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با استقرار مجلس یازدهم و تکمیل ارکان 
آن انتظارات زیادی درباره اصالح روندهای 
مخــرب و تقویــت سیاســت های کارامد 
در گروه هــا و بخش هــای مختلف جامعه 
شــکل گرفته اســت. از دو سال پیش که 
رئیــس جمهور ترامپ به شــکل یکجانبه 
ازتوافق جامع هســته ای ایــران و گروه 
1+5 خارج شــد، مسئله رشــد اقتصادی 
ایران با موانع بیشــتری نسبت به گذشته 
مواجه شــد وگرفتاری های تازه ای بر آن 
افزوده شد. از جمله اینکه مسئله معیشت 
مردم از یک ســطح مهم به ســطح یک 
چالش اساســی تبدیل شده است. طوری 
که اکنون در تیرماه سال 1399 تدوین و 
توزیع بســته های معیشتی برای بخشی از 
دهک های جامعه به اولویت دولت تبدیل 

شده است. 
البتــه موضوعــات دیگری ماننــد امنیت 
عمومــی نیز از دغدعه های جامعه اســت 
کــه در دوره مورد ذکر بــه دلیل افزایش 
تنش هــای منطقــه ای ایــران و برخی 

نگرانی های عمومی مردم  بر  همسایگانش 
افزوده است. 

همچنیــن بر اثر شــیوع و همــه گیری 
ویروس کرونا )کووید19( چالش ســالمت 
و دریافت خدمات ضروری نیز به فهرست 
نگرانی های مردم افزوده شــده اســت. از 
طــرف دیگر به رغم اینکــه کاهش تولید 
شــغل در دو ســال اخیر بر فشــارهای 
معیشتی مردم و جریان اقتصادی زندگی 
آنها تاثیر منفی گذاشته است، اما اپیدمی 
کرونا این موضوع را بدتر و آســیب پذیرتر 
کرده اســت. البته این فهرست می تواند 
در حوزه های دیگر اقتصادی ، سیاســی ، 
تجاری، صنعتی و... بــه خصوص عمرانی 
تکمیل شــود. واقعیت این است که سطح 
مطالبات و تنوع خواسته های مردم در این 
دوسال افزایش محسوس یافته و ضرورت 
دارد که نهادهای سیاســتگذار نســبت به 
دسته بندی و تعیین اولویت ها اقدام کند.

اما اگــر مجلــس یازدهم به ســمت در 
پیش گرفتن یک اســتراتژی مشخص در 

حوزه هــای مختلف جامعــه حرکت کند، 
برای بخــش خصوصی به عنــوان بخش 
فعال جامعه اقتصادی کشور اهمیت باالیی 
 دارد. توقع این اســت که مجلس یازدهم
 در میــان دســتورکارهایی که برای خود 
بر می گزیند مســئله کاستی های بخش 
خصوصی و ترمیم بســترهای فعالیت این 

بخش را در فهرست خود بگنجاند. 
ســالیانی اســت که نهادهــای اجرایی و 
تقنینی به تاســی از روح قانون اساســی 
و همچنیــن تجــارب ارزنــده حکمرانی 
مطلوب و همین طور الگوگیری از جوامع 
رشــدیافته اقتصادی، بر ضــرورت تقویت 
بخش خصوصی وقوف یافته و آنرا در صدر 
اولویت های خود نشان داده اند اما مروری 
بر سرگذشــت شــعارها و وعده های این 
نهاد نشــان می دهند هیچ گاه وعده ها و 
سیاست های اعالم شده آن چنان که باید 
به منصه ظهور نرســیده است. البته نمی 
توان منکر برخی اقدامات اصولی و اساسی 
این نهاد ها شــد اما این نهادها در مرحله 

سرمقاله

مجلس یازدهم؛ 
مسئولیت تاریخی 

در  قبال  بخش خصوصی 

سرمقاهل
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عمل آن چنان که ضرورت ایجاب می کرد 
به وعده هایشــان پایبند نبوده یا در مقابل 
موانع کوتاه آمده اند. کسی نمی تواند منکر 
آن باشد که گســترش بخش خصوصی و 
واگذاری امور طبق اصل 44 قانون اساسی 
و اصالحیه های بعدی آن قانون اساسی به 
این بخش تاثیرات مهمی دارد که از جمله 
آن مــی توان به کوچک شــدن اقتصادی 
زیرزمینی، شــفافیت اقتصادی بیشتر در 
کشــور، کاهــش تصدیگری دولــت و در 
عین حال افزایش تاثیــر گذاری مردم بر 
فرایند سیاســتگذاری های کالن و کاهش 
بســترهای دوگانه مثل بخش خصولتی یا 
اختصاصی سازها و... اشــاره کرد. بدیهی 
اســت برخی نیروها و جریان های سیاسی 
و اقتصادی در مقابل گســترش و تقویت 
بخشــی خصوصی واقعی بــه دلیل تضاد 
منافــع با آن ســنگ اندازی و هــر بار به 
طریقی و بهانــه ای درمقابل این رویکرد 
مقاومت می کنند و از همه اهرمهای خود 
برای تاثیرگذاری بر دولت یا مجلس بهره 
می برند و متاســفانه در بیشــتر مواقع به 

خواسته خود رسیده اند. 
از نظر کارشناسی، نظارت بر اجرای قوانین، 
مهار نقدینگی، اصــالح قوانین و مقررات 
مرتبط بــا کارایی بنگاه هــای اقتصادی و 
پیگیــری مطالبات بخــش خصوصی باید 
در صدر اولویت های مجلس یازدهم باشد. 
حاد شدن موضوعات اقتصادی و معیشتی 
برای مردم ایجاب مــی کند که نهادهای 
مســول نیز چارچوب مورد نظرشان برای 

گذر از این وضعیت را ارائه کنند. 
از نظر ما به عنوان یک سندیکای قدیمی و 
مدنی که در حوزه عمرانی فعالیت داریم و 
روند فعالیت ما با اصول حاکم بر اندیشه ها 
و کارنامــه نهادهــای اجرایــی و تقنینی 
مرتبط است،  معتقدیم آزموده را آزمودن 
خطاســت و مجلس یازدهم نباید گرفتار 
سیاســت های روزمره شــود بلکه باید با 
تدوین استراتژی هوشمند به خواسته ها و 
مطالبات مردم پاسخی درخور دهد. آنچه 
مردم می خواهند تدوین برنامه ای جامع 
برای تغییر وضعیت اســت نه درخواست 
یک برنامه مسکن برای دوران کوتاه مدت. 
برآینــد نظــرات کارشناســی در حــوزه 
اقتصــادی آن اســت کــه پاســخ پایدار 
به مشــکالت موجــود از مســیر تقویت 
ســاختارهای غیر دولتی در حوزه اقتصاد 

و تعییــن تکلیــف ســاختارهای دوگانه 
اســت. معنای این ســخن آن اســت که 
نهادهای مرتبط و متولــی باید با واکاوی 
درست آینده کشــور و رجحان نگاه ملی 
بر منافع جریانی یا کوتاه مدت، به ســمت 
افق گشــایی و امیددهــی حرکت کنند و 
بسترهای اقتصادی کشور را چنان اصالح 
کنند به مرور کانون های اقتصادی مردمی 
یا همان بخش خصوصی بر مصدر بنشیند 
و مطابق میل قانون اساسی کشور جایگاه 

شایسته وبایسته خود را بدست آورد.   
شاید برخی ها تصور کنند که مجلس چون 
شــان اجرایی ندارد در اصالح روند ها نیز 
چندان مدخل نیست اما واقعیت این است 
که اصالح برخــی از قوانین یا تکمیل آنها 
از طریق لوایح و طرح هــا تاثیرات فراگیر 
وپایــداری دارند به عنــوان مثال مجلس 
شــورای اسالمی در ســال 1391 در یک 
اقدام اساســی برای اقتصاد کشــور، اقدام 
به تصویب قانون بهبود فضای کســب وکار 
کرد، که بســیار گام مهم و موثری بود اما 
در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه 
وجود ندارد و نیازمند آن است که مجلس 
یازدهم نســبت به تکمیل ایــن موضوع 

گام های تازه بردارد.
همچنیــن بــا فــرض وجــود اراده قوی 
اقتصادی در مجلس جدید انتطار می رود 
که درآمد و هزینه های دولت را تراز کنند. 
بودجه هــای عمرانی را بــا رویکرد تولید 
اشتغال، بسترسازی رشد اقتصادی کشور، 
تامین آرمان سازندگی و گسترش امکانات 

و توزیع فرانســلی آن و ... را قربانی بخش 
جاری بودجه نکننــد و در پی تقویت آن 

برآیند. 
عالوه بر این مجلس یازدهم برای کســب 
موفقیت در عرصه ملی، باید چارچوبی در 
پیــش بگیرد که  موجــب تقویت و تداوم 
کاهش تصــدی گری دولــت کاهش در 
حوزه های اقتصادی شود و امور به صورت 
واقعی به بخش خصوصی واگذار شود. در 
حوزه کســب و کار نیز باید قوانینی وضع 
شــود تا افراد و فعــاالن بخش خصوصی 
بدون دغدغه بتوانند به فعالیت شان ادامه 
دهنــد و با آرامش خاطر تولید کشــور را 
افزایش دهند. در این راستا ضرورت دارد 
نمایندگان محترم هر چه زودتر نسبت به 
تعیین تکلیف الیحه مشــارکت عمومی- 
خصوصی اقدام و این حرکت مثبت و قابل 
تقدیــر دولت را تکمیــل کنند. همچنین 
باید بازنگــری برخی قوانیــن و مقرراتی 
که اجرایی شــدن آنها مشکالت بسیاری 
را برای بخش خصوصی به همراه داشــته 
است در دســتور کار مجلس یازدهم قرار 

گیرد. 
بدیهی است مشکالت پیچیده امروز صرفا 
با وضع قوانین حل و فصل نمی شــود و از 
مجلس نیز باید در شان نظارتی و تقنینی 
انتظار داشــت. اما واقعیت این اســت که 
برای حل ریشه ای بســیاری از مشکالت 
باید چاره اندیشــی اصولــی و بلند مدتی 
کرد. همانطور که بســیاری از مشــکالتی 
که امــروز فعاالن اقتصــادی با آن درگیر 
هستند، ریشه در قوانین و مقرراتی دارد، 
به همان نســبت اگر امروز مراجع موثر و 
مراکز صاحب رای نســبت به اصالح روند 
فعلی اقدام نکنند، بار مســئولیت آنها بر 
دوش آیندگان مــی افتد هزینه زیادی بر 
 مردم و جامعه تحمیل می کند. از نظر ما 
بخشــی از مشــکالت ناشــی از قوانیــن 
 مقرارت مبهم یا ضعیف آن است که بدون 
مشورت با بخش خصوصی واقعی تصویب 
شده اند. امید داریم که نمایندگان محترم 
در مجلس جدید به این سنت غلط پایان 
دهنــد و هم خود را به گفت و گو با ارکان 
مختلف بخش خصوصــی متعهد بدانند و 
 هم اینکه دولتمردان را نســبت به این امر 

متعهد گردانند. 

   ریشه بخشی از مشكالت ناشی 
از قوانین مقرارت مبهم یا ضعیف 

آن است که بدون مشورت با بخش 
خصوصی واقعی تصویب شده اند. 
امید داریم که نمایندگان محترم 

در مجلس جدید به این سنت 
غلط پایان دهند و هم خود را به 
گفت و گو با ارکان مختلف بخش 

خصوصی متعهد بدانند و هم اینكه 
دولتمردان را نسبت به این امر 

متعهد گردانند
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مجلــس  کــه  بــود   1399 خردادمــاه  هفتــم 
کرد.  کار خود را آغاز  یازدهم شورای اســامی 
کار خــود را با نقد  نماینــدگان جدیــد مجلس 
کــرده و از ضــرورت ایجاد  وضــع موجــود آغــاز 
گــون،  گونا حوزه هــای  در  نشــاط  و  تحــرک 
ایــن  گفته انــد؛  ســخن  اقتصــاد،  ازجملــه 
عالــم  همیشــگی  روال  شــاید  موضع گیــری 
امــا وضــع موجــود اقتصــاد  سیاســت باشــد 
ایــران چیســت و قرار اســت مجلــس یازدهم 
چــه وضــع مطلوبی بــرای آن رقم بزنــد؟ ابزار 
ممکــن  تحــول  ایــن  چگونــه  و  چیســت  کار 
بــرای ایــن تحــول  آیــا اولویت هایــی  اســت؟ 

تدوین و مشخص  شده یا خیر؟
مهم ترین چالش هــای پیش روی اقتصادی 
که  ایــران از نگاه نماینــدگان مجلس یازدهم 
طــی روزهــای اخیــر بــه برخــی از آن ها اشــاره 
آن  به تبــع  و  رکــود  از:  اســت  عبــارت  شــده 
کاهش ارزش  بیــکاری، افزایش حجم پــول و 
آن  به تبــع  و  برابــر پول هــای خارجــی  آن در 
خ پایین تشــکیل سرمایه و بهره وری  تورم، نر
کاهش تولید  کار و سرمایه و به تبع آن  پایین 
و رکــود، آهنــگ فزاینــده انتظــارات تورمــی و 
کاالهای  به تبــع آن افزایــش التهــاب در بــازار 
دارای قــدرت نقــد شــوندگی بــاال ماننــد ارز، 

طا و سهام.
بخــش  خواســته های  وضعیتــی،  چنیــن  در 
چیســت؟  جدیــد  مجلــس  از  خصوصــی 
فعــاالن  روی  پیــش  موانــع  کاهــش  بــرای 

کــدام حوزه هــا بایــد در اولویــت  اقتصــادی، 
اتــاق  خبــری  »پایــگاه  باشــد؟  مجلــس  کار 
گفت وگــو با اعضای هیات رئیســه  ایــران« در 
کشــاورزی  اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
ایــران، نقطه نظرات آن ها را درباره مهم ترین 
یازدهــم  مجلــس  اقتصــادی  اولویت هــای 
جویــا شــده اســت. به اعتقــاد آن هــا، نظارت 
بــر اجــرای قوانیــن، مهــار نقدینگــی، اصــاح 
کارایی بنگاه های  قوانین و مقررات مرتبط با 
بخــش  مطالبــات  پیگیــری  و  اقتصــادی 
خصوصی باید در صــدر اولویت های مجلس 

یازدهم باشد.

غالمحسین شافعی :

اصالح سیستم پاداش دهی
 به نفع تولید

مجلس شورای اسامی در سال 1391 در یک 
کشــور، اقدام به  اقدام اساســی برای اقتصاد 
کرد،  کســب وکار  تصویب قانون بهبود فضای 
کنونــی آمــار خوبی  امــا متأســفانه در شــرایط 
در ایــن حــوزه وجود نــدارد. بر اســاس آمارها 
کســب وکار در زمستان  شــاخص ملی محیط 
ســال 1397 در حدود 5.83 درصد، در پاییز 
همــان ســال 6.3 و در زمســتان ســال 98 به 

غالمحسین شافعی :
اصالح سیستم پاداش دهی به نفع 

تولید از طریق باال بردن هزینه های 
بخش غیرمولد، اجرای سیستم 

جامع مالیاتی برای حوزه غیر تولید، 
هماهنگی سیاست های ارزی، پولی، 
مالی و تجاری از مهم ترین اقداماتی 
است که باید در سال جهش تولید 

انجام گیرد. از طرفی، امیدواریم 
براساس توصیه رهبر معظم انقالب، 
به زودی تشكیل دادگاه های تجاری 

در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق 
بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف 
اقدام به تشكیل دبیرخانه مشترك 
کرده اند که ما آمادگی داریم نظرات 

خود را در اختیار مجلس شورای 
اسالمی قرار دهیم.

نشست

مطالبات بخش خصوصی از مجلس یازدهم 
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6.5 درصد رسیده اســت. طبق بررسی های 
گرفتــه از فعــاالن اقتصــادی موانعــی  صــورت 
کــه  اســت  بــوده  کســب وکار  ســر محیــط  بــر 
غیرقابل پیش بینــی  آن  مهم تریــن  و  اولیــن 
مــواد  قیمــت  بــر  تغییــرات مســتمر  و  بــودن 
اولیــه در فعالیت هــای اقتصادی به خصوص 
بخــش تولیــد اســت. عامــل دیگــر بی ثباتــی 
سیاســت ها، قوانیــن و مقــررات و رویه هــای 
کنــار  در  مالــی  تأمیــن  دشــواری  و  اجرایــی 
کســب وکار  غیرقابل پیش بینــی بودن محیط 
در تأمین مواد اولیه از دیگر مشکات محیط 

کسب وکار است.
اصاح سیســتم پاداش دهی بــه نفع تولید از 
طریق باال بردن هزینه های بخش غیرمولد، 
اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیر 
تولید، هماهنگی سیاست های ارزی، پولی، 
مالــی و تجــاری از مهم تریــن اقداماتی اســت 
گیرد.  کــه بایــد در ســال جهــش تولید انجــام 
از طرفــی، امیدواریــم براســاس توصیــه رهبــر 
معظم انقاب، به زودی تشکیل دادگاه های 
گیرد. از طرفی اتاق  کشــور صــورت  تجاری در 
بازرگانــی، اتــاق تعــاون و اتــاق اصنــاف اقدام 
که  کرده انــد  بــه تشــکیل دبیرخانــه مشــترک 
مــا آمادگــی داریــم نظــرات خــود را در اختیــار 

مجلس شورای اسامی قرار دهیم.

سالح ورزی:

 اصالح قوانین و مقررات مرتبط با 
کار کارآیی بازار 

و  چالش هــا  موضوع هــا،  مهمتریــن  از  یکــی 
بــه مســئله  کشــور توجــه  نیازهــای اساســی 
اقتصــاد، اشــتغال، رشــد اقتصــادی، اصــاح 

کنتــرل تــورم اســت. امــا بــرای رفع  قوانیــن و 
ایــن چالش هــا بیش از نیاز بــه قانون گذاری، 
کشــور و  نیــاز به پایش قوانین اســت. اقتصاد 
کار از تورم قوانین رنج می برد  کسب و  محیط 

نه از نبود قوانین.

مشــکل دوم حــوزه قوانین ضعــف در نظارت 
کــه ممکــن اســت قوانیــن  اســت؛ در حالــی 
خوبــی هــم بــه تصویب برســد ولی بر حســن 
اجــرای ایــن قوانیــن نظــارت نمی شــود. بــه 
که می تواند بخشی  کافی قانون داریم  اندازه 
از خواســته های فعــاالن اقتصــادی را بــرآورد 
کنــد ولــی همیــن قوانیــن یــا اجــرا نمی شــود 

کامــل، دقیــق  کافــی بــر اجــرای  و یــا نظــارت 
کافــی آن هــا وجــود نــدارد. مجلــس فعلــی  و 
به جای قانون گذاری و مقررات زایی به دنبال 
مقررات زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین 
گذاشــته شــود و  کنار  گیــر  زائــد و دســت و پــا 
کامــل  ســازوکار نظارتــی بــه صــورت دقیــق و 

فعال شود.
کارآیی  گــر بــه دنبــال افزایــش  از طرفــی، مــا ا
کسب وکارها  کار باشیم این  بنگاه ها و نیروی 
بــه دنبــال توســعه و افزایــش ظرفیــت خــود 
می رونــد و در پایــان ایــن وضعیــت، افزایــش 
را  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  رشــد  و  اشــتغال 

خواهیم داشت.
در  عزمــی  یازدهــم  مجلــس  نماینــدگان  گــر  ا
اصــاح قوانیــن و مقــررات اقتصادی داشــته 
اصــاح  پــی  در  می شــود  پیشــنهاد  باشــند، 
کار،  کارآیــی بازار  قوانیــن و مقــررات مرتبط با 

کار باشند. بنگاه ها و نیروی 

مسعود خوانساری:

کار کسب و   بهبود واقعی محیط 
چــون  محورهایــی  بایــد  یازدهــم  مجلــس 
کاهش تورم،  کنتــرل نقدینگی،  کنترل تورم، 
کــردن دولــت، خصوصــی ســازی به  کوچــک 
کار  کســب و  معنــای واقعــی و بهبــود محیــط 
اقتصــادی  اقدامــات  جــزو  و  کار  دســتور  را 
خــود قــرار دهد. شــاید اینگونه به نظر برســد 
ح شــده پیش تر هم از ســوی  کــه مــوارد مطر
ح شده بود اما نتیجه قطعی  نمایندگان مطر
و واقعــی درخصــوص آن بــه دســت نیامــد و 
درمجلــس یازدهــم هــم روند اینگونه اســت. 
گــر نماینــدگان اراده ای بــرای  کــه ا در حالــی 

سالح ورزی:
 مشكل حوزه قوانین ضعف در نظارت 
است؛ در حالی که ممكن است قوانین 

خوبی هم به تصویب برسد ولی بر 
حسن اجرای این قوانین نظارت 

نمی شود. به اندازه کافی قانون داریم 
که می تواند بخشی از خواسته های 
فعاالن اقتصادی را برآورد کند ولی 
همین قوانین یا اجرا نمی شود و یا 

نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و 
کافی آن ها وجود ندارد. مجلس فعلی 

به جای قانون گذاری و مقررات زایی 
به دنبال مقررات زدایی و تنقیح قوانین 

باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار 
گذاشته شود و سازوکار نظارتی به 

صورت دقیق و کامل فعال شود.
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مقاهل

تحقــق ایــن مــوارد مــی داشــتند حتما شــاهد 
تغییرات جدی در موارد ذکر شده بودیم.

با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس 
جدید آنچه باید مد نظر قرار بگیرد این اســت 
کنند. با  کــه درآمــد و هزینه هــای دولت را تــراز 
توجــه به اینکه در شــرایط فعلی امکان فروش 
نفــت را نداریــم مجلــس آینــده باید به ســمت 
کند. همچنین  بودجــه بی نیاز از نفت حرکت 
هــم  دولــت  هزینه هــای  کاهــش  جهــت  در 
که اصوال  ضرورت دارد تا دســتگاه های موازی 
عملکــردی ندارنــد و صرفــا هزینه روی دســت 
گذاشــته انــد از ســوی مجلــس جدید و  کشــور 
با پشــتوانه قانون یکی پــس از دیگری تعطیل 
گــری دولت  شــوند. عــاوه بــر آن بایــد تصدی 
کاهــش یابد و امور به صــورت واقعی به بخش 
کار  کســب و  گذار شــود. در حوزه  خصوصــی وا
نیــز بایــد قوانینی وضع شــود تا افــراد و فعاالن 
بخــش خصوصــی بــدون دغدغــه بتواننــد بــه 
فعالیــت شــان ادامه دهنــد و بــا آرامش خاطر 
کشــوررا افزایــش دهنــد. در بحــث تورم  تولیــد 
هم مجلس باید هوشیار باشد و اجازه ندهند 
کــرده واز بانــک  کســری بودجــه پیــدا  دولــت 

کند. مرکزی استقراض 

محمدرضا انصاری: تعیین تکلیف 
الیحه مشارکت عمومی-خصوصی

که  تدویــن اســتراتژی صنعتی، همانطــور هم 
از  یکــی  داشــتند،  کیــد  تا ایــران  اتــاق  رئیــس 
کــه منجــر بــه  مهمتریــن اولویت هایــی اســت 

بهینه شــدن سرمایه گذاری ها خواهد شد. در 
غیاب این اســتراتژی، شــاهد اخذ تصمیماتی 
کوتاه مــدت و ســلیقه ای خواهیــم  بــا تأثیــرات 
که اساس یک استراتژی توسعه  بود. در حالی 
کــه مجموعــه روندهــای  صنعتــی ایــن اســت 
گرفته  اقتصــادی در ارتبــاط با یکدیگــر در نظر 
شــوند. او در همیــن زمینــه بــر این باور اســت 
که در حال حاضــر تصمیمات بدون هیچ گونه 
گرفته می شود  پشتوانه اســتراتژی توســعه ای 

کاهش می دهد. که بهره وری را 
گذشــته، حــذف قوانین  کردن قوانین  4مؤثــر 
زائد و متضاد و قانون گذاری در حوزه صادرات 

کشــور، باید از دیگر  بــا توجه به پتانســیل های 
اولویت هــای مجلــس یازدهــم باشــد. ضمــن 
اینکــه یکی از مهم ترین عملکردهای مجلس، 
نظارت بر عملکرد توســعه صادرات در سطوح 

کان است.
از طرفی ضروری اســت تا هرچه سریعتر الیحه 
مجلــس  در  خصوصــی  عمومــی-  مشــارکت 

تعیین تکلیف شود.

محمد امیرزاده:

 حمایت از صادرکنندگان با اعطای 
جوایز صادراتی

قانــون رفــع موانــع تولیــد، قوانیــن مرتبــط به 
حــذف مقــررات زائــد و ... از جملــه مهم ترین 
کــه در صورت پشــتیبانی  موضوعاتی هســتند 
از  عمــده ای  بخــش  آنهــا،  اجــرای  و  مجلــس 
خواهــد  حــل  خصوصــی  بخــش  مشــکات 
برخــی  بازنگــری  بایــد  اینکــه  ضمــن  شــد؛ 
آنهــا  شــدن  اجرایــی  کــه  مقرراتــی  و  قوانیــن 
مشــکات بســیاری را بــرای بخــش خصوصــی 
بــه همــراه داشــته اســت و فعــاالن اقتصــادی 
بارهــا انتقــادات خــود را نســبت بــه آنهــا اعام 

گیرد. داشته اند، مورد توجه قرار 
در صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی 
ح های عمرانــی و محدودیت  کاهش طر کــه با 
در بودجــه مواجه هســتیم،» صــدور خدمات 
در  اهمیتــی  حایــز  نقــش  مهندســی«  و  فنــی 
اشتغال و رونق تولید در این صنعت به همراه 
گروی  خواهد داشت، اما تحقق این هدف در 

مسعود خوانساری:
مجلس یازدهم باید محورهایی 

چون کنترل تورم، کنترل 
نقدینگی، کاهش تورم، کوچک 

کردن دولت، خصوصی سازی به 
معنای واقعی و بهبود محیط کسب 
و کار را دستور کار و جزو اقدامات 

اقتصادی خود قرار دهد. شاید 
اینگونه به نظر برسد که موارد 

مطرح شده پیش تر هم از سوی 
نمایندگان مطرح شده بود اما 

نتیجه قطعی و واقعی درخصوص 
آن به دست نیامد و درمجلس 
یازدهم هم روند اینگونه است. 
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علی میرزاخانی

پشــتبانی و حمایــت دولت و مجلس اســت و 
فعــاالن ایــن حــوزه خواســتار اجرایــی شــدن 
کثــر اســتفاده از تــوان  مــاده 46 قانــون حدا
فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی 
کشــور در اجــرای پروژههــا و ایجاد تســهیات 
بــه منظور صــدور خدمــات فنی و مهندســی 

هستند.
از  حمایــت  و  صادراتــی  جوایــز  اعطــای 
از  بهره منــدی  هــدف  بــا  صادرکننــدگان 
ظرفیت های اقتصــادی صادرکنندگان حوزه 
احــداث و خدمــات و فنــی و مهندســی دیگر 
و تدوین اســتراتژی توســعه صنعتی در سالی 
کــه به عنــوان جهش تولیــد نامگذاری شــده 
بایــد  کــه  از دیگــر موضوعاتــی اســت  اســت، 
در اولویت هــای اقتصــادی مجلــس یازدهــم 

باشد.

غالمحسین جمیلی: 

پیگیری مطالبات بخش خصوصی
کرونــا و  کــه بــه واســطه شــیوع  در شــرایطی 
تحریم هــا، اقتصــاد دچار تنگنا شــده اســت، 
و  اقتصــادی  فعــاالن  امیــد  و  نــگاه   تمــام 
بنگاه هــای تجــاری به ظرفیت هــای مجلس 

در دور یازدهم است.
کــه صــرف  بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت 
ح هــا و  پیگیــری، تدویــن، اصــاح و ارائــه طر
لوایح مختلف نخواهد توانســت یک مجلس 
که در  کارآمد و مؤثر را شــکل دهد. این انتقاد 
کنــار تدویــن قوانین و مقــررات به عنوان یکی 
از مهم تریــن وظایــف مجلــس، بعــد نظارتــی 
مجلــس بــر حســن اجــرای قوانیــن مصــوب، 
و  صاحب نظــران  ســوی  از  بــوده،  کمرنــگ 
ح شــده اســت و  فعــاالن اقتصادی بارها مطر
گــر نماینــدگان مجلس  کــه ا بــه نظر می رســد 
یازدهم در همین ابتدای راه، تمرکز خود را بر 
نظارت بر عملکرد اداره کشور بگذارند، شاهد 
کارآمد خواهیم بود.از طرفی در  یــک مجلس 
ح لوایح و قوانینی  دوره های قبل، شــاهد طر
گرفته  بودیم که با شتابزدگی مورد بررسی قرار 
کــه در همین ارتباط ضروری اســت تا  بودنــد 
 مجلس یازدهم با مشورت بخش خصوصی و
بــه  اقــدام  اتــاق،   3 نظــرات  از  گیــری  بهــره   

کند. بازنگری در این قوانین 

کسب و  کاشفی: بهبود محیط  کیوان 
کار و مهار نقدینگی

بــه نظــر من منطق تشــکیل مجلــس یازدهم 

تخصصــی  کمیســیون های  به خصــوص  و 
تحلیل هــای  اســاس  بــر  بایــد  مجلــس  ایــن 
باشــد  اقتصــادی  روز  از مســائل  واقع بینانــه 
طرفــی  از  و  قرارگرفته ایــم  کجــا  بدانیــم  تــا 
جهت گیری هــای چهــار ســال آینــده مجلس 
اســاس  بــر  قوانیــن،  تصویــب  حــوزه  در  هــم 

همین تحلیل های واقع بینانه انجام شود.
اســت  مؤلفــه ای  کســب وکار  فضــای  بهبــود 
بودجــه  بــه  نیــاز  نــه  آن  تحقــق  بــرای  کــه 

خاصــی داریــم و نــه پیش نیازهــای ســخت و 
کســب وکار  پیچیــده ای دارد. بهبــود فضــای 
گــروی اصــاح رویه هــا و شــتاب دهی بــه  در 
می توانــد  کــه  اســت  اقتصــادی  فرایندهــای 
اقتصــاد را بهبود بخشــد. از طرفی بهبود این 
گروی  که بگوییم در  امر هم مقوله ای نیست 
کامًا به  بهبود روابط بین الملل اســت، بلکه 

سیاست های اقتصادی داخل برمی گردد.
کــردن بودجــه و مهــار نقدینگی از  قانونمنــد 
کــه بایــد موردتوجه  دیگــر موضوعاتــی اســت 
گیــرد. اصــاح بودجــه  مجلــس یازدهــم قــرار 
فرصــت  یــک  در  تنهــا  کــه  نیســت  امــری 
ســوی  از  مجلــس  در  بررســی  یک ماهــه 
نماینــدگان مجلس ارزیابی و درنهایت عجله 
از همیــن  تصویــب شــود. مجلــس و دولــت 
امــروز بایــد بــرای بودجه ســال 1400 نشســت 
داشته باشــند و بندبند بودجه سال آینده از 

همین االن تدوین شود.
اصاح رویه بودجه نویســی باعث ساماندهی 
از روی  برداشــتن فشــار  از طرفــی  و  اقتصــاد 
ضمــن  شــد.  خواهــد  خصوصــی  بخــش 
به جــای  فعلــی  اقتصــاد  در  بانک هــا  اینکــه 
اقتصــاد و جذب کننــده  کمک کننــده  اینکــه 
بالعکــس  باشــند،  ســرگردان  نقدینگی هــای 

منجر به افزایش نقدینگی و تورم می شوند.

محمد امیرزاده:
قانون رفع موانع تولید، قوانین 

مرتبط به حذف مقررات زائد و ... از 
جمله مهم ترین موضوعاتی هستند 

که در صورت پشتیبانی مجلس 
و اجرای آنها، بخش عمده ای از 
مشكالت بخش خصوصی حل 
خواهد شد؛ ضمن اینكه باید 

بازنگری برخی قوانین و مقرراتی 
که اجرایی شدن آنها مشكالت 

بسیاری را برای بخش خصوصی 
به همراه داشته است و فعاالن 

اقتصادی بارها انتقادات خود را 
نسبت به آنها اعالم داشته اند، 

مورد توجه قرار گیرد.
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سیزدهمین نشست مشترک مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرســازی و دفتــر اقتصــادی 
ضوابــط  بــر  تمرکــز  هــدف  بــا  ژاپــن  ســفارت 
طراحــی و روش های اجرای ســاختمان های 
کشــور ژاپن  فــوالدی مقــاوم در برابــر زلزله در 
گرفتن  و تدقیــق ضوابط ملــی ایران با در نظر 
تجارب موجود در آن کشور در مرکز تحقیقات 

راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
به دنبال تعامات پیشین در خصوص برنامه 
همــکاری ایــران و ژاپــن با موضــوع »طراحی 
که از خرداد ماه  لرزه ای سازه های فوالدی«، 
سال 1397 اجرایی شده است، سیزدهمین 
نشست مشــترک مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرســازی و دفتر اقتصادی ســفارت ژاپن 
بــا حضــور محمــد شــکرچی زاده رئیــس مرکــز 

تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی، عاطفه 
و  ضوابــط  تدویــن  مدیــر  محمــدی  جهــان 
تخصصــی  کمیتــه  اعضــای  و  اســتانداردها 
ایــن برنامــه، ماساشــی واتانابــه رئیــس دفتر 
اقتصادی سفارت ژاپن و هیات همراه و تنی 
کشــور  چند از نمایندگان مرتبط با موضوع از 

ژاپن )به صورت برخط( برگزار شد.
برنامــه همــکاری ایــران و ژاپــن بــا موضــوع 
فــوالدی«،  ســازه های  لــرزه ای  »طراحــی 
و  ضوابــط  تدویــن  دفتــر  محوریــت  بــا 
اســتانداردهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرســازی و دفتر اقتصادی سفارت ژاپن در 
ایــران به نمایندگی از وزارت صنعت، اقتصاد 
کشــور آغاز و تــا به امروز پیگیری  و تجارت آن 

شده است.

هــدف اصلــی از اجــرای ایــن برنامــه، تمرکــز 
اجــرای  روش هــای  و  طراحــی  ضوابــط  بــر 
ســاختمان های فوالدی مقاوم در برابر زلزله 
کشــور ژاپن و تدقیق ضوابط ملی ایران با  در 
کشــور  گرفتــن تجــارب موجود در آن  در نظــر 
گذشــت دو ســال از آغــاز ایــن  اســت. پــس از 
کارگاه  همکاری ها و همچنیــن برگزاری چهار 
و  تهــران  شــهرهای  در  مشــترک  تخصصــی 
گســترده  توکیــو و انجــام مطالعــات تخصصی 
بــر روی موضوعات مرتبط بــا طراحی لرزه ای 
ســازه های فــوالدی؛ وزارت صنعــت، اقتصاد 
و تجــارت آمادگی خــود را برای ادامه فعالیت 

کرد. در سال میادی پیش رو )۲0۲0( اعام 
در سیزدهمین نشست مشترک دو مجموعه 
راه،  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  شــکرچی زاده 

 برنامه همکاری ایران و ژاپن با موضوع 

»طراحی لرزه ای
 سازه های فوالدی«

س�ت
�ش �ن
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مســکن و شهرســازی بــا تقدیــر از تاش های 
گرفته توسط دو طرف ایرانی و ژاپنی،  صورت 
ایــن  یافته هــای  ارزشــمندی  و  اهمیــت  بــر 
کرد تا با حفظ  کید و ابراز امیدواری  برنامــه تا
فعالیت هــای  تــداوم  و  ســاختاری  انســجام 
تخصصــی مرتبط بــا موضوع، امکان توســعه 

همکاری به نحو مطلوب فراهم آید.
دفتــر  رئیــس  واتانابــه  ماساشــی  ادامــه  در 
اقتصــادی ســفارت ژاپن، بــا تقدیــر از حضور 
مســکن  راه،  تحقیقــات  مرکــز  همراهــی  و 
مراتــب  موضــوع،  ایــن  در  شهرســازی  و 
کشــور ژاپــن بــه ادامــه همکاری  عاقمنــدی 
و برنامــه پیشــنهادی خــود برای ســال آتی را 
کرد .در بخش دیگری از این نشســت،  اعام 
ماساشــی  جانشــین  عنــوان  بــه  کیــدا  یــوکا 
اقتصــادی  دفتــر  جدیــد  مســئول  و  واتانابــه 

سفارت ژاپن معرفی شد.
در همیــن رابطه، از ماساشــی واتانابه رئیس 
دفتر اقتصادی ســفارت ژاپن و همکارانشان 
بــه جهــت دو  در دفتــر اقتصــادی ســفارت، 
ســال همراهــی مســتمر و موثــر با ایــن برنامه 
مدیــر  از  همچنیــن،  آمــد.  عمــل  بــه  تقدیــر 
کشور ژاپن و اعضای  تخصصی این برنامه در 

کمیتــه تخصصــی ایــن موضــوع در ایــران نیز 
تقدیر شد.

کم  خاطرنشــان می شــود علیرغم شــرایط حا
کشــورهای دنیــا ناشــی از شــیوع  بــر تمامــی 
برگــزاری  بــر  ژاپنــی  هیــات  کرونــا،  ویــروس 
کارگاه تخصصی مشــترک در ســال  پنجمیــن 
کارگاه  کیــد نمود و نهایتا برگزاری این  ۲0۲0 تا

کنفرانس  بــه صورت برخط و در قالــب ویدئو 
گرفت. مورد توافق قرار 

و  عاقمنــدی  بــه  توجــه  بــا  مــی رود  انتظــار 
ایــن  تخصصــی  کمیتــه  اعضــای  دقت نظــر 
کشــور ایران و ژاپن، بواســطه  موضــوع در دو 
گام موثــر دیگــری در جهــت  کارگاه پیــش رو، 
توسعه همکاری های فی مابین و بهره مندی 
از تجــارب بین المللــی در موضوع ســازه های 

فوالدی مقاوم در برابر زلزله برداشته شود.
به همین منظور، اهداف مورد انتظار از سال 
ســوم برنامــه همــکاری میــان دو مجموعــه، 
کارگاه  موضوعــات تخصصــی مــورد بحــث در 
پیــش رو و همچنین جزئیــات و برنامه زمانی 
کارگاه در ادامــه ایــن جلســه بــه بحث و  ایــن 
گذاشته شد. همچنین، مقرر شد  تبادل نظر 
نتایــج حاصل از مطالعــات تخصصی صورت 
گذشــته، بــه صورت یک  گرفته طی دو ســال 
سند علمی-پژوهشی و به دو زبان انگلیسی 
مرکــز  توســط  مشــترک  طــور  بــه  فارســی،  و 
تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی و دفتــر 
اقتصادی سفارت ژاپن در ایران تهیه و برای 

استفاده عموم منتشر شود.
 8 تیر - صما 

هدف اصلی از اجرای همكاری ایران 
و ژاپن تمرکز بر ضوابط طراحی و 

روش های اجرای ساختمان های فوالدی 
مقاوم در برابر زلزله در کشور ژاپن 

و تدقیق ضوابط ملی ایران با در نظر 
گرفتن تجارب موجود در آن کشور 

است. پس از گذشت دو سال از آغاز این 
همكاری ها و همچنین برگزاری چهار 

کارگاه تخصصی مشترك در شهرهای 
تهران و توکیو و انجام مطالعات تخصصی 

گسترده بر روی موضوعات مرتبط با 
طراحی لرزه ای سازه های فوالدی؛ وزارت 
صنعت، اقتصاد و تجارت آمادگی خود را 

برای ادامه فعالیت در سال میالدی 
پیش رو )2020( اعالم کرد.
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فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز پایان تاریخ و از 
اساتید شناخته شده دانشــگاه جانز هاپکینز، 
کــه بــرای »فاریــن افرز« نوشــته به  در مطلبــی 
کرونــا و تاثیــر آن بــر آینده  موضــوع همه گیــری 

سیاسی آمریکا و نظام لیبرال پرداخت.
کتورهــای  وی در ایــن تحلیــل می نویســد: فا
بــه همه گیــری  کنــش موفــق  وا یــک  موثــر در 
ویروس کرونا عبارتند از ظرفیت دولت، اعتماد 
دولــت  بــا  کشــورهایی  رهبــری.  و  اجتماعــی 
که از اعتماد شهروندان  شایسته، دولت هایی 
کارآمد برخوردارند، توانستند در  و یک رهبری 
کرونا عملکرد چشمگیری  مدیریت همه گیری 
داشــته و خســارت ها را به حداقل برساند. اما 
کارآمــد، جوامــع  کشــورهایی بــا دولت هــای نا
چنــد قطبی و رهبری ضعیف، بســیار بد عمل 
کردنــد و شــهروندان و اقتصادهــای خــود را در 

معرض آسیب قرار دادند.
مــردم  می افزایــد:  آمریکایــی  فیلســوف  ایــن 
کرونــا را ماننــد  کــه ویــروس  عاقــه ای ندارنــد 
بــود و  کشــنده تر  ابــوال  ابــوال جــدی بگیرنــد. 
انتقــال  از  قبــل  حتــی  مبتایــان  از  بســیاری 
کوویــد 19 برعکــس ابــوال  بیمــاری می مردنــد. 
عمــل می کنــد. بنابرایــن بایــد منتظــر شــیوع 
گســترده تری در جهــان باشــیم. لحظــه ای را 
کشــورها بتواننــد  کــه  نمی تــوان متصــور شــد 
کننــد.  اعــام  را  بیمــاری  ایــن  بــر  پیــروزی 
اقتصادهــا آرام آرام باز و با موج بعدی ویروس 
 V قفــل می شــوند. درســت مثــل یک الگــوی

شکل.
وی ادامه می دهد: یک بحران طوالنی تر یعنی 
آســیب های اقتصادی بیشــتر. بــرای چندین 
دهــه در ایــاالت متحده، ســطح تمرکــز در بازار 
کووید 19 این تمرکز را بیشــتر  رو به فزونی بود. 
کرد. تنها شرکت های بزرگ می توانند  و بیشتر 
از ایــن بحران جان ســالم به در ببرند. ســطح 
تعامــات اجتماعــی هــر روز اهمیت بیشــتری 
و  بــزرگ  فنــاوری،  غول هــای  و  می کنــد  پیــدا 
گوارتر  بزرگ تر می شوند. پیامدهای سیاسی نا
گیــر  کــه یــک بیمــاری همــه  خواهنــد بــود چرا
طوالنی به از دســت رفتن مشــاغل، رکود بلند 
کسری بودجه غیرقابل اجتناب منجر  مدت و 

خواهد شد.
فوکویامــا می افزایــد: توزیــع قــدرت جهانــی به 

کــه  کــرد، چرا ســمت شــرق چرخــش خواهــد 
آســیای شــرقی بهتــر از اروپــا و ایــاالت متحده 
توانســت در مدیریت این بحران موفق باشد. 
بــا وجــود اینکــه سرچشــمه بیمــاری از چیــن 
بود، اما پکن توانســت به سرعت اقتصادش را 
بــه حالت با ثبــات برگرداند. در مقابل، پاســخ 
ایــاالت متحــده بســیار بــد بــود و چهــره ایــن 
کــرد. آمریکا  کشــور را در ســطح جهانــی خراب 
پیشــینه ای طوالنی در مقابله با بیماری های 
مختلف دارد، اما جامعه چندقطبی و رهبری 
توزیــع  وحــدت،  ترویــج  جــای  بــه  کارآمــد،  نا
کلیدی را به  کمک هــا را سیاســی و تصمیمات 

کرد. گذار  ایالت ها وا
کرونا  وی پیش بینی می کند: ادامه همه گیری 
می توانــد بــه ســقوط نســبی ایــاالت متحــده، 
الملــل و  بیــن  لیبــراِل  نظــم  ادامــه فرســایش 
دنیــا  سرتاســر  در  فاشیســم  حیــات  تجدیــد 
بیانجامد. از ســوی دیگر، همه گیری می تواند 
تولــد دوبــاره لیبــرال دموکراســی را رقــم بزنــد، 
که بارها با بدگمانی ها روبرو شده  کاری  ســاز و 
است و این بار با ظهورش نوید بخش انعطاف 
گر قرار باشد روندهای  و حیات دوباره است. ا

بــه  بدبینی هــا  نکننــد،  تغییــری  هیــچ  فعلــی 
سرعت بر خوش بینی ها چیره خواهند شد.

توانســت  کرونــا  گفتــه فوکویامــا، ویــروس  بــه 
دیگرهراســی  و  انزواطلبــی  گرایــی،  ملــی 
کــه در دهه هــای اخیر شــدت   )xenophobia(
برخــی  کنــد.  بیشــتر  و  بیشــتر  را  بــود  گرفتــه 
بــا ســوء اســتفاده از وضــع موجــود  دولت هــا 
گرفتنــد خود را به عنــوان یک نیروی  تصمیــم 
کنند و هر چه بیشــتر  نجات اضطراری معرفی 
کشورها به جای  از دموکراســی فاصله بگیرند. 
همکاری هــای ســازنده برای منافع مشــترک، 
خودشان را بر دیگری ترجیح دادند و از ضعف 

رقبا به سود خود بهره بردند.
کشــورهای فقیــر بــا شــهرهای  در ایــن میــان، 
عمومــی  بهداشــت  سیســتم های  و  شــلوغ 
ضعیــف بیش از همه آســیب خواهند دید. در 
کرده اند.  اینجــا، دولت ها اغلب اوضــاع را بدتر 
دولــت هنــد به یک بــاره اعــام قرنطینــه ملی 
کارگر مهاجر  کــرد و این موجب شــد میلیون ها 
ابتدا در شــهرهای بزرگ جمع شــوند و سپس 
کــه خــود  در روســتاهای خــود پخــش شــوند، 

انتشار ویروس را شدت می بخشید.
از  ناشــی  جایی هــای  جابــه  دیگــر،  ســوی  از 
دگرگونی آب و هوایی، خود بحرانی نوظهور در 
جنــوب جهان بود. این همه گیــری، اثرات آن 
را پیچیده تــر و بســیاری از ملت هــای در حــال 
کرد. این  توسعه را به مرز این بحران نزدیک تر 
کشورهای  بحران امید صدها میلیون از مردم 
گذشــته از رشــد پایــدار  کــه در دو دهــه  فقیــر 
ناامیــد  بودنــد؛  ذینفــع  ثروتمنــد  کشــورهای 
ایــن حالــت، خشــم جهانــی فزونــی  کــرد. در 
گزینــه مهاجرت را بر  گرفت. ناامیدان  خواهــد 
کــه این بار با همدردی  می گزینند- مهاجرتی 
مواجه نخواهد بود- و رهبران فاســد از قدرت 

کرد. سوء استفاده خواهند 
همه گیری هــای  می دهــد:  ادامــه  فوکویامــا 
اندازهــای  چشــم  رشــد  موجــب  گذشــته، 
آخرالزمانــی، فرقه هــا و مذاهــب جدیــد شــد. 
فاشیســم پیامد خشــونت های جنگ جهانی 
اول اســت. نظریه های توطئــه در مکان هایی 
از جملــه در خاورمیانه شــکوفا شــدند، جایی 
قــدرت  فاقــد  عــادی  مــردم  از  بســیاری  کــه 
بودنــد. امروز ایــن چشــم اندازهای افراطی به 

 

 فوکویاما:

بحران طوالنی تر 
یعنی آسیب های 
اقتصادی بیشتر

نظرهی
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گسیخته در  لطف فضاهای رســانه ای افســار 
کشورهای ثروتمند  سرتاســر دنیا از جمله در 
پخــش شــده اند. بــا ایــن حــال، نتیجــه رکود 
اقتــدار  بلکــه  فاشیســم  اســتیای  نــه  بــزرگ 
لیبرال دموکراســی بود. با نهایت خوشبینی، 
پیامدهــای  بــه  نیــز  همه گیــری  ایــن  شــاید 
اصاحــات  گــر  ا البتــه  شــود،  ختــم  مثبتــی 

گیرد. کار قرار  گرا در دستور  ساختاری برون 
ایــن نظریــه پــرداز ژاپنی-آمریکایــی در ادامه 
گیر  ابراز امیدواری می کند: این بیماری همه 
کارآمدی ها،  کرده است. نا همه جا را شفاف 
کارآمدی هــا بیش  ضعف هــا، شایســتگی ها و 
آینــد.  مــی  چشــم  بــه  دیگــری  زمــان  هــر  از 
بیشــتر  فقیــران  و  ثروتمنــدان  بیــن  شــکاف 
شــده و عمیق تــر هــم خواهــد شــد. بــا هــم 
بــودن و همبســتگی های اجتماعی می تواند 
حمایت های اجتماعی ســخاوتمندانه ای را 
کند. درســت مانند رنج های مشــترک  ایجاد 
ملی بعد از جنگ جهانی اول و رشد و رفاهی 

که در دهه های 19۲0 و 1930 رقم خورد.
اینها شــاید به یــک ایدئولوژی نئولیبرالیســم 
کــه بســیاری از اشــکال  شــدید منتهــی شــود 
مالکیــت و مقــررات دولتــی را بر نمــی تابد. با 
توجه به اهمیت اقدامات قدرتمند دولت در 
کاهش همه گیری، بحث در این مورد دشــوار 
نظرســنجی ها  حــال،  ایــن  بــا  بــود.  خواهــد 
کثــر آمریکایی هــا بــه  کــه ا کــی از آن اســت  حا
دولــت  پزشــکان  کارشناســی  توصیه هــای 
بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران اعتمــاد دارند و 
ایــن می توانــد حمایــت از مداخلــه دولت در 
مشــکات عمــده اجتماعــی را در بــر داشــته 
باشــد. ایــن بحــران در نهایــت می توانــد بــه 
البتــه  بین المللــی،  همکاری هــای  تقویــت 
بیــن  در  بلکــه  ملــی،  رهبــران  ســطح  در  نــه 
دانشــمندان و مقامــات بهداشــت عمومــی 
منجــر شــود. در این صــورت می توان شــاهد 
در  جانبــه  چنــد  کار  بــرای  جدیــدی  تعهــد 

راستای پیشبرد منافع مشترک باشیم.
می دهــد:  هشــدار  فوکویامــا  حــال،  ایــن  بــا 
و  کارآمدی هــا  نا بحــران  ایــن  گرچــه  ا
شایســتگی های دولتــی را بــه خوبــی نمایان 
کــه دولت های  کــرد، امــا مشــکل اینجاســت 
کارآمدها هســتند.  کارآمــد بســیار بیشــتر از  نا
بحــران  اولیــه  مراحــل  در  موفــق  مدیریــت 

نیازمنــد نه تنها دولت هــای توانمند و منابع 
کافــی بلکــه نیازمنــد وفــاق اجتماعــی بســیار 
که اعتماد  زیــاد و رهبران شایســته ای اســت 
کــره جنوبی و  مردم را همراه داشــته باشــند. 
آلمــان نمونه هایی از این دســت انــد. از آنجا 
کارآمدهــا بیشــترند، مدیریــت و  کــه تعــداد نا

خوش بینی دشوار خواهد بود.
از ایــن منظــر، دلیل دیگــر بــرای بدبینی این 
گفتمان  که سناریوهای مثبت نوعی از  است 
را  اجتماعــی  یادگیــری  و  عمومــی  عقانــی 
که پیوند  می طلبند. با این حــال، می بینیم 
بیــن تخصــص تکنوکراتیــک و سیاســت های 
کــردن  اســت. دموکراتیــزه  عمومــی ضعیــف 
اقتــدار بــه مــدد انقــاب دیجیتــال، سلســله 
مراتــب شــناختی را بــا دیگر سلســه مراتب ها 
گیری های سیاسی  کرده و تصمیم  همسطح 

اغلــب اســیِر حرافی هــای اقتدارگرا شــده اند. 
این یک محیط نامناســب برای خود آزمایی 

سازنده جمعی است.
اینجــا  در  متغیــر  بزرگ تریــن  می افزایــد:  وی 
که از بخت بد،  ایاالت متحده اســت. کشوری 
بی کفایت تریــن و تفرقه انگیزتریــن رهبــرش را 
در این همه گیــری به خود دید. ترامپ خوش 
اقبالــی سیاســی اش را بــر اتحــاد ملــی ترجیــح 
می دهد. او از بحران برای افزایش شکاف های 
گمان، رهبری  اجتماعی استفاده می کند. بی 
کارآمدی آمریکایی  ناالیــق، مهم ترین علــت نا

در مدیریت همه گیری است.
گــر ترامپ بازهــم رئیس  گفتــه فوکویامــا، ا بــه 
گســترده تر  احیــای  شــانس  شــود،  جمهــور 
کاهش  دموکراســی یا نظم بین الملــل لیبرال 
خواهــد یافت. امــا، نتیجــه انتخابات هر چه 
گرفته در  باشــد، چنــد قطبــی عمیــق شــکل 
دل جامعــه آمریکایــی بــه قــوت خــود باقــی 
کاخ  دموکرات هــا  گــر  ا حتــی  مانــد.  خواهــد 
کننــد،  کنگــره را ُپــر  ســفید و هــر دو مجلــس 
کــه به  گرفــت  کشــوری را بــه دســت خواهنــد 
کوهی از  زانــو نشســته اســت. هــر اقدامــی بــا 
بدهی هــا و انبوهی از مخالفــان روبرو خواهد 
کشــید تا  شــد. چندیــن ســال طــول خواهد 
موسســات ملی و بیــن المللِی ضعیف دوباره 

احیا شوند.
نظریه پــرداز »پایــان تاریــخ« در پایــان افــزود: 
غم انگیزتریــن  و  ســخت ترین  گذشــت  بــا 
در حــال حرکــت  بحــران، جهــان  مرحلــه ی 
کننــده و  کشــمکش دلســرد  بــه ســمت یــک 
طوالنی اســت. ســرمایه داری، دموکراســی و 
که  کرده اند  ایــاالت متحده همگی قبًا ثابت 
گر شــعبده باز  توانایی یک دگرگونی را دارند، ا
خوبی باشند. خبرگزاری مهر- ۲1 خرداد 99

فوکویاما هشدار می دهد: اگرچه 
این بحران ناکارآمدی ها و 

شایستگی های دولتی را به خوبی 
نمایان کرد، اما مشكل اینجاست 

که دولت های ناکارآمد بسیار بیشتر 
از کارآمدها هستند. مدیریت موفق 

در مراحل اولیه بحران نیازمند نه 
تنها دولت های توانمند و منابع 

کافی بلكه نیازمند وفاق اجتماعی 
بسیار زیاد و رهبران شایسته ای 

است که اعتماد مردم را همراه 
داشته باشند
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 افزایش رکود صنعت ساختمان  در تیرماه ۹۹
عدد شــامخ کل به ۵۲.۷۸ رسید

 شامخ

با همکاری اعضای سندیکا و فعاالن اقتصادی 
در حوزه ســاختمان و با تــالش اتاق تعاون 
ایران ، دهمین دوره طرح شــامخ ساختمان 
)تیر 99( انجام شده و نتایج آن ابالغ گردید. 
تحلیل و چرایی نتایج کسب شده عدد شامخ 
ساختمان تیرماه 99 به شرح ذیل توسط اتاق 

تعاون منتشر گردیده است.
در محاســبه عدد شامخ بخش ساختمان، با 
توجه به اینکه پرســش اول باالترین تاثیر را 
در معیار ســنجش کل دارا بوده و بر اساس 
مطالعات صورت گرفته، رویکرد به کار رفته 

در محاسبه شــاخص کل ساختمان برخی 
دیگر از کشورها نیز موید این مطلب است، 
لذا عدد شامخ کل برابر با عدد شامخ پرسش 
اول در نظر گرفته شــده است. نتایج ذیل با 
نظر سنجی از مدیران عامل و یا نمایندگان 
آنها از حدود 1۰۰ شرکت فعال ساختمانی 

در تیرماه به دست آمده است.
 عدد شامخ کل:  5۲.78 نشان دهنده 
رکود صنعت ساختمان در تیرماه 99 نسبت 

به ماه قبل است.
 با توجه بــه کاهش میــزان فعالیتهای 

ســاختمانی انجام شــده در این مــاه، این 
شاخص نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

 دیگر شاخص های موجود در بین 5 مولفه 
اصلی شامخ شامل میزان سفارشات جدید، 
ســرعت انجام سفارشات، میزان خرید مواد 
اولیه و جذب نیروی انسانی نیز کاهش میزان 

شاخص را تجربه نمودند.
 شــاخص »انتظارات تولید در ماه آینده« 
با رقــم 35.55 ، کاهش امیــدواری فعاالن 
اقتصادی نســبت به بهبود وضعیت بخش 

ساختمان در مردادماه را نشان می دهد.

جدول۱: مولفه های شامخ ساختمان در تیرماه  ۹۹ و تغییرات نسبت به ماه قبل
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عدد شــامخ کل به ۵۲.۷۸ رسید

 تحلیل نتایج
صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی 
 ISIC طبقه بندی کلیه فعالیت های اقتصادی
به ســه گروه ساخت بنا، مهندســی عمران، 
فعالیتهای ســاخت و ساز تخصصی ساختمان 
دسته بندی می شود. در یک تقسیم بندی دیگر، 
بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی 

و غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( است.
در بخش مسکونی طبق گزارش بانک مرکزی 
میزان معامالت آپارتمان های مسکونی در تهران 
)به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشــور( با 
14.47 واحد مسکونی، نسبت به ماه قبل 3۰.3 
درصد افزایش یافت. قیمت مسکن نیز در تهران 
با متوســط قیمت ۲۰.9 میلیون تومان، تورم 
ماهانه 1۰.4 درصــدی را تجربه نمود. افزایش 
مداوم نــرخ ارز و انتظــارات تورمی حاصل از 
آن، پیشــی گرفتن تقاضا بر عرضه و نیز تداوم 
معامالت ســوداگرانه، موجــب افزایش قیمت 

مسکن گردید.
در بخش تولید و عرضه تجهیزات ســاختمانی 
تحت تاثیــر نوســانات ارزی و افزایش قیمت 
مواد اولیه در برخــی اقالم، کاهش نیروی کار 
 در نتیجه تداوم شــیوع ویروس کرونا و وجود 
در این قشر بدلیل تورم عمومی موجود، تداوم 
مشــکالت موجود در حوزه واردات مواد اولیه 
)بویژه در حوزه ثبت سفارشــات و ترخیص از 
گمرکات( و کاهش قدرت خرید، نگرانی از ادامه 
روند موجود و تردید نســبت به آینده کسب و 

کارهای این بخش را افزایش داد.
در بخش هــای عمرانی و دیگــر فعالیت های 
پیمانــکاری  کماکان به دلیــل عدم پرداخت 
مطالبات پیمانکاران توســط کارفرمایان و نیز 
عدم تناسب نرخ تعدیل با تورم موجود، فعاالن 
این بخش با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم 

می کنند.
با اســتناد به اظهارات فعاالن ساختمانی، عدد 
شامخ کل با کاهش 18 درصدی نسبت به ماه 
قبل، بــر روی 5۲.78 جای گرفت. زیرا میزان 
فعالیتهای تولید و یا ارائه خدمات ســاختمانی 
نســبت به ماه قبل روند نزولی داشت که عدم 
ثبات قیمتهــا و در نتیجه عــدم عرضه مواد 
اولیه به دلیل مشخص نبودن قیمتها و نگرانی 
کارفرمایان از آینده بازار، در ایجاد این شــرایط 

بسیار موثر بود.
متعاقبا میزان سفارشات جدید و لذا میزان خرید 
مواد اولیه با وضعیت کاهشی مواجه شد. با توجه 
به رکود موجود و نیز شیوع بیشتر ویروس کرونا، 
میزان به کارگیری نیروی انسانی نیز کمتر شد. در 

نمودار مقایسه شاخص های شامخ ساختمان در دوماه اخیر

نمودار روند شامخ ساختمان از مهر ۹۸ تا تیر ۹۹

نتیجه از سرعت انجام سفارشات نیز کاسته شد.
قیمت مــواد اولیــه در بســیاری از مصالح 
ساختمانی افزایش یافت و لذا قیمت فروش نیز 
بیشتر شد اما در مقابل از حجم فروش کاسته 
شد. )البته بنابر اعالم نظر فعاالن ساختمانی 
در کلیــه حوزه هــا، در برخــی فعالیت های 
مرتبط با حوزه ساختمان روند افزایش قیمتها 
نسبت به خرداد کمتر گزارش شد(. علیرغم 
مشــکالت موجود در تکمیل سفارشات، با 
تحویل سفارشــات معوقه از ماه های ابتدایی 
سال، میزان کارهای معوقه در مجموع کاهش 

یافت. میزان مصرف حامل های انرژی مرتبط 
با بخش تولید کمتر شد و با توجه به مشکالت 
مرزی، میزان صادرات نیز همچنان سیر نزولی 

داشت.
با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر، 
اکثر فعاالن این حوزه نسبت به بهبود فضای 
کسب و کار خود در مرداد،  امیدواری نیستند. 
الزم به ذکر است این نتایج با همکاری سایر 
تشــکلهای ســاختمانی و عمرانــی به ویژه 
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران حاصل 

گردیده است.
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مرکــز پژوهش های اتاق ایران، بولتن بررســی 
که در خردادماه 1399   مسائل روز اقتصادی 
منتشــر  و  تدویــن  گــزارش   ۲ بــر  مشــتمل   
ضمــن  نخســت،  گــزارش  در  اســت.  کــرده 
کرونــا  بررســی و بــرآورد اثــرات مثبــت شــیوع 
بــر حــوزه محیط زیســت، تــاش شــده اســت 
ضمــن شناســایی فرصت های موجــود برای 
گروه های  حفاظت از محیط زیســت، نظراتی 
مختلــف در مــورد چگونگــی اســتفاده از این 

فرصت ها نیز بررسی شود.
کرونا در سراســر  گســترش ویروس  با توجه به 
جهــان، ابعــاد مختلــف زندگــی بشــر، تحــت 
کاهــش  گرفتــه و بــا توقــف و یــا  تأثیــر آن قــرار 
بــر  مثبتــی  تأثیــرات  فعالیت هــا،  از  بســیاری 
گذاشــته اســت. در  محیط زیســت بــر جــای 
فضایــی  ماهواره هــای  تصاویــر  راســتا  ایــن 
کاهــش  نشــان دهنده  مختلــف  آمارهــای  و 
آلودگی هــای زیســت محیطی اســت. با توجه 
به شرایط موجود، سئوال اساسی این است 
کرونا وضعیــت مســاعد  کــه آیــا در دوران پســا
زیست محیطی در جهان حفظ خواهد شد؟
در ایــن خصــوص پیش بینی هــای متعددی 

که عملکرد  گروهی اعتقاد دارند  وجــود دارد؛ 
که  کشــورها می توانــد به گونــه ای پیش بــرود 
از فرصــت ایجــاد شــده برای تــداوم حفاظت 
مقابــل  در  شــود؛  اســتفاده  محیط زیســت 
کــه در اندیشــه  گروهــی دیگــر بــر ایــن باورنــد 

بشــر همــواره رشــد اقتصــادی بــر حفاظــت از 
محیط زیســت برتــری داشــته و بعیــد اســت 
اهــداف  بخواهــد  دوران  ایــن  در  انســان 
اقتصادی خــود را قربانی پایداری و حفاظت 

کند. محیط زیست 
گروه بــر تجربه رکود ســال ۲009 میادی  ایــن 
کــه بعــد از پایــان یافتــن آن،  اشــاره می کننــد 
از  بیــش  کربــن  کســید  دی ا آالینــده  انتشــار 
بســیاری  از طرفــی  یافــت.  افزایــش  گذشــته 
کنفرانس  کــه در  کشــورها موظف هســتند  از 
تغییرات اقلیمی در ســال ۲0۲1 عملکرد خود 
که در توافقنامه پاریس  را در جهــت تعهداتی 

کنند. داده اند، ارائه 
که می تــوان در  گام هایــی  یکــی از مهم تریــن 
ایــن جهــت برداشــت، اســتفاده از ابزارهــای 
الزم جهت بازیابی ســبز اســت. بازیابی ســبز 
کــه به یکپارچه ســازی رابطه  مفهومی اســت 
توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست 
اشــاره دارد و در حوزه های مختلفی می توان 
رونــد  تغییــر  داد.  قــرار  ارزیابــی  مــورد  را  آن 
مصــرف و تولیــد نفــت و ســایر ســوخت های 

فسیلی یکی از این حوزه هاست.

 پساکرونا؛ فرصتی برای بازیابی محیط  زیست
مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرد:

حوزه هایی مانند مدیریت آب 
و پسماند نیز بسیار اهمیت 

دارند. در دوره شیوع کرونا به 
دلیل لزوم رعایت بهداشت و 
درمان های پزشكی، زباله های 

عفونی و شیمیایی افزایش یافته 
و در صورت عدم کنترل آن در 

آینده مشكل ساز خواهند شد. از 
طرف دیگر مدیریت آب با توجه 

به چالش های کمبود آب و افزایش 
مصرف آن در پساکرونا اهمیت 

می یابد.
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کرونــا، پیش بینی ها  پیــش از شــیوع ویروس 
کــه مصــرف ســوخت های  مبنــی بــر آن بــود 
کاهش می یابد.  فســیلی تقریبًا تا سال ۲030 
از طرفــی با توجه به وضعیت فعلی مشــاهده 
تولیــد  میــزان  و  نفــت  قیمــت  کــه  می شــود 
تغییــرات  ایــن  و  یافتــه  کاهــش  بســیار  آن 
می توانــد فرصتی بــرای توجه بــه انرژی های 
کاهش و  تجدیدپذیر تلقی شــود. مــورد دیگر 
که در  محدودیت بسیاری از فعالیت ها است 
نتیجه آن بسیاری از امور به  صورت دورکاری 
بــرای  ایــن رو زمینــه ای  از  انجــام می شــوند؛ 
تقویت فعالیت های الکترونیکی ایجاد شــده 
تــا بــا رفــع چالش هــای آن و توجــه به شــیوه 
درست اســتفاده از ابزارهای مرتبط، بستری 

برای آلودگی ها ایجاد شود.
در همین راســتا، حوزه هایی مانند مدیریت 
دارنــد.  اهمیــت  بســیار  نیــز  پســماند  و  آب 
کرونــا بــه دلیــل لــزوم رعایــت  در دوره شــیوع 
بهداشــت و درمان هــای پزشــکی، زباله های 
عفونی و شیمیایی افزایش یافته و در صورت 
کنترل آن در آینده مشکل ســاز خواهند  عدم 
شــد. از طــرف دیگــر مدیریت آب بــا توجه به 
کمبــود آب و افزایش مصرف آن  چالش هــای 

کرونا اهمیت می یابد. در پسا

توجه به مشاغل سبز و حمل ونقل سبز نیز از 
دیگر ارکان مهم تحقق بازیابی ســبز هستند. 
کنونی بسیاری از افراد شغل خود  در شــرایط 
را از دســت داده انــد؛ بــرای جبــران خســارت 
اســت  الزم  مشــاغل،  حــوزه  بــه  شــده  وارد 
بسترهای جدیدی فراهم شود تا با استفاده 
از آن مشــاغل از دســت رفتــه بــه نحوی دیگر 
جهــت  در  گامــی  همچنیــن  و  شــوند  احیــا 

حمایت های زیست محیطی برداشته شود.
یکــی از این حوزه ها حمل ونقل ســبز اســت. 
کــه حمل ونقــل  مطالعــات نشــان می دهنــد 
به عنوان یکی از اصلی ترین انتشــاردهندگان 
آالینده در جهان شناخته می شود؛ بنابراین 
گامی بزرگ در جهت  بازیابی آن در مسیر سبز 
حفاظت های زیست محیطی تلقی می شود. 
کار نیز نشــان  اظهــارات ســازمان بین المللی 
کــه ســرمایه گذاری بــر حمل ونقــل  می دهــد 

ســبز می تواند میلیون ها شــغل جدید ایجاد 
کمــک نماید تا به ســمت  کشــورها  کنــد و به 
کنند. اقتصادهای سبزتر و سالم تری حرکت 
وضعیــت  مشــاهده  و  ابزارهــا  ایــن  بررســی 
کــه توجــه بــه  کشــور ایــران نشــان می دهــد 

کشــور مــورد غفلت قرار  ابعاد اقتصاد ســبز در 
گرفتــه و آســیب های فــراوان زیســت محیطی 
کشــور  گیر  گریبان  در مســیر رشــد اقتصــادی 
شــده است. ایران همواره در سال های اخیر 
بــه درآمدهــای نفتــی متکــی بوده و بــا توجه 
بــه تحریم هــای حــال حاضــر، بیش ازپیــش 

متحمل بحران های اقتصادی شده است.
کاهش انتشار  از طرف دیگر تعهد ایران برای 
آالینــده در توافق نامــه پاریس، عامل دیگری 
را  بــه محیط زیســت  توجــه  لــزوم  کــه  اســت 
افزایش می دهد. با توجه به همه مشاهدات 
بحران هــای  حــل  بــرای  تــا  دارد  ضــرورت 
گیــرد تا در  کرونــا، اقداماتــی صورت  ناشــی از 
بلندمــدت آســیبی برای محیط زیســت در بر 

نداشته باشد.
برای آغاز این اقدامات ابتدا باید چالش های 
گیرد، ســپس با  بازیابــی ســبز موردتوجه قرار 
راهکارهایی همچون وضــع مقررات اصولی، 
گســترش ایده هــای  تغییــر الگــوی مصرفــی، 
نوآورانه زیست محیطی و ایجاد ضمانت های 
هدفمنــد بــرای جــذب منابــع مالــی بخــش 
مســیر  ســبز،  ســرمایه گذاری  در  خصوصــی 

تحقق اهداف توسعه پایدار را هموار سازد.

 تعهد ایران برای کاهش انتشار 
آالینده در توافق نامه پاریس، عامل 

دیگری است که لزوم توجه به 
محیط زیست را افزایش می دهد. 

با توجه به همه مشاهدات ضرورت 
دارد تا برای حل بحران های ناشی 

از کرونا، اقداماتی صورت گیرد 
تا در بلندمدت آسیبی برای 

محیط زیست در بر نداشته باشد 
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وگتفگ

سرپرست دفتر توســعه مهندسی ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی ، گفت: درباره عملکرد 
ســاختمان  مهندســی  نظــام  ســازمان های 
اســتان ها به دنبال شــفافیت مســائل مالی، 

کار هستیم. انتصابات و ارجاع 
گزارش وزارت راه و شهرسازی، علی محمد  به 
عبدی قهــرودی در خصوص تغییر و تحوالت 
و  ســاختمان  مهندســی  توســعه  بخــش 
نظــارت عالیه بر عملکرد ســازمان های نظام 
مهندســی بــا بیــان اینکــه بــه منظــور بهبــود 
نحوه نظــارت بر عملکرد ســازمان های نظام 
مهندســی، ضمن ارزیابی وضعیــت موجود، 
جامعــه  شــکوائیه های  و  درخواســت ها 
مهندسی و همچنین ســایر عوامل مرتبط با 
موضــوع از جمله ســازندگان، مالکان و … به 
گانه در دســت بررســی قــرار دارد،  شــکل جدا
گفــت: در حــال حاضــر، مهندســان نســبت 
خدمــات  ارجــاع  فرآینــد  در  نابســامانی  بــه 
کار نظارت  مهندســی از جملــه نحــوه ارجــاع 
گایه هایی  و همچنیــن میــزان حق الزحمــه، 
قــرار  بررســی  دســت  در  موضــوع  کــه  دارنــد 
دارد. همچنیــن، بــا توجه به تــورم و افزایش 
کــه ارائــه  هزینه هــا و در عین حــال اهمیتــی 
خدمــات مهندســی در بخش طراحــی، اجرا 

و  حق الزحمه هــا  افزایــش  دارد،  نظــارت  و 
کار در دســتور  کــردن فرآیند ارجاع  نظام منــد 

گرفته است. کار این دفتر قرار 

کار،  ساماندهی و نظام مند  ارجاع 
می شود

از  بخشــی  کــرد:  تصریــح  عبدی قهــرودی 

بــه  بــه  نیــاز  موجــود  دســتورالعمل های 
خصــوص  ایــن  در  و  داشــته  رســانی  روز 
آسیب شناســی مســائل مربــوط بــه حــوزه در 
که  حــال انجــام اســت و همچنیــن ایراداتــی 
کار نظــارت  در دســتورالعمل و نحــوه ارجــاع 
وجــود دارد، در حال اصاح و برطرف شــدن 
کنون با هماهنگی و با مشــارکت  اســت. هم ا
و در تعامــل با شــورای مرکزی ســازمان نظام 
کشور و ســازمان های  مهندســی ســاختمان 
بازنگــری  اســتانی،  مهندســی  نظــام 
ایجــاد  و  دســتورالعمل ها  و  آئین نامه هــا 
شفافیت در عملکرد ارائه خدمات مهندسی 

در حال پیگیری است.
مهندســی  توســعه  دفتــر  سرپرســت 
همــکاری  بــا  داد:  توضیــح  ســاختمان 
مهندســی  نظــام  ســازمان  مرکــزی  شــورای 
ارائــه  تعرفه هــای  افزایــش  ســاختمان، 
خدمات مهندســی تا یک مــاه آینده نهایی 
خصــوص  در  کــرد:  تصریــح  وی  می شــود. 
بایــد  مهندســی  خدمــات  حق الزحمــه 
مســئولیت ناظــر، طــراح و مجری متناســب 
مهندســی  خدمــات  کیفیــت  و  اهمیــت  بــا 
گیــرد.  قــرار  مدنظــر  می دهنــد،  ارائــه  کــه 
مهندســی  خدمــات  حق الزحمــه  افزایــش 

سرپرست دفتر توسعه مهندسی 
ساختمان :

در خصوص حق الزحمه خدمات 
مهندسی باید مسئولیت ناظر، 

طراح و مجری متناسب با اهمیت و 
کیفیت خدمات مهندسی که ارائه 

می دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش 
حق الزحمه خدمات مهندسی

 تأثیر قابل مالحظه ای در قیمت 
تمام شده مسكن نخواهد گذاشت

شفاف سازی سازمان های نظام مهندسی
 در دستور کار وزارت راه 
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تأثیــر قابل ماحظه ای در قیمت تمام شــده 
گذاشت. مسکن نخواهد 

اعالم تعرفه های خدمات مهندسی 
تا یک ماه آتی

که فرایند تعدیل  وی بــا یادآوری این مطلب 
در  مهندســی  خدمــات  تعرفه هــای  ســاالنه 
قانــون و آئین نامه هــای اجرایــی پیش بینــی 
شــده اســت و ایــن تعدیــل بایــد با پیشــنهاد 
ســازمان نظام مهندســی ســاختمان استان 
در  نفــره  چهــار  هیأت هــای  تأییــد  از  پــس  و 
اســتان ها و هیــأت 5 نفــره در تهــران، بــرای 
ارســال  شهرســازی  و  راه  وزارت  بــه  تأییــد 
گفــت: در حــال حاضــر اعــام مبانــی  شــود، 
تعرفه هــای مذکوردر دســت بررســی شــورای 
مرکزی ســازمان نظام مهندســی ســاختمان 
اســت و بــه زودی بــرای تأییــد بــه وزارت راه 
و شهرســازی اعــام شــده و بعــد از تصویــب 
و تأییــد در وزارتخانــه، جهــت طــی مراحــل 
و  شــد  خواهــد  ابــاغ  اســتان ها  بــه  بعــدی 
ک عمــل واقع   پــس از تشــریفات قانونــی، ما

می شود.

اعالم تعرفه های خدمات مهندسی 
تأثیری بر قیمت مسکن ندارد

گایه مندی هــا را  عبــدی قهــرودی بخشــی از 
گایه به حق ســازندگان و مالکان ساختمان و 
همچنین عامه مردم به عنوان مصرف کنندگان 
کیفیــت نظارت مهندســان و نحوه  نهایــی، از 
فعالیت مجریان ساختمانی برشــمرد و افزود: 
کیفیت  صحــت برخی انتقادهــا به عملکــرد و 
فعالیــت برخی ناظــران و مجریان ســاختمان 
گفتگــو با انجمن های صنفی  در بازخــورد و در 
کــه  حاصــل شــده اســت و بــه دلیــل اهمیتــی 
حضور مجریان ذی صاح در اجرای پروژه های 
دارنــد،  کانشــهرها  در  ویــژه  بــه  ســاختمانی 

موضوع در حال پیگیری است.

انجام بازرسی های سرزده از 
سازمان های نظام مهندسی 

ساختمان استان ها
انجــام  برنامه ریــزی  از  همچنیــن  وی 
بازرســی های مستمر و سرزده از سازمان های 
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ها خبــر 
یکپارچــه  ســامانه  راه انــدازی  گفــت:  و  داد 

مهندســان ســاختمان )ســیاح( نیــز از دیگــر 
که  برنامه هــای مورد پیگیری این دفتر اســت 
پیش بینــی می شــود ایــن ســامانه تــا دو مــاه 
آینده نهایی و راه اندازی شود. در این سامانه 
تمامی اقدامات سازمان های نظام مهندسی 
گواهــی اشــتغال بــه  ســاختمان در خصــوص 
کار مهندســان و ســایر تغییــرات آن به شــکل 
کنترل اســت. همچنین  آنایــن قابل رصــد و 
کار نیز برخی از اســتان ها،  در خصــوص ارجاع 
که تجمیع  کرده اند  سامانه هایی را راه اندازی 
و تمرکــز ســامانه ها در دســت اقــدام اســت و 
کوتاه ترین زمان ممکن، امکان  امیدواریم در 
نظارت متمرکز بر عملکرد ســازمان های نظام 
کار و ســایر امور  مهندســی اســتانی در ارجــاع 

مربوط به خدمات مهندسی فراهم شود.
وی در خصــوص ســامانه یکپارچــه حرفــه ای 
اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز 
کارها توســط سازمان  کرد: بخش عمده  اعام 
نظــام مهندســی ســاختمان انجام شــده و در 
چند استان نیز به شکل پایلوت در حال انجام 
است که ظرف دو ماه آینده به شکل سراسری 

قابل بهره برداری خواهد بود.

محیط زیســت  پایــدار،  توســعه  کمیســیون 
و آب اتــاق ایــران بــا هدف تقویــت فرهنگ 
توجــه بــه توســعه پایــدار و ارتقــای دانــش 
گــزارش »پایداری و  مفاهیم توســعه پایدار، 
توسعه یافتگی ایران در جهان« را بر اساس 
اطاعــات منتشــر شــده از ســوی ســازمان 

کرده است. ملل تدوین 
بشــر  نگــرش  پایه ای تریــن  پایــدار  توســعه 
رشــدیافته بــه آینده، برای راهبــری متوازن 
کــه بــر پایــه ارجــح دانســتن  جهــان اســت 
منابــع  مدیریــت  عالــم،  همــه  بــر  انســان 
زیســتی را بــدون دســت اندازی بــه منابــع 
نسل های بعد سرلوحه برنامه های توسعه 
قــرار می دهد. پــس از توافقــات بین المللی 
بــرای  مســیر  ایــن  نقشــه  حــوزه،  ایــن  در 
همگان روشــن شد و از سال ۲016، اهداف 
کان  پایــدار در ســطح  توســعه  هفده گانــه 
گرفــت و  مــورد تصویــب ســازمان ملــل قــرار 
پس ازآن نظام ارزیابی پیشرفت این اهداف 
کشــورها بر  و برنامه هــای اعامــی هر یک از 

اساس رویکردهای ساالنه اعامی سازمان 
کردند. کار  ملل شروع به 

گزارش رویکردهای ســاالنه اعامی سازمان 
نــگاه  محــور  کــه  اســت  ســالی  چنــد  ملــل 
مردمان عالم به مقوله توسعه پایدار و تعهد 
کی را تبیین می کند  کشورها به حفظ کره خا
کارشناســان  نــزد  بســیار  توجــه  موجــب  و 
میــان  ایــن  در  اســت.  دولتمــردان  و 
محیط زیســت  پایــدار،  توســعه  کمیســیون 
و آب اتــاق ایــران بــا هدف تقویــت فرهنگ 
توجــه بــه توســعه پایــدار و ارتقــای دانــش 
گــزارش »پایداری و  مفاهیم توســعه پایدار، 
توسعه یافتگی ایران در جهان« را بر اساس 
اطاعات جسته وگریخته و منابع اطاعاتی 
عمومی منتشــر شده از سوی سازمان ملل 
که با تمرکز بر شاخص ها و ارائه  کرده  تدوین 
اعداد درســت و واقعــی از ایران می تواند به 
کند و پــس ازآن با  کمک  بهبــود رتبه ایــران 
پیگیری سیاست های اباغی توسعه پایدار 
و برنامه های ملی تصویب شــده رتبه ایران 

کمیسیون توسعه پایدار،  را ارتقا داد.رئیس 
محیط زیســت و آب اتاق ایران می گوید: در 
گام اول بــه نظــر می رســد آشــنایی جامعــه 
مــدل  ایــن  بــا  متخصصیــن  و  متفکریــن 
ارزیابــی و شــاخص های آن و جایــگاه ایران 
می توانــد  شــاخص ها  ایــن  از  یــک  هــر  در 
بــه درک عمیق تــر از مقولــه توســعه پایــدار 
کنــد و از طرفی درک بهتر اثربخشــی  کمــک 
کشورها  فعالیت های انجام شــده در ســایر 
و  برنامه ریــزان  دســت  عصــای  می توانــد 
متفکران کشور جهت عدم تکرار اشتباهات 
و تمرکــز بــر تجربیــات موفــق شــود. فرشــید 
شــکر خدایــی معتقــد اســت: تنــوع و نحوه 
نــگاه طراحــان مــدل ارزیابی توســعه پایدار 
کشورها در سازمان ملل می تواند  در سطح 
کشور  الگوی ارزیابی و مقایسه استانی را در 
مهیا ســازد تا ضمن ایجاد مســابقه توســعه 
پایــدار در ســطح اســتانی، فضای مناســب 
برای انتشــار تجربیات موفق و ناموفق ملی 

نیز فراهم شود.

گرفت: از سوی "اتاق ایران" صورت 

گزارش »پایداری و توسعه یافتگی ایران در جهان« تدوین و انتشار 
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بعد از مقدمه و بیان سه مطلب در  ماهنامه  دیدگاه
بخشــنامه  بررســی  بــه  حــال   ،386 شــماره 

سرجمع می پردازیم. 

بررسی بخشنامه سرجمع و بیان 
گاری با حقوق موضوعه  علتهای ناساز

ایران و مبحث مدیریت پروژه 
اصــا  ســرجمع  بخشــنامه  تاریخچــه  بــه     
کاری نداریــم و فــورا بــه ســراغ دو بخشــنامه 
خ  کــه بــا شــماره های 100/6405 مور آخــر آن 
خ  مــور  96/1۲99188 و    1389/۲/4
1396/5/4 بــه دســتگاههای اجرایــی اباغ 
آمــدن  بــا  البتــه   . اســت، می پردازیــم  شــده 
بخشــنامه 1۲99188،  بخشــنامه قبلی نسخ 
شده است ولیکن برای بررسی بهتر به هر دو 

می پردازیم. 
گــروه اول ابــاغ   اوال هــر دو بخشــنامه از نــوع 
شده و برای دستگاه های اجرایی الزم االجرا 
از  اســتفاده  قبلــی،  بخشــنامه  در  هســتند. 
ایــن بخشــنامه برای ســاختمانهای تــا 10000 
مترمربــع زیربنــا الزم و اجبــاری بــود و بــرای 
هــم  مترمربــع   10000 از  بیشــتر  زیربناهــای 
که در بخشــنامه اخیرالتصویب  اختیاری بود 
ایــن متــراژ را بــه 4000 مترمربــع تقلیــل داده 
انــد. یعنــی تا 4000 متــر مربع اجبــاری و برای 
)البتــه  اســت.  اختیــاری  باالتــر  متراژهــای 
اجرایــی  دســتگاه  گــر  ا قبلــی  بخشــنامه  در 
کارهــای باالتر از  که بــرای  تشــخیص مــی داد 
6000 مترمربــع ایــن روش اجرایــی و عملیاتی 
نیســت، می توانســت بــا مجــوز، از این فرمت 

استفاده نکند(
بــرای ایجــاد تصــور در بزرگــی متــراژ 10000 متــر 
مربــع،  می توانیــد برجــی بــه ارتفــاع ۲0 طبقه 
با ســطح زیربنای هر طبقه 500 مترمربع را در 
کــه هر یک از عزیزان  ذهن تجســم بفرمایید. 
 خواننده یا خود درگیر این حجم پروژه بوده اند
کرده   و یــا ممکــن اســت از نزدیــک مشــاهده 
دســتگاههای  بــه  اینکــه  جالب تــر  باشــند. 
گر متراژ  کــه ا اجرایی اجازه داده شــده اســت 
باالتر از این را هم خواستند با فرمت سرجمع 
کنند.  کامــل بخشــنامه( اجرایــی  )بــا رعایت 
ج  کارفرمای محترمی بر حال تصور بفرماییــد 
تهــران بــا 56 طبقــه و قریــب ۲00000 مترمربع 
آیــا  کنــد  اجــرا  ســرجمع  فرمــت  بــا  را  زیربنــا 
امــکان طراحی همه دتایل هــا و طراحی ها و 
خواســته های پــروژه وجــود دارد؟ آیــا امکان 
کل ایــن فرآینــد امــکان پذیــر  مقطــوع بــودن 

خواهد بود؟
 قصدمــان در ایــن مقالــه بررســی تفصیلــی و 
ریــز به ریز مطالب بخشــنامه ها نیســت فقط 
کرده  که در ابتدای مقاله به آنها اشاره  نکاتی 
ریســک های  میشــکافیم.   بیشــتر  را  بودیــم 
موجود در قرارداد در شــروط و الزامات مذکور 
کــه در ادامــه  در بخشــنامه ها مســتتر اســت 

خواهد آمد. 
که    فلسفه و روح این بخشنامه ها )همانطور 
 lump sum عرض شــد برگــردان قراردادهــای 
 هســتند( یــک قلــم بــودن و بــدون تعدیــل 
که  بــودن قیمــت تمــام شــده قــرارداد اســت 
اســتقبال  آن  از  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
میکنــد )البته در بخشــنامه آخر از عدم تعلق 
تعدیــل عــدول نمــوده و قــرارداد ســرجمع را 

مستحق تعدیل قرار داده است(.
 )100/6405 شــماره  قبلــی)  بخشــنامه  در   
رعایــت 4 مورد قبل از انعقــاد پیمان ضروری 
که بــه نوعــی در بخشــنامه جدیــد نیز با  بــود 

کمی تغییــر تکــرار شــد به بیــان دیگــر میتوان 
ح در ایــن  کارفرمــا از ریســک های مطــر گفــت 
عرصــه 4 مورد را مهمتر  و اثرگذارتر تشــخیص 
داده و بــرای پیشــگیری و مدیریت آنها چاره 

جویی نموده است:
اعتبــار هزینــه  بــودن هزینه هــا:  پــادار  اول   
که قرار اســت بــه مناقصه برود  کار مــورد نظــر 
باید پادار باشــد یعنی ردیف بودجه ســالیانه 
داشــته باشد )ملی یا اســتانی(. به بیان دیگر 
بایــد اعتبار به آن پروژه تخصیص داده شــده 
گــر اعتبــارات تخصیص  باشــد و البتــه اینکه ا
گر  یافته جذب می شــود یا نمی شود و اینکه ا
جذب نشــد مدیریت ریسک پدیدار بر عهده  
که  کسی خواهد بود مشخص نشده بود  چه 
کتور  در بخشنامه جدید نیز به این ریسک فا
کاری،  پرداختــه نشــد و فقــط بــرای محکــم 
موجــود بــودن حداقــل 30درصــد اعتبــار در 
حســاب دستگاه اجرایی را نیز اضافه نمود تا 
ح را پوشش  حداقل قســمتی از ریســِک مطر
داده باشد.   در فرمت سرجمع، چون نتیجه 
جزییــات،  بــه  ورود  و  دارد  اهمیــت  نهایــی 
اولویــت نیســت، در صــورت بی ثباتی بــازار و 
کار به  کیفیــت  گهانــی قیمتهــا،  بــاال رفتــن نا

کرد.   طور واضحی افت خواهد 
 رویکــرد اصلی فرمت ســرجمع مقطوع بودن 
کــه تا بخشــنامه قبلی )6405(  قیمتها اســت 
کــه قبا  همیــن روال بــود ولیکــن همانگونــه 
عرض شــد به دلیــل بی ثباتی بیــش از اندازه 
قیمتهــا، ســازمان برنامــه و بودجــه تصمیــم 
گرفت در بخشــنامه سرجمع جدیدالتصویب 
) 1۲99188( ، از ایــن اصــل اساســی عــدول 
قراردادهــای  بــه  تعدیــل  اســتحقاق  و  کــرده 

سرجمع را بپذیرد.
جملــه  از  زمیــن:  بــودن  مناســب  دوم 
ریســک های موجــود در طرحهــای عمرانــی 
تغییــرات در زمیــن اجــرای پــروژه یــا معارض 
کــردن آن در حیــن اجرای پروژه اســت  پیــدا 
گریبانگیــر خیلی از پروژه هاســت  کــه معمــوال 
که حتی در بســیاری مواقع باعث شده است 
کارفرمایان به ناچار، پیمان را براســاس ماده 
48 شــرایط عمومی پیمــان را خاتمــه داده و 
گذاشــته انــد. الحمدااله این  پــروژه را ناتمام 
کثرت موضــوع مورد توجه  موضوع بــه دلیل 
کننــدگان بخشــنامه بــوده و در هــر دو  تهیــه 
بخشــنامه نســبت بــه تعییــن تکلیــف قطعی 
کید داده شده  زمین قبل از مناقصه دستور ا

 بخشنامه سرجمع 
در پروژه های بزرگ 
با منطق حقوقی  

 پروژه سازگاری ندارد 
مهندس احمد فتحعلیان 

مشاور امور قراردادی 
در شرکت های پیمانکاری

 
قسمت پایانی
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اســت و در بخشــنامه اخیرالتصویب) شماره 
1۲99188( حتــی به پیمانــکار این حق داده 
کارفرما زمین پروژه را تغییر  گر  که ا شده است 
دهــد، بتوانــد درخواســت مــاده 48 نمایــد و 
کارفرمــا موظــف بــه اعمــال مــاده 48 خواهد 
که  بود. البته در هر دو بخشــنامه در موردی 
زمیــن مــورد نظــر پــروژه دچار معارض شــود، 

تعیین تکلیف نشده است. 
ســوم مشــخص بــودن نقشــه ها و طرحهــا 
ح دیگر نا  اســت:  از جمله ریســک های مطــر
کارفرماســت. در  معلوم بودن خواســته های 
نشــریه 659 برنامــه و بودجــه   نیــز)4( اشــاره 
که میگویــد: برای  دارد بــه ایــن مطلب آنجــا 
آنکه قــرارداد مبلغ مقطوع قطعی، موثر واقع 
شــود بایــد شــرایط زیــر وجود داشــته باشــد: 
کــه چه چیزی  کارفرمــا بایــد دقیقا بداند  اوال 
کارفرمــا بایــد  کنــد. دومــا  را میخواهــد تهیــه 
کند تا  کار را دقیــق مشــخص  بتوانــد اجــزای 
بیــن  توافــق روی قیمتــی مشــخص  امــکان 
کارفرمــا باید  دو  طــرف فراهــم شــود.   ســوما 
کار یا  که مشخصات  اطمینان داشــته باشــد 
کار مورد نظرش در  خواســته های عملکردی 

کرد. حین انجام تغییر نخواهد 
چهارم اینکه مدت واقعی باشد. 

که بجز تغییرات زمین  الزم به ذکر این اســت 
)آن هــم در بخشــنامه اخیــر( در مــورد عــدم 
ح فقط به جمله  گانه مطر  رعایت الزامــات 4 
کارفرمــا  " در صــورت عــدم رعایــت مــوارد، 
قصــور نمــوده و تخلــف دســتگاه اجرایــی 
بــه  ملــزم  و  شــد  خواهــد  محســوب 
براســاس  بــه پیمانــکار  جبــران خســارات 
اجرایــی  ضمانــت  اســت"  پیمــان  مفــاد 
محکمی مشــاهده نمی شــود و ماننــد ســایر 
کلی حقوقی  کارفرمایی به عبــارات  قصــورات 

کتفا نموده است.  قابل تفسیر ا

ریسک های تاثیرگذار در بخشنامه 
سرجمع برای پروژه های بزرگ)5( 

بــزرگ  گــروه  چهــار  بــه  را  ریســک ها  گــر  ا
مدیریتــی،  ریســک های  فنــی،  ریســک های 
بــرون  ریســک های  و  تجارتــی  ریســک های 
کنیــم به خوبی  ســازمانی یا خارجی تقســیم 
بزرگــی  و  احتمــال  کــه  می گــردد  مشــخص 
وقوع ریســک ها نســبت مســتقیم بــا حجم و 
بزرگــی پروژه هــا دارد. بخصــوص در شــرایط 
و  تجــاری  ریســک های  ایــران  امــروز  حــال 

ریســک های بــرون ســازمانی رنگ بیشــتری 
کنند.  دارنــد و میتوانند پروژه را بیشــتر متاثر 
که از مقاله "ارائه الگویی جهت  در شــکل زیر 
ابــزار  و  تکنیک هــا  مناســب ترین  انتخــاب 
مدیریت ریسک" اثر آقایان محمدرضا لطفی 
و سجاد باقری منتشره در فصلنامه مدیریت 
 4 شــماره   5 ســال  کیفیــت  و  اســتاندارد  و 
شــرایط  اســت  شــده  نقــل   1394 زمســتان 

ریسک ها را به طور اجمال بیان می کند:
بــه بررســی اجمالــی  کنــون در جــدول - ۲  ا

بعضی ریسک های مهم می پردازیم:
در  کارفرمایــان  ســلیقه ای  عملکــرد   
ج در  چگونگی  تامین شــرایط چهارگانه مندر

بخشنامه های سرجمع 
کارفرمایی    عــدم ضمانت اجــرای تخلفات 
رعایــت  و  وظایــف  انجــام  از  عــدول  بــرای 

محدودیت های چهارگانه بخشنامه
 یکــی از ریســک ها در قراردادهــای قیمــت 
گر تغییری بوجود آید که ا  مقطوع این اســت 
کــه بودجه  کــه )فــرض بر این اســت  کارفرمــا   
محــدودی دارد( هزینه هــای مــازاد را چگونه 

کرد؟ تامین اعتبار خواهد 
کاریهای حادث در روند پروژه   اضافه 

 تاخیــر در تحویــل زمیــن یا وجــود معارض 
کــه بــرای تاخیر در تحویــل راه حل  در زمیــن 
خاتمــه پیمــان ذکر شــده اســت ولیکن برای 
معارض داشتن زمین راه حل قطعی نداریم. 
 تغییــرات یــا اشــتباهات در خواســته های 
کــه متاســفانه بــا تغییــرات مــدام  کارفرمایــی 
کارفرمایــی و برخوردهــای  در سیســتم های 
ســلیقه ای در مورد طرحهای عمرانی همگی 

شاهد این ریسک عظیم هستیم.
 تغییــرات اجرایــی و مشــخصات فنی مورد 
کم  کــه در پروژه هــای بزرگ  نیــاز در نقشــه ها 
که قبا توضیح داده شد  نیستند و همانطور 

جزء ذات پروژه های بزرگ هست.
 تاخیر در ارائه نقشــه ها و دســتورالعملهای 
خواســته  وقتــی  کارفرمــا  طــرف  از  اجرایــی 

کند. کارفرما تغییر 
 پیش بینی زمان نامناســب بــرای پروژه ها 
و  می افتــد  اتفــاق  صــورت  چندیــن  بــه  کــه 
ریســک های دیگــر نیــز در عــدم پیــش بینــی 

صحیح دخالت زیادی دارند.
 تغییــرات در سیاســتهای دولتــی در طــول 

زمان پروژه و اضطرار های ناشی از آن
کارفرما   تاخیرات بسیار در پرداختهای 

گزیــری   فشــارهای رقابتــی بســیار بــاال و نا
پیمانکاران در ارائه قیمتهای بسیار پایین

تامیــن  عــدم  و  المللــی  بیــن  تحریم هــای   
منابع مورد نیاز

 تعلیق هــای تحمیلــی بــه پــروژه  ناشــی از 
گون داخلی و خارجی گونا عوامل 

 تبعات حوادث قهری
کــم در مقابــل تغییرات بــه دلیل   انعطــاف 
جــدول  در  بهــا  و  مقادیــر  نبــودن  معــادل 

ساختار شکست
کارهای   متفاوت بودن مکانیسم پرداخت 

اضافه با روح قرارداد
کلیه ریسک های پروژه به پیمانکار  انتقال 
 کیفیــت و مشــکات تکنولوژیــک در طــول 

عمر پروژه

نظام حقوق موضوعه ایران 
و نظم عمومی 

کــه در البــای بحثهــا اشــاره شــد  همانطــور 
 ، پــروژه  شــرایط  نبــودن  معیــن  صــورت  در 
نامفهــوم بــودن برخــی از شــرایط ، مجهــول 
تخصیــص  و  توزیــع  عــدم  شــرایط،  بــودن 
مناســب ریســک، ایجــاد شــرایط ماالیطــاق 
بــرای هر یک از طرفین و ایجاد شــرایط عســر 
ج بــرای وی، عــاوه بــر ضعــف و نقــص  و حــر
پــروژه و عدم بهره برداری به موقع، یکســری 
که  محدودیتهــای حقوقی نیز پدیــد می آیند 
در زیر به طور خاصه اشاره میگردند و خاطر 
کــه موارد حقوقی همیشــگی  نشــان میگردد 
نیســتند و در هــر پــروژه بســته بــه موقعیت و 
ح و مکان و زمان ممکن اســت یکی  نــوع طــر
که این احتمال  از مشــکات زیر اتفاق بیفتد 

با بزرگی و پیچیدگی پروژه ها  :
 تکلیــف ماالیطاق: یعنی انجام چیزی را  بر 
ج  کــه از تــوان وی خار کســی بگذاری  عهــده 
باشــد.  دالیــل عقلــی و نقلــی زیــادی وجــود 
دارد ولیکن ما در اینجا فقط به قانون مدنی 

کتفا می کنیم.  ا
را  شــروطی  مدنــی  قانــون   ۲3۲ مــاده  در 
که خودشان باطل هستند ولیکن  برشمرده 
عقد را باطل نمی کنند از آن جمله است بند 
که انجام آن  که شــرطی  یک ماده ۲3۲ ق.م 

غیرمقدور باشد را باطل اعام نموده است.
کارفرما ســعی  کــه   ایــن موضــوع در مــواردی 
دارد بــا اســتفاده از انحصار و تــوان اقتصادی 
بــه پیمانــکار  را  برتــر خــود، همــه ریســک ها 
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انتقــال بدهــد ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد. 
)البتــه ایــن موضوع با فلســفه حقــوق اداری 
کــه در ایــن مقالــه بحــث  نیــز مغایــرات دارد 

نمی شود(.

موضوع غرری شدن معامله
 و اشتباه در قرارداد: 

کــه  معامــات غــرری عبارتنــد از معاماتــی 
تــوام با خطر بوده و طرفین معامله با وجود 
چنیــن خطــری توان ســنجش ســودمندی 
یــا زیانبــاری معاملــه را ندارنــد.  ماده 34۲ 
و  مقــدار  مــی دارد:  بیــان  مدنــی  قانــون 
جنــس و وصــف مبیــع بایــد معلــوم باشــد و 
کیــل یــا عدد یا  تعیین مقــدار آن بــه وزن یــا 
ع یا مســاحت یا مشاهده ، تابع  عرف بلد  ذر
اســت .  یعنــی موضوع قــرارداد در معامات 
مغابنــه ای بایــد تفصیــل ذکــر شــود و بــرای 
طرفین قرارداد آشــکار باشــد. حــاال در این 
کلــی ممکــن اســت بیفتــد  مــورد دو اتفــاق 
موضــوع  از  قســمتی  شــدن  نامعلــوم  یکــی 
مورد معامله یا اشــتباه در موضوع قرارداد. 
عــدم تعییــن جنــس، وصــف و مقــدار مورد 
معاملــه، موجــب بطــان معاملــه می گردد. 

و  اشــتباه  وجــود  اجــرای  ضمانــت  در  امــا 
اقســام آن  اختــاف نظر وجــود دارد. دلیل 
بطــان معاملــه بــا مــورد غیرمعلــوم، تحقق 
بطــان  مبنــای  کــه  درحالــی  اســت.  غــرر 
از  تخلــف  اشــتباه،  بــر  مبتنــی  معاملــه ی 
گر در عوضین قــرارداد تعادل  قصــد اســت. ا
کــه باعث  مناســب برقــرار نباشــد بگونه ای 
گردد به اســتناد  ضــرر و غبن یکی از طرفین 
خیــار غبــن فاحــش)6( ، طــرف متضرر حق 

فسخ خواهد داشت.
معامات غرری در قانون مدنی، جز در موارد 

استثنایی محکوم به بطان هستند.

  تغییــر اوضــاع و احــوال قــرارداد و قاعده 
گــر در عوضیــن قرارداد  ج:  ا نفــی عســر و حر
که  تعــادل مناســب برقــرار نباشــد بگونــه ای 
گــردد به  باعــث ضــرر و غبــن یکــی از طرفیــن 
استناد خیار غبن فاحش ، طرف متضرر حق 
گر ایــن تضرر و  فســخ خواهد داشــت ولیکن ا
عدم تــوازن اقتصــادی در حین انجــام پروژه 
باشــد چه می شــود؟ خیار غبن برای ابتدای 
قــرارداد اســت و در قانــون چیــزی بــه عنوان 
خیــار غبــن بعد از قــرارداد و حین اجــرا دیده 

نشــده اســت ولیکن به اســتناد قاعده الضرر 
ج می شــود به این موضوع  و  نفی عســر و حر
که در حیــن قرارداد  کــرد و مــواردی  نیــز ورود 
که اجــرای قــرارداد را با تعســر  اتفاقــی بیفتــد 
کنــد از ایــن قاعــده میتوان اســتفاده  همــراه 
کاتوزیان این غبن،  کــرد و به قول آقای دکتــر 
ج از قصور بوده  که خار غبن حادث می باشد 
و انصاف و عدل اجازه تحمیل ریســک مزبور 
را بــه طــرف متضــرر نمیدهــد. راه حل هــای 
قانون مدنی در مــوارد غیر حقوق تعهدات از 
جمله تاشهای قانونگذار است برای جبران 
اثــرات تغییــر اوضــاع و احوال مانند  تقســیط 
بدهی مدیون، مهلت دادن به مدیون برای 

پرداخت دین و ... 
مقــدم  صادقــی  محمدحســن  دکتــر  آقــای 
)چــاپ  قــرارداد  تغییــر در شــرایط  کتــاب  در 
دوم 1386 انتشــارات میــزان( دالیلــی بیــان 
که نقل به مضمون جنین است : به  میدارند 
که  که با اســتناد به قاعده الضرر  نظر میرســد 
مبنای خیار غبن اســت بتوان غبن حادث از 
تغییر در اوضاع و احوال قرارداد را دلیل عدم 
التــزام به عقد ضرری)غرری( دانســت و قائل 

به حق فسخ برای متعهد متضرر شد زیرا: 
را  نــاروا  ضــرر  هرگونــه  الضــرر  قاعــده  الــف( 
که  کــرده و حکــم الزام ناشــی از قــرارداد  نفــی 
منشــا ضرر حادث اســت برداشــته می شــود. 
که موجب  بنابرایــن الــزام بــه انجام تعهــدی 

ضرر غیرمتعارف باشد برداشته می شود.
 ب( چنانچــه در اثــر تغییــر در اوضاع و احوال 
قــرارداد، ضــرر متوجــه فقــط یکــی از طرفیــن 
شــود، در نــاروا بــودن ایــن ضــرر نباید شــک 
کمــا اینکــه عــرف نیــز ایــن موضــوع را  نمــود 

برنمی تابد
ج( در بــروز این ضرر اراده هیچ یک از طرفین 
متعهــد یــا متعهدلــه یا شــخص ثالثی دخیل 
کسی  که مسئولیت آن به عهده  نبوده است 

باشد. 
که موجب رنج  تکلیــف ماالیطاق در صورتــی 
و مشــقت زیــاد بــرای مکلف شــود، مشــمول 
ج می باشد.در قوانین ایران  قاعده عسر و حر
مدیــون  اعســار  بــاره  در  متعــددی  مقــررات 
کــه ملــزم بــه پرداخــت مــال اســت  کســی  یــا 
وجــود دارد: مــاده ۲77 قانــون مدنــی مقــرر 
کــم میتوانــد نظــر بــه وضــع  مــی دارد ».. حا
مدیــون مهلت عاّدلــه یا قرار اقســاط دهد«، 
و مــاده 65۲ قانون مزبــور در باب قرض مقرر 

جدول 2:  بررسی اجمالی بعضی ریسک های مهم
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مطابــق  کــم  حا مطالبــه  میدارد:»درموقــع 
یــا  مهلــت  مقتــرض  بــرای  احــوال  و  اوضــاع 

اقساطی قرار می دهد.« 
ح اســت و آن  کــه دراینجــا قابــل طــر  ســؤالی 
که براثر  اینکــه آیــا متعهد میتواند در صورتــی 
تغییــر اوضــاع و احوال زمــان انعقاد قــرارداد، 
انجــام تعهــد برایــش بیــش از حــد متعــارف 
دشــوار شــود و یــا موجــب ضــرر فاحــش وی 
که قابل مســامحه نباشــد،  گــردد، به طوری 
ج از اجرای  بــه اســتناد قاعده نفــی عســروحر
آن خودداری نماید؟ جواب اینکه در قوانین 
ایــران  بــرای تغییــر اوضــاع و احــوال  ماننــد 
که نظریه  کشــورهای خارجی  قوانیــن بعضی 
حقوقشــان  در  و  پذیرفته انــد  را    Hardship
جاری اســت، جایــگاه محکمی نــدارد ولیکن 
کــه در ســطرهای قبــل بیــان شــد  همانطــور 
ایــران  اثــرات آن در قوانیــن  امــکان ردیابــی 
می باشــد از آنجملــه میتــوان تجدیدنظــر در 
خ پیمان براســاس الیحــه قانونی راجع به  نــر
اصــاح تبصــره 8 قانــون بودجه ســال 1356 

کرد.  کشور به اشاره  کل 
قراردادهــا،  بــودن  غــرری  از مصادیــق  یکــی 
نامعلــوم بــودن قرارداد هســت. یعنــی وقتی 
کــه  می شــود  قــراردادی  وارد  طــرف  یــک 
ریســک های آینده باعث ضرر و غرور می گردد 
از مــوارد و مصادیــق غــرر و موجد حق فســخ 

می گردد.

شــرایط  از  یکــی   : عوضیــن  بــه  جهــل    
اساســی صّحــت هــر قــرارداد وجــود موضوع 
و معلــوم بــودن آن اســت، منظــور از معلــوم 
متعاملیــن،  نــزد  در  کــه  اســت  ایــن  بــودن 
گی هــا و حــدود تعّهــدات هــر یــک از آنها  ویژ
که پس  معلوم و مشــّخص باشــد بــه صورتی 
از تشکیل قرارداد، صرف نظر از اراده هر یک 
از طرفیــن، بتــوان اجــرای تعّهد را مشــخصًا 
گاه با حس  گاهی از تعّهدات  کند. آ مطالبــه 
گاه بــا  گاه بــا بیــان و توصیــف،  و مشــاهده، 
گاه با ارائه ضوابطی برای  اشــتراط و التزام و 
تعییــن موضوع در آینده امکان پذیر اســت. 

در بنــد ۲ مــاده ۲33 قانــون مدنــی وجــود 
که باعــث جهل به عوضین  شــرط مجهولی  
قرارداد شــود را هم باطل اعام نموده و هم 
کــه باعــث ابطــال خود قــرارداد  گفتــه اســت 
خواهــد شــد یعنــی نــه تنهــا خــودش باطل 
کل قرارداد  اســت بلکــه باعث باطــل بــودن 

هم می گردد.
کــه احتمــال آن وجــود دارد ایــن  ایــن مــورد 
که در قراردادهای عمرانِی بزرگ باعث  اســت 
شویم تا  یکی از طرفین با شرایطی روبرو شود 
که انتظارش را نداشــته اســت. بــه طور مثال 
در قــرارداد ســرجمع، مقادیر ردیفهــا و برآورد 
ارائه شــده را صرفــا به منزله راهنما انگاشــته 
کرده اســت.  و اســتناد بــه آن را مــردود اعام 
همیــن موضــوع در پروژه هــای بــزرگ باعــث 
که ممکن  خیلی اتفاقات ناشناخته می شود 
کار را بســیار تحت الشــعاع قرار  اســت مقادیر 
بدهــد و باعــث بعضا غــرری شــدن معامله و 
بعضــا جهــل بــه عوضیــن شــود یعنــی اینکــه 
نمیدانیم مقادیر تا چه حدی اضافه خواهد 
شــد بنابراین ممکن اســت در مواردی باعث 
گردند.  جهــل بــه عوضیــن و ابطــال قــرارداد 
کــه میدانیــم حکــم قانــون مدنــی  همانطــور 
 در مــاّدة ۲33 ازقواعــد امــری تلّقی می شــود 
و طرفیــن قــرارداد نمی توانند ولو با تراضی اثر 

آن را خنثی سازند

گیری: نتیجه 
   با توضیحات ارائه شــده مشــخص می گردد 
در  ذاتــی  پیچیدگی هــای  دلیــل  بــه  کــه 
پروژه هــای بزرگ و عــدم قطعیتهــای زیاد در 
آن  استفاده از بخشنامه سرجمع از دو منظر 
مدیریــت پــروژه و حقــوق مدنــی ایــران قابل 
تامل بوده و ضروری است مسئولین و دست 
انــدرکاران تدویــن این بخشــنامه نســبت به 
تجدیدنظــر در آن و تحدید اســتفاده از آن به 
کوچــک اقــدام نمایند تــا بیش از  پروژه هــای 
کشــور را دچار چالش  این  ســرمایه های ملی 

نکنیم. 
کنتــرل و مدیریت   منظــر اول همــان مبحــث 
کارفرمایان،  پروژه هســت. زیرا با وجود انتظار 
اســتفاده از ایــن بخشــنامه باعــث تطویــل و 
همــه  و  گردنــد  مــی  پروژه هــا  در  نابســامانی 
دســت انــدرکاران پروژه هــای عمرانــی از ایــن 
نابســامانی ها رنج می برند و انبوه پرونده های 
پروژه هــای ناتمــام در دســتگاههای اجرایــی 

موید این دیدگاه است.
و  اقتصــادی  عدالــت  مبحــث  دوم  منظــر 
محدودیت های حقوقی و نظم عمومی است 
کــه از ناشایســتی تخصیــص همــه ریســک ها 
که در شــرایطی  بــه پیمانــکار  ســخن می راند 
می توانــد  الذکــر  فــوق  حــاالت  از  هرکــدام 
حقوقــی  منظــر  از  و  نمــوده  پیــدا  مصــداق 

غیرموجه نماید. 

کار  1-   ارزیابــی ریســک به طــور سیســتماتیک تعییــن می کنــد چــه خطراتــی در محیــط 
هســتند و احتمال رخدادن خطر چقدر اســت و چه آســیبی و با چه شدتی ممکن است، 
کنترلی شناسایی می شوند و در نتیجه  که خود باعث می شود راه حل های  به وجود آید، 
کاهش ریســک و اثراتش می شــود؛ لذا ارزیابی ریسک، اطاعاتی را جهت ایجاد یک  باعث 

کار فراهم می کند. سیستم ایمن 

۲-  نشریه 659 سازمان برنامه و بودجه
3-   مدیریت ریسک در پروژه ها
 4- مدیریت ریسک در پروژه ها

5 - در شمارش ریسکهای مذکور هیچ ترتیبی مد نظر نبوده است
6-  ماده 416 و 417 قانون مدنی

پی نوشت ها:
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کــه هــوش مصنوعــی یــا همان   کنیــم  بایــد بــاور 
  AI اختصــار  بــه  کــه   Artificial intelligence
خوانده می شــود در حال عبــور از زندگی گنگ و 
تکراری ما بوده و در بسیاری از کشورهای جهان 
کرده است، در عین حال  در زندگی واقعی ظهور 
باعــث جابجایی هــای فــوق العــاده ای در مــرز 
فناوری های در حال تغییر جهان شده است. از 
این رو نیاز مبرم به توسعه و اجرای سیستماتیک 
هــوش مصنوعی بــرای دریافــت تأثیــر واقعی آن 
در نســل بعــدی سیســتم های صنعتــی، یعنــی 

"صنعت4 ")1( غیر قابل اجتناب است.
قدم بعدی در فناوری صنعتی با سرفصل های 
بــه  اتصــال  تجهیــزات  و  ای  رایانــه  روباتیــک، 
اینترنت اشیاء )IoT( می باشد و با الگوریتم های 
بــه  بنــا  یادگیــری ماشــین تقویــت مــی شــود. 
گزارش"Capgemini ")2(، صنعت 4 این امکان را 
که بتواند محرک قدرتمند رشد اقتصادی  دارد 
باشــد و  پیــش بینــی می شــود بین ســال های 
۲018 و ۲0۲۲ بیــن 500 میلیــارد تــا 1.5 تریلیــون 
کند. هوش  دالر ارزش به اقتصاد جهانی اضافه 
مصنوعــی بخــش قابــل توجهــی از صنعــت 4 
AI اســت. در عیــن حــال یکی از فــن آوری های 

کــه در حــال حاضــر توســط  نوظهــوری اســت 
کیفیت  کنندگان برتــر جهان برای بهبود  تولید 
کاهــش هزینه هــای  محصــوالت، بهــره وری و 

عملیاتی از آن استفاده می شود. 
کاری  مــا در حــال شــروع درک متقابــل روابــط 
 بین انســان و روبات هســتیم، ایــن منطقه ای
مصنوعــی، هــوش  از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت    
کارخانه هــای تولیدی صورت  بهینه ســازی در 
می گیرد. مفهومی که انسان را از حاشیه ناقص 
اتوماتیــک  دســتگاه های  تکنولــوژی  امــن  امــا 
متکی بر اپراتورهای انسانی، بیرون رانده است. 
کــه از فرایندهای  کارخانه های هوشــمند  ایــن 
تولیــد ارتباطــی فــوق العاده ای تشــکیل شــده 
که  اند، شــامل دســتگاه های مختلفی هستند 
کننــد و با  همگــی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می 
 AI تکیــه بــر سیســتم عامل هــای اتوماســیون
برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل انواع داده ها 
کدهــای اســتاندارد و متــون  از جملــه تصاویــر، 
کار می کنند. بررســی  طبقه بندی شــده ثابت،  
که در حال  اخیر IDC در ســازمان های جهانــی 
حاضر از راه حل های هوش مصنوعی اســتفاده 
که تنهــا ۲5 درصد آن ها  کننــد، نشــان داد  مــی 

گســترده ای را برای  اســتراتژی هوش مصنوعی 
سازمان ها ایجاد کرده اند. 

کارآیــی  افزایــش  بــرای  از ســازمان ها  بســیاری 
کنند. با  خــود از هوش مصنوعی اســتفاده مــی 
این حال، مقــدار زیادی از داده هــا وجود دارند 
گونــه ای  کــه حتــی دیجیتالــی نشــده و یــا بــه 

کــه هــوش مصنوعــی   ســازماندهی نشــده انــد 
کنــد. عاوه بــر این،  را قــادر بــه اســتفاده از آنهــا 
دارای  افــراد  فاقــد  ســازمان ها  از  بســیاری 
صاحیــت ماننــد "متخصصیــن داده پــردازی" 
هســتند تــا بتواننــد داده هــای خــود را تحلیــل 
و  بهداشــتی  مراقبت هــای   ،BFSI  )۳( کننــد. 
کــه دارای صنایع وابســته به نیروی  پشــتیبانی 
کار یدی هســتند و بــا داده های زیادی ســروکار 
دارنــد، برای تولید نتایج مؤثر، بــه راه حل های 
هوش مصنوعــی نیاز دارند. شــرکت های تولید 
که به دنبال نوآوری و اســتقرار هوش  کننده ای 
مصنوعی هستند باید در صدد اجرای سیستم 
که  عامل های اتوماســیون یکپارچه ای باشــند 
از ربات هــای ســاخته شــده بــا فنــاوری "دانش 
کتــال)4( "برای انجــام امور  و  وظایف مبتنی  فرا

بر مدیریت استفاده می کنند. 
کتــال مبتنــی بــر فرضیه شــباهت به  دانــش فرا
خود اســت و شــبکه های عصبی سیگنال های 
مشــابه )امــا نه یکســان( در مــورد الگوهــا دارد. 
کــه  اســت  قطعی تــری   دانــش   کتــال  فرا علــم 
بــرای آموزش، به  نماینــده مجموعه داده های 
کوچکتــری  نیــاز دارد. بــا اســتفاده از فنــاوری 
کــم هزینــه تــر و  کتــال، بــه زیرســاخت های  فرا
کمتری نیاز  بــوده  و اجرای  قــدرت محاســباتی 
گردد. این نوع  آن بسیار آسان تر و سریع تر می 
هوش مصنوعی، معروف به سیستم عامل های 
"چنــد مســتاجری)۵( "، چندیــن ربــات را قــادر 
کرده و  کار  که در یک دســتگاه واحــد  می ســازد 
فرآیندهــای مختلفی را به طــور همزمان انجام 
دهنــد. همچنین به پرســنل این امــکان را می 
دهد تا از همان دستگاه برای انجام کارکردهای 
کننــد، به این  دیگــر به طــور همزمان اســتفاده 
کمتری به  که بــرای انجام نقش ها  نیــاز  معنــی 
حضــور  انســان می باشــد. این به نوبــه خود به 
کارگران  که تعداد قابل توجهی از  این معناست 
کارآیی  مــی توانند مجــددًا با مهــارت بیشــتری 
نمــوده و بــا ســرعت باالتــری بازآمــوزی شــوند، 
تــا  بتواننــد زمــان و انــرژی خــود را بــرای انجــام 
کارهــای فنی تر و پیچیــده تری از قبیل طراحی 
کــرده و به طــور مؤثری  و برنامــه نویســی حفــظ 

توانمندسازی  »صنعت4«
 با هوش مصنوعی  

مجله بین المللی جستجوی داده ها سال ۲0۲0 
مترجم:  سید مهدی برقی
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کثر  سیســتم را از حداقل تولید به ســمت حدا
بهــره وری بــه حرکــت درآورند. در حــال حاضر 
خلق این موقعیت های ناب، رویدادی اســت 
کــه در برخــی از بخش های صنعت جهانی رخ 
مــی دهــد. ایــن ربات ها نه تنهــا رونــد تولید را 
سرعت می بخشند بلکه به کارگران انسانی نیز 
کنــد. ربات ها  کمک می  گیری هــا  در تصمیــم 
که استفاده  می توانند در زمان های حساسی 
از نیــروی انســانی درصــد خطــای مجموعــه را 
بــاال مــی بــرد، داده هــای ســاختاری و بــدون 
ســاختار را بــه صــورت الگوریتم هــا و پیام های 
تحلیــل  و  پــردازش  آوری،  جمــع  سیســتمی 
کننــد. انبارهــای تولیــد بــه عنــوان بخشــی از 
کارهای روزانه خود از داده های بدون ساختار 
کاغــذی« و»چک  مانند »دســت نوشــته های 
کنند.  لیســت های موجــودی« اســتفاده مــی 
سکوهای اتوماسیون هوشمند که بر روی علم 
کتال ساخته شده اند، می توانند در تحقق  فرا
انبارهای مدرن مؤثر باشند. در نتیجه این امر، 
کاهش خرابی تولید و  کنندگان قــادر به  تولید 
در عین حال بهینه سازی کارایی کلی خطوط 

تولید خواهند بود.

هوش مصنوعی در فرآیند تولید
 OEM)6( اصلــی  تجهیــزات  کننــدگان  ݢتولیــد  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ  ݢ
 که با موفقیت در کارخانه های هوشمند فعالیت 
و »صنعــت 4« را  اجــرا می کنند، در فرایندهای 
تولید خود از هوش مصنوعی استفاده می کنند. 
تولیدکنندگانی که دستخوش تحول دیجیتالی 
شــده انــد و مــی تواننــد مجموعــه داده هــای 
کننــد، از  خــود را ســازماندهی و از آن اســتفاده 
توانایــی هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین 
کیفیــت، استانداردســازی و  کنتــرل  در بهبــود 
نگهــداری از طریــق تولیــد تحلیل هــای پیــش 
کردن  کننده از عملکــرد تجهیــزات و آزاد  بینــی 
اســتفاده کارخانــه  خطــوط  گشــایی(   )گــره 

 می کنند. در حال حاضر بســیاری از شــرکت ها 
در صدد اجرای هوش مصنوعی در فرآیندهای 
تولیــد خود هســتند، اما به مراتــب تعداد کمی 
دارای برنامه توسعه ای برای آن هستند و تعداد 
زیادی نیز از نوع مناسب پلت فرم اتوماسیون، 
 CIO .از آن اطمینــان ندارنــد بــرای اســتفاده 
)مدیــر   CTO و  اطاعــات(  ارشــد  )متخصــص 
ارشد فناوری( در تاش خود برای دستیابی به 
بهــره وری بهینه عملیاتی در فرایندهای تولید 
کارخانه-هــای هوشــمند  خــود، وارد انقــاب 
شــده انــد. با ایــن حال، بخــش بزرگــی از نقش 
آنها در مدیریت استقرار هوش مصنوعی، ابتدا 
که نیاز به "خود  شناســایی فرایندهایی اســت 
دستوری" دارند. سپس آنها باید در مورد بستر 
اتوماسیون مناســب برای دستیابی به اهداف 
گام  تعییــن شــده تصمیــم بگیرنــد. ایــن یــک 
اساسی در بکارگیری و مدیریت هوش مصنوعی 
اســت زیــرا بــدون شــک تصمیمــات نادرســت 
همچنیــن  شــوند.  مــی  منابــع  اتــاف  باعــث 
رهبــران مشــاغل باید در همه ســطوح نســبت 
کارگران متخصــص اقدام نموده و  به بکارگیری 
یک برنامه مدیریتی مؤثر و همه جانبه را پیاده 
که تأثیر اتوماسیون بر روی حجم  کنند  ســازی 
کار و نقــش ســازمان را در نظر بگیرد. همچنین 
این مطلب به مشخص کردن نقش های مورد 
نیــاز برای آموزش مجدد نیروی انســانی کمک 

شایانی می کند.

 آینده تولید
کــه شــرکت ها هر ســاله در حال  بایــد بپذیریــم 
تــاش بیشــتری بــرای پذیــرش و بروزرســانی 
تحوالت دیجیتالی هستند تا خود را با نیازهای 
همســو  کننده هــا  مصــرف  تحــول  حــال  در 
نمایند. با توجه به اینکه تولید دستمایه اصلی 
 برای تشــکیل ســتون فقــرات اقتصــاد جهانی
بخــش  ایــن  در  فنــاوری  اجــرای  می باشــد،   

کــردن پتانســیل واقعــی تولید  بــه معنــای رها 
محصــوالت و ارائــه راه حل هــای جدیــد بــرای 
رســیدن به باالترین ســطح رفاه ممکــن برای 
کننــدگان اســت. تجزیــه و تحلیــل و  مصــرف 
الگوهــا،  شناســایی  بــا   )IoT(اشــیاء اینترنــت 
رفتــار و آوردن داده هــای واقعــی زمــان بــه زیــر 
کنندگان، نقــش اصلی را در  اثر انگشــت تولید 
»صنعت 4« بازی می کنند. از آنجا که عملیات 
بــه رشــد دارد، ســازمان ها  رو  رونــدی  تولیــد 
بــا "هدررفــت"  بــرای مقابلــه  راهــی  بایــد  نیــز 
داده هــا و پیچیدگــی تجزیــه و تحلیــل  آن هــا 
کار  که  کننــد، این ها مشــکاتی هســتند  پیــدا 
پیــش  راه  ایشــان ســخت می کننــد.  بــرای  را 
رو، "تکامــل تولیــد" را بــه "تولیــد تشــخیصی" 
که در واقــع به معنای جمع  کند،  تبدیــل می 
کل وســعت فرآیندهای تولید  آوری داده هــا از 
بوده و در ارتباط مســتقیم با عواملی همانند: 
کارخانه  کارکنان بیومتریــک)۷(، ورودی هــای 
و تجهیــزات حســگر اتوماتیــک و دســتی مــی 
باشــد. ایــن دارایی هــای هوشــمند باعث می 
شــوند ماشــین ها بــا اســتفاده از سنســورهای 
کننــد.  ســازی  بهینــه  را  عملکــرد  متصــل، 
تولیدکنندگان قصد دارند بهینه ســازی منابع 
هوشــمند را در پشــت داده هــای جمــع آوری 
کاری مختلف  شــده از جریان هــا و فرآیندهای 
کننــد.  کارخانه هــای هوشــمند برنامــه ریــزی 
ناقــص و  ایــن رو دیگــر داشــتن داده هــای  از 
نامفهوم برای تولید کنندگان مشکلی نخواهد 
بــود، زیــرا "فناوری هــای تشــخیصی" و هــوش 
که در پس زمینه یادگیری ماشــینی  مصنوعی 
کننــد، الگویی را در داده های ســاختار  کار می 
کنند تا  یافته و بدون ســاختار پیش بینی می 
کند  کمک  اطاعــات "زمان واقعی" به صنعت 
گیری هــای داده محــور" بهتریــن  در "تصمیــم 

عملکرد را داشته باشد.
منبع: مجله بین المللی جستجوی داده ها سال 2020

پی نوشت:
گرایش به ســمت اتوماســیون و تبادل داده در فناوری ها و فرآیندهای تولید  1 در اصل، صنعت 4 
که شــامل سیستم های فیزیکی سایبر )CPS(، اینترنت اشیاء )IoT(، اینترنت صنعتی اشیاء  اســت 

)IIOT(، محاسبات ابری، محاسبات تشخیصی و هوش مصنوعی دارد.
که خدمات مشــاوره ای، فنــاوری، حرفه  Capgemini ۲ یــک شــرکت چند ملیتی فرانســوی اســت 
ای و برون ســپاری را ارائه می دهد. دفتر مرکزی آن در پاریس، فرانســه اســت. این شــرکت بیش از 

که نزدیک به 100،000 نفر از آنها در هند هستند. کشور جهان دارد  کارمند در بیش از 40   ۲00،000
که طیف  3 بانکداری، خدمات مالی و بیمه )BFSI( یک اصطاح صنعتی برای شــرکتهایی اســت 

وسیعی از محصوالت یا خدمات مالی را ارائه می دهند.
کتال  که دارای حجم نامحدودی از جزئیات دقیق اســت. یعنی حدود بزرگی فرا کتال شــکلی  4 فرا
کــه بــا بزرگ نمایی بیشــتر آشــکار می شــود.  اهمیتــی نــدارد. هنــوز جزئیــات بیشــتری وجــود دارد 
کتال ها در طبیعت عمومیت دارند. ابرها، محیط های ســاحلی، صخره های شکسته، لبه های  فرا

کتال ها برای تولید  کاغذ و مانند آنها از جمله این شــکلها هســتند. اهمیــت فرا قطعــات پاره شــده 
کرد  کتال می توان از یک مثلث شروع  کامپیوتر است. برای ساختن یک فرا تصاویر واقعی اشیا در 

کرد .  و بارها خط مستقیمی را با یک خط تا شده جایگزین 
که در آن نمونه  5 اصطــاح "multitenancy نــرم افــزار" بــه یک معماری نرم افزاری اطاق می شــود 
ای از نرم افزار بر روی ســرور اجرا می شــود و به چندین مســتاجر ســرویس می دهد. سیســتمهایی 
کــه بــه این روش طراحی می شــوند، اغلب مشــترک )بر خاف اختصاص داده شــده یا جدا شــده( 

خوانده می شوند.
ســازمان ها،  ســایر  از  شــده  ســاخته  قطعــات  از  کــه  ســازمانی  اصلــی،  تجهیــزات  ســازندگان   6

کند. دستگاه هایی را تهیه می 
کارمنــدان در هر صنعــت ارائه می دهــد. از آنجا  7 فنــاوری بیومتریــک تأییــد پیشــرفته ای را بــرای 
کــه سیســتم های بیومتریک افــراد را از طریق برآوردهــای بدنی و خصوصیات یا رفتارهای انســانی 

کنند. منحصر به فرد می شناسند، تاش برای اتاف زمان را خنثی می 
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گر رشد  براساس آمارها در طول 5سال آینده ا
باشــد  داشــته  تــداوم  8درصــدی  اقتصــادی 
)کــه خوش بینانه اســت( تازه بعد از 5ســال به 
کــه در ســال 90 بــا آن  شــرایطی بــاز می گردیــم 
کی  روبــه رو بودیــم. مجموعــه ایــن آمارهــا حا
که  کیــک اقتصادی ماســت  کوچک شــدن  از 
یــک دلیــل آن تحریم هــای اقتصــادی اســت 
امــا دالیــل دیگــری چــون ســوءمدیریت های 
عــدم  اقتصــادی،  اصــاح  عــدم  داخلــی، 

بهره وری، فساد و... است .
کــه تــا پیــش از  کشــور چیــن   در ســال 1978 
کشــور منــزوی در فضــای  آن بــه عنــوان یــک 
گرفت تا  بین المللی شناخته می شد؛ تصمیم 
اصاحات اقتصــادی و متعاقب آن اصاحات 
کنــد.  آغــاز  پیرامونــی  جهــان  بــا  را  ارتباطــی 
کشــوری با  کــه باعث شــد چین از  اصاحاتــی 
منفــی،  رشــد  اقتصــادی،  عدیــده  مشــکات 
تــورم مثبــت، تولید پایین، فســاد بــاال و...به 
یــک ابرقدرت اقتصادی در فضای بین المللی 
که باعث شد چین، دچار  گزاره ای  بدل شود. 
یک چنیــن تحولــی در بخش هــای اقتصادی 
و ارتباطــی خــود شــود ناشــی از یــک اصــاح 
کشــور در تعاریف خود از  که این  زیربنایی بود 
کرد. تعاریف تازه ای  موضوعات مختلــف ارایه 
که باعث شد بن بست موجود در ساختارهای 
ارتباطــی چین با جهــان آن روز از میان برود و 
اژدهــای خفته اقتصاد چین بیدار شــود. این 
که قصد دارند  فرآیند برای تمام اقتصادهایی 
بــه نوعــی در مســیر رشــد مــداوم قــرار داشــته 
باشــند به همین شکل صدق می کند. آخرین 
آمارهای منتشــره بانک جهانی و تحلیل های 
نشــان  اقتصــاد  تحلیلگــران  کارشناســی 
بازگشــت  از  بعــد  مــا بافاصلــه  کــه  می دهــد، 
تحریم ها وارد فاز رشد منفی اقتصادی شدیم 
که در سال 97 رشد منفی 4درصد  گونه ای  به 
در ســال 98 رشــد منفــی 7درصــد و احتمــاال 
امسال )سال99( هم رشدی اقتصادی منفی 
6تــا 8درصــدی را در مقابل خواهیم داشــت؛ 
گذشــته  یعنــی در مجمــوع و در طــول 3ســال 
یعنی سال های 96، 97 و 98 حدود ۲0درصد 
کوچک تر شــده اســت.  کیــک اقتصاد ایران  از 
از  نشــان دهنده بخشــی  ارقــام  و  اعــداد  ایــن 
که اقتصاد و معیشت ایرانی  مشــکاتی اســت 

از آن آســیب دیــده اســت. ســوال ایــن اســت 
آیــا فشــار اصلــی ایــن مشــکات اقتصــادی به 
کیست؟ براساس اعداد و ارقام مستند  دوش 
بخــش قابــل توجهــی از فشــار ایــن مشــکات 
پایینــی  دهک هــای  دوش  بــه  اقتصــادی 
باالیــی درآمدهــا  و دو دهــک  اســت  جامعــه 
نــه تنها آســیبی از این رشــد منفــی نمی بینند 
بلکــه در برخی موارد بــا افزایش درآمد و ثروت 
نیــز مواجه بوده انــد. موضوع دیگر این اســت 
کــه در دهــه 90 خورشــیدی در مجمــوع و بــه 
کشــورمان  صــورت میانگین ررشــد اقتصادی 
در  و  داشــته  قــرار  درصــد  صفــر  محــدوده  در 
همیــن حــال تورم به طــور متوســط ۲3درصد 
بوده است. در طول 3سال اخیر هم مجموعا 
کرده  کاهش پیــدا  ۲0درصــد رشــد اقتصــادی 
اســت. ایــن موضــوع فشــار ســنگینی را روی 
دهک های پایینی جامعه وارد ساخته است. 
کــه فقــرا را هــر روز فقیرتــر می کند و در  فشــاری 
ســوی مقابــل باعــث ثــروت انــدوزی دالل هــا 

و... می شود.
گر رشد  براساس آمارها در طول 5سال آینده ا
باشــد  داشــته  تــداوم  8درصــدی  اقتصــادی 
)کــه خوش بینانه اســت( تازه بعد از 5ســال به 

کــه در ســال 90 بــا آن  شــرایطی بــاز می گردیــم 
کی  روبــه رو بودیــم. مجموعــه ایــن آمارهــا حا
که  کیــک اقتصادی ماســت  کوچک شــدن  از 
یــک دلیــل آن تحریم هــای اقتصــادی اســت 
امــا دالیــل دیگــری چــون ســوءمدیریت های 
عــدم  اقتصــادی،  اصــاح  عــدم  داخلــی، 
انباشــت  کــه  اســت  و...  فســاد  بهــره وری، 
گذشته است. مشکاتی  مشکات ســال های 
را  اصــاح  کار  می گــذرد  آن  از  کــه  روز  هــر  کــه 
می کنــد...  دشــوارتر  را  وضعیــت  و  ســخت تر 
کاسه  بخشــی از این مشــکات را می توان در 
موضوعاتــی چــون؛ مســائل مالیاتــی؛ مســائل 
بانکی، برنامه ریزی های اقتصادی، مشکات 
کشــور، ضعف  کار، انحصــارات داخل  کســب و 
بخش خصوصــی اقتصادی و...دســته بندی 
گــر  کــه ا گاه باشــیم  کــرد. امــا بایــد بدانیــم و آ
همیــن امــروز هــم مشــکات تحریمــی ما حل 
شــود اما این مشــکات ســاختاری اقتصادی 
بــا  حتــی  باشــد  داشــته  تــداوم  همچنــان 
قــادر  تزریــق صدهــا میلیــارددالر هــم  وجــود 
کشــور را در وضعیتــی  نخواهیــم بــود اقتصــاد 
کــه از دهه  نرمــال قــرار دهیــم. واقع آن اســت 
50خورشیدی دولت های ایرانی وابسته نفت 
شــدند و هر روز بر دامنه این وابستگی افزوده 
شــد؛ مشــکات اقتصــادی مــا در حوزه هــای 
پولــی، بانکــی، مالیاتــی، فســاد و...بــه دلیــل 
این وابســتگی به نفت نهادینه شــده اســت و 
که ما فکری به حال این وابســتگی و  تا زمانی 
اصــاح موضوعات اقتصــادی نکنیم وضعیت 
بــه همیــن منــوال ادامــه خواهــد داشــت. در 
که ما دانش انباشــته  گفت  مجموعه می توان 
شــده الزم برای عبــور از چالش هــای پیش رو 
را داریم؛ اما ســاختار اجرایی ما توان استفاده 
را  اقتصــادی  شــده  انباشــته  دانــش  ایــن  از 
و  بایدهــا  از  مــا  اقتصــادی  اســاتید  نــدارد. 
گذاشــتن  ســر  پشــت  بــرای  الزم  نبایدهــای 
گاهنــد امــا مســئوالن مــا جــرات و  مشــکات آ
توانایی اســتفاده از این داده های ارزشمند را 
که دیگر زمــان تصمیم گیری  ندارنــد. معتقدم 
کنار مردم  گانه در  فرارســیده است؛ قوای سه 
بایــد ایــن اصاحات ضروری اقتصــادی را آغاز 

کنند. 
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کنون  ســهم چین از تولیدات صنعتــی جهان ا
که این رقم با مجموع ســهم  ۲8 درصد اســت 
کشورهای آمریکا، ژاپن و آلمان برابری می کند. 
که چین بــا وجود  ایــن آمارها نشــان می دهــد 
کرونــا و تنش هــای تجــاری همچنــان  بحــران 
کارخانه جهان حفظ  جایگاه خود را به عنوان 

کرده است.
ســاالنه ۲00 هــزار نفــر از سراســر جهــان بــرای 
کــه  )گوانگــژو(  کانتــون  نمایشــگاه  از  بازدیــد 
بزرگتریــن نمایشــگاه تجــاری جهــان به شــمار 
مــی رود، بــه چیــن ســفر می کننــد. اما امســال 
کرونا، نمایشــگاه  بــه دلیل همه گیــری ویروس 
کامــًا آناین برگزار شــد و در  کانتــون به صــورت 
از 10 روز  پــس  روز ۲4 ژوئیــه )چهــارم تیرمــاه( 
گرچه این نمایشــگاه  کار خــود پایــان داد. ا بــه 
بــرای  جایگزینــی  نمی توانســت  مجــازی 
نمایشــگاه حضوری باشــد، اما بار دیگر نشــان 
کــه بخش تولیــد چین تا چه حد قدرتمند  داد 
که  اســت. نماینــدگان حــدود ۲5 هزار شــرکت 
به صــورت  خــود  کارخانه هــای  از  آنهــا  اغلــب 
پخش زنده محصوالتشان را معرفی می کردند، 
که مایل  کســانی  در ایــن نمایشــگاه مجازی با 
کرده  گفتگو  بــه خرید ایــن محصوالت بودنــد، 

در  را  محصــوالت  دربــاره  الزم  اطاعــات  و 
اختیارشان می گذاشتند.

دســتگاه  کــه  جوانــی  تولیــد  مدیــر  لــی،  ون 
بــه  را   Z-Green خودِکششــی  چمن زنــی 
از  یکــی  نماینــده  می کــرد،  معرفــی  مشــتریان 
مجــازی  نمایشــگاه  در  حاضــر  شــرکت های 
کانتــون بــود. خانــم جــوی، فروشــنده همــکار 
انــواع  کــه  حالــی  در  نیــز   PKCELL شــرکت 
مختلفی از باتری های لیتیومی قابل شارژ را در 
مقابل داشت، درباره ۲3 خط تولید اتوماتیک 

این شرکت به مخاطبان توضیح می داد.
نمایشــگاه  ایــن  نیــز  دیگــری  شــرکت های 
موتورســیکلت،  همچــون  محصوالتــی 
قهوه ســاز،  دســتگاه های  برقــی  خودروهــای 
معرفــی  مشــتریان  بــه  را   ... و  اســباب بازی 
معرفــی  بــرای  شــرکت ها  ایــن  می کردنــد. 
از  زنــده،  پخــش  طریــق  از  خــود  محصــوالت 
از  و  بودنــد  کــرده  اســتفاده  آماتــور  تجهیــزات 
طرفــی ارائه کننــدگان توضیحات معمــواًل زبان 
نــور  و  نمی کردنــد  صحبــت  روان  را  انگلیســی 
در  کار  نتیجــه  امــا  بــود؛  ضعیــف  نیــز  صحنــه 
کانتون  نهایت بســیار خوب بود. در نمایشگاه 
کارخانــه  کــه چیــن هنــوز هــم  مشــخص شــده 

کرونــا  بحــران  بحبوحــه  در  و حتــی  دنیاســت 
کرده  همچنــان قــدرت صنعتی خــود را حفــظ 
اســت. ســهم چین از تولیــدات صنعتی جهان 
که این رقم با مجموع  کنون ۲8 درصد اســت  ا
کشــورهای آمریکا، ژاپن و آلمــان برابری  ســهم 

می کند.
دو  از  صنعتــی،  قــدرت  یــک  به عنــوان  چیــن 
مزیــت عمــده برخوردار اســت. اول اینکه عمق 
کشــور دیگــری  بخــش صنعــت چیــن بــا هیــچ 
قابل مقایســه نیست و طی ســال های اخیر نیز 
همــواره در حــال رشــد بــوده اســت. بر اســاس 
آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
قطعــات  ســهم   ۲005 ســال  در   ،)OECD(
وارداتــی در محصــوالت صادراتــی چین حدود 
۲6 درصــد بــود، امــا ایــن رقــم در ســال ۲016 
کنون  بــه 17 درصــد رســید. به عبــارت دیگــر، ا
بخــش بیشــتری از قطعــات مــورد اســتفاده در 
کارخانه های  محصــوالت صادراتــی چیــن، در 

کشور ساخته می شود. خود این 
کشــور  مزیــت دوم چین نیز به بازار وســیع این 
اســت  دلیــل  همیــن  بــه  می شــود.  مربــوط 
ترامــپ  دولــت  از  آمریکایــی  شــرکت های  کــه 
کشــمکش های تجــاری با  کــه در  می خواهنــد 
که فضای  دولت چیــن فقط تا آنجا پیش برود 
بیشــتری در بــازار چیــن بــرای آنهــا بــاز شــود، 
نــه اینکــه فرصت هــای تجــاری آنهــا در چیــن 
گــروه تحقیقات  به کلــی از بیــن برود. مطالعات 
که  اقتصــادی »ریکانز رودیوم« نشــان می دهد 
ارزش ادغام و خرید شــرکت های خارجی فعال 
در چیــن طــی 18 ماه اخیر به بیشــترین میزان 
خود در یک دهه اخیر رســیده اســت. حداقل 
کــه شــرکت های  گفــت  از ایــن لحــاظ می تــوان 
گذشــته به چین وابســته  بین المللــی بیــش از 

شده اند.
که انتظــار می رفت، رکود اقتصادی  همان طور 
اخیــر بــه شــرکت های چینــی نیــز آســیب وارد 
کرده اســت. صادرات این شرکت ها در پنج ماه 
نخست ســال ۲0۲0 در مقایســه با دوره مشابه 
کاهــش نشــان می دهد.  ســال قبــل 8 درصــد 
لطــف  بــه  ایــن حــال، شــرکت های چینــی  بــا 
کشــور در مقابلــه با ویروس  موفقیت هــای این 
کرونــا، در مقایســه بــا همتایــان خــود در اغلب 
کشــورهای جهان وضعیت بهتری داشــته اند. 
ازسرگیری زودتر فعالیت های تولیدی در چین 
کشــورهای جهــان( ایــن  )در مقایســه بــا ســایر 

چین هنوز کارخانه جهان است
گزارش نشریه " اکونومیست" از آثار کرونا بر تولیدات جهانی

www.acco.ir
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امــکان را بــرای صادرکننــدگان چینــی فراهم 
که ســهم بیشــتری را از بازارهای  کــرده اســت 
جهانــی در اختیــار بگیرنــد. در مــاه مــی )1۲ 
کاالهــای  ســهم  خــرداد(   11 تــا  اردیبهشــت 
کاالهای وارداتی به ژاپن و اروپا  چینی از بازار 
بــه ســقف تاریخــی خــود رســید. 30 درصد از 
کاالهای  کاالهــای وارداتــی ژاپن در ماه مــی، 
کاالهــای  چینــی بودنــد و در اروپــا نیــز ســهم 
کاالهای وارداتی ۲4 درصد بود. کل  چینی از 
که به خوبی  کشــورها  امــا در عین حال، دیگر 
گاه هســتند،  از قــدرت بخــش تولیــد چیــن آ
که وابســتگی بیــش از حد به چین  معتقدند 
باعــث آســیب پذیری آنهــا در موقعیت هــای 
حســاس می شــود. ایــن نکته در اوایل ســال 
کشــورها بــرای خریــد  جــاری میــادی وقتــی 
ماســک و دســتگاه های تنفــس مصنوعــی از 
چیــن به شــدت با یکدیگــر رقابــت می کردند، 
آشــکار شــد. در این شــرایط دولت های دیگر 
گرفتــه تــا تایــوان- ســعی دارنــد بــا  –از هنــد 
ارائــه وام، زمیــن و ســایر مزایا ســرمایه گذاران 

خارجی را از چین به سمت خود بکشانند.

وسوســه  بــرای  تاش هایــی  چنیــن 
گذشــته  در  گرچــه  ا ســرمایه گذاران خارجــی 
به نــدرت جــواب داده اســت، امــا در شــرایط 
کنونی به سه دلیل امکان موفقیت آنها بیش 
گذشــته اســت. اول اینکــه صعــود چین به  از 
باالدســت زنجیره تأمین جهانی باعث شــده 
عمــًا  پایین دســتی  شــرکت های  کــه  اســت 
کشــورهای دیگــر رانــده شــوند. بســیاری  بــه 
ک از قبــل دســت کم  از تولیدکننــدگان پوشــا
بخشــی از فعالیت هــای تولیــدی خــود را بــه 
کرده انــد.  منتقــل  آســیا  جنــوب  کشــورهای 
دوم اینکــه تنش هــای تجــاری بیــن آمریــکا و 
کــرده  چیــن بســیاری از شــرکت ها را آشــفته 
گرچــه هنوز هــم بخش  اســت. شــرکت اپــل ا
گوشــی های آیفــون خــود را  عمــده قطعــات 
در چیــن تولیــد می کنــد، امــا در عیــن حــال 
که  کرده است  تأمین کنندگان خود را تشویق 
کشورها  فعالیت های تولیدی خود را در دیگر 
گســترش دهند. ســومین دلیل نیز این است 
کارخانه ها به دلیل شــیوع  که تعطیل شــدن 
کرونــا بــار دیگــر خطــر وابســتگی بــه تنهــا یک 

کشــور بــرای فعالیت هــای تولیــدی را بیش از 
کرد. پیش مشخص 

نشــانه هایی از آغــاز مــوج خروج شــرکت های 
خارجــی از چیــن را می توانــد در نظرســنجی 
اخیــر بانــک سوئیســی UBS از مدیران بیش 
کــرد.  از 1000 شــرکت بــزرگ جهــان مشــاهده 
مدیــران 76 درصد از شــرکت های آمریکایی، 
85 درصد از شــرکت های شــمال شــرق آســیا 
و حتــی مدیــران 60  کــره جنوبــی(  و  )ژاپــن 
کرده اند  درصــد از شــرکت های چینــی اعــام 
کنــون بخشــی از فعالیت هــای تولیدی  کــه تا
کرده انــد یــا در حــال  ج  خــود را از چیــن خــار

کار هستند. برنامه ریزی برای این 
 ،UBS کیــت پارکر، استراتژیســت ارشــد بانک
که احتمااًل در ســال های آتی  بــرآورد می کنــد 
شــرکت های خارجی ۲0 تــا 30 درصد ظرفیت 
کشــورها  تولیــدی خــود در چیــن را بــه ســایر 
کــرد. ایــن انتقال یک شــبه  منتقــل خواهنــد 
خ نخواهــد داد، امــا در هــر صورت از شــدت  ر
تســلط چین بــر بخــش تولید جهــان خواهد 

کاست.

که  کرده اند  پژوهشــگران آمریکایــی، نوعــی مــاده انعطاف پذیر ابــداع 
می تواند تحمل ساختمان ها را در برابر امواج زمین لرزه افزایش دهد.
 ،)Guoliang Huang("گزارش اخبار ســاختمان، "گولیانــگ هوانگ به 
که ما  گفته است: ماده انعطاف پذیری  گروه پژوهشی  سرپرســت این 
کشــیده شــود و شــکل  کرده ایم، می تواند روی ســطوح خاصی  ابداع 
بگیــرد. می توان با این ماده، روی ســاختمان ها را پوشــاند تا در برابر 
زمین لرزه، انعطاف پذیر باشــد. آنچه در مورد این ماده ساختاربندی 
شده، منحصر به فرد است، توانایی آن در محافظت از ساختمان در 

که در سراسر زمین حرکت می کنند. برابر امواج انرژی است 
هوانــگ ادامــه داد: از ایــن ماده می تــوان در صنایع دفاعی اســتفاده 
کــرد تــا به محافظت از آنهــا در برابر لرزش  بخش هــای مکانیکی مانند 
کســی  که  موتور زیردریایی بپردازد. وی افزود: بیش از ۲0 ســال اســت 
کنون  نتوانســته یک راه حل طبیعی برای مشــکل لرزش ارائه دهد. ا
که به صورت طبیعی  کرده ایم  ما روشی را طراحی، مدلسازی و ابداع 
وجود ندارد. "آزمایشگاه تحقیقات ارتش آمریکا")ARL(، بودجه این 
کــول")Dan Cole(، مدیر برنامه  کرده اســت. "دان  پژوهــش را تامیــن 
این ســازمان نیزگفته اســت: شــاید این پژوهش به ارائــه راهبردهای 

که امواج مکانیکی را هدایت و از مناطق بحرانی  جدیدی منجر شود 
دور می کننــد و قابلیت هــای جدیــدی را برای محافظت از ســربازان و 

عملیات نظامی ارائه می دهند .
این پژوهش، در مجله "Physical Review Letters" به چاپ رسید.

وهشگران آمریکایی تشریح کردند: پژ

مدل جدید مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله

مقاهل

www.acco.ir


 پیام آبادگران                                  
تیرماه  1399
 شماره 387

39

پس از سالها حضور فعال صنفی و به پشتوانه 
هزاران نفر/ساعت تجربه مهندسی و فعالیت 
کشــور، ســندیکای شرکتهای  عمرانی اعضا در 
مشــکات  بــه  توجــه  بــا  ایــران  ســاختمانی 
پیــش روی شــرکت ها بــر آن شــد تــا بــا تدوین 
کاربردی از ابهامات و مشــکات  مجموعــه ای 
که توســط  پیمانــکاران در حوزه های مختلف 
سندیکا و با مکاتبات رسمی با سازمان برنامه 
و بودجــه و نظــام فنــی و اجرایــی حــل و فصل 
شــده اســت، ســعی در رفع مشــکات مشــابه 
امــور  در  پیمانــکاران  فنــی  دانــش  افزایــش  و 

قراردادی و فنی باشد.

ایــن مجموعــه در جلدهــای مختلــف منتشــر 
که در هــر جلد بــه موضوعی خاص  گــردد  مــی 
بــا فهرســتی تخصصــی تنظیــم شــده اســت. 
پاســخ  و  کارشناســی  بررســی  اولیــه،  پرســش 
نهایــی از ســوی ســازمان برنامــه و  بودجه و یا 
ارگانهــای مرجــع مرتبط بــا موضــوع در اختیار 

گرامی قرار دارد. متخصصین 

ایــن مجموعــه موضوعــی بــا نــام “مجموعــه 
امــور  بــا  ارتبــاط  در  پاســخ  و  پرســش 
بــرای  ابــزاری  جعبــه  همچــون  پیمانــکاری” 
شــرکتهای مهندســی پیمانــکاری اســت و بــه 
مدیــران و مهندســان امــکان مطالعــه دانــش 
تجربــی قوانیــن و مقــررات را بــدون حضــور در 
مجامــع صنفــی تخصصــی فراهــم مــی نماید. 
گردید با مطالعه  گرفتار مشــکات  قبل از آنکه 
خ داده توســط پیمانــکاران دیگــر  تجربیــات ر
خــود را از بــروز مشــکات ایمــن نماییــد و در 
گشــته اید با مطالعه  که دچار مشــکل  صورتی 
آن از مســیر صحیــح نســبت به حــل آن اقدام 
نماییــد. این یک پیشــنهاد صنفــی تخصصی 
کــه ســالها تجربــه شــده اســت. همســو  اســت 

بودن با دانش تخصصی جمعی.
موضــوع  بــا  مجموعــه  ایــن  چهــارم   جلــد 
شــده  تدویــن  و  تهیــه  تعدیــل”  “ضوابــط 
اســت  و شــامل مهمترین ابهامات و ســواالت 
بــا موضــوع “ضوابــط  پیمانــکاری  شــرکتهای 

که توســط سندیکا در طی  تعدیل” می باشــد 
ســالها فعالیــت و ارتبــاط بــا ســازمان برنامه و 

گشته است. کشور تجمیع  بودجه 
کارشناسی و رسمی سازمان   هر سوال با پاسخ 
برنامه همراه بوده و شما می توانید با در اختیار 
داشــتن تصاویر آن پاسخ، نسبت به استناد در 

دعاوی نیز اقدامات الزم را بعمل آورید.
  امــکان مطالعــه فهرســت این جلــد و اطمینان

در  شــده  درج  نظــر  مــورد  ابهــام  موضــوع  از    
هر جلد از این مجموعه برای تمامی فعالین حوزه 
صنعت احداث در وبســایت رســمی ســندیکای 
و   )acco.ir( ایــران  ســاختمانی  شــرکتهای 
 همچنین ســفارش و  تهیه آن یا از طریق ســایت

 یــا   بــا شــماره های 66464۲61 و 6640۲037  
داخلی 100 و 140   میسر  است.

 انتشار جلد چهارم مجموعه پرسش و پاسخ  با موضوع
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