـون 

۵- صعود شاخص بورس 
آینـده  رونـد  مردمی بـه  گسـترده  بی اعتمـادی 
سـال های  طـول  در  کشـور  سیاسـی  و  اقتصـادی 
که  نیمه دهه 80 و اوایل دهه 90 موجب شـده بود 
بـورس و بازارهایـی ماننـد بـازار طا و ارز بـه ابزارهای 
اقتصـاد  پنهـان  بخش هـای  و  مـردم  گری  سـودا
تبدیـل شـوند بـا ایـن حـال در طـول سـه سـال اخیـر 
انضبـاط اقتصـادی در بازارهایـی مانند بـورس، طا 
و ارز نشـان دهنـده تغییـر رویکـرد مـردم از یکسـو و 
آثـار سیاسـت های اقتصـادی جدیـد از سـوی دیگـر 
در  مـردم  و  و جـوش سـرمایه گذاران  اسـت. جنـب 
بـورس موجـب ارتقـای بی سـابقه شـاخص ها شـد و 
کانـال 90 هـزار  در مقاطعـی بـورس توانسـت بـه مـرز 
که  واحـدی هـم نزدیـک شـود، ایـن در حالـی اسـت 
کل در نیمـه اول سـال 92 در مرزهـای ۶0  شـاخص 

الـی ۶2 هـزار واحـدی در نوسـان بـود.

6- رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی
هـم  کـه  اسـت  شـاخصی  خارجـی  سـرمایه گذاری 

ارتبـاط مسـتقیمی به میـزان ثبـات اقتصـادی دارد 
و هـم نشـان دهنـده میـزان پویایـی و بین المللـی 
بررسـی  می شـود.  محسـوب  اقتصـاد  یـک  بـودن 
توسـعه  و  تجـارت  )کنفرانـس  آنکتـاد  آمارهـای 
اقتصـادی  مهـم  ارکان  از  یکـی  کـه  ملـل(  سـازمان 
سـازمان ملـل محسـوب می شـود نشـان می دهـد 
که میزان سـرمایه گذاری خارجی مسـتقیم در ایران 
گذشـته بـا افـت و خیزهـای فراوانـی  طـی 20 سـال 

اسـت. بـوده  روبـه رو 
مطابـق آمارهـای فایننشـیال تایمـز پـس از حصـول 
برجام و لغو تحریم های شـدید بین المللی، تنها در 
سـه ماهـه 201۶ بـا یـک شـیب صعودی قابـل توجه 
و بی سـابقه، میـزان سـرمایه گذاری خارجـی بـه ۴.۵ 
میلیـارد دالر رسـید. بـا اینکـه ایـن آمـار تنهـا در سـه 
ماهه اول 201۶ رقم خورده اسـت، در 20 سـال اخیر 

سـابقه نداشـته است.

۷- تحقق اقتصاد غیر نفتی
ایـران  تاریـخ  در  کـه  اسـت  معضلـی  نفتـی  اقتصـاد 
همـواره وجـود داشـت. سـهم نفـت در درآمدهـای 
کشـور همواره نرخ های بـاالی ۷0 درصد  بودجـه ای 
را تجربـه می کـرد. سیاسـت های سـه سـاله دولـت 
کـه  کاهـش وابسـتگی بـه نفـت موجـب شـد  بـرای 
سـهم نفـت در درآمدهـای بودجه ای سـال به سـال 
کننده تنها  کاهـش یافتـه و در سـال 9۵ نفت تأمین 

کشـور باشـد.  30 درصـد درآمدهـای بودجـه ای 
همچنیـن سـهم درآمدهـای مالیاتـی در بودجـه 9۵ 
بالـغ بـر ۵0 درصـد شـد. افزایـش صـادرات غیـر نفتـی 
کـه در ۵ ماهـه سـال 9۵ شـاهد رشـد 10 درصـدی 
نسـبت به سـال پیش بوده و رقم حدوداً 20 میلیارد 
از  یکـی  عنـوان  بـه  نیـز  اسـت  کـرده  ثبـت  را  دالری 

بـه  نفتـی  غیـر  اقتصـاد  تحقـق  مهـم  شـاخصه های 
حسـاب می آید. این موضوع تحول بسیار مهمی در 

کشـور محسـوب می شـود. سـاختار اقتصـاد 

8- آغاز خروج بخش های اقتصادی از رکود
طبـق آمـار بانـک مرکـزی در مـرداد مـاه سـال جـاری 
را  درصـدی   30 افزایـش  تهـران  مسـکن  معامـات 
نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل تجربـه می کنـد 
کشـوری فـاز اول  ک  گفتـه رئیـس اتحادیـه امـا و بـه 
خـروج مسـکن از رکـود آغـاز شـده اسـت. همچنیـن 
در بخش صنعت شاهد رشد 8 درصدی سه ماهه 
کـه بـه افزایـش تولیـد و صـادرات صنعتـی در  بودیـم 
گشـایش های  از  پـس  بویـژه  و  گذشـته  مـاه  چنـد 
برجـام مربـوط اسـت. همچنیـن اعطای تسـهیات 
و  کوچـک  صنایـع  بـه  تومانـی  میلیـارد  هـزار   1۶
تـا  و  خـورده  کلیـد  جـاری  سـال  در  کـه  متوسـط 
شـهریور قـرار اسـت بـه ۷۵00 بنـگاه اعطـا شـود رونـد 

کـرده اسـت. خـروج از رکـود را تسـریع 

9- افزایش شفافیت محیط اقتصادی
رونـد  و  اقتصـادی  فعالیت هـای  از  فسـادزدایی 
کشـور در سـه سـاله اخیـر شـاهد  تجـارت خارجـی 
رکوردهـای بی سـابقه ای بـود و در ایـن راسـتا شـاهد 
از  یکـی  عنـوان  بـه  کاال  قاچـاق  حجـم  کـه  بودیـم 
کاهشـی  عوامـل ضـد تولیـد و رونـق اقتصـادی رونـد 
شـدیدی داشـته اسـت. بر اسـاس آمار ستاد مرکزی 
کاال حجـم قاچـاق از 2۵ میلیـارد  مبـارزه بـا قاچـاق 
کاهش  دالر سال 92 به 1۵ میلیارد دالر در سال 9۴ 
یافتـه اسـت. در همیـن راسـتا سـاماندهی بـازار غیـر 
متشکل پولی و ایجاد انضباط در نهادهای پولی و 
مالی هم در راسـتای افزایش شـفافیت در سـه سال 
اخیـر بـه یکی از ارکان مهم سیاسـت های اقتصادی 

کشـور تبدیـل شـد.

10- بهبود ۵ میلیارد دالری
 تراز تجاری غذایی

نشـان  کشـوری  هـر  غذایـی  بخـش  تجـاری  تـراز 
کاالهای  کشـور چگونـه در تأمیـن  کـه یـک  می دهـد 
آن  مـردم  معیشـت  نیـاز  مـورد  ضـروری  و  اساسـی 
اینکـه ایـن مقولـه در  کشـور عمـل می کنـد. ضمـن 
محسـوب  اقتصـاد  اسـتراتژیک  مؤلفه هـای  زمـره 
می شـود. در طـول سـه سـال فعالیت هـای دولـت 
که بالغ بر  کشـور  یازدهم، تراز تجاری بخش غذایی 
کاهـش  منفـی 8 میلیـارد دالر بـود بـا ۵ میلیـارد دالر 
قابـل  بهبـود  کـه  رسـید  دالر  میلیـارد  منفـی 3  بـه 

می دهـد. نشـان  را  توجهـی 

در طــول 37 ســال پــس از انقــالب   
صــادرات  بــر  مــا  واردات  همــواره 
می چربیــد و حتــی در دوره هایی مانند 
ســال 90 میزان واردات رسمی کشور به 
بالــغ بــر 60 میلیــارد دالر رســیده بــود. با 
این حال سیاســت دروازه بانی واردات 
دولت یازدهم منجر به مثبت شدن تراز 
تجاری کشور پس از 37 سال در سال 
94 شد و این روند در 5 ماهه نخست 

سال 95 هم ادامه یافته است.
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کشـاورزى  بخـش  در  آب  مصـرف  فعلـی  وضـع  گـر  ا
ادامـه داشـته باشـد، در کمتـر از 2۵ سـال دیگـر شـرق 
کامـا خالـی از سـکنه خواهنـد شـد.  و جنـوب کشـور 
آب،  امـور  در  جمهـورى  رئیـس  اول  معـاون  مشـاور 
برنامـه  کـه  داد  هشـدار  محیط زیسـت  و  کشـاورزى 
ششـم توسـعه بـه هیـچ عنـوان از ایـن فاجعـه ملـی 
گـر  ا گفتـه:  کانتـرى  عیسـی  نمی کنـد.  پیشـگیرى 
فکـرى بـه حـال حفظ ذخایـر تجدید پذیر آب نشـود 
کمتـر از 30 سـال دیگـر بایـد ۵0 میلیـون ایرانـی از  در 
گرس  کننـد. یعنی جمعیت شـرق زا کشـور مهاجرت 
همـه  شـرقی  و  جنوبـی  مرزهـاى  تـا  البـرز  جنـوب  و 
کشـور  شـمالی  اسـتان  دو  البتـه  کننـد.  کـوچ  بایـد 
ایمـن  قضیـه  ایـن  از  گـرس  زا غـرب  اسـتان هاى  و 

هسـتند. 
اشـباع  کشـور  شـمال  کانتـری  اظهـارات  براسـاس 
نـدارد.  را  بیشـتر  شـده و ظرفیـت جـذب جمعیـت 
زیرا بخش هاى عمده مناطق شـمالی کوهسـتانی و 
وسـعت دشـت هایش اندك اسـت که آن هم پر شده 
گفتـه بـودم 30سـال، امـا االن  اسـت. ۴سـال پیـش 
کثـر ظـرف 2۵ سـال آینـده بـه آن وضـع خواهیـم  حدا
گرفتـه تـا  گـر همـه جامعـه از مقامـات بـاال  رسـید و ا
کارى از وزیـر نیـرو یـا  مـردم وارد مسـئله آب نشـوند، 

حتـی تمامـی دولـت سـاخته نیسـت.
آب،  امـور  در  جمهـورى  رئیـس  اول  معـاون  مشـاور 
کشاورزى و محیط زیست که با ایرنا سخن می گفت، 
ادامـه داد: مـا هـم بحـران مدیریـت آب داریـم و هـم 
بحـران کمبـود آب. ضعف مدیریت ســر جـاى خود، 
ولی ما در مناطق عظیمی از کشور کمبود آب شدید 
داریـم. تقریبـا همـه سـفره هاى آب زیرزمینـی را هـم 
تخلیـه کرده ایـم. مصـرف اصلـی آب ما هـم در بخش 
کشـاورزى اسـت. امـا هنـوز مسـئولین قائـل بـه ایـن 

نیسـتند که در این کشـور به خصوص از جنوب البرز 
گـرس تـا مرزهـاى شـرقی و جنوبـی بحـران  و شـرق زا
آب داریـم. سـرانه باقیمانـده آب ایـن نواحـی کمتـر از 
800مترمکعـب اسـت. یعنـی مـا درون بحرانیم نـه در 
که وقتی سرانه آب از 1000 مترمکعب  مرز بحران. چرا 

کمتـر شـد، بحـران آغاز می شـود. 
وی افـزود: مسـئولین نظـام هنـوز فکـر می کننـد ایـن 
حرف هـا بی اسـاس و غیرعلمـی اسـت. آنهـا هنـوز بـه 
کـه کشـور وارد بحـران آبـی  کامـل بـاور نکرده انـد  طـور 
کـه در  شـده اسـت؛ لـذا در برنامـه ششـم توسـعه هـم 
مجلس مطرح است، همان فشارهاى سابق ادامه 
کـه  شـده  ذکـر  برنامـه  ایـن  در  اسـت  درسـت  دارد. 
مصـرف آب 10 میلیـارد مترمکعب تـا پایان برنامه کم 
کـه آب  شـود، ولـی ایـن مقـدار جـواب نمی دهـد، چرا 
تجدیدپذیر کشـور 90 میلیارد مترمکعب اسـت. وی 
افزود: همه ارگان هاى بین المللی توسـعه و سـازمان 
کرده اند که حد نهایی برداشـت  کیـد  ملـل صریحـا تا
از آبهـاى تجدیدپذیـر ۴0 درصـد اسـت. یعنـی مـا از 
ایـن 90 میلیـارد مترمکعب آب تجدیدپذیر کشـور در 
سـال فقـط می توانیـم 3۶ میلیـارد آن را بـه صـورت 
که طبق آمار وزارت  کنیم. در حالی  ساالنه برداشت 
نیـرو، سـاالنه 9۷ میلیـارد مترمکعـب از آب برداشـت 

می شـود؛ یعنـی 108 درصـد. 
وى گفـت: ضمـن اینکـه ایـن 9۷ میلیـارد مترمکعب 
کشـور تقسـیم نشـده اسـت. در  بـه طـور مسـاوى در 
کم بارانی مانند اسـتان خراسـان بیشـتر از 130  نقاط 
درصـد، در کرمـان بـاالى 110 درصـد و در فارس باالى 
100درصـد آب برداشـت می کنیـم. یعنـی سـفره هاى 
آب زیرزمینـی ایـن مناطـق تقریبـا از دسـت رفتـه و 
گـر در ایـن مناطـق  غیرقابـل بازگشـت اسـت؛ حتـی ا
گفت:  کانترى  باران هاى سیل آسـا داشـته باشـیم. 

می شـوند،  خشـك  زیرزمینـی  سـفره هاى  وقتـی 
طبقات خاك نشسـت می کنند و محل ذخیره آب از 
گـر بارندگـی 10 برابـر قبـل هـم  بیـن مـی رود. از ایـن رو ا
شـود، بـاز آب روى سـطح زمیـن جـارى می شـود و 

کنـد. نمی توانـد بـه داخـل خـاك نفـوذ 
کشـور  کـرد: متاسـفانه هنـوز مسـئولین  وى تصریـح 
بحـران آب را بـاور نکرده انـد و برنامه ششـمی که ارائه 
شـده اسـت، دلیـل محکمی بـراى این ادعاسـت. به 
کشـاورزى  گـر ارگانـی مثـل وزارت جهـاد  طـور مثـال ا
ایـن شـرایط بحرانـی را پذیرفتـه بود به جـاى کاهش 
پایـان برنامـه ششـم،  تـا  10 میلیـارد مترمکعـب آب 
حداقـل 30 میلیـارد مصرف آب را کم می کرد. مشـاور 
از  یکـی  کـرد:  اضافـه  جمهـورى  رئیـس  اول  معـاون 
متخصصـان  هـم  زمینـه  ایـن  در  اصلـی  مقصریـن 
نکرده انـد.  توجیـه  را  کـه مسـئولین  کشـور هسـتند 
انجمن هـاى  و  زمین شناسـی  و  آب  کارشناسـان 
کشور را می دانند ولی  که خطرات پیش روى  علمی 
گفتـن آن ابـا می کننـد. آنهـا از طریـق آینده پژوهـی  از 
کـه بـه زودى و صرفـا بـه  کـی  بـه خوبـی از بـاى هولنا
کشورشان می آید با خبرند، ولی  کم آبی بر سر  خاطر 
کنـار آن می گذرنـد.  بـا سیاسـی کارى یـا بی تفاوتـی از 
تـا ۵نفـر در  زبـان ۴  از  بایـد  را فقـط  کمبـود آب  چـرا 
از  یعنـی صدهـا متخصـص دیگـر  بشـنویم؟!  ایـران 
کمیـت هـم  گاه نیسـتند؟! از سـویی حا ایـن وضـع آ
کـم کنـد چـه پیش  گـر آب کشـاورزان را   نگـران اسـت ا
 می آید؟ وی تبعات اجتماعی و سیاسی این مهاجرت 
کرد وافزود:  ۵0میلیونی را بسـیار وحشـتناك توصیف 
مسـئولین نظام برداشـت اشتباهی دارند و آن اینکه 
حتما باید کشور را با کشاورزى آباد کرد. براى همین 
اسـت هـم  کشـاورزى مکلـف  فکـر می کننـد بخـش 
کنـد و هـم مسـائل  غـذاى همـه مـردم ایـران را تولیـد 

هشدار درباره بحران آب 
تا 25 سال آینده فاجعه در راه است

عا  وزنامه ا
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ژئوپلتیـك را حفـظ کند؛ در ضمن هیچگونه تغییرى 
هـم در منابـع آبی کشـور به وجود نیـاورد. در حالیکه 
می توان مناطق مرزى را با توسـعه تجارت، خدمات 
کشـاورزى،  و صنایع توسـعه داد و از آب آنها نه در راه 
بلکـه بـراى حفـظ محیط زیسـت ایـن مناطـق بهـره 
غیرقابـل  را  تجدیدپذیرمـان  منابـع  نبایـد  مـا  بـرد. 
کشـوردارى بـه ایـن مسـئله  کنیـم. بایـد در  تجدیـد 

بسـیار توجـه کنیم.
کانترى در مورد عوارض این بحران گفت: کشاورزى 
تقریبا به طور کامل در این مناطق تعطیل می شود. 
گـرد و غبـار و توفان هـاى پیاپـی نمك آنجـا را غیرقابل 
زیسـت می کنـد. چـرا کـه حیات این مناطـق صرفا به 
آبهـاى زیرزمینـی بسـته اسـت نـه آبهـاى جـارى. در 
فـات مرکـزى ایـران بـه جـز زاینـده رود، رودخانـه اى 
نداریـم و همـه رودخانه هـاى مـا در غـرب، شـمال یـا 
کشـور جارى اسـت. از سـویی شـاغلین  جنوب غرب 
کامـا بیـکار می شـوند.  کشـاورزى ایـن مناطـق هـم 
کنـون در بخش هایـی از  مصادیـق ایـن وضـع را هم ا

کشـور شـاهد هسـتیم.  جنوب و شـرق 
وى گفت: اسـتان فارس تا حدود سـال 1380سـاالنه 
گنـدم تولیـد می کـرد و عـاوه بـر ایـن  دومیلیـون تـن 
کشـت دوم هـم داشـت. امـا االن نـه تنهـا کشـت دوم 
نـدارد، بلکـه سـاالنه یـك میلیـون تـن هـم نمی توانـد 
کنـد؛ چرا که آب الزم وجود نـدارد. عاوه  گنـدم تولید 
کرمـان  فـارس،  ع  مـزار و  باغـات  از  بسـیارى  ایـن  بـر 
اینهـا  هسـتند.  شـدن  خشـك  حـال  در  خراسـان  و 
گـر  آهسته آهسـته بـه شـهر ارواح تبدیـل می شـوند و ا
بـه سـرعت فکـرى به حـال آنها نشـود، از همیـن حاال 
ممکـن اسـت مـوج مهاجرت شـروع شـود؛ امـا برنامه 
نمی کنـد،  جلوگیـرى  خوفنـاك  رونـد  ایـن  از  ششـم 
ضمـن اینکـه روش موجـود در اسـتفاده از منابـع آبی 

هـم غیرقابـل ادامـه دادن اسـت. 
مشـاور معـاون اول رئیـس جمهـورى اظهـار داشـت: 
االن 90 میلیـارد مترمکعـب آب تجدیدپذیـر داریـم 
کـم می شـود. امـا  کـه سـال بـه سـال هـم مقـدار آن 
می خواهیم تا ۵ سال دیگر فقط 10 میلیارد از مصرف 
کنیم تا مصـرف ما 8۷ میلیـارد مترمکعب  کـم  فعلـی 
شود. 8۷ میلیارد هم تقریبا تا ۵ سال دیگر می شود 
کـه بـا رونـد  100 درصـد ذخایـر آب تجدیدپذیـر. چـرا 
فعلـی، ذخایـر آب تـا آن موقع حـدود 10میلیارد کمتر 
گر تا پایان برنامه تا 30 میلیارد مترمکعب  می شـود. ا
از  باشـیم.  امیـدوار  می توانسـتیم  می کردیـم،  کـم 
کان  سیاسـت هاى  در  هـم  تغییـرى  هیـچ  سـویی 

کشـاورزى نمی بینیـم.
گلخانـه اى بـراى کاهش مصرف  وی در مـورد کشـت 
گلخانـه اى از نظـر  کشـت  گفـت: شـاید بهـره ورى  آب 
کشـت عادى باشـد، اما در  میزان آب مصرفی ۵ برابر 
گوجه فرنگـی و فلفـل دلمـه اى   گلخانـه غیـر از خیـار، 
در  می تـوان  را  علوفـه  می آیـد؟  عمـل  بـه  چیـز  چـه 

گلخانه کاشت؟ برنج و غات، چغندر قند و درختان 
میـوه را کجا می خواهید به عمل آوریـد؟! ما چاره اى 
کنیـم و بعد  نداریـم جـز اینکـه ابتـدا مصـرف آب را کم 
گـر بـه ایـن فکـر  بـه فکـر افزایـش بهـره ورى باشـیم. ا
کـه بـه مـوازات افزایـش بهـره ورى و بـه صورت  باشـیم 
در  کاهـش دهیـم، سـخت  را  آب  تدریجـی مصـرف 

اشتباهیم. 
بـه  می خواهیـم  گـر  ا همیـن  بـراى  گفـت:  کانتـرى 
بـدى  سیاسـت  برویـم  اى  گلخانـه  کشـت  سـمت 
نیست و اشکالی هم ندارد، ولی این دلیل نمی شود 
 30 بایـد  ابتـدا  نکنیـم.  کـم  را  آب مـان  مصـرف  کـه 
میلیـارد مترمکعـب از مصـرف آب را بـا عزمـی قاطـع 
بهـره ورى  افزایـش  روى  هـم  بعـد  دهیـم.  کاهـش 

کنیـم.  سـرمایه گذارى 
گفـت: با افزایش بهره ورى آب می توان با همین  وى 
2 میلیارد مترمکعب برداشت فعلی، چرخ صنعت را 
گـر افزایش جمعیت  بـدون مشـکل چرخانـد و حتی ا
هـم داشـته باشـیم، آب شـرب را می تـوان بـا مصـرف 
کرد. اما آنچـه در حال تبدیـل ایران به  بهینـه تامیـن 
کامـا خشـك اسـت و شـهرها و  ع و  یـك بیابـان لم یـزر
کـرد، مصـرف افراطی  دشـتهاى مـا را تعطیـل خواهد 
اسـت  ممکـن  برخـی  البتـه  اسـت.  کشـاورزى  آب 
کـه بـراى آب شـرب مشـکل نداریـم،  کننـد حـاال  فکـر 
کشـاورزى  پـس چـه نیـازى بـه صرفه جویـی در آب 
کـه وقتـی  اسـت. ایـن یـك فکـر نابخردانـه اسـت. چـرا 
تعـادل  می شـود  خالـی  زیرزمینـی  آب  سـفره هاى 
بـه هـم می خـورد و زمیـن نشسـت می کنـد.  زمیـن 
همیـن االن زمیـن شـهرها دارد نشسـت می کنـد و 

سـاختمان ها دارنـد مشـکل پیـدا می کننـد.
کـرد: از  مشـاور معـاون اول رئیـس جمهـورى اضافـه 
گـرد و غبـار ایجـاد  سـویی آنقـدر توفـان شـن و نمـك و 
کسـی جـرات زندگـی در ایـن مناطـق را  کـه  می شـود 
نخواهـد داشـت. ضمـن اینکه بیمارى هاى تنفسـی، 
پوستی و سرطان هاى بسیارى را شاهد خواهیم بود.

خ فرونشست زمین افزایش نر
 در زمینـه افزایـش نـرخ فرونشسـت زمیـن در تهـران
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیك   نیز رئیس 
کشـور  کتشـافات معدنـی  سـازمان زمین شناسـی و ا
گسـتره  در  زمیـن  فرونشسـت  نـرخ  داشـت:  اظهـار 
جنـوب غربـی تهـران در سـال هاى اخیـر بـه شـدت 

افزایـش یافتـه اسـت.
ناحیـه  کـه  ایـن  بیـان  بـا  محمودپـور  مسـعود  دکتـر 
جنـوب غربـی تهـران درگیـر رخـداد فرونشسـت زمین 
اسـت، افزود: بر اسـاس اندازه گیرى هاى انجام شـده 
کشـور و اعـام وقـوع  توسـط سـازمان نقشـه بردارى 
جنـوب  از  وسـیعی  منطقـه  در  فرونشسـت  پدیـده 
غربـی تهـران بـا مسـاحت حـدود ۴1۶کیلومترمربـع، 
که بیشینه نرخ  مطالعات روى این مسـئله آغاز شـد 

به دست آمده در این تحلیل برابر با 1۷ سانتی متر در 
کرد: باید توجه داشـت  کیـد  سـال بـوده اسـت. وى تا
کـه پیش بینـی و برآورد نرخ فرونشسـت سـاالنه در اثر 
برداشت آب هاى زیرزمینی بر پایه قرائن و برون یابی 
و  بهـار  فصل هـاى  در  دسـت آمده  بـه  داده هـاى 
تابسـتان بـه مراتـب بیشـتر از مقادیـرى خواهـد بـود 
که براى فصل هاى پاییز و زمسـتان تعیین می شـود. 
ژئوتکنیـك  و  گـروه زمین شناسـی مهندسـی  رئیـس 
کشـور  کتشـافات معدنـی  سـازمان زمین شناسـی و ا
افزود: بنابراین براى تعیین دقیق این مقدار، در نظر 
گرفتن بازه اى حدود یك تا دو سـاله منطقی و علمی 
کـه بـر اسـاس  بـه نظـر می رسـد. وى بـا اشـاره بـه ایـن 
شـواهد، منطقه فرونشست تهران در سـال هاى 88 
و 89 در مقایسـه بـا سـال 8۴ توسـعه بسـیار زیـادى را 
کـرد:  در تمـام جهـات نشـان می دهـد، خاطرنشـان 
گسـترش در بخش هـاى غربـی و شـرقی بیشـتر  ایـن 
کیلومتر  اسـت و محیـط منطقـه فرونشسـت بـه 1۴9 
کیلومتـر مربـع افـزون  و مسـاحت آن بـه حـدود ۵30 

شـده اسـت.
از  آمـده  دسـت  بـه  نتایـج  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 
جنـوب  گسـتره  در  زمیـن  فرونشسـت  مدل سـازى 
سـال9۷  بـراى  آن  نـرخ  پیش بینـی  و  تهـران  غربـی 
آب  پمپـاژ  نـرخ  بـودن  ثابـت  فـرض  بـا  شـد:  یـادآور 
زیرزمینـی در آینـده، بیشـینه نـرخ فرونشسـت زمیـن 
در دشـت مذکـور بـه بیـش از 33 سـانتىمتر بـر سـال و 

رسـید. خواهـد  سـال 8۴  در  آن  برابـر  دو  حـدود 
کید کرد: بر اساس شواهد حرایی،  دکتر محمودپور تا
سـازه اى  خسـارت هاى  و  زمین هـا  سیل گیرشـدن 
وارده بـر سـاختمان ها، جاده هـا، بزرگراه هـا، راه آهـن، 
کنترل کننده سـیاب، شبکه هاى انتقال  سـازه هاى 
و  گاز  بـرق،  توزیـع  شـبکه هاى  شـهرى،  فاضـاب 
دکل هـاى بـرق و شـکل گیرى ترك هـا و شـکاف هاى 
زمین از مهمترین اثرات ناشـی از فرونشسـت اسـت. 
از  ناشـی  عـوارض  ثبـت  و  مشـاهده  از  محمودپـور 
گسـتره جنـوب غربـی تهـران خبـر داد  فرونشسـت در 
گفـت: ایـن عـوارض بـه صـورت باالزدگـی چاه هـاى  و 
خوردگـی  تـرك  چاه هـا،  جـدار  لولـه  و  پیزومتـرى 
کج شـدگی تیرهـاى بـرق  دیوارهـاى سـاختمان ها و 
گسـتره و همچنیـن ایجـاد و توسـعه ترك هـا و  در ایـن 
شـکاف هاى زمین و فروچاله ها مشـاهده می شوند.

کـم جمعیتـی بـاالى شـهر تهـران و اطـراف آن،  وى ترا
قرارگیـرى سـازه ها و تأسیسـات مهـم در آن، وجـود 
شـریان هاى حیاتـی مهـم ماننـد راه آهـن و فـرودگاه و 
کم دکل هاى برق فشار قوى در پهنه فرونشستی  ترا
گفـت: در  کـرد و  گرفتـه را بسـیار مهـم ارزیابـی  شـکل 
سـریع ترین زمـان ممکـن بایـد ضمـن برداشـت و بـه 
بـه  کـردن وضـع جابه جایی هـاى سـطح زمیـن  روز 
روش تداخـل سـنجی رادارى از منطقـه نـرخ دقیـق 

فرونشسـت بـه دسـت آیـد. 
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گـروه  در  ایـران  در  برنامـه  نهـاد  اولیـه  »نطفـه 
فن ساالری، تکنوکرات ها و طراحان شکل گرفت. در 
واقـع نهـاد برنامـه بـرای تزئین قدرت پذیرفته شـد«. 
سـازمان  رئیـس  سـتاری فر،  محمـد  را  جملـه  ایـن 
برنامـه دولـت اصاحـات، می گویـد. می گویـد قـدرت 
در ایران هرگز نهاد برنامه را برنتابیده است و همواره 
از آن به عنـوان ماسـکی تزیینـی بـر چهـره اسـتفاده 
ایـران  در  برنامـه  نهـاد  ایجـاد  سـابقه  اسـت.  کـرده 
هرچند بیش از نیم  قرن قدمت دارد، اما همیشه با 
فراز و نشیب هایی همراه بوده است. نهاد برنامه در 
ایـران، چـه پیـش از انقـاب و چـه پـس از آن، همواره 
در فضـای بیم وامیـد و بی ثباتـی بـود، امـا سـتاری فر 
معتقـد اسـت پـس از انقـاب پـس از احیـای دوبـاره 

سـازمان برنامـه، ایـن فضـا تشـدید شـد.
او در گفت وگوی خود با »شرق«، در بند بند سخنانش 
بـه  دسـتیابی  بـرای  برنامـه  نهـاد  وجـود  ضـرورت  بـر 
کید می کرد، اما با این حال معتقد اسـت تا  توسـعه تأ
زمانی که گفتمان و تفاهم اولیه برای توسعه در کشور 
شـکل نگیرد، پی ریزی نهاد برنامه اشتباه اسـت، زیرا 
کارهـای  سـازمان برنامـه مترسـکی بـرای بسـیاری از 
گفت وگـو بـه  سیاسـی خواهـد بـود. سـتاری فر در ایـن 
چرایـی ضـرورت نهـاد برنامـه در همه کشـورها اشـاره و 
کشـورهای توسـعه یافته بـا یـک  کیـد می کنـد همـه  تأ

کنند و  نهاد برنامه قوی توانسته اند این مسیر را طی 
هنـوز هـم از وجـود آن غافل نیسـتند.

کشــورها چرا به ســازمان    اصــوال جوامــع و 
برنامه نیاز دارند؟

بـه  را  برنامـه  سـازمان  نهـاد  نـوع  چهـار  می توانیـم 
کـه به نوعـی اعتبـاری بـوده و قطعـی  تصویـر بکشـیم 
نیسـتند. یک دسـته از کشـورها یک سـازمان برنامه 
کـه  کشـورهایی  دارنـد.  همه جانبـه  و  تام االختیـار 
گفتنـد دولـت باید به  مـرام کمونیسـت را پذیرفتنـد، 
کنـد.  نیابـت از جامعـه بـرای کل افـراد تصمیم گیـری 
به همین دلیل در نهاد کمونیستی، کمیته ای به نام 
که به صورت  »گوس پان)Gosplan( « وجود داشـت 
کشـور را اداره می کـرد. دولت هـا  تام االختیـار اقتصـاد 
کشـورها چون دنبال تحکیم و تعادل قدرت  در این 
بودنـد، قدرتشـان را از طریـق سـازمان برنامـه تجلـی 
پیکـره  جـزء  برنامـه  سـازمان  بنابرایـن  می دادنـد. 
درهم تنیـده بـا قـدرت بـود، امـا چون سـازمان برنامه 
این چنینـی جلـو خصوصیـات و انگیزه هـای فـردی 
از  نیابـت  بـه  می خواسـت  و  می گرفـت  را  جامعـه  و 
کنـد، راه بـه جایـی نبـرد  آحـاد مـردم تصمیم گیـری 
کـرد.  و موجبـات فروپاشـی را بعـد از ۷0 سـال فراهـم 
به عنـوان  آمریـکا  و  اروپـا  در  کشـورهایی  مقابـل  در 

کشـورهای متقدم توسـعه هسـتند. برخی می گویند 
همـه  بـازار  و  ندارنـد  برنامـه  سـازمان  کشـورها  ایـن 
کسـی چنیـن ذهنیتـی  گـر  کارهـا را انجـام می دهـد. ا
داشـته باشـد، دچـار سـطحی نگری شـده اسـت. در 
دنیـای غـرب نهـاد برنامـه بـرای سـامان دادن قـدرت 
کـه  شـکل می گیـرد. اقتصـاد آمریـکا اقتصـادی اسـت 
در بـازار، اولیـن حـرف را می زنـد، امـا دفتـر نهاد برنامه 
که دفتر  کاخ سـفید قرار دارد، این در حالی اسـت  در 
کاخ سـفید نمی بینیـد. ایـن  گـون را در  CIA یـا پنتا
دولـت  اینکـه  می دهـد؛  انجـام  کار  دو  برنامـه  نهـاد 
چـه برنامـه ای داشـته باشـد و بتوانـد بسترسـازی را 
بـه بـازار ببـرد و دیگـری مربـوط بـه تشـکیاتی اسـت 
انگلسـتان  در  اسـتخدامی می پردازد.  امـور  بـه  کـه 
کشـور توسـعه یافته، دفتـر برنامـه در  به عنـوان اولیـن 
کـه خانـه و دفتر کار  سـاختمان ١٠ خیابـان داونینـگ 
رسمی نخسـت وزیر و مرکز دولت پادشـاهی در کشـور 
بریتانیاسـت، قرار دارد، یعنی تا این حد مهم اسـت. 
کشـورهای توسـعه یافته، نهـاد برنامـه دو رسـالت  در 
گسـتره قـدرت برنامـه می دهـد  درونـی دارد؛ اول بـه 
گسـتره قدرت در آمریکا ٢٥ درصد  چون برای مثال، 
کـه  قـدرت را در دسـت دارد. ایـن نهـاد برنامـه اسـت 
ترامـپ  انجـام دهـد.  کاری  اوبامـا می گویـد چـه  بـه 
که می خواهد انجام دهد  کاری  کنون آزاد اسـت هر  ا

نهاد برنامه 
باید دوپاره شود

ی فر رئیس سابق سازمان برنامه ت وگو با محمد ستا گ
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و هـر حرفـی بزنـد، امـا وقتـی رئیس جمهور شـد، نهاد 
برنامـه بـر او نظـارت می کنـد. نهـاد برنامـه تـا ایـن حد 
مهـم اسـت. دفتـری که بـرای این امـر وجـود دارد، در 
کنار برنامه و تشـکیات،  افـق برنامـه هـم اثـر دارد. در 
کـه اقتصاد جلوتر بـرود و  بسترسـازی انجـام می شـود 
دولـت بتوانـد امنیـت، روشـنایی، شـغل و... را ایجاد 
کنـد. ایـن نهـاد برنامـه در اروپـای غربـی نسـبت بـه 

آمریـکا، قوی تـر اسـت.

 چــرا ایــن نهــاد در اروپــای غربــی نســبت به 
آمریکا قوی تر است؟ به دلیل شکست بازار؟
قبـول  را  اجتماعـی  تعهـدات  بیشـتر  اروپایی هـا 
کرده اند و به سـواد، بهداشـت و... مردم حساسـیت 
بیشـتری دارند. در آمریکا زمان اوباما ٦٠  میلیون نفر 
کـه اروپایی هـا ایـن را عیـب  دفترچـه بیمـه نداشـتند 
در  کـه  مسـئله ای  می گفتنـد  و  می دانسـتند  بزرگـی 
اروپـا ۶0 تـا ۷0 سـال قبـل حـل شـده، حـاال در آمریـکا 
می خواهنـد بـه آن بپردازنـد. اروپایی هـا نسـبت بـه 
آمریکایی ها بیشـتر نگرش اجتماعی و رفاهی دارند. 
کشـورهای در حـال  نـوع سـوم از برنامـه، مربـوط بـه 
کـه  کشـورهایی هسـتند  کشـورها،   گـذار اسـت. ایـن 
پـس از جنـگ جهانـی اول و خاصـه جنـگ جهانـی 
مسـتعمره  آن  از  پیـش  و  شـدند  مسـتقل  دوم، 
بودنـد. قبـل از اسـتعمار هـم دچار نظـام فئودالیته و 
اسـتبداد بودنـد. در هنـد، چیـن، جنوب شـرق آسـیا 
و  فکـری  تحـوالت  اسـتعمار،  به دلیـل  خاورمیانـه  و 
روشـنگری رخ نـداد و بـه وسـیله اسـتبداد بـه ضعـف 
هندوسـتان،  ماننـد  کشـورهایی  شـدند.  کشـیده 
کره جنوبـی  کامبـوج، سـنگاپور، مالـزی،  کسـتان،  پا
کشـورها محسـوب می شـوند.  و... از ایـن دسـته از 
دارنـد،  بی سـوادی  و   گسـترده  فقـر  کشـورها  ایـن 
زیرسـاخت، جـاده، بهداشـت، مخابـرات، آب شـرب 
نگرفتـه،  شـکل  بـازار  معیشـتی  تولیـد  ندارنـد.  و... 
بخـش خصوصـی نیسـت و... . در چنیـن فضایـی 
کـه ١٠٦ کشـور بـا آن روبـه رو بودند، نهاد قدرت شـکل 
بـه  عقب  افتادگی هـا  و  فقـر  از  گسـتره ای  و  می گیـرد 
مسـئولیت  دولـت  کشـورها  ایـن  در  می آیـد.  وجـود 
کشـور پیـدا می کنـد. در  بـه توسـعه  زیـادی نسـبت 
جهـان سـوم ایـن فقـر و بدبختـی همه جانبـه وجـود 
دارد. دولت هـا احسـاس مسـئولیت بی شـماری در 
نـوع سـازمان  برابـر شـرایط محیطـی می کردنـد. دو 
کشـورهای درحال توسـعه و جهـان سـوم  برنامـه در 
را  خودشـان  عـزم  اینهـا  از  بعضـی  می  گیـرد.  شـکل 
در  کننـد.  حـل  را  نابسـامانی ها  کـه  می کننـد  جـزم 
ایـران می گوینـد مـردم ناتـوان هسـتند و زیرسـاخت 
بنابرایـن  شـود.  تحریـک  اقتصـاد  کـه  نـدارد  وجـود 
ایـران تعـدادی از صاحب نظـران آمریکایـی را دعـوت 
می کند که بیشتر مشرب اقتصادی کاسیک دارند. 
آنهـا در ایـران مشـاهده می کننـد جـاده، بـرق، آب، 
بهداشـت و... وجـود نـدارد. آنچـه مهـم اسـت، ایـن 

گـروه مشـاوره ای دانشـگاه هاروارد از آمریکایـی  اسـت 
امـا  دارد،  را  دولـت  دخالـت  حداقـل  کـه  آمده انـد 
کـه نامـش را مداخلـه  برنامه هایـی طراحـی می کننـد 
و شـوروی.  آمریـکا  بیـن  شـدید می گذاریـم، چیـزی 
جـاده،  نیازمنـد  کشـور  توسـعه  بودنـد  معتقـد  آنهـا 
که وجود ندارد. بنابراین  سواد، بهداشت و... است 
می گفتند نهاد دولت این زیرساخت ها را باید انجام 
گفتند نهاد قـدرت در ایران،  دهـد. این متخصصان 
کـره و مالـزی بایـد زیرسـاخت ها را برپـا  هندوسـتان، 
کنـد. بنابرایـن مسـئولیت های خطیری بـرای دولت 
توسـعه  نظـر  از  را  کشـورها  ایـن  قائـل شـدند چـون 

اقتصـادی ویرانـه دانسـتند.

حــوزه  وارد  و  نکــرد  را  کار  ایــن  بــازار  چــرا   
زیرساخت ها نشد؟

چـون بـازاری وجـود نـدارد. یکـی از مسـئولیت هایی 
دهـد،  انجـام  دولـت  داشـتند  انتظـار  اینهـا  کـه 
بازارسازی بود یعنی مردم توانمند شوند. یک بنگاه 
خـوب بایـد نهـاد برنامـه داشـته باشـد. دولـت هـم 
کـه  به عنـوان یـک شـرکت بـزرگ منابعـی را می گیـرد 
گـر دولـت  کارهایـی را انجـام دهـد. ا بایـد در قبالـش 
کـه  کـه در ازای چیـزی  چنیـن تصـوری داشـته باشـد 
می گیـرد، باید خدمات خوبی ارائـه دهد، این دولت 
گیـرد و  دیـر یـا زود می فهمـد بایـد نهـاد برنامـه شـکل 
نیـاز بـه شـبکه اعصـاب دارد. بنابرایـن نهـاد برنامـه، 
کـه تکامـل  شـکل می دهـد و از آن مراقبـت می کنـد 
کمیت خـودش را وقف نهاد  داشـته باشـد. چـون حا
برنامـه و نهـاد برنامـه، خـودش را وقـف مـردم و بـازار 
کـه پـس از جنـگ  کشـورها  و توسـعه می کنـد. برخـی 
جهانی دوم مشـکات جدی داشـتند، با توجه ویژه 
کنـون جایـگاه مناسـبی یافته انـد.  بـه زیرسـاخت ها ا

و  میکـروب،  فسـاد  دریایـی،  دزدان  شـهر  سـنگاپور 
کوآن یو« تا ١٩٨٠ همه  فحشـا بود. فردی به نام »لی 
زیرسـاخت ها را انجـام می دهـد و پس از آن سـنگاپور 
زیرسـاخت ها  نظـر  از  امـروز  داشـت.  شـتابانی  رشـد 
کـوآن یـو« در  کشـور، رتبه هـای اول را دارد. »لـی  ایـن 
سـخنرانی اش می گویـد مـن مرهـون سـامان نهـادی 
کره جنوبـی هـم در جنـگ  کـه شـکل دادم.  هسـتم 
کشـته های زیـادی داد. در ١٩٥٨ میـادی  کـره،  دو 
غ التحصیـل دانشـگاهی داشـت.  تقریبـا  هـزار نفـر فار
کـه فـردی مقتـدر بـود،  »ژنـرال پـارک چونـگ هـی« 
کره شـمالی و چیـن می ترسـید  کـه از  دولتـی داشـت 
نبلعنـد،  را  مـن  آنهـا  می خواهـم  چـون  می گفـت  و 
کنـم، بنابرایـن یـک نهاد برنامه شـکل  بایـد خدمـت 
توسـعه  برنامـه  یـک  میـادی   ١٩٦٠ سـال  در  داد. 
کردنـد. در سـال ١٩٦١ میـادی، فن سـاالران  تبییـن 
بـا مدیـران حکمروایـی جلسـه ای تشـکیل دادنـد و 
کـره بایـد کاری کند که در پنج عرصه خـودرو،  گفتنـد 
لوازم خانگی، فوالد، کشتی سـازی و نسـاجی پیشـرو 
کـره در ایـن پنـج مـورد هیـچ زمینـه ای  باشـد. اتفاقـا 
نداشـت. وقتـی نهـاد برنامـه تشـکیل دادند خیلـی از 
زیرسـاخت ها را انجام دادند. در سـال ١٩٨٠ میادی 
کره جنوبی وجود داشـت.  رقابت شـدید بین ایران و 
کـه زیرسـاخت ها را انجـام داده بـود، در  کشـور  ایـن 
دهـه ٩٠ بـه بعـد رشـد پایـدار و باثباتـی پیـدا می کنـد و 
گرفـت بـه سـمت آزادی و دموکراسـی  کـه شـکل  بـازار 
کره جنوبی  کنون یکی از دموکراسـی های نوپا  رفت. ا
کرده و استعفا  کنند، عذرخواهی  گر خطایی  است. ا
اینجـا  بـه  کـه   A نقطـه  از  کره جنوبـی  می دهنـد. 
کـه نهـاد قـدرت برنامـه  رسـیده، مرهـون ایـن اسـت 
کـه  و نظـم و انضبـاط داشـت. جایـی را سـراغ نـدارم 
نهـاد قـدرت، بـدون برنامـه و انضبـاط بتوانـد رشـد 
کـه  داشـته باشـد. هیـچ شـرکتی را هـم سـراغ نـدارم 
هیأت مدیـره آن بتوانـد بـدون انضبـاط، خـودش را 
کنیـد  بـاال بکشـد. ممکـن اسـت شـما خـودرو تولیـد 
گران شـدن دالر سـود خوبـی داشـته باشـید، امـا  و بـا  
کره جنوبـی،  کشـورهای  ایـن ثـروت پایـدار نیسـت. 
مالزی، سنگاپور، هندوستان، تایلند، برزیل و ترکیه 
کـه نهاد قدرتشـان توانسـت برای  کشـورهایی بودنـد 
پاسخ گویی به نیازهایشان در حد قابل قبولی، نهاد 

برنامـه و نظـم را شـکل دهـد.
مالـزی،  اسـبق  نخسـت وزیر  محمـد«،  »ماهاتیـر 
کشـوری عقب افتـاده بودیـم و مـردم  گفتـه بـود: »مـا 
عریـان زندگـی می کردنـد. بـا سـختی توانسـتیم ایـن 
که  کنیم. ما یک ایده داشتیم  توانمندی ها را ایجاد 
برای آن سازمان برنامه شکل دادیم. مالزی مرهون 
سازمان برنامه است«. نهاد قدرتی که می فهمد نیاز 
بـه مغـز و شـبکه اعصـاب دارد، به جد یک لحظه هم 
کنـد.  غفلـت نمی کنـد و می خواهـد خـودش را بـزرگ 
رضاشاه خدمات گسترده ای در زمینه زیرساخت ها 
کـه ابوالحسـن  انجـام داد. در ادبیـات تاریخـی آمـده 

نخســت وزیر  محمــد«،  »ماهاتیــر 
»مــا  بــود:  گفتــه  مالــزی،  اســبق 
و  بودیــم  عقب افتــاده  کشــوری 
مــردم عریــان زندگــی می کردنــد. با 
سختی توانســتیم این توانمندی ها 
کنیم. ما یک ایده داشــتیم  را ایجاد 
کــه بــرای آن ســازمان برنامه شــکل 
دادیم. مالزی مرهون سازمان برنامه 
اســت«. نهاد قدرتــی که می فهمد 
نیــاز به مغز و شــبکه اعصاب دارد، 
غفلــت  هــم  لحظــه  یــک  به جــد 
را  خــودش  می خواهــد  و  نمی کنــد 

بزرگ کند. 
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ابتهـاج، رئیـس وقـت سـازمان برنامـه، بـه رضاشـاه 
گفـت شـما پروژه هـای زیـادی انجـام می دهیـد. در 
نظـر نداریـد ایـن پروژه هـا در قالب یک برنامه باشـد؟ 
رضاشـاه هم موافقت و از مشـاوران خارجی اسـتفاده 
گـروه  می کنـد. نطفـه اولیـه نهـاد برنامـه در ایـران در 
گرفـت. فن سـاالری، تکنوکرات هـا و طراحـان شـکل 

پذیرفتـه  قـدرت  تزییـن  بـرای  برنامـه  نهـاد  درواقـع 
دوم،  و  اول  هفت سـاله  برنامـه  در  آن  از  پـس  شـد. 
تکنوکرات هـا  طراحـان،  چهـارم؛  و  سـوم  پنج سـاله 
برنامه  می دهند، قدرت قبول کرده کمتر در کارشان 
مداخلـه کنـد. از نظـر مـن، این چهار برنامه به کشـور 
خیلـی خدمات زیادی داشـتند. جاده، آمـوزش،  آب 
کرد. به ویژه در برنامه چهارم  و برق و... سامان پیدا 
چهـار  ایـن  در  شـد.  محقـق  کلیـدی  رشـدهای  کـه 
برنامـه، قـدرت خیلـی مزاحم نهاد برنامه نشـد. شـاه 
جـوان بیـن پیـران و میان سـاالن قـدرت، احسـاس 
قدرت نمی کرد و چون به خاطر جنگ جهانی قدرت 
که فن سـاالرها جلو بروند.  پخش بوده، فرصتی شـد 
امـا شبکه شـدن  قـدرت هسـتیم  مـا دنبـال پخـش 
کارشـناس  ک باشـد. به عنـوان یـک  قـدرت بایـد مـا
می گویـم قـدرت متمرکـزه را بـر قـدرت پخـش بـدون 
گـر قدرت پخش  شبکه شـدن ترجیـح می دهـم، زیرا ا
شـده و شـبکه نشـود، هرج ومـرج می شـود. در ایـن 
چهار برنامه توانستیم به حد قابل قبولی جلو برویم 
کره جنوبـی و مالـزی،  کاش در ایـران هـم مثـل  و  ای 
نهـاد قـدرت دنبال نهاد برنامه بود. در برنامه چهارم 
کره جنوبـی  رشـد اقتصـادی ایـران از رشـد اقتصـادی 
باالتـر اسـت. در پایـان برنامـه چهـارم، نهـاد قـدرت 
کـرد و قـدرت شـاه مطلقه تـر  شـکل متمرکزتـری پیـدا 
شـد. در این زمان با وجودی که قیمت نفت افزایش 
می یابـد، نهـاد برنامه تضعیف می شـود. نهـاد قدرت 
یـک مغـز و یـک شـبکه اعصـاب می خواهد. سـازمان 
برنامـه برخـاف تصـور همـه، برنامـه تولیـد نمی کنـد 
بلکـه دبیرخانـه برنامـه اسـت. درواقـع قانـون برنامـه 
کـه قانـون مهمی اسـت، می گویـد سـازمان  و بودجـه 
برنامـه دبیرخانـه برنامـه اسـت. نهـاد برنامـه در همـه 
وزارتخانه هـا پخـش اسـت. سـازمان برنامـه ظاهـرا در 
بهارسـتان اسـت؛ امـا در واقـع در همـه وزارتخانه هـا 
کتـاب »برنامه ریـزی  گروه هـاروارد در  پخـش اسـت. 
برنامـه  گـروه  چهـار  ایـران،  در  می گویـد  ایـران«  در 
نفـت  و  شـد  بیشـتر  شـاه  قـدرت  وقتـی  می دهنـد. 
هـم وارد زندگـی اقتصـادی شـد، شـاه برنامه هایـی را 
ارائـه داد، همین طـور  هـزار فامیـل و دربـار. ایـن سـه 
کنـار دولـت بـه ارائـه برنامـه می پرداختنـد.  گـروه در 
ارائـه داده و رانت هـا را می گرفتنـد؛  را  آنهـا برنامه هـا 
امـا دنبـال اجـرای برنامه هـا نبودنـد. مثـا در سـال 
١٣٤٦ بحـث فـرودگاه بین المللـی تهـران مطـرح شـد 
کـت آن سـاخته شـد. امـا  و در ١٣٥٢ قطعـی شـد و ما
در آخریـن سـال دوره اول آقـای رفسـنجانی دنبـال 

درواقـع  کجاسـت!  کـه  می گشـتند  فـرودگاه  زمیـن 
کمیـت شـد. تمـدن  نهـاد برنامـه، عامـل تزییـن حا
بـزرگ می خواسـتند امـا دلبسـتگی نداشـتند. چـون 
کشـور را  سـازمان برنامـه ظرفیت هـا و قـدرت جـذب 
کـه اعـام می کـرد، شـاه می گفـت یـک تعـداد تـوده ای 
دکتـر  هسـتند.  برنامـه  سـازمان  در  کمونیسـت  و 
آبادانیـان در سـازمان برنامـه در رامسـر رویکـرد شـاه را 
کرد. می خواهم بگویم  کرد. شـاه هـم او را اخراج  نقـد 
قـدرت، نهـاد برنامـه را برنمی تابـد. در نهـاد برنامـه، 
نظـر مدیـران نمی توانـد بـر نظـر طراحـان غالب شـود؛ 
امـا در ایـران حداقـل از برنامـه چهارم توسـعه پیش از 
انقـاب، همیشـه نظـر مدیـران سیاسـی بـر طراحـان 
کنیـد دو مغـازه داریـم که یکی  چربیـده اسـت. فـرض 
در کره جنوبی است که در آن نظر طراحان بر مدیران 
مدیـران  نظـر  بعـدی  مغـازه  در  می چربـد،  سیاسـی 
کارشناسـان هسـتند  سیاسـی بر طراحان می چربد. 
را  واقعیت هـا  و  تعییـن می کننـد  را  کـه دخل وخـرج 
کـه نظـر مدیـران سیاسـی  می فهمنـد. در فراینـدی 
بـه طراحـان غلبه دارد، کسـانی که روزمرگی داشـتند، 
نظرشـان بر نظر نهاد برنامه و کارشناسـی غالب شد. 
در دنیـا از جنـگ جهانـی دوم بـه بعد، الزام شـده بود 
کشـورهای توسـعه یافته و درحال گـذار نیـاز بـه نهـاد 
برنامـه دارنـد؛ امـا بعضی هـا نهـاد برنامـه را براسـاس 
الزامـات شـرایط محیطـی و اهـداف شـکل دادند و به 
آن پایبنـد بودنـد، بعضی هـا هم چون مد شـده بود، 

گفتنـد سـازمان برنامـه می خواهیـم.

  امــا در چــه زمانی ســازمان برنامــه در ایران 
ایــن  قــدرت  زمــان  چــه  از  بــود؟  قدرتمنــد 

سازمان رو به افول رفت؟
قـدرت سـازمان برنامـه در برنامه هـای دوم، سـوم و 
چهـارم بـاال بـود، امـا بعـد از انقـاب سـفید، قدرتـش 
کـرد و نظـر مدیـران سیاسـی به خصـوص شـاه  افـول 
از  پـس  کـه  بـود  قـرار  ایـن  از  ماجـرا  غالـب می شـود. 
کشـمکش های سیاسـی در دهـه ٣٠ و ٤٠، نیروهـای 
اصاحـات  کشـور  در  بایـد  گفتنـد  سیاسـی  و  ملـی 
اقتصادی و اجتماعی انجام شود؛ در غیراین صورت 
بنابرایـن  می بلعنـد.  را  مـا  شـوروی  و  توده ای هـا 
کـه اصاحـات توسـعه  خاسـتگاه عمـوم ایـن اسـت 
بـار نمی رفتـه. به عنـوان  زیـر  کـه شـاه  بیفتـد  اتفـاق 
کـه از خانواده  مثـال آقای امینی )نخسـت وزیر وقت( 
قاجاریـه بـود و زمین هـای زیـادی داشـت، می گفتنـد 
کشـاورزان  بـه  را  زمین هایمـان  مـا  دهیـد  اجـازه 
کـه شـاه  کنیـم  کارخانـه احـداث  بفروشـیم و در شـهر 
مخالفـت می کنـد. در همـان زمـان انتخابـات آمریـکا 
برگـزاری  و جـان اف کنـدی در حـال  نیکسـون  بیـن 
می گفـت  آمریـکا  نخبـگان  نظـر  طبـق  کنـدی  بـود. 
نمی توانـم ادامه دهنـده وضـع موجـود باشـم. آمریکا 
در آن زمـان طرفـدار وضـع موجود جهان سـوم یعنی 

فقـر و دیکتاتـوری بـود. از آن سـو شـوروی هـم طرفدار 
کـه در جنـوب شـرق آسـیا،  انقـاب  بـود. همیـن بـود 
کمونیسـت شدند.  کامبوج، الئوس و زیمبابوه همه 
گفتنـد ما معتقد به  کـم آمریکا  بنابرایـن در طبقـه حا
گـر اصاحـات انجام نشـود، دنیا را  اصـاح هسـتیم و ا
گرفت. کندی طرفدار اصاح  کمونیسـت ها خواهند 
و نیکسون طرفدار وضع موجود بود. شاه از نیکسون 
که  گفته شده  کرد. در خاطرات مادر شاه  پشتیبانی 
شـش، هفـت  میلیـون دالر به نیکسـون کمک شـده 
اسـت. کندی متوجه این قضیه می شـود. درنهایت 
در  می شـود.  رئیس جمهـور  باالیـی  رأی  بـا  کنـدی 
کند و تصمیم  ایـران شـاه خیلی عصبی بـوده که چه 
لنـدن  بـه  را  نفـر  یـک  شـاه  می گیـرد.  دلجویـی  بـه 
کـه در حـراج  می فرسـتد و ِسـت جواهـرات سـلطنتی 
بـوده را بـه قیمـت هشـت  میلیـون پونـد خریـداری 
می کننـد و بـه آمریـکا می رونـد. شـاه جواهـرات را بـه 
گرانقیمـت بـه  کنـدی و فـرح هـم هدیـه ای  کلیـن  ژا
زمانـی  می گویـد  فـرح  بـه  کنـدی  می دهـد.  کنـدی 
کالـج بـودم نقاشـی می کـردم و چـون شـما در  کـه در 
فرانسـه در رشـته هنر تحصیل می کردید، این تابلو را 
کراوات های آبراهام  به شما هدیه می دهم. آن زمان 
کلیـن هم یکی  که ژا لینکلـن در آمریـکا مـد شـده بـود 
کراوات هـا را بـه شـاه هدیـه می دهـد. شـاه و  از ایـن 
چاقـوی  بـا  شـاه  و  می شـوند  عصبانـی  خیلـی  فـرح 
کـراوات را پـاره می کنـد و فـرح هـم تابلو را  میوه خـوری 
می شـکند. روز بعـد در یـک میهمانـی فـرح با لباسـی 
کلیـن  دنبالـه دار و تـاج سـلطنتی شـرکت می کنـد و ژا
لباسـی سـاده بـه تـن می کند. همـه روزنامه هـا لباس 
ایـن دو را بـا هـم مقایسـه می کننـد که ملکه کشـوری 
کلیـن، بانوی  فقیـر این قـدر لبـاس فاخـر پوشـیده و ژا
کندی به  اول آمریکا، لباسـی سـاده پوشـیده اسـت. 
شـاه می گویـد مـا تعـارف نداریم یـا اصاحـات را انجام 
کنار برو. شاه در سخنرانی می گوید در برگشت  بده یا 
نهـاد  داد.  خواهـم  انجـام  را  اصاحاتـی  کشـورم  بـه 
برنامه در سال ٤١، آماده پیاده کردن برنامه سوم بود 
کـه شـاه انقـاب شـش گانه سـفید را مطـرح می کنـد. 
رادیو و تلویزیون و شاه همه دنبال اصاحات ارضی 
هسـتند. در واقـع انقـاب شـش گانه جهتش شـمال 
و جهـت برنامـه توسـعه سـوم جنـوب اسـت. بـه ایـن 

گفتـم نهـاد برنامـه مـورد قبـول نیسـت. دلیـل 

  یعنــی شــما معتقدیــد نهاد برنامــه در ایران 
کارآیی نداشته؟ هرگز 

گرفت.  از ١٣٢٣ ایـده نهـاد برنامـه در کشـور مـا شـکل 
شـکل  تکنوکرات هـا  از  تعـدادی  بیـن  در  ایـده  ایـن 
کـرد  کمیـت آن را قبـول  گرفـت  در نهایـت قـدرت و حا
گرفـت و در سـال ١٣٥١  و نهـاد سـازمان برنامـه شـکل 
قانـون مهمی بـه نـام قانـون برنامـه بودجـه بـه وجـود 
کاسـتی ها، دسـتاوردهایی هم وجود  آمد. در مقابل 
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نمی گرفـت،  برنامـه شـکل  نهـاد  گـر  ا اسـت.  داشـته 
کشـور چـه می شـد  مشـخص نبـود زیرسـاخت های 
کمیـت می مانـد. بنابرایـن  و پـول نفـت در دسـت حا

ارزیابـی سـازمان برنامـه را قابـل قبـول می دانـم.

بعـد از انقـاب اسـامی، وضعیـت نهـاد برنامـه در 
کـدام سـو رفـت؟ ایـران بـه 

کـه انقـاب شـود، مـردم از قـدرت و  هـر جـای دنیـا 
کـه مسـئولیت بیشـتری  کمیـت دعـوت می کننـد  حا
قـدرت  می خواهنـد.  بیشـتر  امکانـات  و  بپذیـرد 
کمتـر مـردم و بـازار و  کمیـت یعنـی قـدرت  بیشـتر حا
کـه  بخـش خصوصـی. اول انقـاب، جنـگ رخ داد 
جنـگ  در  کـرد.  قبضـه  دو  را  کشـور  دولتی ترشـدن 
دولت همه کاره تر می شود و مردم و بخش خصوصی 
و  انقـاب  بنابرایـن  می گیرنـد.  قـرار  پایین دسـت 
کمیـت  جنـگ، عمـق همه جانبـه ای بـه قـدرت و حا
کمیـت نیـاز بـه  در ایـران بخشـید. بعـد از انقـاب حا
مغـز و شـبکه اعصـاب بیشـتری داشـت، امـا بـه جای 
کنند، می گویند  اینکه مغز و شـبکه اعصاب را بیشـتر 
منحـل  را  آن  و  اسـت  آمریکایـی  برنامـه  سـازمان 
کمیـت  می کننـد. سـازمان برنامـه جـزء ملزومـات حا
از  تعـدادی  برنامـه،  سـازمان  انحـال  بـا  امـا  اسـت، 
کنده  که دور هم جمع شـده بودند پرا کارشناسـان را 
کـه از طـرف دولـت بـرای تربیتشـان  کسـانی  کردنـد، 
کنید مـا در این اتـاق دور هم  هزینـه شـده بـود. تصور 
گران بهاترین هزینه ای  جمع شده ایم، ممکن است 
کـه مـا بـه صـورت یـک  کـه بـرای مـا شـده، ایـن باشـد 
تیم دور هم جمع شده ایم. در نتیجه با انحال این 
که نسـبت به الزامـات زمان  سـازمان، بـه نهاد برنامه 
خـودش در قبـل از انقاب، قوی تر شـده بـود، ضرری 
بزرگ وارد شـد و بسـیاری از حلقه ها و عناصر را هم از 
دست دادیم. بنابراین سازمان برنامه بعد از انحال 
از  برنامـه  نهـاد  می خواهـم.  برنامـه  نهـاد  می گویـد 
گرفت، در فضای بیم و  زمانی که بعد از انقاب شکل 
گر نهالی را به نام نهاد برنامه  امید و بی ثباتی است. ا
کاشـتید، از ایـن نهـال محافظـت نکردیـد، در واقـع 
شـبکه مغـز و اعصـاب را از بیـن برده ایـد. بایـد تعییـن 
کـه بـرای حفاظـت از شـبکه مغـز و اعصـاب  می شـد 
کمیـت  چـه کارهایـی بایـد انجـام شـود و دسـتگاه حا
که  کند. اما از آنجا  باید چه اصول و الزاماتی را رعایت 
سـازمان برنامه جزء مصادیق مدرن بود و همه  چیز 
در حـد یـک نمایـش بـود، ایـن سـازمان را در حـد نـام 
خواسـتیم امـا الزاماتـش را نخواسـتیم، الزامـات نهـاد 
برنامه این اسـت که برای نهاد برنامه سـرمایه گذاری 
گر قرار اسـت  کنیـم، ا کنیـم، شـبکه اعصـاب را تقویت 
کنیـم. نهاد  کنیـم بـه حـرف نهـاد برنامـه گوش  کاری 
کـه سـازمان برنامـه را جـزء پیکـره  خودش  کمیـت  حا
می داند، سـازمان برنامه را رشـد می دهد. اما شـاهد 
کـه بـه دلیـل اشـکاالت در قانـون اساسـی در  بودیـم 
زمان جنگ شـکافی بین دولت و سـازمان برنامه به 

گفتنـد بـه سـازمان برنامـه نیـاز نداریـم.  وجـود آمـد و 
پس از آنکه در سال ٦٢، در زمان مهندس موسوی، 
گرفـت، حـاال مـا نهـاد برنامـه  سـازمان برنامـه شـکل 
داشـتیم، امـا تفاهـم نداشـتیم. یـک کشـور وقتـی بـه 
بـال داشـته  نهـاد قدرتـش دو  کـه  توسـعه می رسـد 
باشـد. ایـن دو بـال بـه شـکل دولـت و بـازار و بخـش 
خصوصی اسـت. در زمان جنگ، بال دولت مشـکل 
جدی داشت و تفاهم بین مدیران و طراحان شکل 

نگرفته بـود.

تــا  بــود  شــده  موجــب  تفاهــم  نبــود  ایــن    
برنامه ها به هدف نرسد؟

تـا آن روز پنـج برنامـه وجود داشـت، اما بـا وجودی که 
چشـم انداز و برنامه داشـتیم، به اهداف خود دسـت 
نیافتیـم. بااین حـال مدیـران سیاسـی و حکمروایـی 
می آورنـد،  کـم  تـا  برنامـه،  اهـداف  بـه  دسـتیابی  در 
می گوینـد طراحـان برنامـه را اشـتباه نوشـته اند. اصا 
کـدام طـرف  کـه بگوییـم  ایـن سـؤال درسـت اسـت 
بـال  کار اسـت؟ وقتـی می گوییـم برنامـه دو  تقصیـر 
دارد، درسـتی و نادرسـتی اش رفت و برگشـتی اسـت. 
بعـد از انقـاب ممکـن اسـت یک سـری صاحب نظـر 
کـه نظـام تکنوکراسـی مـا  جـدی بگوینـد برنامـه ای 
شـرایط  بـه  نسـبت  برنامه هـا  نمـره  کـرده  طراحـی 
محیطی، ٢٠ نیست، اما هرکسی هرچقدر بی انصاف 
باشـد بـه برنامه هـای توسـعه نمـره خوبـی می دهـد.
کـه بایـد، حاصـل نشـده و   بـه  هرحـال نتایـج آن گونـه 

انتقاداتـی بـر برنامه هـا وارد اسـت.
اشکال گیری از برنامه های توسعه را مجاز نمی دانم. 
نـه اینکـه برنامه هـا مشـکل نـدارد، امـا برنامه هایـی 
کیفیـت نظـام  کـه نوشـته شـده، چنـد سـروگردن از 
سیاسی باالتر است. برنامه توسعه چه زمانی اصاح 
می شود؟ زمانی که بخواهید اجرایش کنید. در موقع 
کاسـتی ها را برطرف می کنیـم. مدیران  کـه  اجراسـت 
سیاسـی برنامه هـا را اجـرا می کنند. مدیران سیاسـی 
برنامه هـای  و  می کننـد  را  خـود  کار  همیشـه  هـم 
کارهای آنها شده است. در  توسعه، تزیین و ماسک 

کشوری که برنامه توسعه ماسک مدیران اجرا شود، 
دیگر انتقاد از خود برنامه جایز نیست. مشکل اصلی 
گر سـازمان برنامه خـوب می خواهیم،  ایـن نیسـت. ا
تـا  آغـاز می شـود.  از مدیـران سیاسـی  نقطـه شـروع 
که مدعی هستند، ما  زمانی که سه ، چهار  هزار نفری 
در کشـور مدیریـت می کنیـم، گفتمان و تفاهـم اولیه 
را برای توسـعه کشـور نداشـته باشـند، پی ریزی نهاد 

برنامه اشـتباه است.

  یعنی برنامه نباشد بهتر است؟
ممکن است بهتر باشد، چون سازمان برنامه مترسکی 

برای بسیاری از کارهای سیاسی خواهد بود.

ـ وجــود برنامــه نمی توانــد بــرای ایجــاد تعهد 
کمک کننده باشد؟ اجرا 

گر بناسـت بیش  در اینجـا نقطـه صفـر و صد نداریم. ا
گـر قرار  کنیم، ا از حـد بـا نهـاد برنامه  سیاسـی برخـورد 
اسـت نهـاد برنامـه ماسـک تزیینـی باشـد و سـر مردم 
کاه بگذاریـم، نباشـد بهتـر اسـت. سـازمان برنامـه  را 
کمیـت  کـه سـاخته می شـود جـزء پاره نشـده تـن حا
کـه بخواهـد ماسـک  می شـود، امـا سـازمان برنامـه 
سیاسـی شـود، جـزء پاره شـده اسـت. بعضی وقت هـا 
کـه  بـه آن نیـاز داریـم و ماسـک را می زنیـم. دولتـی 
می گویـد مـن برنامـه توسـعه پنج سـاله و چشـم انداز 
٢٠سـاله دارم، بـه دنیـا اعـام می کنـد مـن تـا ٢٠ سـال 
دیگـر هسـتم. در اینجـا برنامـه بـه سیاسـت تبدیـل 
می شـود. درحالی کـه در قالـب برنامـه بایـد بـه مـردم 
اعتقـاد داشـتن و نداشـتن  بنابرایـن  کـرد.  خدمـت 
انقـاب  ابتـدای  از  برنامـه  نهـاد  بـه  نسـبت  توأمـان 
کشـور بـوده اسـت.  گریبانگیـر نهـاد برنامـه  کنـون  تا
در دولت هـای مختلـف هـم شـدت و ضعـف داشـته 
آیـا  کنـون  تا انقـاب  ابتـدای  از  بپرسـید  گـر  ا اسـت. 
اعتقـادی بـه وجـود سـازمان برنامه هسـت، می گویم 
خیر، چون معتقدند سازمان برنامه آمریکایی است. 
کـم می آورند، کتک باران نهاد  دولت  هـا هـر جا منابع 
برنامه از طرف نهاد قدرت شروع می شود که بگویید 
کنیـم و هـر بـار منابـع زیـاد می آورنـد، می گوینـد  چـه 
این سـازمان برنامه نمی تواند رسـالت کاری خودش 
گـر قـرار  را انجـام دهـد. چـه بخواهیـم چـه نخواهیـم ا
باشـد کشـور سـامان بگیرد نیـاز به نهـاد برنامـه دارد. 
کـه در جهـان سـوم اسـت و اقتـدار  به ویـژه در دولتـی 
و نفـت دارد، بایـد نهـاد برنامـه اش از آمریـکا و فرانسـه 
قوی تـر باشـد چـون ایـن دولـت نیازمنـد نظم اسـت. 
کنون آیا حرمت سازمان برنامه مثل دفتر برنامه  اما ا
نخسـت وزیر انگلسـتان اسـت؟ نهـاد سـازمان برنامه 
بایـد چنیـن جایگاهی داشـته باشـد که چون نـدارد، 
گفتنـد احیـا  کنیـد، یـک  بـار  گفتنـد منحـل  یـک  بـار 
گفتنـد امـور اداری و اسـتخدامی را بـا  کنیـد، یـک  بـار 

کنید. برنامـه یکـی 

 به جد می گویم باید نفــت را از بودجه 
بگیریم. نفت باید از بودجه جدا شود. اگر 
نفت را از دولت گرفتیم، دولت در بودجه 
خود، مالیــات را در نظر می گیرد و برای 
تمام ادارات ملی و اســتانی هم می تواند 
برنامه ارائه دهد که اگر به آن پایبند نباشد، 
خطاســت. نباید درآمدهای نفتی را در 
همه جا پخش کــرد، باید در قالب برنامه 
توسعه به پروژه های عمرانی و زیرساختی 
پرداخت. اتاق نفت، ثروت است و باید 

صرف برنامه توسعه کشور شود.
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  یعنــی معتقدید هیچ پروژه منطقی برای آن 
وجــود ندارد و برخورد با ســازمان برنامه در 

این قالب ها فقط سیاسی است؟
کار موجـود نیسـت.  اسـناد و مسـتندات عقلـی ایـن 
پـس از اینکـه این دو معاونت ادغام شـدند، در زمان 
کـه  کنـون هـم  آقـای احمدی نـژاد منحـل شـدند. ا
دوباره برقرار شده، تجزیه شد. شما یک نفر را هر روز 
کنیـد، ایـن  روانـه بیمارسـتان و مغـزش را دسـتکاری 
فـرد سـالم خواهـد بود؟ در دنیای توسـعه یافته مثل 
کـره نهـاد برنامـه، نهـاد باسـواد،  سـنگاپور، مالـزی و 
تـوپ  ماننـد  ایـران  در  اسـت.  رو به تکامـل  و  بالنـده 
بسـکتبال مـدام تـوی سـر نهـاد برنامـه زده  انـد. چـرا 
که در زمان مهندس موسوی شکل  سازمان برنامه 
خاتمی سـازمان  آقـای  اول  دولـت  زمـان  در  گرفـت 
کـه  شـده  گفتـه  شـد؟  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
کمیت نیاز به دو بال دارد؛ یکی برنامه و یکی نظم  حا
و انضبـاط. برنامـه را سـازمان برنامـه مـی داد و نظم و 
انضبـاط را امـور اسـتخدامی و اداری. در دنیـا خیلـی 
وقت هـا ایـن دو بـا هـم هسـتند؛ چـون هـر برنامـه ای 
نیازمنـد نظـم و انضبـاط خـاص خـودش اسـت. در 
بـازی فوتبـال در برابـر هر تیم یک جور آرایش طراحی 
گفته می شـود تشـکیات  می کننـد. به  همین  دلیل 
بـه تبـع برنامـه اسـت. زمـان شـاه، سـازمان برنامـه 
کـه زیـر زمیـن  کـه بتوانـد از پـول نفـت  گرفـت  شـکل 
برنامه هـای  عمرانـی  طرح هـای  قالـب  در  اسـت، 
کـه  شـدند  متوجـه  بعـد  کنـد.  اسـتفاده  پنج سـاله 
تشـکیات نیـاز دارنـد و آمریـکا هـم طبـق اصـل چهـار 
کـرد و امـور اداری اسـامی را  کمـک  ترومـن، بـه ایـران 
کـه این دو  شـکل دادنـد. یکـی از اشـتباهات این بود 
در یـک جـا باشـند. وقتـی دو نفـر دوقلـو را دور از هـم 
کـرد و هم راسـتا  نگـه داریـد، دو جـور فکـر خواهنـد 
نمی شـوند. امـور اداری- اسـتخدامی باید بـه دولـت 
شـد،  پیـروز  کـه  انقـاب  بدهـد.  نظـم  و  تشـکیات 
حـدود ٨٤ درصـد نیـروی اداری و استخدامی کشـور 
بـود در سـال ٦٥،  بنـا  بودنـد.  زیـر دیپلـم  و  دیپلـم 
آمـوزش ضمـن خدمـت بگذاریـم و مدیریـت دولتی، 
ارتقـا  آموزشـی  نظـر  از  را  اداری-اسـتخدامی ها  اول 
همیـن   بـه   بـرود.  وزارتخانه هـا  سـراغ  بعـد  دهـد، 
گرفتیـم و در زمـان آقـای خاتمـی ٢٤  دلیـل دانشـجو 
هـزار دانشـجوی دکتـری، لیسـانس و فوق  لیسـانس 
و  آمریـکا  از  بعـد  ایـران  می گویـد  یونسـکو  داشـتیم. 
روسیه،  سومین تعداد مهندسان دنیا را دارد. ایران 
چقـدر  مـا  امـا  دارد  مهنـدس  کره جنوبـی  برابـر   ٢,٥
صنعتی هستیم و آنها چقدر. چون دولت ها اعتقاد 
نداشـتند،  سـازمان برنامه و اداره اسـتخدامی برون زا 
کـه در واقـع تزییـن دولت هـا بـود. در  شـکل دادنـد 
نیسـتند  ایـن دو هم گـرا  گفتنـد چـون  سـال ١٣٧٩ 
ادغـام  هـم  در  را  آنهـا  کرد ه انـد،  ایجـاد  مشـکات  و 
برنامه ریـزی  و  نهایـت سـازمان مدیریـت  کنیـم. در 

گرفـت. امـا ایـن دو نهـاد را ارگانیـک نکردیـم؛  شـکل 
آموزش وپـرورش  مدیـر  بـه  مثـال  به عنـوان  یعنـی 
کـه بودجه و برنامه مـی داد، بگوییم  سـازمان برنامـه 
از ایـن بـه بعد باید بـه آموزش وپرورش نظم و بودجه 
بدهد. در واقع نارسـایی ایجاد شـد و سـازمان ضربه 
خـورد. دیگـر اینکـه دانـش و نحوه نگاه هـا یکی نبود. 
 B بـود، آنهـا A گـر متدولـوژی اداری اسـتخدامی ها ا
بودند. شما دو سازمان را با دو مشی مختلف ادغام 
کردید و تا خواستند جان بگیرند، تصمیم به انحال 
کنون به تبع انتخابات و مطالبه مردم و  گرفته شد. ا
کارشناسان، سازمان برنامه نیاز داریم. در ایران اسم 
نمی خواهیم، محتـوا می خواهیم. در واقع سـازمان 
که منحل شد، دوران  برنامه در هفت، هشت سالی 
ُپرپولـی بـود. وزارتخانه ها و مدیران سیاسـی که وفور 
کـه پـول را  پـول دارنـد، خرسـند هسـتند از فضایـی 
کنتـرل نباشـند. از نظـر مـن تربیـت  بگیرنـد و تحـت 
کارکردهای نهاد برنامه  نظام حکمروایی ارائه شده، 
را برنمی تابد. نمی خواهند در قالب برنامه کار کنند؛ 
مثـا دیـوان محاسـبات در زمـان آقـای احمدی نـژاد 
محقـق  درصـد  اهـداف ٨٧  صددرصـد  از  می گویـد 
نشـده اسـت. مشـکل در مدیران حوزه اجرا بوده که 
کـه  گـر بـاور داشـته باشـیم  ایـن اتفـاق افتـاده اسـت. ا
بـه نهـاد برنامه نیـاز داریم، نهاد برنامه دبیرخانه کل 
کمیت احساس  کمیت است؛ نمی شود هنوز حا حا
کـم بـر دولت هـا به گونـه ای  گفتمـان حا نیـاز نکنـد. 
کـه وقتـی برنامـه خـوب باشـد، می گوینـد مـا  اسـت 

بودیـم و عهـده دار بدی هـا نیسـتند.

  برخــی صاحب نظــران در ایــران می گوینــد 
کشــور باید ســازمان برنامه داشته  چرا یک 
باشــد؟ بگذاریــد منطق هــای بــازار خــود امر 
برنامــه را انجــام دهــد. نظر شــما دراین باره 

چیست؟
کشـوری بـدون برنامـه  بایـد عمیق تـر شـویم. هیـچ 
برنامـه  کشـورها  همـه  اسـت.  نرسـیده  توسـعه  بـه 
 core نـوع  از  آنهـا  برنامـه  اسـت  ممکـن  داشـته اند. 
باشـد.  بـوده  هسـته ای(  )برنامه ریـزی   planning
گـر کسـی نفـی  کـرد؛ ا بنابرایـن نمی تـوان نفـی برنامـه 

اسـت. بی خـردی  نوعـی  کنـد،  برنامـه 
 آنهـا برنامـه را نفـی نمی کننـد، امـا می گوینـد مـدل 

خطاسـت. مـا  برنامه نویسـی 
گر بگوییم برنامه خطا نیسـت، خودش خطاست.  ا
انقـاب  از  پـس  نیسـت.  آن  نقطـه شـروع  می گویـم 
بـازاری وجـود نداشـت  بـه دلیـل انقـاب و جنـگ، 
کارهـا را بـه آن بسـپاریم. در  کـه بخواهیـم بخشـی از 
نتیجـه بایـد بسترسـازی های الزم از سـوی دولـت در 
یک برنامه ایجاد می شد. دولت در هر شرایطی باید 
ابتـدا بـرای خـود برنامه ریـزی درسـت داشـته باشـد. 
گـر در ایـن رابطـه موفـق بود، بـرای بخش های دیگر  ا

هـم برنامـه بنویسـد. یـک برنامـه خـوب، سرنوشـت 
جامعـه را رقـم می زنـد. در سـازمان برنامـه، از ابتدای 
کردیم  کردیم. جمع بندی  انقاب تا سال ٨٠ را رصد 
کـه چقـدر در ظرفیـت تاریـخ، اقلیـم و... نسـبت بـه 
چقـدر  و  افتاده ایـم  عقـب  همتایمـان  کشـورهای 
کارشناسـان  نسـبت بـه قبـل، پیشـرفت  داشـته ایم. 
کردنـد دلیـل اینکـه نتوانسـتیم خـوب  جمع بنـدی 
گر  بـه هـدف برسـیم، کیفیـت حکمروایی مـان بـود. ا
کمیت نوسازی نوین  بخواهیم بهتر شـویم، باید حا
کید  داشـته باشـیم. در برنامـه چهـارم بـر این نکته تأ
کمیـت  نیازمنـد اصاحـات جـدی در حا کـه  شـده 
کـه بـه امضـای همـه ارکان رسـیده اسـت.  هسـتیم 
نیـاز  متکامل تـر  برنامـه  سـازمان  بـه  کـه  عصـری  در 
تحقـق  را  ٢٠سـاله  چشـم انداز  ادبیـات  تـا  داشـتیم 
بخشـد، بایـد ابتـدا دولـت خـود را اصـاح می کـرد تـا 
پـس از آن بـه تقویـت بـازار و مـردم برسـد. ایـن پیـام 
بازسـازی  کانـون  بـود.  چهـارم  برنامـه  چشـم انداز 
بـه  تـا  بـوده  برنامـه  کمیـت، سـازمان  و نوسـازی حا
بدهـد.  انضبـاط  و  نظـم  همـراه  بـه  برنامـه  دولـت، 
برنامـه بـرای دولـت یـک بحث اسـت، برنامه توسـعه 
بـرای  برنامـه  دربـاره  مـن  دیگـر.  بحـث  یـک  کشـور، 
دولـت صحبت می کنـم. زمانی  که بیش از هر لحظه 
محتاج سـازمان برنامه هوشـمند، آینده نگر و متکی 
به خود هسـتید، سـازمان برنامه را منحل می کنید. 
توسـعه  برسـیم.  کشـور  توسـعه  بـه  می خواهیـم 
کمیـت  کمیـت اسـت. حا کشـور محتـاج نوسـازی حا
هـم محتـاج نوسـازی سـازمان برنامـه اسـت. وقتـی 
کمیت  سـازمان برنامه منحل می شـود، نوسازی حا
نمی رسـد.  توسـعه  بـه  جامعـه  و  نمی شـود  انجـام 
برنامـه  سـازمان  چـون  و  می آیـد  دالر  میلیـارد    ٨٠٠
کشـور فقیرتـر  کار می کنـد و  کار نمی کنـد، دولـت بـد 
که  می شـود. سـازمان برنامـه آن قـدر حسـاس اسـت 
می خواهـد  کـه  کشـوری  کنـد.  عمـل  درسـت  بایـد 
یکپارچـه  مدیریـت  باشـد،  داشـته  برنامـه  سـازمان 
و  داشـته  وجـود  بـدن  دو  کـه  کشـوری  در  دارد. 
مدیریـت چنـد نـوع باشـد، سـازمان برنامـه به خوبی 
بـه  مملکـت  مسـئوالن  کـه  کشـوری  نمی کنـد.  کار 
سـازمان  بـه  کرده انـد،  پیـدا  اعتقـاد  یکپارچگـی 
برنامـه نیـاز دارد. جـز بـا یکپارچگـی بـه جـای خاصی 
نمی رسـیم. رسـیدن بـه یکپارچگـی بایـد به گونـه ای 
باشـد که معتقد باشـم من خدمتگزار مردم هستم. 
بایـد  کنـم،  خدمتگـزاری  به خوبـی  بخواهـم  گـر  ا
نوسـازی داشـته باشـم و بخـش خصوصـی را فعـال 
کنـم. پـس درون دولـت نیـاز به نهاد برنامه اسـت که 
که این  کشورهایی  دائما نوسازی شود. آن دسته از 
ادعا را داشتند و عمل کردند، جلو رفتند و دسته ای 
گر نهاد  که ادعا داشتند و عمل نکردند، درجا زدند. ا
سـازمان برنامـه بـود، مدیریـت چندگانـه نداشـتیم. 
در دنیـا سـازمان برنامـه بـرای دولـت حـرف می زنـد 
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و آثـارش بـرای مـردم، بـازار می شـود. سـازمان برنامـه 
مـا  وقتـی  ببخشـد.  یکپارچگـی  مـا  بـه  می خواهـد 
نهادهـای  نتیجـه آن  باشـیم،  سـه گانه و چهارگانـه 
کمیـت خـود را  پولـی غیرقانونـی می شـود. نهـاد حا
نـدارد.  اعتقـاد  بازتعریـف  آن  بـه  و  نکـرده  بازتعریـف 
را شـکل  برنامـه  نهـاد  نمی توانـد صندلـی  بنابرایـن 
از ادغـام و انحـال و تجزیـه می زنـد.  دهـد و حـرف 
و  دارد  روزمـره  و  کوتاه مـدت  مصرف هـای  اینهـا 
مشـکل را حـل نمی کنـد. مشـکل توسـعه  در یـک 
کشـور درحال گـذار از نهـاد دولـت حـل می شـود. تـا 
کارآمـد نکند، نمی تواند به  دولـت خـود را اثربخـش و 
گرفتـه  کـه صـورت  جامعـه تحـرک  بدهـد. اشـتباهی 
زمـان شـاه،  مثـل  را  توسـعه  برنامـه  کـه  اسـت  ایـن 
برنامه عمرانی تعریف نکرده اند. برنامه عمرانی پول 
را در پروژه هـای مشـخصی هزینـه می کنـد. در برنامه 
توسـعه، ٢٠ وزارتخانـه داریـم. طبـق برنامه پنج سـاله 
کـه در قانـون برنامـه و بودجـه تعریـف شـده، تعییـن 
کار کنـد. ایـن همـان  کـه هـر وزارتخانـه چـه  می کنیـم 
در  بنابرایـن  وزارتخانه هاسـت.  وظایـف  نوسـازی 
قانـون برنامـه و بودجـه چـون نفـت دسـت سـازمان 
برنامـه بـوده و ایـن سـازمان مجـاز به مداخله اسـت، 
بـرای همـه وزارتخانه هـا حـرف می زند. امـا ما باید به 
دنبـال برنامه ای باشـیم که مهم ترین بخش هـا را در 
کنـد. بنابرایـن ما دو  قالـب core planning مشـخص 
 core برنامـه ارائـه می کنیم. برنامه توسـعه که همـان
کـه مربـوط  planning اسـت و دیگـری برنامـه دولـت 
کنون طبق قانون اساسـی  به وزارتخانه هاسـت. اما ا
ایـن دو برنامـه یکـی هسـتند. هرکسـی هـم در رأس 
سـازمان برنامـه بنشـیند، بایـد همیـن برنامـه را ارائـه 

دهـد.

  در واقع شما قائل به تفکیک برنامه دولت 
و برنامه توسعه هستید؟

بله، در برنامه چهارم آمده باید دو برنامه ارائه دهیم. 
قـرار بـود در سـازمان برنامـه، برنامـه ای بـرای نفـت 
)برنامه توسعه( ارائه دهیم که خرداد و تیر به مجلس 
بـرود. دولـت هـم بودجـه و برنامه خـود را آذرمـاه ارائه 
کند که کاما غیروابسته به نفت است و در آن دولت 
بـرای وزارتخانه هـای خود برنامه مشـخص می کند و 
محـل درآمدهـای دولـت نیـز جـدای از نفـت خواهـد 
کنـون در برنامـه توسـعه تمـام اجـزا و پیکـره  بـود. امـا ا
گرفتـه می شـود. به جـد می گویـم بایـد  دولـت در نظـر 
نفـت را از بودجـه بگیریـم. نفـت بایـد از بودجـه جـدا 
گـر نفـت را از دولـت گرفتیم، دولـت در بودجه  شـود. ا
خـود، مالیـات را در نظـر می گیـرد و بـرای تمـام ادارات 
گر  ملـی و اسـتانی هـم می تواند برنامـه ارائه دهـد که ا
بـه آن پایبنـد نباشـد، خطاسـت. نبایـد درآمدهـای 
کـرد، بایـد در قالب برنامه  نفتـی را در همه جـا پخـش 
توسعه به پروژه های عمرانی و زیرساختی پرداخت. 
اتـاق نفـت، ثـروت اسـت و بایـد صـرف برنامـه توسـعه 

اوبامـا  کـه  بودجـه  ای  هـم  آمریـکا  در  شـود.  کشـور 
ارائـه می دهـد، بـرای تمـام ادارات مشـخص اسـت. 
گـر  کـه نفـت نـدارد، امـا نفـت دسـت ماسـت. ا اوبامـا 
سـازمان  بایـد  کنـد،  کار  خـوب  دولـت  می خواهیـد 
کنیـد. یـک قسـمت برنامـه توسـعه را  را دو قسـمت 
کنـد و بخـش  نفـت تدویـن  بـر درآمدهـای  مبتنـی 
دیگر برنامه دولت را براساس درآمدهای مالیاتی. به 
ایـن ترتیـب نهـاد برنامه هم بودجه را تنظیم می کند 
و بـه پیکـره دولـت نظـم و انضبـاط می دهـد و هـم 
به درستی منابع زیرزمینی، توسعه پیدا خواهد کرد. 
کرد، خود و برنامه اش  که صاحیت پیدا  کمیتی  حا
را درسـت کنـد، می توانـد به خوبـی حکمروایـی کند. 
دولتـی کـه سـاخته و پرداختـه شـده، ایـن صاحیت 
کـه پـول نفت دسـتش باشـد تا خـرج کند. اما  را دارد 
در اینجـا بدون اینکـه دولت  خود را اصاح کند، پول 
کـه هـر جـا  نفـت را در اختیـار می گیـرد و در اینجاسـت 
کـم  مـی آورد، دسـت در جیـب نفـت می بـرد. مسـئله 
که انتخاب شـود، این منابع در  این اسـت هر دولتی 
اختیـارش قـرار می گیـرد، این درسـت نیسـت. برنامه 
کـه وظایـف از  چشـم انداز ٢٠سـاله بـرای ایـن اسـت 
کردنـد نـه  هـم جـدا شـوند. پـدران مـا نفـت را ملـی 
دولتی. یعنی نفت مشاع بین نسلی و عمومی است. 
نفـت ملـی و متعلـق بـه مـردم اسـت و شـرکت نفـت، 
بـود پـول نفـت صـرف ملـت در  قـرار  دولتـی اسـت. 
قالـب پروژه هـای عمرانـی شـود. الزامـات تاریخـی و 
کمیـت بایـد  کـه می گویـد حا زمانـی و مکانـی هسـت 
کمیـت در هـر الزامی بایـد  بـه چـه صـورت باشـد. حا
یکپارچـه باشـد، نـه از منظـر سیاسـی و جناحی بلکه 
از منظر ایفای مسئولیت. توسعه نیازمند یکپارچگی 
کمیـت یکپارچه،  کمیـت سـه قـوه اسـت. ایـن حا حا
کـه بتوانـد بـه یکپارچگـی شـکل  نهـادی می خواهـد 
بـرای  کنـد.  هوشـمند  را  یکپارچگـی  ایـن  و  دهـد 
هسـتیم.  بـال  دو  نیازمنـد  نهـاد  ایـن  هوشـمندی 
کمیت که منابع را در اختیار دارد که خود نیازمند  حا
تشـکیات و انضبـاط اسـت. ایـن دو بال بایـد در کنار 

کنون آن سـازمان منهدم شـده، بدون  هم باشـند. ا
اینکـه اسـتدالل قـوی بـرای آن باشـد. صرفـا بـه ایـن 
علت که ماجرای فیش های حقوقی رخ داده. فیش 
کمیت و بودجه مشکل ندارد، اشکال  حقوقی در حا
در بخش های دیگری است. این راه حل نیست. ما 
کوتاه مدت هستیم.  همیشـه به دنبال راه حل های 
وظایـف  نفـت  حـوزه  در  اساسـی،  قانـون  در  دولـت 
گـر بخواهـد بگویـد مـن مهـم هسـتم،  مهمـی دارد. ا
مهم بودنـش بـا کیفیـت نهـاد برنامـه اش اعتبـار پیدا 
می کنـد. امـا ایـن دولـت و وزرا هـم، یـک نهـاد برنامـه 

پویـا بـه همـراه انضبـاط نمی خواهند.

 از این جهت با دولت قبل شبیه هستند؟
کـرده وگرنـه سـازمان برنامه ای  فقـط شکلشـان فـرق 

کـه می خواهیـم، در همـه دولت هـا همیـن اسـت.

کند و نهاد برنامه  گــر این رونــد ادامه پیدا    ا
در ایــران به شــکل واقعــی و متأثــر از اصاح 
کشــور، احیــا نشــود؛ چــه  قــدرت در  ارکان 

آینده ای در انتظار ایران خواهد بود؟
یـا  فسـاد، مافیـا و عقب افتادگـی تشـدید می شـود. 
گـر نهـاد برنامـه  نهـاد برنامه ریـزی داریـم یـا نداریـم. ا
کنیـم.  داریـم، بایـد پـول همـه دسـتگاه ها را چـک 
کنـون دولـت به نهادهای مختلف بودجه می دهد  ا
در  مشـکل  ایـن  کنـد.  چـک  را  آن  نمی توانـد  امـا 
بخش هـای دیگـر هـم وجـود دارد. قـوه  مجریـه بایـد 
کند امـا نمی تواند.  گسـترده ایجاد  تأمیـن اجتماعی 
کشـور به درسـتی عمل  کمیت یکپارچه در  گر حا اما ا
می کـرد، می گفـت قـوه  مجریـه بایـد تأمیـن اجتماعی 
کـم  کنـد، مشـارکت می کـرد و هـر جـا بودجـه  ایجـاد 
کمیـت  حا گـر  ا می  کـرد.  کمـک  دولـت  بـه  مـی آورد، 
بـه دنبـال یکپارچگـی بـود )نـه از منظر سیاسـی بلکه 
گفتمـان  یـک  بـه  و  مسـئولیت(  پذیـرش  منظـر  از 
کشـور نیـاز بـه سـازمان  می رسـید، آن گاه بـرای اداره 

برنامـه را درمی یافتنـد.
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در ادبیات اقتصادی، داستانی راجع به تجارت بین 
بازرگانـان باسـتانی و اقـوام اولیـه شـمال آفریقـا وجود 
که مسـتقل از صحت تاریخی، نکات جالبی در  دارد 
آن نهفتـه اسـت. پـس از مدت هـا جدال و مشـکات 
گـروه بـرای تجـارت بیـن  در انجـام معامـات، ایـن دو 
کـه در آن،  بودنـد  یافتـه  راهـکاری دسـت  بـه  خـود 
کاالی بازرگانان به ساحل  هنگامی که کشتی حامل 
کنین سـاحل  نزدیک می شـد، منتظر می ماند تا سـا
کـوه رفتـه و از آنجـا بـا دود عامت دهند که  بـه بـاالی 
ساحل خالی و امن است، سپس بازرگانان کاالهای 
کشـتی  کـرده و مجـددا بـه  خـود را در سـاحل پیـاده 
بـاز می گشـتند و از سـاحل فاصلـه می گرفتنـد و ایـن 
کـه بـه سـاحل آمـده و بـه  عامتـی بـرای بومیـان بـود 
کاالهـا، بـر اسـاس بـرآورد خـود تعـدادی سـنگ  ازای 
کـوه  گـذارده و مجـددا بـه بـاالی  کاال  کنـار  قیمتـی در 
می رفتند و باز با دود عامت می دادند. فروشندگان 
را  سـنگ ها  بـود  مناسـب  قیمـت  گـر  ا هـم  کاال 
برمی داشتند و معامله خاتمه می یافت، در غیر این 
صورت کاال و سنگ ها باقی می ماند تا در دور بعدی 
تعـداد سـنگ های بیشـتری پیشـنهاد شـود و ایـن 
فرآینـد چانه زنـی تـا انجـام معاملـه ادامـه می یافـت. 
گرفته بود ولی  بدین ترتیب تجارت و اقتصاد شـکل 
کـه اعتمـادی  هزینـه مبـادالت بسـیار بـاال بـود چـرا 
گـر شـخص ثالثـی وارد شـود و  وجـود نداشـت. حـال ا
شـرایط را از نظـر امنیـت و رفـاه تامین کند، مثا چند 
سایبان بزند و در دعواها میانجی گری نموده و بابت 
آن هزینـه مختصـری دریافـت نمایـد تمـام طرف هـا 
منتفـع خواهند شـد؛ چـرا که هزینه دریافتی توسـط 
هزینـه  کاهـش  بـا  مقایسـه  در  مراتـب  بـه  میانجـی 

کمتر خواهد بود.  مبادالت، ناشی از شرایط جدید، 
مـا در ادبیـات امـروزی ایـن خدمات دهنـده را دولـت 
و آن خدمـات را کاالی عمومی می نامیـم. بـه عبارت 
کار  دیگـر وظیفـه دولـت آماده سـازی فضای کسـب و 
و نـه دخالـت در انجـام معامـات تا زمان درخواسـت 
کـرد در چنیـن  یکـی از طرفیـن اسـت. می تـوان تصـور 
شرایطی سرعت مبادالت و امنیت آن به چه میزان 

افزایـش خواهـد یافت.
جـا،  ایـن  تـا  می بینیـد  داسـتان  ایـن  در  چنانچـه 
مالکیت با اشخاص و دولت در نقش تسهیل کننده 
یـک  تنهـا  اینکـه  بـه جـای  گـر دولـت  ا اسـت. حـال 
کـوه  )مثـا  دارایـی  صاحـب  باشـد،  تسـهیل کننده 
سـنگ قیمتـی( و فروشـنده باشـد، آنـگاه بـازار از بیـن 
کـم مطلـق و سـایر طرف هـا  مـی رود و عمـا دولـت حا
اقشار جامعه خواهند بود .به عبارتی وضعیت برای 
بهتـر می شـد عمـا  اول  کـه در حالـت  معامله گـران 
کنـون فـرض کنیـد پـس از مدتـی  بدتـر خواهـد شـد. ا
ع بـه دالیـل مختلـف از جملـه  کـم بامنـاز ایـن حا
کارآمـدی و عـدم بازدهـی مناسـب و یـا فشـارهای  نا
بگیـرد اصاحاتـی صـورت داده  اجتماعـی تصمیـم 
نمایـد.  گـذار  وا خصوصـی  بخـش  بـه  را  مالکیـت  و 
و  تـوان  نـه  متخصـص  اشـخاص  شـرایط،  ایـن  در 
نـه دارایـی الزم بـرای خریـد را خواهنـد داشـت و نـه 
بخـش خصوصـی بـه حقـوق خـود آشناسـت؛ دولـت 
نیـز آمادگـی اعطـای ایـن حقـوق را بـه راحتـی نـدارد. 
رونـد رخـداده در ایـران در خصوصی سـازی می توانـد 
شرایط را بهتر تبیین نماید. تا کنون خصوصی سازی 
در ایـران بیشـتر بـه صـورت انتقـال مالکیـت از بخش 
دولتـی بـه بخـش عمومی )بـه عنـوان مثـال تامیـن 

اجتماعـی( یـا گسـترش مالکیت )سـهام عدالـت( رخ 
کـه بـه وضـوح مهمتریـن نتیجـه مـورد  داده اسـت 
کـه بـاال رفتـن بهـره وری اسـت، در آن دیـده  انتظـار، 
نمی شـود. ایـن مطلب بـه نظر دالیل مختلفـی دارد 
لیکـن دو دلیـل بیـش از دیگـر دالیـل می توانـد مؤثـر 
باشـد. نخسـت اینکه مدیران منتخب این بنگاه ها 
کار و عهـده دار  گزینـه بـرای انجـام ایـن  لزومـا بهتریـن 
شـدن این مسـئولیت نبوده اند و یا به دلیل ساختار 
بوروکراتیک نهادهای باالدستی خود امکان فعالیت 
مناسـب نداشـته اند و از انجـام ریسـک های معقـول 
کـه بـر درآمـد و  و الزم نیـز اجتنـاب میکرده انـد؛ چـرا 
یـا آینـده شـغلی آنهـا نـه تنهـا اثـر مثبـت نمی گذاشـت 
بلکـه می توانسـت آن را نابـود نمایـد. امـا دلیـل دوم 
کـه بسـیار مهـم به نظـر می رسـد، تغییـر رفتـار مالـک 
قبلـی اسـت. به عنوان مثال می توان بـه رفتار دولت 
پتروشـیمی ها،  بـرای  گاز  ک  خـورا قیمت گـذاری  در 
قیمـت خرید برق و رفتار تبعیض آمیـز با نیروگاه های 
انتقال مالکیت یافته و یا ارجاع قراردادهای مختلف 
به شرکتی مانند صدرا و دهها نمونه دیگر اشاره کرد. 
که  در این موارد، شـرایط به عبارتی مانند این اسـت 
تسـهیل گر- مالـک داسـتان پیش گفتـه- مالکیـت را 
گـذار نمایـد، لیکـن پـس از معامله  بـه متخصصـان وا
بـرای آنـان عـوارض عبـورو مـرور یا حق محیط زیسـت 

وضـع نمـوده و عمـا آن را از انتفـاع خـارج نمایـد.
به نظر می رسـد یک راه حل مناسـب در این مرحله 
در  مشـارکت  پیشـنهاد  خصوصـی،  بخـش  بـرای 
منافـع بـه ازای بهبـود بهـره وری اسـت تـا مشـارکت 
در مالکیـت )مشـارکت خصوصی و عمومـی(. چرا که 
کار ریسـک را بـه صـورت محدودتـری بـه بخـش  ایـن 

خصوصی سازی
 مالکیت یا مشارکت

ند پرها سیدین    عضو کمیسیون اقتصاد    م
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خطـرات  کـه  حـال  عیـن  در  می نمایـد  منتقـل  خصوصـی 
رفتارهـای غیرقابـل پیش بینـی دولـت و یـا اتفاقـات دیگـر از 
جملـه بـاز شـدن اقتصـاد بـر روی محصوالت یا شـرکت های 
کاهـش می دهـد. بـه عنـوان مثـال، شـرایط در  خارجـی را 
حالـت خریـد یـک نیـروگاه بـا تمـام ریسـک های مترتـب بـر 
آن، بـا انتقـال مدیریـت و بخشـی از منافـع طـی یـک قـرارداد 
متقـن و دارای امـکان خـروج در شـرایط خلـف وعـده طـرف 
مقابل، قابل مقایسه و اندازه گیری است. بخش خصوصی 
کنترل  متخصص در این فرایند می تواند با پذیرش ریسک 
شـده، شـرایط خـود را بـرای مشـارکت های بزرگتـر در آینـده 
کـه در ایـن فرآینـد می بایسـت مـورد  آمـاده نمایـد. نکتـه ای 
کـه پـس از عقـد قـرارداد، امـکان  گیـرد ایـن اسـت  توجـه قـرار 
باشـد.  داشـته  وجـود  بـازار  در  آن  قیمت گـذاری  و  فـروش 
ایـن قیمت گـذاری بـر اسـاس ریسـک و خـوش قولـی دولـت 
و شـرایط قـرار داد صـورت خواهـد پذیرفـت. نمونـه جالـب 
ایـن قیمت گـذاری، در بـازار اوراق مشـارکت دولتی به وضوح 
که در  خود را نشـان داده اسـت؛ خریداران اوراق چهار سـاله 
پرداخـت کوپن هـای ایشـان تاخیر و بدقولـی رخ داده بود تا 
۴0درصـد سـود سـالیانه مرکـب را طلـب می کردنـد در حالـی 
کـه در اوراق خزانـه اسـامی که بـه دلیـل تضامیـن محکم تـر، 
احتمـال نکـول کمتـری داشـت، ایـن رقـم از 2۵درصـد فراتـر 
نرفتـه اسـت. ایـن قیمت گـذاری، بـه دلیـل افزایـش هزینـه 
تامیـن مالـی، بـر دولـت فشـار مـی آورد تـا بـه تعهـدات خـود 

پایبند باشـد.
کنـون سـهم دولـت در  گفتـه، تا بـه مـوارد پیـش  بـا توجـه 
اقتصـاد بسـیار پررنـگ بـوده اسـت. ایـن امـر هـم بـه دلیـل 
غالـب  درآمـد  عنـوان  بـه  نفتـی  درآمدهـای  بـه  دسترسـی 
کـردن صنایـع و بنگاه هـای  اقتصـاد و هـم بـه دلیـل ملـی 
بزرگ در چند دهه گذشـته ناشـی از به رسـمیت نشـناختن 
کنـون  حقـوق مالکیـت بخـش خصوصـی بـوده  اسـت. امـا ا
دولـت بـه عنـوان بزرگترین بنگاهـدار و ذینفع در کشـور با دو 
معضـل روبروسـت، پایین بودن بهـره وری و کسـری بودجه 
که  معضات ذکر شده ادامه روند  فعلی را غیرممکن کرده و 
دولـت را در ایفـای تعهـدات خـود به بانک ها، صندوق های 
تامیـن اجتماعـی و پیمانکاران با مشـکل جدی روبـرو کرده 
گذشـته عـدم ثبـات در   اسـت. متاسـفانه، به ویـژه در دهـه 
سیاسـت های اقتصـادی و همچنیـن عـدم پای بنـدی بـه 
تعهدات، سطح قابلیت اتکا و اعتماد به دولت را به شدت 
کاهش داده است و بنابراین به نظر می رسد بهترین راهکار 
در این مقطع، مشارکت در منافع پروژه ها و نه مشارکت در 
کمک  که این رویه هم به درک متقابل  مالکیت است، چرا 
کاهـش تصدی گـری  خواهـد نمـود هـم بدنـه دولـت را بـرای 
کـم مطلـق آمـاده  و تغییـر جایـگاه خـود از داشـتن نقـش حا
کامـل  کـرد. از طـرف دیگـر بـه دلیـل عـدم انتقـال  خواهـد 
بخـش  بـرای  امـکان  ایـن  خصوصـی،  بخـش  بـه  ریسـک 
که در هر مرحله ای، از این  خصوصی وجود خواهد داشـت 
قـرارداد خـارج شـده و ادعـای ضـرر وزیـان نمایـد. این منافع 
کـه توانگـری مالـی و  کمـک خواهـد نمـود  در میـان مـدت، 
بهـره وری بخـش خصوصـی افزایـش یافتـه و در مراحـل بعـد 
در صـورت تمایـل بـه انتقـال مالکیـت، بـا امـکان، قـدرت و 

کـره حاضر شـود. اعتمـاد بیشـتری بـر سـر میـز مذا

 ســمینار هیدرولیــک در ماشــین آالت عمرانــی روز ســه شــنبه 1۶ شــهریور در 
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار شد. در این دوره آموزشی فرشاد 
نخســتین مدرس شــرکت فســتو پنیوماتیــک دربــاره سیســتم های هیدرولیک 
توضیحاتی ارائه داد و مهندس ســید محمد ابطحی مدرس و مســئول آموزش 

مشتریان هپکو به تشریح سیستم هیدرولیک در VOLVO L90F پرداخت.
مهندس فرشاد نخستین مدرس موسسه فستو در ابتدای این سمینار عنوان 
که در زمینه اتوماســیون صنعتی،  کرد: فســتو پنیوماتیک شــرکتی آلمانی اســت 
کار می کنــد و دفتــر آن از ســال 13۵3 در ایــران فعال  آمــوزش، پنیوماتیــک و ... 
اســت. در ایــن دفتر دوره های آموزشــی مختلفــی از جملــه دوره هیدرولیک در 
سطوح مختلفی برگزار می شود از جمله هیدرولیک پایه، هیدرولیک تعمیراتی، 

الکتروهیدرولیک، هیدرولیک موبایل و........
وی دربــاره مبانــی هیدرولیــک و ســه اصــل اساســی هیدرولیــک، آشــنایی بــا 
شــیرهای یکطرفــه، آشــنایی بــا شــیرهای قطــع و وصل، آشــنایی بــا پمپ های 
پمپ-هــای   P/Q نمــودار  فشــار،  کننــده  محــدود  شــیرهای  هیدرولیــک، 
کننده فشــار پیلوتی، عملگرهــای هیدرولیکی  هیدرولیــک، شــیرهای محــدود 
و مشــخصات آنهــا، آشــنایی بــا شــیرهای راه دهنده، آشــنایی با نحــوه طراحی 
کنترل  کن های هیدرولیکی، شیرهای  مدارهای هیدرولیک، همپوشانی، قفل 
گرتز، و  کاهنده فشــار، مــدار  جریــان، رگوالتــور جریان، شــیرضد وزنه، شــیرهای 

مدار دیفرانسیلی توضیحاتی ارائه داد. 

 

ولیک در ماشین آالت  هیدر
عمرانی
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هم اندیشــی  مــاه  شــهریور   10 چهارشــنبه  روز 
ماشــین آالت  ارشــد  مدیــران  و  پیشکســوتان 
ایــن  فعــاالن  حضــور  بــا  عمرانــی  شــرکت های 
عرصــه، جهــت یافتــن راه حلــی جهــت حفظ و 
ارتقای ماشــین آالت عمرانی، در محل سندیکا 
کــه نمایندگانــی از  برگــزار شــد. در ایــن میزگــرد 
شــرکت های صاحــب نــام و مســئوالن مرتبــط 
بخــش  اصلــی  چالش هــای  داشــتند،  شــرکت 
ماشــین آالت شــرکت های عمرانی بررســی شد. 
آنچــه بیــش از همه در این نشســت مورد توجه 
گرفــت یافتــن پاســخ بــرای ایــن  حاضــران قــرار 
کنون زمانه نوسازی ماشین آالت  سؤال بود که ا
سنگین است با بهسازی آنها باید در الویت قرار 
کنار مباحث دیگری  گیرد؟ این ســؤال البتــه در 
که از سوی برخی  از شرکت کنندگان مطرح شد، 
نشســت را بــه میزگردی پربحــث و جدل مبدل 
کمیســیون  ســاخت. مهنــدس غنــی زاده دبیــر 
ماشین آالت سندیکای شرکت های ساختمانی 
کرد  ایــران این نشســت را با طرح ســؤاالتی آغاز 

و در پایــان نیــز جمع بندی دیدگاه هــای عرضه 
کرد. شده را منوط به نتایج نظرسنجی 

مهنــدس محمــد غنــی زاده قائم مقــام دبیــر 
کمیســیون ماشــین آالت ســندیکا، با  و دبیــر 
کرد: در مقطع  خیرمقــدم به مهمانان عنوان 
کشــور، فضای  کــه فضــای  خاصــی قــرار داریــم 
داخلــی بنگاه هــا و بخش هــای عمومی ایجاب 
می کند صاحبان ماشــین آالت ســنگین نقشــه 
راهی برای مخاطبان و ذی نفعان ماشین آالت 
راســتای  در  ایــن هم اندیشــی  کننــد.  ترســیم 
منافــع ملــی اســت چــون ماشــین آالت ثــروت 
کــه در حــال فرســودگی  و دارایــی ملــی اســت 
اســت و انصــاف نیســت این ثروت ملــی از بین 
گر صرفا میانگین ماشــین آالت ســنگین  برود. ا
کشــور را ۵0 هــزار دســتگاه بــا قیمــت تقریبــی 
چیــزی  کنیــم  محاســبه  تومــان  میلیــون   100
ارزش مالــی  تومــان  حــدود پنج هــزار میلیــارد 
ایــن ماشــین آالت می شــود، پــس الزم اســت 

ســطوح  در  هم اندیشــی هایی  و  همایش هــا 
بــاال توســط ارگان هــای مختلــف برگــزار شــود. 
حــال آنکــه متاســفانه مــا نتوانســته ایم بــرای 
ماشــین آالت متولــی بیابیــم و اســتانداردهای 
کنده ای  کارهای پرا کنیم. البته  الزم را تدوین 
کــه در ایــن زمینه  انجــام شــده امــا نهادهایی 
فعــال هســتند ارتبــاط محکمی باهم نداشــته 
گــر  کار اساســی انجــام نداده انــد. بنابرایــن ا و 
جدیــد،  فضــای  در  کــه  شــود  ارائــه  راهــکاری 
برنامــه  بــرای  را  خــود  ماشــین آالت  مدیــران 
کننــد بــه نفــع بخــش عمومی،  توســعه آمــاده 

خصوصی و شرکت ها است. 
وی افــزود: مــا در مقولــه عــام ماشــین آالت بــا 
ســواالتی مواجــه هســتیم از جملــه اینکــه آیــا 
کفایــت می کننــد یــا  ماشــین آالت موجــود مــا 
کنیم؟  بایــد ماشــین جدید بخریــم و نوســازی 
ماشــین های موجود چگونه باید ارزش افزوده 
تکنولوژی هــای  باشــند؟  داشــته  همــراه  بــه 
جدیــد چــه هســتند و آیــا تجهیــزات مــا قابــل 

عان ماشین آ در سندیکا ین کسوتان و مدیران ارشد   ی پی   میزگرد هم اندی

 

ماشین آالت؛ نوسازی یا بهسازی؟
 کدام در الویت است



ر                                  اد یا   
شهریور  1395 

شماره 346

55

جایــگاه  هســتند؟  آنهــا  بــا  تجهیــز  و  تطبیــق 
کجاســت؟  کشــور  اقتصــاد  در  ماشــین آالت 
ارتبــاط نیروی انســانی بــا این دارایــی چگونه 
در  ماشــین آالت  مدیریــت  جایــگاه  اســت؟ 
کسانی  بنگاه ها چگونه اســت؟ ذی نفعان چه 
کیست )دولت یا  هستند؟ متولی ماشین آالت 
بخــش خصوصی یا ایــن دو در تعامل با هم(؟ 
آیا اتاق بازرگانی می تواند متولی باشد؟ متولی 
کند )به اقتصاد بپــردازد، به قانون یا  چــه باید 
اســتاندارد(؟ آیا نهــاد ناظری الزم اســت )مثا 
سازمان استاندارد(؟ آیا طبق قانون، موسسه 
اســتاندارد بایــد در تعامل بــا بخش خصوصی 

گیرد؟  قرار 
کــرد: مــا بــه دنبال  کیــد  مهنــدس غنــی زاده تا
چالش هــای  زمینــه  در  پیشــنهادهایی 
مربــوط بــه ماشــین آالت هســتیم تا با بررســی 
بــه  مناســب  پیشــنهادی  جمع بنــدی،  و 
ارائــه دهیــم.  تشــکل ها  و  دولتــی  ارگان هــای 
گام  کنــون  در ایــن زمینــه فکــر هــم شــده اما تا
اجرایی برداشــته  نشده اســت. فضای موجود 
کــه  بهتریــن فرصــت بــرای برنامه ریــزی اســت 
بــرای ایــن برنامــه، انتخــاب بیــن نوســازی و 
بازســازی و یا تلفیق هر دو یکــی از راهبردهای 
اصلــی آن اســت. بایــد ببینیــم راه هــای ورود 
کشور چیست؟   سیستم و تکنولوژی جدید به 
برای پاســخ دادن به این ســوال ها باید برنامه 
راهبــردی ماشــین آالت بــا هــدف، چشــم انداز 
در  ســپس  شــود.  تهیــه  مناســب  برنامــه  و 
سمینارها به متخصصان ارائه شود تا در مدت 
کنفرانس ماشــین آالت به  باقــی مانده تا زمان 
جمع بنــدی رســیده، نتیجــه را بــا مدیــران در 

میان بگذاریم. 

کمیســیون  کمــال بطحائــی عضــو  در ادامــه 
بــه  بــا توجــه  کــرد:  نیــز عنــوان  ماشــین آالت 
از  پــس  خدمــات  در  برندهــا  بــودن  ضعیــف 
فروش، شــرکت ها به ســمت تعمیر و نگهداری 
در درون شــرکت رفته اند. الزم اســت خدمات 
بــه برندها برگردد و یک ناظــر قوی این برندها 
کنــد. در برگه های  کنتــرل  را در ارائــه خدمــات 
از  ماشــین آالت  انتخــاب  معیــار  نظرســنجی 
که  چهــار دیــدگاه ارائه شــده اســت. همانطور 
معیــار  دیــد  بایــد  آمــده  نظرســنجی  برگــه  در 
انتخــاب ماشــین آالت عمرانــی از دیــد اقتصاد 
پــروژه، اقلیــم پــروژه، عملکرد و منابع انســانی 
چیســت؟ در حــال حاضــر نیــز بحثــی در ایــن 

کهنه را  که ماشــین های  ح اســت  جلســه مطر
کنیم و این به  کنیم؟ باید از آنها اســتفاده  چه 
کارگیــری مجدد چگونه ممکن اســت؟ آیا الزم 

کنار بهسازی به نوسازی اندیشید؟ است در 

کمیســیون  مهنــدس حمیــد شــایگان عضو 
ســال  در  کــرد:  عنــوان  نیــز   ماشــین آالت 
کار مملکــت    کســب و  )200۷-200۶(    بودجــه 
ارزش وقت1۴هــزار   و 9۶۷ میلیــون دالر  بــه 
بــود. اما چند درصد آن به ماشــین آالت تعلق 

داشت؟
تعویــض  و  ماشــین  خریــدن  حاضــر  حــال  در 
و  جدیــد  تکنولــوژی  بــه  رســیدن  بــرای  آن 
اســت.  دشــواری  کار  بهــره وری  بــردن   بــاال 
تعویــض  از  غیــر  گزینــه ای  بــه  ناچاریــم  پــس 
بیندیشــیم.  بنــده معتقــدم شــرکت ها نبایــد 
از داشــتن تکنولــوژی جدیــد محــروم شــوند و 
تشــکل ها یا دولت حــق ندارند بدون توجه به 
که فقط فان ماشــین  نظر آنها تصمیم بگیرند 
مــا می دانیــم خریــد  کشــور شــود. همــه  وارد 
ماشــین بــا تکنولوژی بــاال، هزینه شــرکت را در 
کــم می کند امــا با توجه به شــرایط  بلندمــدت 
کنونــی و بودجــه موجــود، آیا خریــد تکنولوژی 

جدید ممکن است؟
تکنولوژی جدید امری محتوم در برنامه ریزی 
کــه مــا توســعه را در پیــش داریــم و  اســت چــرا 
توســعه امری نســبی نیســت. در منطقه خود 
ما قراردادی بین دولت و ترکیه بســته می شود 
کــه در حقیقــت باید ســهم شــرکت های ایرانی 
که ما در تولید و  می بود. اما واقعیت این است 
برند ماشــین آالت مشــکات زیادی داریم و در 
گر راندمان  زمینه راه اندازی ماشــین آالت هم ا
را در نظــر نگیریم از لحاظ اقتصادی با مشــکل 
مواجــه می شــویم. راندمان تکنولــوژی جدید 
خرید ماشین جدید  را به صرفه می کند. البته 
حمایــت دولــت در ایــن زمینــه الزم اســت. به 
گر در مقولــه خرید وارد نشــویم باید  هــر حــال ا
که با شرایط فعلی حتی قدرت  کنیم  بازسازی 

بازسازی را نداریم.  

»تیبــا  شــرکت  از  مقــدم  عبــاس  مهنــدس 
کــرد: نیاز به ماشــین در  ماشــین« نیــز عنــوان 
پروژه محرز اســت امــا بحث امروز ما بازســازی 
حــال  در  مــا  پروژه هــای  اســت.  نوســازی  یــا 
کــه تکنولوژی جدید  حاضــر آنقدر پــول ندارند 
کاری  بخرنــد. تامیــن و انتخــاب ماشــین آالت 

تخصصی اســت. بخــش خصوصی باید متولی 
که این ماشین ها  شود و شــرکتی داشته باشد 
را تهیــه و اجــاره دهد تا شــرکتها بدون دغدغه 
نگهــداری از ایــن تکنولــوژی پیشــرفته، از آن 
کنند. البته در فهرســت بها هم باید  اســتفاده 

قیمت واقعی اجاره بها لحاظ شود. 
گــر منابع  کــرد: ا مهنــدس غنــی زاده تصریــح 
دولتــی و بودجه های عمرانی را ببینید متوجه 
می شــوید رویکرد بخش خصوصی باید بیشــتر 
کشــور و تامیــن  ج از  کار در منطقــه و خــار روی 
سرمایه از بیرون مرزها باشد. برای این کار الزم 
اســت تمهیداتی اندیشــیده شــود. طی ســال 
گذشــته شــرکت های زیادی به ایــران آمده اند 
و جلســات بــا آنهــا بــه ســطح B.T.B  رســیده 
اســت. اما برای این همکاری الزم است دقت 
گذشــته قــرارداد  بیشــتری داشــته باشــیم. در 
که  کره ای بســته شــد  ســاخت ســد با شــرکتی 
کم شــرکت خارجی شکل هلدینگ یافت و  کم 
کارگر ایرانی ظاهر شد چرا  شــرکت ایرانی مانند 
که ما اســتاندارد جهانی را نداشــتیم. واقعیت 
کان استانداردها و قواعد  کما که ما  این اســت 
که   بــازی بین المللــی را بلــد نیســتیم در حالی 
نیــاز مــا ســرمایه خارجــی و تولیــد و صــادرات 
کشــور اســت. بــرای این  ج از  خدمــات بــه خار
کار احتیــاج بــه پیش بینــی منابــع اســت. ما با 
بیــرون  بــه  نمی توانیــم  موجــود  ماشــین های 
مرزهــا برویم یا با شــرکت های خارجی شــریک 
کت  شــرا بــرای  خارجــی  شــرکت های  شــویم. 

پروفایل HSE ما را می خواهند. 
دولــت  ســندیکا  دبیــر  قائم مقــام  گفتــه  بــه 
منابــع مالــی نــدارد و اوراق دولتــی هــم بــرای 
مــا نقدینگــی الزم را بــه همــراه نــدارد. بخــش 
خصوصی باید توانمند شــود و پیشنهادهایی 
ســازنده بــه دولت ارائــه دهد. طی ســال های 
رکــود صدمــات شــرکت های بخــش خصوصی 
زیــاد بــوده اســت. تــوان شــرکت ها بــه حداقل 
ایــن رونــد،  بــا  رســیده و فرســوده شــده اند و 
شــرکت ها حتی ســرمایه انســانی خــود را نیز از 
دســت می دهنــد. بــرای بهبــود ایــن وضعیت 
همکاری دولت ضروری است. هر وقت دولت 
کند باید  بــرای جبران مافات این دوره اقــدام 
برای نوسازی ماشین آالت شرکت ها امتیازاتی 
بدهــد تــا ماشــین ها ارزش افــزوده بــه همــراه 

داشته باشد. 
وی افــزود: مــا نبایــد فقــط بــه پــروژه داخلــی 
که در ایــران پروژه ای نیســت  بیندیشــیم چــرا 
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کســان دیگــری اســت.  گــر باشــد در دســت  و ا
بــرای بخــش خصوصــی وجــود  بــازار داخلــی 
نــدارد، از طرفی ما در چهارچوب ایزوله بخش 
در  نتوانســته ایم  و  شــده  متوقــف  خصوصــی 
کنیم. مــا برای ورود  کاری  برابــر اقتصــاد رانتی 
بــه پروژه هــای فرامرزی بــه موازات بازســازی، 
ایــن دو،  مــوازات  بــه  و  نوســازی الزم داریــم  

آموزش و ارتقای نیروی انسانی الزم است.
 

شــرکت  از  ســتاری  محمدعلــی  مهنــدس 
کرد:  کید  »آبادراهان پارس« نیز تا

ایــن  اغلــب  ریشــه  امــا  اســت  زیــاد  مشــکات 
مشــکات بیرون از حوزه ماشــین آالت اســت. 
نوســازی و مجهــز شــدن بــه تکنولــوژی جدید 
که نیروی انســانی شــرکت ها و شرایط  تا زمانی 
آنهــا ارتقــا نیابــد بی فایده اســت. بــا این وضع 
راندمــان مــا بــا ماشــین جدیــد و قدیمی فرقی 
بدانیــم  ایــن جلســه  در  بایــد  نــدارد.  هــم  بــا 
مشــکات خود ماشــین آالت بررســی می شود 
ج  از آن؟ مشــکات خــار ج  یــا مشــکات خــار
از آن  چقــدر در اختیــار مــا اســت؟ از جملــه تا 
مســائل فهرست بها حل نشــود شرایط همین 
و  هســتند  تهاتــری  اغلــب  پروژه هــا  اســت. 
شــرایط مالی شــرکت ها بــرای بهبــود وضعیت 
گر امــکان خرید  ماشــین ها مناســب نیســت. ا
تکنولوژی جدید را داشــته باشــیم بــا توجه به 
قیمــت باالی آنها و ســود بانکــی وامی که برای 

گرفته شــده عما برای شــرکت ها خرید  خریــد 
به صرفه نیست.

کید مهنــدس عبدالصمد محمدی  پس از تا
مدیرعامل شرکت »توان کاونت« بر  ضرورت 
هدفمند بودن گفت وگوها در هم اندیشــی و 
توجــه به مباحثــی مانند آمــوزش، تعمیرات، 
مدیــران  تعامــل  ماشــین آالت،  مدیریــت 
ماشــین آالت با مدیران پروژه و... مهندس 
کرد: یکی از پیشــنهادهای  غنــی زاده تصریح 
ما ارتقای فهرســت بها اســت چون تا آن زمان  
بهســازی،  نوســازی و  ارتقــای نیروی انســانی 
کدام از این  ممکن نیســت. برای برداشتن هر 

قدم ها ارزش افزوده  الزم است.  
بعــد از انتقــاد رضا نجفــی معــاون برنامه ریزی 
شــرکت »فرآیندنــو« از پیشــنهادات زیر قیمت 
شــرکت ها در مناقصات، مهنــدس غنی زاده با 
گفــت: حضور  اشــاره بــه ۷0 هــزار پــروژه ناتمام 
آن  اتمــام  معنــای  بــه  پــروژه  در  یــک شــرکت 
گاه  کارفرمــا هــم بــه ایــن امــر آ نیســت و خــود 
است ولی شرکت ها برای حفظ پویایی خود و 
کار تن می دهند.  فعالیت ماشین آالت به این 
کاوی شده و به نظر  در سندیکا این موضوع وا
می رســد باید اتاق فکری درون سندیکا شکل 
که شــرکت ها را از این امر بــازدارد. البته  بگیرد 
شرکت ها در پاسخ به این رفتار خود جوابهای 
پیچیــده ای دارنــد. باید بررســی شــود چــرا در 

کــه بتــن ۵00 هــزار تومــان برای شــرکت  حالــی 
تمــام می شــود فقــط ۶0 هــزار تومــان در ازای 
آن می گیرند. بی شــک در ایــن فرایند پیچیده 
قربانــی  کــه  اســت  چیــزی  حداقــل  کیفیــت 

می شود. 

شــرکت  نماینــده  نــوروزی  حاجــی  خانــم 
کید بــر لزوم نوســازی  »ســنوپارس« نیــز بــا تا
کرد: در دنیا به ســاختار  ماشــین آالت عنــوان 
ماشــین های  و  می شــود  توجــه  ارگونومــی1 
قدیمی به این نیاز پاسخ نمی دهد. امروزه باید 
کمتــر بــا حداقل  کار را در زمــان  اپراتــور بتوانــد 
فشــار انجــام دهــد، در وســایل قدیمی نه تنها 
سرعت پایین است بلکه استانداردها از سطح 
پایین تری برخوردارند، و آالینده ها بسیار زیاد 
هســتند. بــه نظــر مــن پیشــرفت قابــل توجــه 
تکنولــوژی اســتفاده از دســتگاه های جدیــد را 

ضروری ساخته است. 

سید کمال بطحائی مدیر تولید ماشین آالت 
کــرد: از ســال  »شــرکت پرلیــت« نیــز عنــوان 
برندهــای  ارگونومــی در  دســتورات   19۶8
معــروف پیــاده شــده اســت و بــه مرور توســعه 
یافته اســت. اما نمی توان دستگاه را به خاطر 
در  گذاشــت.  کنــار  آن  اســتاندارد  نداشــتن 
انقــاب مائــو در چین، دســتور مکانیزه شــدن 
تجهیزات تولیدی داده شــد امــا اجازه ندادند 
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کنــار نوســازی  گاوآهــن جمــع شــود. یعنــی در 
پرداختنــد.  قدیمی هــم  ابــزار  از  اســتفاده  بــه 
کــه در ایــران موجــود هســتند  دســتگاههایی 
آنهــا  از  می تــوان  و  قدیمی نیســتند  خیلــی 
کرد و حتی آنها را به سیســتم جدید  اســتفاده 

کرد. مجهز 

در ادامــه مهنــدس حمیــد شــایگان عنــوان 
نوســازی  ماشــین آالت  نمی گویــم  مــن  کــرد: 
بهتــر  اوضــاع  ایــن  بــا  دیــد  بایــد  امــا  نشــود 
گیــرد یــا نــه؟ در بحــث  اســت نوســازی انجــام 
اقتصــاد ماشــین آالت، چرخــه عمــر اقتصادی 
کشــورهای  ماشــین آالت هــم مهم اســت و در 
اروپایــی با توجه به این نکته ۶-۷ ســال یکبار 
مدیــران  می کننــد.  نوســازی  را  ماشــین آالت 
ماشین آالت ما هم به تکنولوژی جدید اعتقاد 
دارند اما باید دید آیا مدیران شــرکت ها هم به 

این تکنولوژی اعتقاد دارند؟

در ادامــه مهندس امین زاده از شــرکت »دلتا 
راه ماشــین« و عضــو انجمــن تولیدکننــدگان 
شــاید  کــرد:  عنــوان  نیــز  راهســازی  ماشــین 
بهتــر باشــد به نوســازی ماشــین آالت از طریق 
انجمــن  در  بپردازیــم.  ایرانــی  تولیدکننــدگان 
مــا حداقــل 2۵ درصد ماشــین ها تولید داخل 
هستند. متاســفانه ما سالیان سال است بازار 
قــرار  را در اختیــار شــرکت های خارجــی  خــود 
کرده ایم. ما  داده ایــم و خــود را درگیر خدمــات 
مخالــف آمــدن برنــد خوب بــه ایران نیســتیم 
امــا مخالــف در اختیار قــرار دادن مجانــی بازار 
خود در اختیار شــرکت های خارجی هســتیم. 
در هــر حــال بــه نظر مــن تعمیــر و بازســازی به 
ضرر شــرکت ها است و بهتر اســت شرکت ها به 

سمت نوسازی با قیمت مناسب بروند. 
آمــوزش  مرکــز  رئیــس  شــریفیان  رضــا  دکتــر 
کــرد:   عنــوان  نیــز  هپکــو  کاربــردی  علمــی - 
بســیاری از پیمانــکاران و شــرکت ها بــه انــدازه 
کــه بدانند چه موقعی  کافی حرفه ای هســتند 
کنند. بحث بازسازی  باید ماشــین را بازسازی 
رد شده نیست ولی بستگی به استانداردهای 
کشــورهای مختلف و شرایط پروژه  مختلف در 
دارد. در واقع فراخور نوع پروژه و اقلیم موجود 

انتخاب های مختلف وجود دارد. 
مهنــدس شــایگان در راســتای صحبت های 
مهنــدس امیــن زاده دربــاره توجــه بــه تولید 
کرد و عنوان  داخلی به شــرکت هپکو اشــاره 

کــرد: در ســال 13۴0 ایران ناســیونال تشــکیل 
کرد. این ماشــین تولید  شــد و پیــکان را تولید 
کارخانــه را پایدار  شــد تــا از محــل فروش خــود 
ح را آقای رضائی داد و باعث  نگه دارد. این طر
کارخانه هیچگاه بدهکار نباشد. در هپکو  شد 
نیــز محصولــی به نــام غلطــک 12۵ تولید شــد 
ج هپکــو را مــی داد و باعــث شــد هپکو  کــه خــر
کوماتســو نیز  کنــد و ســرپا بمانــد و با  نوســازی 
قرارداد ببندد. تا آنکه فردی غیرماشــین آالتی 
گرفــت و تولید هپکو 12۵ را  در رأس هپکــو قرار 
کار بومک و هام وارد شدند  کرد. با این  متوقف 
که  و چینی هــا هــم بــه ایــران آمدنــد. شــرکتی 
کشــور بود با شــرایط  همواره جزو بهترین های 
کشــور ما  نامطلوبــی روبــرو شــد. متاســفانه در 
که وجهه  بــرای حراســت از شــرکت های بــزرگ 

کافی صورت نمی گیرد. ملی دارند، دقت نظر 

غامرضــا داودی فــر مدیربازاریابی و فروش 
کرد: در زمان جنگ با وجود  هپکــو نیز عنوان 
کمبــود منابــع و لــزوم هزینــه آن بــرای خریــد 
ســاح، بودجــه ای بــرای تشــکیل هپکــو تعلق 
گر متکی  که ا گرفت. چون اندیشــه بر این بــود 
بــه خــود نباشــیم بــا شــرایط تحریــم آن دوره 
اوضــاع بدتــر می شــود. هپکــو بــرای مملکــت 
کــرد و تســلیحات زیــادی از قبیــل بولــدزر  کار 
عملیاتی با ارتفاع 180 با توان D1۵۵ ساخت؛ و 
کافی است تا برخورد  همین پیشینه درخشان 
که شــرکت مشکاتی دارد،  مناســبی  در دوران 
گر امروز المپ باالی ســر  با آن شــود چنانچــه ا
مــا خاموش شــد نبایــد آن را بشــکنیم. شــاید 
کرد. در واقع به  کســی پیدا شــد و آن را روشــن 
دلیل شــرایط اقتصادی مملکت، المپ هپکو 
کــم نور شــده اما خاموش نشــده اســت. هپکو 
کشور  که در  دارای تجهیزات و پتانسیلی است 

مثال زدنی است. 
کــه هپکو  مهنــدس انصاف پــور با بیــان این 
چه پیر باشــد چه جوان، مادر ماشــین آالت 
کشــور اســت، افزود: بحث امروز بیشتر از دید 
بهره بــردار جلــو رفت نــه نگهدارنــده. در حالی 
کثر ما نگهدارنده هســتیم. با فرض نرمال  کــه ا
گفت  بودن شــرایط  و وجود منابع آیا می توان 
وضع نت ما خوب می شد؟ پاسخ منفی است 
کــه بــه خاطــر نگهــداری غلط  کــه چیزی  چــرا 
از دســت می دادیــم در شــرایط مطلــوب چنــد 
کــه بــا ایــن همه دشــواری  برابــر می شــد. چــرا 
کافــی نمی گذاریم. باید  برای ماشــین ها ارزش 

کــه بــرای ماشــین های  ببینیــم چالش هایــی 
جدیــد پیــش می آیــد چــه خواهــد بــود. وقتی 
شــد  تحریــم  جنوبــی  آفریقــای  آپارتایــد  رژیــم 
نگهداری ماشــین آالت رشــد یافت چون دیگر 
کنند و  می دانســتند نمی تواننــد ماشــین وارد 

به فکر نگهداری افتادند. 
چــون نیروی انســانی آمــوزش دیــده نداریم با 
سونامی ماشــین آالت جدیــد نابود می شــویم. 
متاســفانه شــرکت ها از ارتقــای دانــش نیــروی 
انســانی خــود پشــتیبانی نمی کننــد. بــا وجود 
اعــام مــا بــرای داوطلــب بــودن بــرای آموزش 
ســرویس و نگهداری، هیچ شــرکتی بــرای این 
کاری  کار اعــام آمادگــی نکرد. وقتی شــرکت ها 
در دســت اجــرا ندارند نســبت به آمــوزش ابراز 
کار دارند می گویند  بی رغبتی می کننــد و وقتی 

کافی برای آموزش نداریم. وقت 
مــا چالش های جدی در برابر بزرگترین دارایی 
شرکت ها داریم. از این رو آبان ماه در همایش 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی پنلــی بــه نــام 
نکتــه  ایــن  بــه  و  داریــم  ماشــین آالت  نــاوگان 
کــه چرا بــا وجــود اینکــه بزرگترین  می پردازیــم 
اســت،  آنهــا  ماشــین آالت  شــرکت ها  دارایــی 
بدتریــن برخــورد هــم بــا همیــن ماشــین آالت 
کمی به خودمــان نگاه  صــورت می گیــرد. بایــد 
و  شــرایط  شــدن  درســت  بــا  بدانیــم  و  کنیــم 
بــدون تغییر طرز فکر ما شــرایط تغییر نخواهد 
کــرد. متاســفانه یکــی از مشــکات مــا مدیران 
مدیــران  بــه  توجهــی  کــه  هســت  شــرکت ها 

ماشین آالت ندارند.

رســمی کارشــناس  امیــر  خســرو   مهنــدس 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان  نیــز   دادگســتری 
وضــع دولــت و نهادهــای دولتــی بحــث خرید 
ماشین آالت نو دشوار است و باید به تعمیرات 
و نوســازی بــا هماهنگــی الزم اندیشــید. مثــا 
برخی تاورکرین های دهه ۷0 از طرف ســازمان 
نبایــد  و  شــده اند  ج  خــار رده  از  اســتاندارد 
کــرد. یــا T.B.Mهای  بــرای تعمیــر آنهــا هزینه 
قدیمی مصــرف برق باال و قطعات بزرگی دارند 

و تعمیر آنها به صرفه نیست.
وی افــزود: در مــورد حقــوق اپراتورهــا نیــز باید 
تجدیــد نظــر شــود تــا انگیــزه الزم بــرای توجــه 
به ماشــین آالت ایجاد شــود. در یــک مورد  ۴0 
ریــل  از  کشــور  گــن در 20 منطقــه مختلــف  وا
کــه بــا بررســی دلیــل آنهــا متوجــه  ج شــد  خــار
کــم بــودن  شــدیم بیشــترین دلیــل ایــن امــر 
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حقــوق یــا نامســاعد بــودن شــرایط اپراتورهــا 
بود. همین مسئله در اپراتور ماشین آالت هم 
کثر پروژه ها تهاتری  صادق اســت. متاســفانه ا
باالبــردن  بــرای  مناســب  درآمــد  و  شــده اند 
حقوق وجود ندارد. از طرفی ورود شرکت ها در 
پروژه های B.O.T نیاز به آموزش دارد. عموما 
پروژه هــای  در  ورود  از  خارجــی  شــرکت های 
می کننــد.  خــودداری   B.O.T دوم  دســت 
که در  مســئله آموزش نه تنها در ماشــین آالت 
مــورد ورود شــرکت ها در پروژه هــا الزم اســت. 
وی پیشــنهاد داد با صاحبان ماشین آالت در 

صنف معدن دارها نیز مشورت شود.

مهندس حسین ردائی از شرکت »سپاسدر« 
کرد: بــا توجه به اینکــه مدیرعامل  نیــز عنوان 
تعمیــرات  و  نگهــداری  بــر  سپاســدر  شــرکت 
کار را به  گذشــته ایــن  کیــد دارد، در  صحیــح تا
نمایندگی ها ســپرده بودند. همــه پیمانکاران 
کار  بــه دلیــل اولویــت پــروژه ترجیــح می دهند 
کاری تخصصی است به نمایندگی ها  که  نت را 
کم شــدن  بســپارند امــا بعــد از بحــث تحریم و 
فعالیــت نمایندگی هــا مــا ناچــار شــدیم روی 
پــای خــود بایســتیم و بحــث نــت را در داخــل 
کنیــم. در ایــن زمینــه اولویــت  شــرکت دنبــال 
اول مــا حمایــت از تولیــدات داخلی اســت. ما 
معضانت زیادی در زمینه آنالیز روغن داریم و 
که شــرکتهای  نتایج آن ما را قانع نمی کند چرا 
آنالیــز روغن اطاعات شــرکت ســازنده روغن را 
ندارند. امیدوارم روشــی بهینه برای اســتفاده 

از آنالیز روغن پیدا شود. 

در ادامه مهندس حسن رضائی مدیرعامل 
کــه  کاری  اینکــه  بیــان  بــا  شــرکت »تورانتــو« 
انجــام  اقتصــادی  شــرایط  ایــن  در  دوســتان 
می دهند و ماشــین آالت شرکت ها را سرپا نگه 
داشــته اند تخصــص نیســت بلکــه هنرمنــدی 
کــرد: در حــال حاضــر وضعیــت  کیــد  اســت، تا
ماشــین آالت مــا چه نســبت به قبــل از برجام 
و چــه نســبت به بعــد از برجــام اینگونه اســت 
کــه مــا مشــکات حاضــر را از قبل داشــتیم اما 
کرده انــد و آشــکار  امــروزه ایــن مشــکات عــود 
و باعــث شــده اند مــا نســبت بــه ماشــین آالت 
کنیم. در هر حــال برای  نــگاه اقتصــادی پیــدا 
نوشــتن مانیفیســتی در ایــن بــاره، اول بایــد 
کار و اهداف خود را بدانیم و در جمع  فلســفه 
محــدودی آن را بنویســم و ســپس در جمــع 
کنیــم. متاســفانه مــا در  عمومــی آن را بررســی 
حــال حاضر ســعی داریم معادلــه ای  Nبعدی 
کــه جوابگــوی  بنویســیم  ماشــین آالت  بــرای 

همه مسائل ماشین آالت باشد. 
کرد: در  در ادامــه مهنــدس شــایگان عنــوان 
گذشــته از اصطــاح » جایــگاه ماشــین آالت« 
جایــگاه  روی  کیــد  تا و  نمی شــد  اســتفاده 
»مدیــر ماشــین آالت« بــود. امــا امــروز جایگاه 
مدیرماشــین آالت مبهم اســت چــون در مورد 
ایــن  در  متخصــص  انســانی  نیــروی  تربیــت 
کار ســاختاری صــورت نگرفتــه اســت.  زمینــه 
کــه پــروژه اصفهــان- تهــران انجام  در دورانــی 
می شــد و ماشــین آالت زیــادی وارد می شــد، 
قیمتــی  بــا  را  ماشــین  دادم  پیشــنهاد  بنــده 
بیشــتر از قیمــت تمــام شــده بــه پیمانــکاران 

تحویــل دهند و با مابه التفاوت آن به احداث 
کننــد. تــا در ایــن  کاربــردی اقــدام  دانشــکده 
دانشــکده ها به تربیت نیروی انسانی مناسب 
ایــن  در حــوزه ماشــین آالت پرداختــه شــود. 
پیشــنهاد مــورد توجه قــرار نگرفــت، البته این 
کارآفرینــی انجام داد و  کار را بعدهــا دانشــکده 
گرفته شــد این دانشکده به دانشگاه  تصمیم 

تبدیل شود. 

گفــت:  مهنــدس حســن رضایــی در پاســخ 
ح درس  کــه طر کســانی بودم  مــن جزو اولین 
کارشناســی ماشــین آالت را نوشتم  کاردانی و 
گرفتــم  و در ســتاد انقــاب فرهنگــی مصوبــه 
کارشناســی را در  کاردانــی یــا  کــه اولیــن دوره 
کنم. برای  کشــور اجــرا  یکی از دانشــگاههای 
کردم و دیدم دانشگاه  کار بررسی  اجرای این 
مهندســی ســمنان یک دوره ماشــین آالت را 
کرده اســت. در ســال 13۷۴ به دانشگاه  اجرا 
کــه رئیس دانشــکده  کردم  ســمنان مراجعــه 
گفــت: دوره ماشــین آالت برای ما  مهندســی 
گــران تمــام می شــود و مــا تــوان مالــی اجرای 
کنــون بــه خاطر  آن را نداریــم. از آن زمــان تــا 
گــران بــودن ماشــین آالت و نبــود اســتاد، تــا 
کنــون هیــچ دانشــگاه معتبــری حاضر نشــده 
کنون چند دوره  کند. ما تــا  ایــن دوره را اجــرا 
آموزشــی با حضور اســاتید خارجی در شــرکت 
کردیم و با استقبال اندکی در این  خود برگزار 

مورد مواجه شدیم.
پــس از انتقاد خانم حاجی نوروزی از اشــتغال 
کــه تحصیــات ماشــین آالتی ندارنــد  افــرادی 
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بــه جای تحصیل کردگان این رشــته به عنوان 
اعتــراض عــادل  از  بعــد  مدیــر ماشــین آالت و 
»جهانپــارس«  ماشــین آالت  مدیــر  حیــدری 
بــه نبــودن ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت، 
محمــود نصیــری نماینــده شــرکت ســاخت و 
کرد:  توســعه زیربناهــای حمــل و نقل عنــوان 
قبل از انقاب وزارت راه و شهرســازی مدرســه 
کــه بعدهــا بــه   کــرد  عالــی فنــی راه را تاســیس 
تفویضــی  شــهید  علمی کاربــردی  آموزشــکده 
کنون این آموزشــکده در  تغییــر نــام داد. هــم ا
ناپیوســته  کارشناســی  و  کاردانــی  دوره هــای 
مهندســی  فنــی  و  تخصصــی  رشــته های 
راهــداری، مکانیــك ماشــین آالت  راهســازی، 
و  معمــاری،  عمــران،  راهســازی،  و  راهــداری 
ســاختمان و شهرســازی دانشــجوی درحــال 
گروه ژاپنی  که  تحصیــل دارد و در ســال 13۶۵ 
کردنــد این  کیــد  بــرای بازدیــد آمــده بودنــد تا
مجموعه آموزشــی بی نظیر است. اما در حال 
حاضــر تاســیس و اداره چنیــن مجموعه هایی 
کارفرما مجموعه ها  محدود شده است. وقتی 
کــرده و نیرویــی تربیــت نمی کنــد راهــی  را رهــا 
کــه بخش خصوصــی برای  نمی مانــد جــز این 
آمــوزش نیروی انســانی متخصص موسســاتی 

کند.  راه اندازی 
نصیــری،  مهنــدس  ســخنان  بــه  پاســخ  در 
ســندیکا  کــرد:  عنــوان  غنــی زاده  مهنــدس 
تاش هایــی برای تبادل دانشــگاه و صنعت با 
همــکاری هپکــو، دانشــگاه علمی-کاربردی و 
کرده است. در  دانشــگاه صنعتی شریف شروع 
نظر داریم مدیران صنعت را به دانشگاه ببریم 
و ســعی داریم دانشــجویان ســطوح بــاال برای 
تحصیــل خــود از حمایــت صنعــت برخــوردار 
باشــند تــا بــازده آموزش آنهــا به خــود صنعت 

بازگردد. 
اولیــن  کــرد:  تصریــح  انصاف پــور  مهنــدس 
که به طور رســمی برای ماشــین آالت  مرجعــی 
کــه  بــود  حرفــه ای  و  فنــی  ســازمان  کــرد  کار 
مشــکل  داشــت.  ســاعته   900 دوره هــای 
کــه مــا در هپکــو  گرانــی ماشــین بــود  آنهــا نیــز 
آمــوزش  دوره  یــک  را  آنهــا  غ التحصیــان  فار
ادامــه  کار  ایــن  دالیلــی  بــه  ولــی  می دادیــم 
نیافــت. جهــاد نصــر و جهادهــا نیز این رشــته 
کردنــد و  را در دانشــگاه علــم و صنعــت برقــرار 
ماشــین آالت  مدیــران  آنهــا  غ التحصیــان  فار
دومیــن  در  بعــدی  تــاش  شــدند.  جهادهــا 
از  بــود.  کاربــردی  علمــی و  دانشــگاه  تــاش 

که متاســفانه  جملــه هپکــو و شــهید تفویضی 
غ التحصیــان آنهــا را شــرکت ها اســتخدام  فار
نمی کنند. ما سعی داریم به شرکت ها بگوییم 
بــه  بایــد  و  شماســت  دارایــی  ماشــین آالت 
افــراد قابل اعتماد و متخصص ســپرده شــود. 
گفتم مشــکل ما نداشــتن دانشــگاه  چنانچــه 
نیســت بلکه دیدگاه مدیران شــرکت ها است. 
مــا مدیریــت پــروژه علمی نداریــم و بــه تبع آن 
مدیریــت ماشــین آالت را دانــش نمی دانیــم. 
هدف ما توســعه بحث مدیریت ماشــین آالت 
در شــرکت ها اســت. بایــد بــا تکنولــوژی نویــن 
ماشــین آالت آشنا شــویم و بدانیم بی توجهی 
عمومــا  کــه  تکنولوژی هــا  حــوزه  در  تغییــرات 
دیجیتالی هستند چه شکافی ایجاد می  کنند. 
ایــن  جمع بنــدی  در  غنــی زاده  مهنــدس 
گفــت: هیــچ وقــت تصــور نکنید  هم اندیشــی 
مدیران شــرکت ها غافل از اطاعات هســتند. 
اما مدیریت ماشــین آالت باید توانمند شــود و 
گردد. ایــن مدیران  بــا مدیریــت پروژه هم تــراز 
بــه مدیــران  بایــد برنامــه و پیشــنهاد خوبــی 
گران  شــرکت ها بدهند تا نظر آنها جلب شــود. 
بودن آموزش نســبی اســت اما اغلــب مدیران 
نیــروی  بــرای  هزینــه  پرداخــت  بــا  شــرکت ها 
کارآمــد موافــق هســتند و معتقدنــد  انســانی 
کارآمــد در ایــن زمینــه انگشــت شــمار  نیــروی 
اســت. مــا ســعی داریــم برنامه هایــی آمــوزش 

)بــا  اســتانها  و  ســندیکا  در  را  ماشــین آالت 
همــکاری خــود آنهــا( پیــش ببریــم تــا مدیران 
ماشــین آالت مــا توانمنــد شــوند و بتواننــد بــا 
وضعیــت  روی  تصمیم گیری هــا  در  دخالــت 
زمینــه  ایــن  در  بگذارنــد.  تاثیــر  ماشــین آالت 

کتاب هایی نیز تهیه شده است. 
کــرد: چالش هــای زیادی  کیــد  وی در پایــان تا
در حــوزه ماشــین های عمرانــی وجــود دارد از 
جملــه اینکه در اثر شــرایط ســال های تحریم، 
کرده  ماشــین آالت و مدیریــت آنهــا افت پیــدا 
دسترســی  قطعــات  بــه  کــه  مدیــری  اســت. 
کنــد.  نــدارد نمی توانــد از ماشــین نگهــداری 
عمــر  کــه  ماشــین آالتی  مــورد  در  بازســازی 
چنــد  هــر  اســت  مطــرود  دارد  ســاله   30-20
کــه با  مدیــران ماشــین آالت مــا هنــری دارنــد 
ماشــین آالت30 ساله ســر می کنند. برای حل 
مسائلی از این دست نیاز به تدوین برنامه ای 
کــه امیدواریم بــا جمع بندی  راهبــردی داریم 
که از طریق برگه نظرســنجی  نظر شــما عزیزان 
گام های اولیــه جهت  به دســت مــا می رســد، 

تدوین آن برداشته شود. 

1-ارگونومیــک علــم طراحــی ســازگار محیــط 
لغــت  اســت.  کاربــران  بــا  محصــوالت  و 
بــه  »ارگــون«  یونانــی  لغــات  از  ارگونومیــک 
معنــای  بــه  »نومــوس«  و  »کار«  معنــای 
اصطاحــا  و  اســت  شــده  گرفتــه  »قانــون« 
کار بــرای افــراد، از طریق  بــه معنــی انطبــاق 
طراحــی وظیفه و روش ها و نیز انطباق افراد 
کار از طریــق اســتفاده مناســب از چیــدن  بــا 
توجــه  بایــد  می باشــد.  صحیــح  روش هــای 
که آنچه برای یک نفر مناســب است  داشــت 
نباشــد.  مناســب  دیگــری  بــرای  می توانــد 
مدنظــر  بایــد  مجــزا  روش هــای   بنابرایــن 

گیرند. قرار 
گاهی   ارگونومیک در نظر اول ممکن اســت آ
و علــم جلوگیــری از صدمــات و ناراحتی های 
که  پیــش بینی نشــده معنــی شــود در حالی 
وقــوع  بررســی  از  پیــش  آن  اصلــی  موضــوع 
ضایعــه ای، تقویــت راحتی و روانــی عملکرد 
انســان ها  کــه  کــرد  نبایــد  فرامــوش  اســت. 
اینکــه  بــرای  و  هســتند  محدودیــت  دارای 
فعالیــت  محدویت هــا  وجــود  بــا  بتــوان 
بــه  بایــد  محیــط  شــرایط  داشــت،  مناســبی 

گردد.  گونه ای مناســب طراحی 

 مهندس غنی زاده: 
ســندیکا تالش هایــی بــرای تبــادل 
دانشــگاه و صنعــت بــا همــکاری 
هپکــو، دانشــگاه علمی-کاربــردی 
و دانشــگاه صنعتی شــریف شــروع 
کــرده اســت. در نظر داریــم مدیران 
صنعت را به دانشگاه ببریم و سعی 
داریم دانشجویان سطوح باال برای 
تحصیــل خــود از حمایت صنعت 
برخوردار باشند تا بازده آموزش آنها 

به خود صنعت بازگردد. 
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پشت پرده تخصیص
 بودجه های عمرانی

ر کردند اعضای کمیسیون عمران م

کنــون تعداد  بــر اســاس آخریــن آمارهــا، هــم ا
ح  طــر  2۴9۵ و  ملــی  عمرانــی  ح  طــر  1۴22
عمرانی اســتانی نیمه تمام و درمجموع 391۷ 
ح عمرانــی ملــی و اســتانی نیمه تمام روی  طــر
کــه بــرای اتمــام آن هــا  دســت دولــت مانــده 
که دســت کم  بودجــه قابل توجهــی نیاز اســت 
اعتبارات تخصیص نیافته در بودجه ۴00 هزار 
میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود. تحریم های 
کشــور  مالــی و بانکــی اعمال شــده بــر اقتصــاد 
کاهش قیمت نفت  طی ســال های اخیر و نیــز 
که پس از ســال 201۴ بی ســابقه بوده اســت و 
بودجــه ای،  محدودیت هــای  بــروز  درنتیجــه 
ح های موردنظر ازجمله پروژه های  اجرای طر
اســت.  کــرده  مواجــه  مشــکل  بــا  را  عمرانــی 
باوجــود نگرانی هــا از ادامــه دار بــودن ســطح 
فعلــی قیمــت نفت، دولــت یازدهم بــه تأمین 
ح های عمرانی نگاه ویژه ای داشته  بودجه طر
ح هــا،  طر ارزیابــی  مشــکات  از  یکــی  اســت. 
که سبب می شود  کشــور اســت  وجود تورم در 
هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شــده محقق 
خ تورم نیز  نشــده و درعین حال پیش بینی نــر
بــه دلیــل اثرگــذاری بــر پــروژه بــه پارامترهــای 

تخمینی اضافه شود.

عده ای اولویت پروژه ها را
تعیین می کنند

عمــران  کمیســیون  عضــو  زمینــه  همیــن  در 
شــورای  عمرانــی  پروژه هــای  دهــم  مجلــس 
ح هــا  اســامی بابیان این کــه اجــرای تمــام طر
بــرای برنامــه ششــم یعنــی تا ۵ ســال آینــده در 
گفت: دولت برای اتمام  گرفته شــده است  نظر 
گام هایی برای خصوصی ســازی  ایــن پروژه هــا 
گفت وگو  کلیــا در  برداشــته اســت.یوناتن بــت 
گفــت: متأســفانه منابــع و درآمدها  بــا »صما« 
دولــت بــا میزان پروژه هــا همخوانی نداشــته و 
ایــن عــدم و درنهایــت باعث عدم همپوشــانی 
تخصیص یافتــه  بودجــه  درنتیجــه  می شــود. 
نتوانسته پروژه های ناتمام را به اتمام برساند. 
کلدانیان در مجلس دهم  نماینده آشــوریان و 
گفــت: تصمیم گیــری ســرمایه گذاری به ویژه در 
کشــورهای درحال توسعه  بخش عمومی برای 
ازجمله ایران دارای پیچیدگی های مخصوص 

به خود است.
شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  عضــو 
اســامی با بیان این که وجود برخی فشــارهای 
منطقه ای، اقتصادی و اجتماعی نیز می تواند 
منابــع را از مســیر تخصیــص بهینــه اقتصــادی 
منحــرف می کنــد یــادآور شــد: برخی از افــراد با 
همراهی عــده ای باعث تغییرات در اختصاص 

پروژه هــا می شــوند؛ و  اولویت هــای  و  بودجــه 
بــه  نوعــی باعــث حضــور دســت های آلــوده در 

بودجه بندی پروژه ها عمران می شوند.
کلیــا در این خصوص افزود: متأســفانه در  بت 
ســفرهای اســتانی مقامات هم دیده می شود 
که  ح هایی بشــود  دولــت ناچار بــه پذیرش طر
گفــت:  اهمیــت باالیــی نــدارد. وی درنهایــت 
هیچ دولتی دوست ندارد پروژه ها ناتمام باشد 
زیــرا به جز هــدر رفــت بودجــه و بدنامی چیزی 
گرفتن اهداف  نــدارد؛ بنابرایــن بایــد با در نظــر 
نیــز محدودیت هــای موجــود،  ســرمایه گذار و 
کمیــاب در قالــب  بهتریــن اســتفاده از منابــع 
ح های ســرمایه گذاری دارای اولویت انجام  طر

شود.

هزینه های تعطیلی پروژه های عمرانی 
گران تمام می شود  برای دولت 

کمیســیون عمــران مجلــس  همچنیــن عضــو 
شورای اســامی گفت: اتمام پروژه های ناتمام 
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۷00 از  بیــش  نیازمنــد 
اعتبار اســت. حســن علوی با اشــاره بــه اینکه 
گران  هزینه های تعطیلــی پروژه ها برای دولت 
تمام می شــود، اظهار داشــت: در حــال حاضر 
دولت به بســیاری از پیمانــکاران بدهکار بوده 
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و دولت نمی تواند به موقع مطالبات این افراد 
را بپردازد.

کــرد: تعطیلی پروژه هــای عمرانی  وی تصریــح 
نه تنها به ضرر دولت اســت، بلکــه پیمانکاران 
نیز با این اتفاق، بیکار شده و فقط چند درصد 
از مبلغ طی شده نصیبشان می شود، بنابراین 
گذر زمان و عدم ادامه ساخت وساز، مصالح  با 
خریداری شــده به مرورزمان فرسوده و تخریب 

خواهد شد.
مواقــع،  از  بســیاری  در  داد:  ادامــه  علــوی 
که به طــور مثال قرار بــود با هزینه  پروژه هایــی 
یک میلیاردی تمام شــود، بــه دلیل تخصیص 
نیافتــن اعتبــارات و پرداخــت هزینــه تعطیلی 
تومــان  میلیــارد  بــه ۵  پیمانــکاران  بــه  پــروژه 
ایــن امــر آســیب های  کــه  کــرد  افزایــش پیــدا 
کشور وارد  بی شماری را به بخش های عمرانی 

کرده است.
شــورای  مجلــس  عمــران  کمیســیون  عضــو 
اتمــام  این کــه طوالنــی شــدن  اســامی بابیان 
بــا  زیرســاخت ها  ک  اســتها به جــز  پروژه هــا 
آینــده  ســال های  اجرایــی  آیین نامه هــای 
شــد:  متذکــر  داشــت  نخواهــد  هماهنگــی 
قدیمی شــدن  تخریــب،  فرسوده شــدن، 
می توانــد  پــروژه  در  به کاررفتــه  فّناوری هــای 
خطــر بزرگــی برای هــدر رفت بودجه محســوب 
شــود. علوی با اشاره به اینکه خصوصی سازی 
می توانــد راهــکار جــدی برای حــل این موضع 
کشور ما در حیطه سرمایه گذاری  گفت:  باشد، 
بــا بحــران روبــرو اســت و مشــوق هایی توجیــه 
خصوصــی  بخــش  ورود  بــرای  شــده ای 
بســیاری  خصــوص  ایــن  در  و  نــدارد؛  وجــود 
اعطــای  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاران  از 
و  می بخشــند  لقایــش  بــه  را  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  پرســه  وارد  نیســتند  حاضــر 
گفت: هرســاله  شــوند. ایــن نماینــده مجلــس 
بودجــه بخش عمــران صرف بخش هــای دیگر 
کل بودجــه عمران در  می شــود به طــور مثال از 
ســال 9۴ تنهــا 2۵ هــزار میلیارد تومــان محقق 
کمیســیون عمران مجلس شــورای  شــد. عضو 
جــاری  ســال  در  امیدواریــم  اســامی گفت: 
کــه بــرای حوزه هــای عمرانی  تمامی اعتباراتــی 
کامــل اختصــاص  گرفتــه شــد به طــور  در نظــر 
که باید صرف  یابــد تــا بیش از آن، هزینه هایــی 
ساخت وســاز شــود، بــرای مســائل حاشــیه ای 

استفاده نشود.

تکمیل پروژه ها اولویت بندی شود
کمیســیون  همچنیــن در ایــن خصــوص عضو 
بخش عمران مجلس شــورای اســامی بابیان 
کــه عــدم وجــود آمارهــای دقیــق باعــث ایجاد 
مشــکات متعدد در اتمام پروژه ها شده است 
گفت: یکی از مشــکات اساســی بر ســر راه این 
اطاعــات  و  داده هــا  بــه  دسترســی  تصمیــم 
بــه دلیــل نبــود سیســتم یکپارچــه داده هــا و 
اطاعــات و محرمانــه بــودن برخــی داده هــا از 
دیــدگاه ســازمان ها و نهادهــای متولی اســت. 
گفت:  کوســه غروای در این خصــوص  شــهرام 
ح جــز بــا دسترســی به  کــه ارزیابــی طــر از آنجــا 
تمــام داده هــا و اطاعــات یــک پــروژه و اقــام 
درآمــدی و هزینــه ای پــروژه به صــورت بســیار 
جزئــی امکان پذیر نیســت، عدم دسترســی به 
برخــی اطاعــات نیز می تواند منجــر به ارزیابی 
ناصحیــح پروژه شــود. درعین حــال در صورت 
دسترســی بــه داده هــا و اطاعات عــدم برآورد 
صحیــح و همچنیــن تجزیه وتحلیل نادرســت 
کشور در پی  نتایج نیز هزینه های باالیی برای 

خواهد داشت.
وی در خصــوص اثــرات تحریــم برعــدم تحقق 
تحریم هــای  گفــت:  تخصیص یافتــه  بودجــه 
کشــور در  مالــی و بانکی اعمال شــده بر اقتصاد 
که  کاهش قیمــت نفت  ســال های اخیــر و نیــز 
و  اســت  بــوده  بی ســابقه  ســال 201۴  از  پــس 
بودجــه ای،  محدودیت هــای  بــروز  درنتیجــه 
ح های موردنظر ازجمله پروژه های  اجــرای طر

کرده است. عمرانی را با مشکل مواجه 
گفت: با توجه به روش های  غــراوی در خاتمه 
محــدود  شــرایط  در  ح  طــر ارزیابــی  موجــود 
می تــوان ایــن قبیــل پروژه هــا را اولویت بنــدی 

کرد.

ح های اولویت دار انتخاب طر
 برابر با حفظ ثروت ملی

ح های  نتیجــه ارزیابــی نادرســت پــروژه در طر
خصوصــی، ضــرر و زیــان بنــگاه و حتــی خــروج 
بنــگاه از بــازار خواهد بود. این در حالی اســت 
موضــوع  عمومی همچــون  ح هــای  طر در  کــه 
ح به  ح اســت؛ شکســت طــر منابــع ملــی مطــر
معنــی هــدر رفــت ثــروت ملــی اســت. اهــداف 
و  کمیتــی  حا مســائل  عمومــی،  ح هــای  طر
رفــاه اجتماعــی بــوده و معمــواًل بــا تعهــدات و 
فشارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... 
زیــادی روبــه رو هســتند. ازایــن رو در انتخــاب 
ح هــای اولویــت دار و تخصیــص غیــر بهینه  طر
منابــع، بــه معنــای زیــان عمــوم مــردم بــوده 
و عواقــب ســخت تری را نســبت بــه شکســت 
ح هــای خصوصــی در پــی دارد. بــا توجــه  طر
بــه ســاختار نهادهــای نظارتــی و در مــواردی 
یــک  اجــرای  قانــون،  صحیــح  اجــرای  عــدم 
کشــورهای در حــال   پــروژه ســرمایه گذاری در 
 توســعه با آثــار خارجی متعددی مرتبط اســت

کردن آنها از دشواری خاصی برخوردار  کم  که   
است.
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چشم انداز  اقتصاد  
یک تریلیون دالری ایران 

ی از اقتصاد ایران مک  کین ر  گزار موسسه معت

گزارش تحلیلی، با بررسی  دنیای اقتصاد: یک 
کید  ظرفیت های ایران پس از لغو تحریم ها و تا
بر انجام سیاست های اصاحی تا سال 203۵، 
معتقد اســت ایران پتانســیل افزایش یک هزار 
میلیــارد دالری در تولیــد ناخالــص داخلــی و 
ایــن  دارد.  را  نفــری  میلیــون   9 اشــتغال زایی 
گزارش از سوی نویسندگان موسسه مطالعاتی 

معتبر »مک کینزی« تدوین شده است. 
»تنــوع  موسســه،  ایــن  تحلیــل  اســاس  بــر 
»طبقــه  علمــی«،  »آمــوزش  اقتصــادی«، 
مصرف کننــده در حــال رشــد«، »جمعیتــی بــا 
کارآفرینــی«  خ شهرنشــینی بــاال« »فرهنــگ  نــر
جریان هــای  بــرای  راهبــردی  »موقعیــت  و 
که  بین مــرزی« ۶ مزیت اقتصاد ایران هســتند 
دســتیابی بــه یــک جهــش اقتصــادی در عصر 
کشــور  بــرای  را  جهانــی  اقتصــاد  بــه  بازگشــت 
گــزارش مطالعاتی  ممکــن می کنند.  بر اســاس 
کنار  منتشــر شــده، بــرای ایــن منظــور بایــد در 
کان، چهــار موتــور محرکه نیز  اصــاح اقتصــاد 
فعــال شــود. نخســت؛ بازدهی منابــع طبیعی 
تولیــدی  بــزرگ  صنایــع  دوم؛  شــود.  بهینــه 
و  اصلــی  مصالــح  خــودرو،  همچــون  داخلــی 
کاالهــای مصرفــی روزانه، بــه بخش های قابل 
شــود.  تبدیــل  بین المللــی  ســطح  در  رقابــت 
ســوم؛ ایــران بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان 

کــرده و تقویت نقــاط قوت برای رشــد  حرکــت 
و  اطاعــات  فنــاوری  همچــون  بخش هایــی 
ارتباطات و خدمات مالی را ســرعت ببخشــد. 
نهایتــا؛ زیرســاخت های فیزیکــی و دیجیتالــی 
گســترش یابند. از نظر نویسندگان  نوســازی و 
گزارش،  تحقق پتانســیل رشــد اقتصادی  ایــن 
یــک هــزار میلیــارد دالری و حصــول 9 میلیون 
فرصت شغلی برای ایران، مستلزم بسترسازی 
کلیدی رشــد ســریع، شــامل اقداماتی  عوامل 
بــرای »افزایش جذابیــت برای ســرمایه گذاران 
کان«،  اقتصــاد  ثبــات  »تضمیــن  خارجــی«، 
ارتبــاط  و  مالــی  نظــام  تعمیــق  و  »تقویــت 

بین المللی آن« و... است.
 

کینزی از اقتصاد ایران گزارش مک  
از  کــه  کینــزی  مــک   جهانــی  موسســه 
و  مشــاوره ای  موسســات  برجســته ترین 
اندیشکده های خصوصی در سطح بین المللی 
تحلیلــی  مطالعــه ای  در  می شــود،  محســوب 
بــا عنــوان »ایــران: فرصــت رشــد یــک تریلیون 
دالری« بــه ارزیابــی وضعیــت اقتصــاد ایــران و 
کشــور پرداخته  ظرفیت های بالقوه اقتصادی 
کــه تاریــخ  گــزارش  اســت. در شناســنامه ایــن 
ژوئــن 201۶ )شــهریور 139۵( را در خــود دارد، 
حاتمــی«،  »همایــون  دابــز«،  اســامی »ریچارد 

»تــرا االس«، »صبــا عرب« و »ارســان مهتافر« 
ج شــده و ترجمه آن  به عنــوان نویســندگان در
نیز، از سوی »حنظله سلیمانی« و »جواد عرب 
گزارش  گرفته است. این  یارمحمدی« صورت 
در پیش گفتار خود به چشم انداز اقتصاد ایران 
کرد و با  بعــد از اجــرای توافق هســته ای اشــاره 
بیــان اینکه »با لغو برخی از تحریم ها، ایران در 
حــال حاضــر فرصــت ارتبــاط مجدد بــا جامعه 
جهانــی را دارد«، پرســش هایی را درخصــوص 
و  پســابرجام  ایــران  اقتصــادی  فرصــت  ابعــاد 
کرده  ح  چگونگــی اســتفاده از این فرصــت، طر
اســت. بر اســاس این متن، انــزوای اقتصادی 
در نتیجه تحریم ها باعث رشــد نامتوازن ایران 
کشــور از مــوج ارتقای بهره وری  و عقب ماندن 
گونه ای تولیدناخالص  و جهانی شدن شد؛ به 
که در ســال 1989 معــادل ترکیه  داخلــی ایران 

بود، در سال 201۴ نصف ترکیه بوده است.
که بعد از چند ماه  این مطالعه، اضافه می کند 
تحقیقــات عمیــق و بررســی مفصــل 18 بخش 
اقتصــادی ایران، به این نتیجه رســیده اســت 
کــه ایــران ظرفیــت افــزودن یــک تریلیــون دالر 
)یــک هــزار میلیــارد دالر( بــه تولیــد ناخالــص 
داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل جدید را دارد. 
کینزی،  طبق تحلیل موسسه سرشناس مک  
»شــرکت های  پتانســیل،  ایــن  تحقــق  بــرای 



ر                                  اد یا   
شهریور  1395 

شماره 346

63

داخلــی بیشــترین تاثیــر را در رشــد آتــی دارند، 
اما شــرکت های بین المللی هم نقش بســزایی 
کرد. آنها عاوه بر ســرمایه گذاری،  ایفا خواهند 
وارد  نیــز  را  مدیریــت  دانــش  و  تکنولــوژی 
کــه می توانــد باعث بهبود چشــمگیر  می کننــد 
در بهره وری شود«. بر اساس این متن،  تحقق 
پتانســیل رشــد یــک تریلیــون دالری اقتصــاد 
کلیــدی  ایــران؛ مســتلزم بسترســازی عوامــل 
رشــد ســریع، شــامل اقداماتــی بــرای افزایــش 
کشــور برای ســرمایه گذاران خارجی،  جذابیت 
کان، تقویت و تعمیق  تضمیــن ثبات اقتصــاد 
نظــام مالــی و ارتبــاط بین المللــی آن، افزایش 
بهــره وری و ارتقــای زیرســاخت های صنعتــی 
اســت. درخصــوص این بحــث، مطالعه انجام 
کینزی  شده از سوی موسسه مشاوره ای مک  
کــه »بــا وجــود اهمیــت و تاثیر  اضافــه می کنــد 
شــرایط سیاســی بــر پیامدهای اقتصــادی، ما 
گــزارش از اظهارنظــر در مــورد مســائل  در ایــن 

سیاسی خودداری می کنیم«.
 

6 نقطه قوت اقتصاد ایران
گــزارش منتشــر شــده، ایــران بــرای  بــر اســاس 
تحقــق اهــداف خــود در زمینــه ارتبــاط مجدد 
رشــد  بــه  دادن  شــتاب  جهانــی،  اقتصــاد  بــا 
تولیــد ناخالــص داخلــی و اشــتغال، بــرآوردن 
و  شــهری  جــوان،  جمعیــت  خواســته های 
روبه رشــد خود می تواند از ۶ نقطه قوت اصلی 

که در ادامه معرفی می شوند: کمک بگیرد 
1- تنوع اقتصادی: »اقتصاد ایران، بسیار فراتر 
گزارش پس از اشاره به  گاز است«. این  از نفت و 
گازی و نفتی ایران و هزینه نسبی  ذخایر عظیم 
پایین اســتخراج سوخت های فسیلی،  توضیح 
کــه اقتصاد ایــران دارای تنــوع باالیی  می دهد 
گاز ندارد و  است و وابستگی شدیدی به نفت و 
در ادامه، به بخش های تجارت خرده فروشــی، 
ک، مســتغات و خدمات  حرفه ای اشــاره  امــا
کــه ســهم بیشــتری نســبت به نفــت وگاز  کــرده 
نامتعــارف  ویژگــی  یــک  گــزارش،  ایــن  دارنــد. 
اقتصــادی بــا حجــم اقتصــاد ایــران را »اتــکای 
کاالها و  شــدید آن به تولیدکننده هــای داخلی 
گرفتــه تا محصوالت  خدمــات، از لوازم آرایشــی 
دارویی و تجهیزات الکترونیک« خوانده است.
۲- آمــوزش علمــی: »ایــران بــه انــدازه ایاالت 
گــزارش  متحــده، مهنــدس تربیــت می کنــد«. 
مک کینــزی، نقطــه قــوت دوم ایــران را ســطح 
که  بــاالی مشــارکت در آمــوزش عالــی خوانــده 
باالتــر از انگلســتان، فرانســه و آلمــان اســت و 

از یــک ســوم آنهــا هــم، در رشــته های  بیــش 
کــه ایران  غ التحصیــل شــده اند  مهندســی فار
کشــور اول دنیــا و تقریبا همتراز  را در بیــن پنج 
بــا ایاالت متحــده قرار می دهد. بر اســاس این 
متــن، دانــش فنی یــک عامل قدرتمند اســت 

که می تواند محرک بهره وری و اشتغال باشد.
رشــد:  حــال  در  مصرف کننــده  طبقــه   -3
ایرانــی درآمــد  نیمــی از خانوارهــای  از  »بیــش 
ســاالنه ای باالتــر از 20 هــزار دالر دارنــد«. ایــن 
تحقیــق با بیــان اینکــه انــدازه و پویایی طبقه 
پیش بینی کننــده  عامــل  یــک  مصرف کننــده، 
اســت؛  نوظهــور  اقتصادهــای  رشــد  در  مهــم 
از  درصــد   ۵۶ حــدود  کــه  می دهــد  توضیــح 
خانوارهای ایرانی دارای درآمد ساالنه 20 هزار 
دالر در ســال )بــر اســاس برابری قــدرت خرید( 
هستند و بنابراین می توان آنها را »خانوارهای 
کرد. این نســبت، بیش  مصرف کننده« تعریف 
از دو برابــر نســبت های مربوط بــه چین و هند 
کشــورهای BRIC، تنها روســیه در  اســت و در 

این سطح قرار دارد.
خ شهرنشــینی باال: »تولید  4- جمعیتــی با نر
ناخالــص داخلــی تهــران بیشــتر از ریودوژانیرو 
گزارش، نقش شهرهای پویا برای  است«. این 
رشــد اقتصــادی را مهــم شــمرده و می گویــد در 
2۵ ســال آینــده، حداقل نیمی از رشــد جهانی 
مربوط به شهرهای درون اقتصادهای نوظهور 
است. با توجه به اینکه با داشتن 8 شهر دارای 
کــه جمعیت  جمعیــت میلیونــی ماننــد تهران 
و تولیــد بیشــتری در مقایســه بــا ریودوژانیــرو 
کــه درجه  گــزارش توضیــح می دهد  دارد، ایــن 
کشــور در تولید  شهرنشــینی ایــران از رتبــه این 
ناخالص داخلی باالتر اســت و پتانســیل رشــد 

باالیی هم از این ناحیه وجود دارد.
فرهنــگ  »یــک  کارآفرینــی:  فرهنــگ   -۵
هنــوز  کــه  قــرن  چنــد  قدمــت  بــا  کســب و کار 
گــزارش، در ایــن بخــش با  زنــده اســت.« ایــن 
کارآفرینی در ایران  رویکــردی مثبت به مقولــه 
را  ایرانــی  کارآفرینــان  در  نــوآوری  و  پرداختــه 
»در ابعــاد متنوعــی نمایان« خوانده اســت. بر 
گــزارش، محدودیت شــرکت های  اســاس ایــن 
کارآفرینان  کار در ایران نیز به  بین المللــی برای 
کردن خأل،  که به منظور پر  کرده  کمک  ایرانــی 

کسب وکارهای خود را راه بیندازند.
جریان هــای  بــرای  راهبــردی  موقعیــت   -۶
کانون  بین مــرزی:  »ایــران می تواند مجــددا به 
تجــارت منطقــه ای تبدیــل شــود«. ششــمین 
گــزارش مک کینزی  کــه در  نکتــه مثبــت ایــران 

ایــران  جغرافیــای  شــده،  پرداختــه  آن  بــه 
کــه باعــث می شــد  )انــدازه و موقعیــت( بــوده 
کشــور به صــورت تاریخــی، توقفگاهــی مهم در 
شــمال- و  شــرق-غرب  تجــاری  مســیرهای 

جنــوب تبدیــل می کــرد. بر اســاس ایــن متن، 
کشــور با جمعیــت ۴30 میلیون نفر  ایــران با ۷ 
مــرز  نفــری  میلیــون   ۴0 خانوارهــای  تعــداد  و 
مشــترک دارد و خصوصیــات ویــژه جغرافیایی 
کشور فرصت تبدیل شدن به  آن، می تواند به 
کانون منطقه ای مهمی برای تجارت را بدهد.

 
فرصت رشد یک تریلیون دالری

ســازوکار  چگونگــی  توضیــح  در  گــزارش  ایــن 
دالری  تریلیــون  یــک  افزایــش  بــرای  ممکــن 
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی و اشــتغال زایی 9 
میلیــون نفــری بــر چهــار عامــل محــرک رشــد 
بــرای  کان  اقتصــاد  اصاحــات  همچنیــن  و 
کرده اســت.  کیــد  کســب وکار تا بهبــود محیــط 
کــردن بازده منابع  بر اســاس این متن، بهینه 
طبیعــی ایــران بــه خصــوص نفــت وگاز، اولیــن 
موتــور محــرک اســت. دومیــن عامــل، تبدیــل 
صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، 
کاالهــای مصرفــی روزانــه، به  مصالــح اصلــی و 
بخش هــای قابل رقابت در ســطح بین المللی 
اســت. ســومین عامــل، ایــران را ملــزم می کند 
گذر به ســمت اقتصاد دانش بنیان، تقویت  که 
نقــاط قوت بــرای رشــد بخش هایــی همچون 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطات و خدمات مالی 
را سرعت ببخشد. نهایتا، برای پی ریزی رشد، 
زیرســاخت های فیزیکــی و دیجیتالــی نیــاز بــه 

گسترش دارند. نوسازی و 
بــا  می گویــد  کینــزی  مــک   موسســه  تحلیــل 
کردن ایــن چهار موتور محــرک و اجرای  فعــال 
تــا  کان، ایــران می توانــد  اصاحــات اقتصــاد 
بیســت ســال آینــده رشــد اقتصادی متوســط 
کنــد و ایــن  ســاالنه 3/ ۶ درصــدی را تجربــه 
بخش هــای  در  یکنواخــت  شــکل  بــه  رشــد، 
مختلــف اقتصــادی خواهــد بــود و تــاب آوری 
اقتصــاد ایــران در برابــر شــوک های خارجــی را 
کرد. با این رشد، بهره وری  هم تقویت خواهد 
کار نیز ساالنه به طور متوسط به میزان  نیروی 
که مشابه تجربه  ۴/ 3 درصد باال خواهد رفت 
گزارش  ترکیــه از 1980 تا 2012 خواهد بود. این 
می گویــد تحقق چنین رشــدی، نیــاز به حدود 
کــه  دارد  ســرمایه گذاری  دالر  تریلیــون   3  /۵
ج از  احتمــاال یک تریلیــون دالر آن، باید از خار

کشور تامین شود.
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د نی دادرسی جرائم اقتصادی تصوی ن ی ع یت برگزا ی فو

 یــک  فوریــت طرحــی بــا موضــوع علنی بــودن 
صــدور  از  پــس  اقتصــادی  مفســدان  دادگاه 
کیفرخواســت، شــهریور ماه در مجلس بررسی 
کثریت نمایندگان به فوریت آن رأی  شــد، اما ا
ندادنــد. موافقان یک  فوریت از لزوم جلوگیری 
گفتند  از واردشــدن خدشــه بــه اعتماد مــردم 
و نماینــده مخالــف، نبود مکان مناســب برای 
کیان پرونده های کان را از مشکات  تجمع شا
ح دانست و پای فرار سرمایه گذار در  اجرائی طر
ح  کشــید. »طر نبــود آرامــش و اعتماد را پیش 
الحــاق یک تبصــره به مــاده 3۵3 قانــون آیین 
علنــی  اجــرای  درخصــوص  کیفــری  دادرســی 
کــه با یک   دادرســی دربــاره جرائــم اقتصادی« 
ح شــد،  فوریــت در صحــن علنــی مجلس مطر
که محکومیت  در پــی آن بود تا اسامی کســانی 
کامــل اعــام شــود  قطعــی دارنــد، بــه صــورت 
آن  فوریــت  یــک  بــه  ملــت  وکای  چنانچــه  و 
رأی می دادنــد، بایــد بــا ســرعت بیشــتری در 
ح شــده و نظر  کمیســیون قضائی مجلس مطر
آن بــه صحن علنــی آورده می شــد؛ اما عاقبت 
توضیحــات نماینــدگان موافــق یــک فوریــت، 
کثریــت نماینــدگان را  نتوانســت نظــر مثبــت ا
کنــد و آنهــا بــا یک فوریــت آن مخالفــت  جلــب 
ح بــه صــورت عــادی اعــام  کردنــد و ایــن طــر
گــزارش خبرآناین، در توضیح  وصول شــد. به 
یــک فوریت، محمــد دهقانی، نماینــده مردم 
طرقبــه و چناران، به عنــوان نماینده طراحان 
گفــت: پرونده هــای مفاســد اقتصادی  ح،  طــر

اســم  امــا  زیــادی دارد؛  کشــور حساســیت  در 
افــراد بــا حــروف مخفف بــرده می شــود. مردم 
کیســت، اما می گوینــد: میم.  می داننــد متهم 
کمیســیون حقوقی و قضائی  گفتــه عضو  ر! بــه 
که وقتی  مجلــس، در اروپــا رســم بر این اســت 
کیفرخواســت صادر می شــود، بازپــرس جرم را 
ثابت  شــده می داند و وقتی دادستان نیز آن  را 
کند، اســامی  علنی می شــود. دنیا به این  امضا 
کیفرخواست صادر شد،  گر  که ا نتیجه رسیده 
اسامی علنی شود. در مقابل نادر قاضی پور به 
گفت:  ح  عنــوان مخالــف یــک فوریــت این طــر
مگــر هر اتفاقی می افتد باید قانون بنویســیم؟ 
اصل 1۶۵ قانون اساســی را مطالعه بفرمایید، 
را  قانــون  ایــن  گــر  ا اســت.  علنــی  کمــات  محا
کنیــم، در اجــرا مشــکات  بــا فوریــت تصویــب 
کجا را داریم  عدیده ای وجود خواهد داشــت. 
مــردم جمــع شــوند؟ مثــا در پرونــده شــاندیز 
کــه مشــکات عدیــده دارد، آیــا جایی  مشــهد 
که 130 هزار نفر در آنجا جمع شوند؟در  هست 
کولیونــد، نماینده  ادامــه جلســه محمدجــواد 
ج نیــز بــه عنــوان موافق یــک  فوریت  کــر مــردم 
گفــت: اعتمــاد مــردم نبایــد خدشــه دار  ح  طــر
کمه، می تواند آرامشــی  شــود، علنی بودن محا
بــه مــردم و ســرمایه گذاران بدهد. بایــد هزینه 
کشــور را باال ببریم تا قبــل از درمان،  فســاد در 
کنیم. این فوریــت می تواند درباره  پیشــگیری 
التیامی  بــرای مــردم  فیش هــای حقوقــی و... 

باشد.

بازتولید فساد،
کم  نتیجه علنی نبودن محا

علی دینی ترکمانی، استادیار
 مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
کــم جرائــم اقتصــادی، ایــن  علنی نبــودن محا
کــه شــفافیت  بــه جامعــه می فرســتد  را  پیــام 
الزم در عرصــه برخورد با مفاســد وجــود ندارد و 
همین مســئله موجب بازتولید فساد می شود. 
وقتی افکار عمومی و رســانه ها در جریان جرائم 
اقتصادی باشــند و متهمان نیــز از وکیل مدافع 
بهره منــد بــوده و فراینــد دادرســی درســت طی 
شــود، می توانــد بحث عدالت قانونــی را برآورده 
کــرده و زمینــه را بــرای افزایــش اعتماد مــردم به 
کند، اما وقتی این گونه نباشــد،  کمیت مهیا  حا
کنند  گر مردم این طور برداشت  طبیعی اســت ا
کــه زور سیســتم بــه هرکســی برســد، او را قربانی 
کــه در سیســتم پشــتوانه ای  می کنــد و افــرادی 
کنند یا  قــوی دارنــد می توانند از جرم خود فــرار 
از بــار آن بکاهند. درواقع افکار عمومی می تواند 
کند  چنیــن موقعیتی را حمل بر تبعیض قانون 
و شفاف و علنی نبودن دادرسی ها را نشانه ای از 

این تبعیض بداند.
»طــرح الحاق یــک  تبصره به مــاده 3۵3 قانون 
اجــرای  درخصــوص  کیفــری  دادرســی  آئیــن 
علنی دادرســی درباره جرائــم اقتصادی« با یک 
فوریت در مجلس شــورای اســامی مطرح شد، 
اما نماینــدگان به فوریــت آن رأی ندادند. برای 
پاسخ به اینکه چرا یک فوریت طرح رأی نیاورد، 
باید طرز تفکر و چینش نمایندگان بررسی شود 
کار آسانی نیست، اما آنچه  و جواب دادن به آن 

محاکمه علنی مفسدان اقتصادی
 در انتظار رای مجلس
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که برخــورد با  کــرد، این اســت  کیــد  می تــوان تأ
فســاد دو وجــه دارد؛ وجه اول پیشــگیری قبل 
از وقــوع و وجه دوم برخورد بعد از وقوع اســت. 
برخورد بعد از وقوع باید برخورد یکسان، قانونی 
و شــفاف باشــد تا پیامی که بــه جامعه می دهد 
کسی نمی تواند از دست  که  مبنی بر این باشــد 
کند و هزینه فســاد باالست. در وجه  قانون فرار 
اول نیــز عواملــی ماننــد توزیــع عادالنــه درآمد و 
ثروت، نبود فقر، وجود رســانه های شفاف و... 
کمــک می کنــد تا پیــش از وقــوع فســاد، تمایل 
که  افراد برای ارتکاب فساد کاهش پیدا کند چرا
کمتــری وجود دارد و هــم فرد می داند  هــم نیاز 

که باید هزینه باالیی برای آن بپردازد.
معمــوال  کــه  اســکاندیناوی  کشــورهای  در 
ج اجتماعــی دولت هــا باالســت، حجــم  مخــار
جرائم اقتصادی بســیار پایین اســت پس لزوما 
ج دولت و ابعاد فساد  رابطه ای بین میزان مخار
وجود ندارد. آنچه مهم است وجود قدرت های 
کارکرد  که در نتیجه  همســنگ در جامعه است 
ایــن قدرت های همســنگ، هــم دموکراســی و 
شفافیت بیشــتری به ارمغان بیاورد و هم مانع 

از فسادهای گسترده شود.
کشــورهایی مانند ســوئد، دانمــارک، هلند،  در 
دارنــد؛  را  ویژگی هایــی  چنیــن  کــه  و...  ژاپــن 
کمتــری بــه چشــم می خــورد.  به مراتــب فســاد 
حاصــل وجــود قدرت هــای همســنگ، وجــود 
قــوه  یــک  وجــود  و  قضائــی  و  قانونــی  عدالــت 
در  و  اســت  شــفاف  و  مســتقل  کامــا  قضائــی 
نتیجــه فســاد در ســطح پایینــی خواهــد بــود. 
در ایــن سیســتم از یک ســو توزیع ثــروت برابرتر 
اســت و فقر در الیه های پایینی وجود ندارد و از 
دیگرسو در طبقه های باالیی هم نوکیسه های 
که انگیزه  تازه به دوران رســیده ای وجــود ندارند 
درگیر فسادشدن را به بقیه بدهند. این جامعه 
ســالم تری  به نســبت  اجتماعــی  نظــم  دارای 
چنیــن  در  می رســد  نظــر  بــه  و  بــود  خواهــد 
کــم جرائم اقتصادی هم علنی  جامعه ای، محا
باشــد. فســاد ماننــد موریانــه، از درون درخــت 
ســامت اجتماعــی را تهــی می کند و بایــد با آن 
برخوردی جدی کرد. یکی از راهکارهای برخورد 
که می تواند  جدی همین شفاف ســازی اســت 
منجــر بــه جــذب و ماندگارکردن ســرمایه هایی 
گرفته انــد،  کــه از مجــاری درســت شــکل  شــود 
که ســرمایه های  گرچــه این احتمال نیز هســت 
حاصل از فعالیت غیرقانونی مانند پول شویی را 
که هم  که البته مشــکلی نیست چرا کند  ج  خار
منبع شــکل گیری این پول ها نادرســت است و 

هم ماندن آن باعث نشر فساد می شود.

کمه آشکار مفسدان  محا
برای جلب اعتماد عامه

محمود جامساز، اقتصاددان
کنــد،  رســوخ  کــه  پدیــده ای  هــر  در  فســاد 
بنیان هــای آن پدیده را سســت و آن را از درون 
متاشــی می کنــد ازایــن رو بــرای مباره با فســاد 
ابتــدا بایــد بــه پدیدارشناســی متوســل شــد و 
ریشــه های آن را شــناخت. رایج ترین و بدترین 
که  انواع فســاد، فســاد مالی و اقتصادی اســت 
گرفتــه بــه  مجموعــه اقتصــاد دولتــی را هــدف 
که ایــن مجموعه، با توجــه به ذات  ایــن دلیــل 
دولتی بــودن اقتصاد، خود مولد فســاد اســت. 
از دیگــر ســو، اصاحــات اقتصــادی دولتــی نیــز 
هیــچ گاه تغییــرات بنیادیــن را در هــدف ندارد، 
کــه از طریــق  بلکــه تــاش می کنــد عوارضــی را 
از  ناشــی  درون سیســتمی،  نارســایی های 
اقتصــاد،  در  دولــت  نامطلــوب  دخالت هــای 
کند.  پدیده هایی نظیر  ظاهر شده است، زائل 
افزایــش اقتدار اقتصادی دولت، بزرگ ترشــدن 
حجم دیوان ساالری، پیچیده ترشدن مقررات 
بوروکراســی، رشــد فزاینــده بودجه هــا و اتــاف 
و  شــفاف  دولتــی  مصــارف  مســیر  در  منابــع 
غیرشــفاف، در بیــش از ســه دهــه، حفره هــای 
فراخی برای ایجاد رانت به وجود آورده است که 
هسته های مرکزی فســاد را تشکیل می دهند. 
هرچــه دولت بزرگ تر، دیوان ســاالری وســیع تر 
گســترده تر باشــد، بــه اعتبــار  و اقتصــاد دولتــی 
تجــارب بیــش از ســه دهــه، فســاد اقتصــادی 
متکــی به رانت های قــدرت، ثــروت و اطاعات 
با پشــتوانه های سیاسی شدت یافته و بر عمق 
کــه هرچه حاشــیه امن  آن افزوده شــده اســت 
گســترده شــود، طبیعتــا بر حجم  این تخلفات 
آنهــا نیز افزوده خواهد شــد همچنان که از پرده 
که در  برون افتادن بخشــی از مفاسد اقتصادی 
یکــی، دو ســال اخیــر به وســیله دولــت یازدهم 
صورت گرفت، عمق فاجعه را پدیدار کرد و علت 
گســترش فقــر، پایین بــودن  شــکاف طبقاتــی، 
قــدرت خریــد مــردم، فقــدان بهداشــت و رفــاه 
اقتصــادی، اجتماعــی و آموزشــی در یک حوزه 
انســانی بــه بزرگی یک ملت را بر همگان آشــکار 

کرد.
تومانــی،  چنــد  هــزار  میلیــارد  اختاس هــای 
مفاســد بانکــی، فرارهای مالیاتی، پدیده شــوم 
قاچــاق و ناتوانــی دولــت در رصدکــردن نیمی از 

نقدینگــی بیــش از  هــزار  هــزار  میلیارد تومانــی، 
دولت هــا،  کارآمــدی  نا از  کاملــی  نشــانه های 
کــه بــا  به ویــژه دولت هــای نهــم و دهــم اســت 
باالتریــن درآمدهــای نفتــی، رشــد اقتصــادی 
که قدرت  منفی و تورم ۴۴درصدی را رقم زدند 
کرد. این نتایج،  خریــد مردم را مثل بــرف ذوب 
ناشی از حرص و آز و طمع و بی تدبیری است که 
در تخصیص نیافتن بهینه منابع بین نیازهای 
گذاشت و  کشور اثر  واقعی اقتصادی و معیشت 
منابع را در بخش بسیار کوچکی از رانت خواران 
وابسته به هســته های اقتصادی درون دولتی، 
کثیری از آحاد  شبه دولتی و فرادولتی انباشته و 
جامعه را از بهره گیری از منابع ملی محروم کرده 
گذشته بخشی  اســت. اینکه در یکی، دو ســال 
از مفسدان، شاید به دلیل نداشتن توافق روی 
تقســیم منافــع شــخصی غیرمجــاز بــا یکدیگر، 
کــرده  رســوا شــده اند، زمینــه مناســبی فراهــم 
اســت تــا دســتگاه های قانون گــذاری و قضائــی 
کشور با جدیت و شجاعت الزم، ریشه های این 
کشور و  مفاســد را بخشــکانند، زیرا ســامت هر 
هــر نظامی به ســامت و شــجاعت قــوه قضائیه 
و اعمــال قانــون معطوف اســت. ازایــن رو نباید 
گــر فــان فســاد  بــه بهانه هایــی نظیــر اینکــه »ا
اقتصــادی افشــا شــود بی اعتمــادی و بی ثباتی 
در جامعه پدیدار می شــود«، نســبت به اســتتار 
کــرد، هرچنــد مفســدان  تعقیــب فســاد اقــدام 
کمــه شــوند.  آشــکارکردن  در خفــا و نهــان محا
کمه مفســدان و ابعاد مفاسد آنها و اعمال  محا
مجازت هــای قانونــی درباره آنهــا، صحیح ترین 
روش بــرای جلــب اعتماد عامه مــردم و فعاالن 
و  آشــکارکردن فســاد  البتــه  اســت.  اقتصــادی 
کاری  درهرحــال  مفســدان،  علنــی  کمــه  محا
کارســتان، زیــرا با آشــکارکردن مفســدی  اســت 
کــه مســلما در یــک زنجیــره فســاد قــرار دارد، 
کمه و  عوامل نفوذی فساد در دستگاه های حا
که دارند، اســتفاده می کنند تا  دولت، از قدرتی 
با قربانی کردن یک عامل، بر دیگر مفاسد بزرگ 

سرپوش بگذارند. 
بــه  بــرای  قــوه  مقننــه،  اســت  آن  شایســته تر   
دادگاه  علنی شــدن  طــرح  نتیجه رســیدن 
بــه  خــرج  جدیــت  اقتصــادی،  مفســدان 
کــه یکــی از علــل مهــم ورودنکــردن  دهــد، چرا
که امروزه  سرمایه گذاری های خارجی به کشور، 
گستردگی  به شــدت نیاز است، همین مســئله 
که رفــع آن، در  فســاد اقتصــادی و بانکی اســت 
کوچک ســازی دولــت و ارقام  کنــار تــاش بــرای 
بودجه، توسعه بخش خصوصی و واقعی کردن 
نــرخ ارز و نــرخ بهــره، نیازمنــد مقابلــه صریــح و 

شفاف با مفاسد نیز هست.
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 پیشگفتار:
مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب 
که در ســال 138۷ با اخذ مجوز تاســیس از ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور برای استان تهران، به 
عنوان شــرکت سهامی خاص به ثبت رسیده است، 
تاثیرگذاری بر توسعه منابع انسانی و توانمندسازی 
و افزایــش ظرفیــت بنگاه هــای  اقتصــادی صنعــت 
احــداث از طریق برنامه ریزی و اجــرای آموزش های 
فنی و حرفه ای و علمی-کاربردی به صورت نوآموزی 
و بازآمــوزی حرفــه ای را هــدف اصلی خود قــرار داده 
که متشکل از تعدادی  است. این مجتمع آموزشی 
از ســهامداران حقیقــی و حقوقــی عضو ســندیکای 
شــرکت های ســاختمانی ایــران می باشــد، در نقش 
بازوی اجرای آموزش های مهارتی حرفه ای سندیکا 

فعالیت دارد.
مخاطبان این مجتمع آموزشــی عبارتنــد از جوانان 
کارگــران،  کار امــا فاقــد مهــارت حرفــه ای،  جوینــده 
غ التحصیــان  فار و  تکنیســین  ماهــر،  کارگــران 

دانشگاهی جویای کارورزی.
هیأت مدیــره مجتمع آموزشــی صنعت ســاختمان 
امــروز  بــه  تــا  تاســیس  زمــان  از  ادب  بهاءالدیــن 
همواره ســعی نموده اســت با بهره گیری از مدیریت 
راهبردی متناسب با شــرایط اقتصادی و اجتماعی 
کشــور تمهیداتی را بــرای اجــرای برنامه های متنوع 
آموزش مهارتی و جلب نظر شــرکت های مهندســی 
پیمانــکاری نســبت بــه ضــرورت ایــن آموزش هــا و 

همکاری با این مجتمع آموزشی بیندیشد.
فعالیت های این مجتمع آموزشــی از ســال 1392 با 
اخذ مجوز تأسیس آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه ای از 
کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان البرز، عاوه  اداره 
بر استان تهران به استان البرز نیز تعمیم داده شده 

است.

1- اهم اقدامات و عملکردها
گــزارش اهــم اقدامــات و عملکردها در ســال 139۴ و 
برنامــه ســال 139۵ به صــورت مجزا در اســتان های 

تهــران و البــرز به اســتحضار همــکاران و خوانندگان 
محترم پیام آبادگران می رسانیم.

1-1 استان تهران

 تفاهم نامه های موجود
1- تفاهم نامــه همــکاری آموزشــی و پژوهشــی بیــن 
فنــی  آمــوزش  کل  اداره  و  ادب  آموزشــی  مجتمــع 
کید  که بــر محورهــای زیر تا حرفــه ای اســتان تهران 

دارد:
• همــکاری در جهت ارائه آموزش های هدفمند، با 

کیفیت، اقتصادی و متناسب با نیاز بازار کار 
گســترش همکاری هــا و  • فراهــم ســازی ارتبــاط و 
فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و تحقیقاتــی در 

حوزه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 
بــه  مجتمــع  و  کل  اداره  تعامــل  و  همــکاری   •
منظــور ارتقــاء دانــش فنــی و مهارت هــای حرفه ای 

کارشناسان و مربیان طرفین 
• همکاری در زمینه تدوین اســتاندارد های شغل و 
آموزش، نیاز ســنجی، ارزیابی و ســنجش اثر بخشی 
پروژه هــای آموزشــی و ... بــا تکیه بر اســتاندارد های 

بین المللی 
در ســال 9۴ بــا توجــه بــه همــکاری ایــن مجتمــع 
کارگروه آموزشی ماشین آالت  آموزشی با کمسیون و 
ســنگین ســندیکا، مدیریت آموزش در صنایع اداره 
کل فنی و حرفه ای اســتان تهران برای همکاری در 

قالب تفاهم نامه مذکور استقبال به عمل آورد.
2-  تفاهــم نامــه همــکاری بــا مرکــز تحقیقــات راه، 

مسکن و شهرسازی 
 در این تفاهم نامه استفاده از امکانات سخت افزاری
 مرکــز تحقیقــات در مرکــز آموزشــی علمی کاربــردی 
لوشان و مرکز آموزش علمی کاربردی شهید تفویضی 
تهران پیش بینی شده است. مجتمع آموزشی ادب 
نیــز برای عرضه امکانــات نرم افــزاری از قبیل برنامه 
ریزی آموزش مربیان و به ویژه بهره برداری از تجارب 
طرح همکارهای مشــترک آموزشی ایران و آلمان در 
زمینــه آموزش فنــی و حرفه ای و یا بــه عبارت دیگر: 

آموزش هــای هجــده ماهــه طــرح مشــترک ایــران و 
کــه مدیــر عامــل ایــن مجتمــع آموزشــی در  آلمــان، 
ســال های 13۶۴ تــا 13۷۶ مدیریــت ایــن طــرح را 

متقبل شده بود اعام آمادگی کرده است.
گفتگو و تبادل نظر با  در ســال 139۴ در چند جلسه 
کز لوشان و شــهید تفویضی استفاده  مســئولین مرا
متقابــل از امکانــات طرفین و مخصوصا اســتفاده از 
گرفت.  کید قرار  کارشناسان آلمانی مورد تأ مربیان و 
کارگــروه آموزش  بدیــن منظــور در برخی از جلســات 
وکمیســیون عمومی ماشــین آالت ســندیکا ســعی 
شده است که این دو مکان و فضای آموزشی مدنظر 

باشد.

همکاری با سندیکای شرکت های 
ساختمانی

1- آموزش ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین 
که در باال اشــاره شــد مجتمع آموزشــی  گونه  همان 
صنعت ســاختمان بهاءالدین ادب در نقش بازوی 
اجــرای آموزش هــای مهارتــی و حرفــه ای ســندیکا 
کارشناســی، مشــاوره ای و مدیریتی  همکاری های 
در حوزه نوآموزی و بازآموزی ماشــین آالت ســنگین 

با سندیکا دارد.
گســترده فناوری های  با توجه به پیشــرفت سریع و 
نوین در زمینه ماشــین آالت ســنگین ســاختمانی، 
کمبود نیروی انسانی  عمرانی و معدنی از یک ســو و 
ماهــر حرفــه ای صاحــب صاحیت هــای اخاقــی و 
اجتماعــی از ســوی دیگــر، مدیر عامل مجتمــع را بر 
کاربردی با سیستم  که بر اساس آشنایی  آن داشت 
آمــوزش و تحصیات حرفه ای دوآل آلمان و تجارب 
بــا موسســات  نســبتا طوالنــی همــکاری آموزشــی 
تولیــدی و خدمــات آموزشــی آلمانــی ، بــا همکاری 
و هماهنگــی قائــم مقــام دبیــر ســندیکا بــر ضــرورت 
ســاماندهی سیستم آموزشی در حوزه ماشین آالت 
بــه صــورت نوآمــوزی نیــروی انســانی ماهــر صاحب 
صاحیت هــای مــورد نیــاز شــرکت های مهندســی 

خالصه گزارش به مجمع عمومی
مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب

 

ی نیکوئی     ر ع        دک
دین ادب  ا ا      مدیر عامل مجتمع آموزشی صنعت ساختمان ب
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و  تولیــدی  بــا همــکاری موسســات  و  پیمانــکاری 
آموزشی آلمانی پافشاری کند و به اقداماتی در سطح 

داخلی و بین المللی به شرح زیر ورود نماید: 

ح مشــترک آموزشــی  اســتفاده از الگــوی طــر
ایران و آلمان

نظر به این که در طرح مذکور بخش مهم هزینه های 
ســخت و نــرم افــزاری بــر دوش برخــی از بنگاه هــای 
اقتصــادی آلمان بود، بنابراین ســندیکا با همکاری 
مجتمع آموزشی  صنعت ساختمان بهاءالدین ادب 
با اســتفاده از این الگو نســبت به شناســایی حدود 
20 شرکت تولیدی در زمینه ماشین آالت سنگین و 
نیمه سنگین ساختمانی ،عمرانی و معدنی آلمانی 
کــه یــا در ایران نمایندگی دارند و یــا تولیدات آنان به 
نحوی مورد استفاده شرکت های پیمانکاری ایرانی 
می باشــد، اقدام نمود.  به منظور ترغیب 20 شرکت 
آلمانی برای همکاری اصولی در تامین منابع انسانی 
بــا مدیر نمایشــگاهBauma  )نمایشــگاه بین المللی 
ماشین آالت ساختمانی( در مونیخ نیز  ارتباط بر قرار 

شده است.

تولیــد  شــرکت  بــا  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
تجهیزات سنگین )هپکو(

کمیســیون  کــه یکــی از راهبرد هــای  نظــر بــه ایــن 
بــا  همــکاری  ســندیکا   ســنگین  ماشــین آالت 
شــرکت های داخلــی و خارجــی می باشــد،  بنابراین 
تفاهــم نامه همکاری بین ســندیکا و شــرکت هپکو 
کید بر این  بــا همکاری مجتمع آموزشــی ادب و با تا
که یکی از موضوعات محوری همکاری با موسسات 
آموزشی مهارتی و علمی کاربردی آلمانی است تنظیم 
کمســیون راهبری ایــن تفاهم نامه  و منعقــد شــد . 
همکاری، متشــکل از نمایندگان سندیکا ، مجتمع 

آموزشی ادب و شرکت هپکو می باشد.
که نماینده هپکو در کمسیون راهبردی  نظر به این 
همزمان رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو نیز 
که ارتباط  می باشــد. بنابراین همین امر باعث شــد 
ایــن مجتمــع آموزشــی با دانشــکده جامــع علمی-

کاربردی نیز برقرار گردد.

۲- آموزش ایمنی پیمانکاران 
کارگاه ها  و مسئوالن ایمنی 

همزمــان با اســتقرار دفتر مجتمع آموزشــی صنعت 
گســترش  و  ســندیکا  محــل  در  ادب   ســاختمان 
همکاری هــای آموزشــی، موضــوع الــزام صاحیــت 
ایمنــی  مســئوالن  آمــوزش  و  پیمانــکاران  ایمنــی 
کار و  کار وزارت تعــاون،  کارگاه هــا در معاونــت روابــط 
رفاه اجتماعی مطرح شد. بدین منظور این مجتمع 
آموزشــی، مجوز آموزش ایمنی پیمانــکاران را از مرکز 

کار  تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشــت 
اخــذ نمــود. ســپس بــا پیگیری هــای چنــد جانبه، 
منجر به انعقاد توافق نامه همکاری بین ســندیکا و 
معاونت روابط کار در زمینه آموزش ایمنی در صنعت 

ساخت و ساز و در سطح ملی شد.
نماینــدگان ســندیکا و مجتمــع آموزشــی صنعــت 
ســاختمان ادب همراه با نمایندگان مرکز تحقیقات 
و اداره کل بازرسی در ستاد راهبردی این توافق نامه 

حضور دارند.

حضور در شبکه جهانی
مجتمــع آموزشــی صنعــت ســاختمان بهــاء الدین 
کــه بــا توصیــه و حمایت هــای آقــای مهندس  ادب 
عطاردیان، دبیر کل محترم کانون عالی انجمن های 
کار آموزی کارفرمایی ایران به شبکه جهانی  صنفی 
  )Global Apprenticeships Network(GAN
کــه  پیوســته اســت،  مصمــم و امیــد وار می باشــد 
بــا توجــه بــه شــرایط جدید همــکاری ایــن مجتمع 
آموزشی با سندیکای شرکت های ساختمانی ایران  
در آینــده نزدیــک شــاهد حضــور فعــال و موثــر ایران 

دراین شبکه جهانی کار آموزی باشیم.

1-۲-  استان البرز
الف( عمران

برگزاری دوره های آموزشی
کرج در رشته های  در ســال 139۴ تعداد 2۶3 نفر در 
ســاختمان  صنعــت  آموزشــی  مجتمــع  عمــران 
که از این تعداد  بهاءالدین ادب ثبت نام شــده اند، 
20۷ نفر پس از طی دوره آموزش درجه های مهارتی 
کــرده انــد. 123  نفر موفق  1، 2 و3 در آزمــون شــرکت 
گواهینامه  گواهینامه پایان دوره شده اند و   به اخذ 
مهارت 20 نفردر حال پیگیری می باشــد. تعداد ۶۴ 
نفر مردودی در انتظار شرکت درآزمون مجدد )کتبی 

یا عملی ( می باشند.

ب( امور زراعی و باغی
بــه منظــور بهره بــرداری بهینــه از فضای موجــود در 
کــه شــرکت بتــن شــانتیه بــه منظور  کــرج  مهرشــهر 
اهــداف آموزشــی در اختیــار مجتمــع آموزشــی ادب 
قرارداده است، و پس از تبادل نظر همه جانبه و قول 
حمایت های آقای مهندس شمس آذر، رئیس نظام 
مهندسی کشاورزی استان البرز از طرح جامع باغی 
و زراعــی برای مجتمع آموزشــی ادب در اســتان البرز 
، طــرح اولیه، شــامل ۴ مرحلــه فعالیت های متنوع 
زراعی و باغی بر اساس فناوری های نوین اقتصادی 

تهیه و آماده بهره برداری می باشد. 
ضمنــًا مجــوز الزم نیــز بــرای راه انــدازی و آمــوزش 
کل آموزش فنی  رشته های امور زراعی وباغی از اداره 

و حرفه ای استان البرز دریافت شده است.

روابط عمومی
بــه منظور معرفی اهــداف وبرنامه های این مجتمع 
آموزشی در هردوحوزه عمران و امور باغی و زراعی به 
عموم شــهروندان، جویندگان مهارت و اشــتغال، بر 
قراری ارتباط و مراجعه به انواع تشــکل های صنفی 
حرفه ای، دستگاه های دولتی، نهادها و مؤسسات 
آموزشی در دستور فعالیتهای این مجتمع در استان 

البرزقرار دارد.

۲- برنامه های عملیاتی سال  139۵ 
بــر اســاس تجــارب ســال های قبــل و بــا توجــه بــه 
کشــور و شــرکت های مهندسی  موقعیت اقتصادی 
پیمانــکاری صنعت احداث، این مجتمع آموزشــی 
برای تدوین برنامه های عملیاتی سال  139۵ نیز دو 

راهبرد را منظور نموده است:
• بــرای اجــرای دوره های آموزشــی اعــم از نوآموزی، 
بازآموزی و یا آموزش های تکمیلی حرفه ای نه تنها 
شرکت های سهامدار و سایر شرکت های عاقه مند 
و جویــای آموزش هــای مهارتــی، بلکه تشــکل های 
کارگری و همچنین  صنفــی حرفــه ای و تعاونی های 
موسســات و دستگاه های اجرایی مرتبط با صنعت 
احــداث و حامی خــود اشــتغالی را نیز مخاطــب قرار 
خواهیــم داد. در ســال جــاری همکاری با ســندیکا 
آمــوزش  ایمنــی و  آمــوزش  بــه ویــژه در حوزه هــای 
ماشین آالت سنگین عمرانی گسترش خواهد یافت.

• دوره هــای آموزشــی متنــوع در ســطوح متفــاوت 
شــغلی و مهارتی برای استفاده عموم طراحی و اجرا 

خواهند شد. 
در این راستا به اهداف و مراحل اجرائی طرح جامع 
مزرعه نمونه آموزشــی، ترویجی، تولیــدی و بازرگانی 
اشــاره می شود. توضیحات بیشــتر در این خصوص 
گزارشی دیگر به نظر خوانندگان و عاقه مندان  طی 
گزارش بــه طور خاصه  عزیــز خواهد رســید. در این 
بــه اهــداف ومراحل اجرائــی این طرح نمونه اشــاره 

می کنیم:
اهداف: اقتصادی کردن زمین های کوچک از طریق 
برگزاری دوره های متنوع آموزشی ترویجی به صورت 
نوآموزی در سطوح متفاوت مهارتی و باز آموزی برای 
باغداران پیشرو ،اعضای نظام مهندسی کشاورزی و 

غ التحصیان دانشگاهی  فار
مراحل اجرائی با محوریت آموزش:

تجــاری ای،تولیــدی،  حرفــه  گلخانــه  احــداث   -1 
کشــت در ســال کشــت نشــاء بــا حداقــل ۶ دوره    

)پروژه سال 9۵(
2- احداث باغ میوه نوین )پروژه سال 9۵(

3- پیونــد جدیدترین ارقام ســبزی و صیفــی )پروژه 


