
354 No. 354, Ordibehsht  1396 (May . 2017) سال 33     اردیبهشت ماه  1396    شماره 354 دوره جدید 124   قیمت 20000 ریال 

تا تثبیت  تدبیر  و  اعتدال با
 در اقتصاد   بخش خصوصی 

               

ارگان رسمی سندیکای    شرکت های ساختمانی ایران

PAYAM-E-ABADGARAN
 Syndicate Of Iran Construction Companies Monthly Magazine

برای تعامل  همه  جانبه
 با دولت دوازدهم آمادگی داریم 

  پیام  سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به  دکتر روحانی:

12

10



لب فهرست مطا
ارگان رسمی سندیکای    شرکت های ساختمانی ایران

PAYAM-E-ABADGARAN
 Syndicate Of Iran Construction Companies

 Monthly Magazine

سال 33     اردیبهشت ماه 1396   شماره 354 دوره جدید 124    

354 No. 354, Ordibehsht  1396 (May . 2017) سال 33     اردیبهشت ماه  1396    شماره 354 دوره جدید 124   قیمت 20000 ریال 

 پیامدهای 
تثبیت  تدبیر  و  اعتدال
 در اقتصاد   بخش خصوصی 

               

ارگان رسمی سندیکای    شرکت های ساختمانی ایران

PAYAM-E-ABADGARAN
 Syndicate Of Iran Construction Companies Monthly Magazine

برای تعامل  همه  جانبه
 با دولت دوازدهم آمادگی داریم 

  پیام  سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به  دکتر روحانی:

12

10

10 	 سرمقاله		
12 	 بیانیه	سندیکا	به	مناسبت	انتخابات	
14 	 کارفرمایی		 کارگری	و	 نشست	تشکل	های	
16 	 کنفرانس	ایمن	سای	شهرها	و	مدیریت	ریسک	 دومین	نشست	
18 	 مشکل	بدهی	بیمه	ای	پیمانکاران		حل	شد	
19 	 10	مطالبه	جدی	از	روحانی	
23 	 کارگروه	مخاطرات	زلزله	در	تهران	 نخستین	جلسه	
24 	 کنفرانس	بین	المللی	آب	مجازی	 نخستین	
30 	 آب	مجازی	چیست؟	
31 	 کار	لطمه	زدند	 کسب	و	 شبه	دولتی	ها	به	رقابتی	شدن	
32 	 کیش	 سیزدهمین	نمایشگاه	بین	المللی	عمران	و	ساختمان	در	
33 	 اخبار	صنعت	ساختمان	
34 	 صنعت	بازاریابی	در	10	سال	آینده	
35 	 تمیزترین	شهرهای	جهان	
36 	 هم	اندیشی	نمایندگان	بخش	خصوصی،	دولت	و	مجلس	درباره	مدیریت	آب	
43 	 اقتصاد	ایران	بدون	تورم	از	رکود	خارج	شد	
44 	 دوباره	می	سازمت	وطن	
45 	 راه	های	توسعه	تجارت	بین	الملل	در	دیپلماسی	
48 	 گفتگو	 کاری	شورای	 بررسی	اولویت	های	
50 	 قدم	های	طراحی	سیستم	مدیریت	ساختمان	
53 چرا	نرخ	سود	بانکی	پایین	نمی	آید	
54 	 کارگاه	آموزشی	ماشین	آالت	
56 	 هشدار	به	ترامپ	
56 	 کامی	اصالحات	در	نظام	اقتصادی	دولتی	 نا
58 	 گرد	 پـا
59 	 بیمه	لویدز	
60 	 کشور	 کارآفرینی	در	ایران	و	11	 جایگاه	
62 	 میدان	های	پایتخت	چه	پیامی	دارند؟	

34

4 4
4 4 4 4 3 – 4 4

payam.abadgaran@acco.ir
www. acco.ir



ران                                  باد  پیام 
اردیبهشت  1396
شماره 354

10

ه ا سرم

ا ر و ا ب ت ت ب  بازتا ت
ی اد ب  در ا

پیروزی حســن روحانی، رئیــس دولت تدبیر و 
امیــد بــا رای باالتــر از دوره قبــل در دوازهمین 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری، ضــرورت 
کرده اســت، تا  تامــل پیرامون آن را دو چندان 
کمیــن انفعال معتقدان به ســنت نانوشــته  از 
  » تداوم« در امان بماند. چرا که عده ای اعتقاد 
دارنــد ریاســت جمهــوری در ایــران بــه حکــم 
یــک قاعــده نانوشــته 8 ســاله اســت از اینــرو 
پیــروزی روحانــی در دور دوم نیــاز بــه تاویــل 
ایــن رویکــرد  گرچــه  نــدارد.  تــازه ای  و تفســیر 
درایجاد باورپذیری به شواهد تاریخی مدیون 
اســت، اما منطق دمکراســی با بدیهی انگاری 
»تداوم« تناســب ندارد. ســاده انگاری پیروزی 
ســنت  دریچــه  از  آن  درک  و  اردیبهشــت   29
گرفتــن واقعیت ها و  8 ســاله، موجب نادیــده 
برداشــت ناقــص از تحــوالت مفهومــی و عینی 
دمکراســی در ایــران خواهــد شــد. حیــات دو 
مقــدس،  دفــاع  دوران  در  دولت هــا  دوره ای 
نظــر  از  مهــرورزی  و  اصالحــات  ســازندگی، 
»تــداوم« بــا همدیگر قدر مشــترک دارنــد اما از 
کیفیت و دالیــل وقوع این اتفــاق تفاوت  نظــر 
کدام  و حتــی تضاد دارند. در تــداوم حیات هر 
از ایــن دولت ها، قطعا میل مــردم به تثبیت و 
شــکوفایی برنامه ها و وعده ها مؤثر بوده است 
امــا ایــن مســئله را نمی تــوان به عنــوان متغیر 
مســتقل در انتخاب مجدد روســای جمهوری 
گرفت. ذات دمکراسی و حق رای مردم  در نظر 
گر ده ها بــار دولت های  کــه ا گونه ای اســت  به 
8 ســاله تشکیل شــوند، باز امکان دارد دولتی 
کند،  کسب  نتواند رای اعتماد مردم را مجددا 
بنابرایــن تثبیــت هــر دولــت از یــک منظومــه 
علت هــا و دالیلــی برخــوردار اســت. بــا چنیــن 
نگاهی به نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
که باید  اخیــر، نکات حائز اهمیتــی وجود دارد 

مانع از فراموشی یا به حاشیه رفتن آنها شد؛
گــر بــه فضای پیش از انتخابــات برگردیم،  1 - ا

که امکان شکســت  رقبــای دولت مصــر بودند 
افــکار و رویکردهای دولت موســوم بــه »تدبیر 
وجــود  اردیبهشــت   29 آوردگاه  در  امیــد«  و 
دارد. آنچــه این باور ذهنی را در بین مخالفان 
بــود،   کــرده  پرداختــه  و  ســاخته  منتقــدان  و 
کارنامه دولت در حوزه اقتصاد  نمرات ضعیف 
و به خصوص عمرانی بود. حقیقت این اســت 
گرچه به ریشه ها و عوامل وجود  که  مخالفان 
که حاصل  کشــور -  رکود در بخشــی از اقتصاد 
کردند اما  عملکرد دولت قبل بود-  توجه نمی 
واقعیت های جامعه از قبیل نارضایتی مردم از  
کم بر بخش هایی  وضعیت معیشتی و رکود حا
گیــری  بهــره  بــه  را  اصولگرایــان  اقتصــاد  از    
انتخاباتــی از ایــن وضعیــت امیــدوار ســاخته 
کاندیداهــای  بــود. تحلیــل محتــوای برنامــه 
رقیب و همچنین نگاهی به مجموعه ادبیات 
نظــری آنهــا در پیش و پس ازفصــل تبلیغات و 
که چشم طمع به این  رقابت، نشان می دهد 
کارنامــه دولــت دوختــه بود. شــاهد  بخــش از 
که بر ســه موضوع  مثــال ایــن بحث آن اســت 
ضعف معیشــتی طبقات پایین دســت، فساد 
مفــرط در باالدســت و رکــود در حــوزه عمران و 
کــرده و همــه حمالت خــود به  مســکن تمرکــز 

دولت را از این دریچه سازمان می دادند. 
گــر جامعــه و مســائل آنــرا بــه چنــد بخش  2- ا
کالن مثــل سیاســت و دیپلماســی، اقتصــاد، 
کنیم،  فرهنــگ و مســائل اجتماعــی تفکیــک  
که حوزه اقتصاد و ســپس  شــاهد آن هســتیم 
کشــور(  اداره  )نظام نامــه  داخلــی  سیاســت 
کیفیت  محــور اصلــی رقابت هــا بــود. میــزان و 
درآمدهای دولت و نحوه هزینه کرد آن، بایدها 
و نبایدهــای تنظیــم سیاســت های توزیعــی، 
نســبت دولــت با فســاد اقتصادی و شــفافیت 
در تصمیم گیری هــا، وضعیــت معیشــت مردم 
بــه خصــوص طبقــات پاییــن دســت، بازتــاب 
آثار موافقت نامه هســته ای موســوم به برجام 

کارنامــه  و  ســابقه  کشــور،  اقتصــاد  حــوزه  در 
طرفین انتخابــات در اجرای وعده های خود، 
محورهای اصلی این رقابت را تشکیل می داد 
گاهی بیــان ایــن دغدغه ها از حــد اعتدال  کــه 
گــذر می کــرد و متاســفانه  و مرزهــای اخالقــی 
زیبنده مناســبات اخالقی جامعه ایران نبود. 
فــوق نشــان  انحصــار رقابــت در چنــد محــور 
که حتی رقبای دولت به عملکرد آن  می دهــد 
در ســایر بخش هــا انتقاد چندانی نداشــتند یا 
که بتوان از آن پل عبور از  الاقــل آنرا به میزانی 

دولت تدبیر ساخت، نمی دانستند. 
کنار  3- مهندســی مناظره هــای انتخاباتی در 
ضعف های ارتباطی دولت در فهم زبان و لحن 
عامه مردم به گونه ای بود که نمایندگان جریان 
اعتدال و اصالحات به حد مطلوب نتوانستند 
و  ضعف هــا  تبییــن،  را  موفقیت هایشــان 
کمبودها را تشــریح و راه حل های خــود را ارائه 
 کننــد.  روی آوردن هــر دو طــرف بــه منازعــات 
سیاسی و هیجانی در روزهای پایانی انتخابات 
منتقدانــه  و  عالمانــه  بررســی  و  نقــد  مجــال 
کــرد. به این  کارنامــه اقتصــادی دولت را دریغ 
کــه اصولگرایان بر خــالف طراحی اولیه و  معنــا 
پیشــاانتخاباتی خــود نتوانســتند بــه بــازی در 
زمیــن اقتصــاد و معیشــت ادامــه دهنــد. یکی 
کاندیدهــای این جریان خود خواســته وارد  از 
فضــای دوقطبــی سیاســی شــد و دیگــری بــه 
خاطر ســابقه سیاســی و قضایی اش نتوانست 
کند و  برنامــه اقتصــادی قابــل توجهی را ارائــه 
کتفا کرد. در سوی  صرفا به نفی کارنامه دولت ا
کنش  دیگر نماینــدگان تدبیر و اصالحات در وا
به قطبی ســازی طرف مقابل، به سویی رفتند 
که متاع آن بیشــتر هیجــان بود و فرصتی برای 
در  بنابرایــن  نیافتنــد.  برنامه هایشــان  ح  طــر
تجزیــه و تحلیل ضرورت ها و اولویت های پســا 
انتخابــات بایــد از چهره واقعه 29 اردیبهشــت 
کرد، چرا ممکن اســت برخی دچار  غبارزدایــی 
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که البد حوزه اقتصاد و  این تصور باطل بشوند 
عمران به معنای ساخت زیرساختهای  توسعه 
کشــاورزی و فرهنگی... در وضعیت  صنعتــی و 
مقبولــی قــرار دارد و رای اعتماد مجدد مردم را 
به معنــای رضایت تام آنهــا از وضعیت موجود 
بنابرایــن تشــریح واقعیت هــای  کننــد.  تلقــی 
که زیر  پنهان رقابت هــای انتخابات و حقایقی 
آوار دو قطبی ســازی ماند، ما را در درک معنا و 
مفهوم رای دوباره حسن روحانی یاری خواهد 
کــرد. بــه نظــر می آیــد در ایــن دوره از انتخابات 
وعــده داده  آنچــه  نــه بخاطــر  مــردم  کثریــت  ا
شــد بلکــه بر اســاس آنچه عمل شــده انتخاب 
کشور در  گذشته  کردند. در واقع آنها  به تجربه 
دهه 80 و ســرمایه اجتماعی انباشته از میراث 
کردند و اجازه ندادند  نامیمون آن دوره رجوع 
کوتاه مدت و  که افکارشــان تحــت تاثیر منافــع 
گــر چنین فرضی را بپذیریم  گیرد. ا موقتــی قرار 
که رای مردم لزوما به معنای  به این معناست 
نداشــتن نقد و اعتراض نیست بلکه به معنای 

کشور است.  تثبیت رویکرد عقالنی در اداره 
 4- تقسیم بندی های کاذب برمبنای شکاف های

کــه  را تقویــت می کنــد  بــاور  ایــن   اقتصــادی، 
کمیــت  جامعــه ایــران رو بــه زوال اســت و حا
طبقه ای کوچک اما رانتخوار مانع از اصالحات 
کار  کســب و   عمیــق و بنیــادی در رونق تولید و 
 مــردم می شــود. مطالبــه اصالحــات در نظــام 
مالیاتــی، سیســتم بانکــداری، سیاســت های 
کاهش  مالــی، توجــه بیشــتر به بــازار ســرمایه، 
تصدیگری دولت، خــروج دولت از حوزه هایی 
کــه متعلق به بخــش خصوصی و قاعده رقابت 
کــه  اســت و... امــری دقیــق و درســت اســت 
داعیــه دار  مســئله  ایــن  در  خصوصــی  بخــش 
اســت و در قالــب نهادهــا و تشــکل های مدنی 
نمایندگی آنرا بر عهده دارد و این یک ضرورت  
که در همه دوران  است نه در فصل انتخابات 
ح این مسائل در  باید مورد توجه باشد. اما طر
کمکی  چارچوب شکاف سازی های اغراق آمیز 
که  بــه حــل آن نمی کنــد. ما به عنوان تشــکلی 
کــه  از قدمــت دیرینــه برخورداریــم معتقدیــم 
کمیتی باید به  نهاد دولت و سایر نهادهای حا
اســتقبال و پذیــرش مطالبات موجــود برآیند. 
کشــور باید مســائل  کالن  نظــام تصمیم گیــری 
را بــا شــفافیت و در صــور قانونــی مــورد اشــاره 
کردند از نظــر قانونی  کید  کــه تا رئیــس محترم 
در حوزه اقتصاد بخش هایی از دولتی، تعاونی 
و خصوصــی  نداریــم بــه پیــش ببــرد و یکبــار 
برای همیشــه ماننــد اصل 44 تکلیــف قانونی 
را  خصولتی هــا  خصــوص  بــه  بخش هــا  ســایر 

کند. غلفــت از ضــروت بازخوانی نقش  روشــن 
بخش خصوصی و روشــن شــدن تکلیف سایر 
بخش هــا از جملــه خصولتی هــا ممکــن اســت 
ماننــد بهمــن دســتاوردهای دولــت و نظــام را   
که تعلــل در این اصالحات  کنــد چرا  ک  تیره نــا
کــه  کنــد  ایجــاد  را  تصــور  ایــن  اســت  ممکــن 
گروهی، یا ســوءمدیریت ها مانع  منفعت های 

از پیشبرد این ضرورت می شود.
4 - بــه نظــر می آیــد دولــت بــه رغــم اینکــه در 
گام بزرگــی بــه ســوی توســعه اقتصادی  برجــام 
کشــور برداشــته و موانــع و تنگناهــای موجود را 
که انتظار می رفت،  بر طرف ســاخته اما آنگونــه 
نتوانســته از آورده برجام برای خــروج از رکود در 
کشــور بهــره ببرد.  همــه بخش هــای اقتصادی 
کام داشته  کارنامه ای نا البته نه به این معنا که 
کــه برجام  بلکــه بــه میــزان مطلــوب و ظرفیتی 
فراهــم ســاخته، همــه بخش هــای اقتصــادی 
کشــور بهره مند نشــده اند. برچیدن بسترهایی 
که به خصوص در حوزه اقتصاد زمینه منازعات 
کاذب را فراهــم می ســازد،  و دســته بندی های 
کــه بــه نظر می رســد دولــت آتی  رســالتی اســت 
بیــش از همه نســبت بــه آن وظیفــه دارد، صد 
کــه بیــش از دیگــران از این شایســتگی و  البتــه 
توانمنــدی برخوردار اســت. از این منظر تاویل 
نتیجــه انتخابات بســیار مهم اســت و بر خالف 
ســنت  طبــق  مــردم  می پندارنــد  کــه  عــده ای 
کرد  کردنــد  باید اذعــان  همیشــگی خــود عمل 
کردند. نباید  مردم بســیار دوراندیشانه برخورد 
که به یارانه سه برابری »نه«  از پیام رای مردمی 
کــرد. بایــد دید این  گفتنــد به ســادگی گذشــت 
که به وعده هــای نقد و  مــردم چــه می خواهند 
فــوری رغبت نشــان نمی دهند. مــردم در واقع 
از دولتمــردان و نظــام تصمیم گیــری و اجرایــی 
کشور، ُمســکن اقتصادی نمی خواهند. به رغم 
اینکــه سیاســت های توزیعــی اقتصــادی و بــه 

اصطالح پول پاشی -که البته در نهایت موجب 
کوتاه مدت به  توزیع فقر می شــود - می تواند در 
تامین معیشت حداقلی مردم نیازمند و محروم 
کند  و طبقات پایین دســت جامعه مســاعدت 
امــا آنهــا با رای خــود خواهــان اقدامات بــزرگ و 
آینده نگرانه هستند. آیا این امکان جز با تقویت 
و توســعه بخش خصوصی و جذب سرمایه آنها 
ممکن خواهد بود؟ با رفع موانع رقابتی و کاهش 
تصدیگری دولت، مبارزه شــفاف و سیستمی با 
که  فســاد اقتصادی و برچیــدن خصولتی هایی 
کمیت  هــر کدام حیات خلوت بخش هایی از حا
شــده اند، می توان پاســخی درخور و شایســته به 
رای ارزشــمند و دوراندیشــانه مردمانــی دردمنــد 
و محــروم داد   و ایــن میســر  نخواهــد بــود  مگــر بــا 
مشارکت همه جانبه مردم و رویکرد توانمند سازی  
تشــکل های بخــش خصوصــی  که بســا  موثرتر و  
بهتــر از   رویکــرد مبارزه مســتقیم با فســاد و رانت 
که اتفاقا ابزار  آن را چندان در  توسط دولت است 

اختیار ندارد.
کید شــود  6- در پایان الزم اســت بر این نکته تا
که دولت آتی همانطور که رئیس جمهور محترم 
کید کرد دولت همه مردم است چه آنهایی که  تا
که مخالف بوده اند.  رای داده انــد و چه آنهایی 
دولت همچنین مسئول همه وعده هایی است 
کــه چــه در دوره قبل و چــه در دوره جدید داده 
اســت. دولــت اخالقــی و عقالنــی دولتــی اســت 
که  کــه حتی خود را مســئول وعده هایــی بداند 
رقیــب داده و نظــر بخشــی از نظر جامعــه به آن 
جلب شــده اســت. از منظــر زمامــداری عقالنی 
و مدبرانــه، دولــت آتــی بایــد در قبــال معیشــت 
کــه در تنگنــا قــرار دارنــد چاره اندیشــی  مردمــی 
کنــد و برنامــه ای عقالنــی برای تامین معیشــت 
گرچه ممکن  گروه از جامعه تدارک ببیند.  ایــن 
که مخالفــان و رقبا  اســت برنامــه دولت با آنچه 
می گفتنــد تفــاوت داشــته باشــد امــا مهــم این 
که این صداها و مطالبات شــنیده شود.  اســت 
کــه برنامه هــای عقالنی  نکتــه مهــم اینجاســت 
از  درســتی  درک  بــه  نیازمنــد  نتیجه بخــش  و 
کشــور است. در میان سه  جغرافیای اقتصادی 
بخــش اقتصــادی، این بخش خصوصی اســت 
کــه بیــش از همه با منافع عمومی مــردم را در بر 
دارد. هرگونــه تغییــر در وضعیــت ایــن بخش به 
طــور مســتقیم آحــاد جامعــه را تحت تاثیــر قرار 
گر در چهار سال آتی بخش خصوصی  می دهد. ا
نقش محوری در تنظیم سیاســت های اجرایی 
کشــور داشــته باشــد، بــه طریــق اولــی منافــع 
اقتصــادی مــردم بهتــر تامین شــده و معیشــت 
طبقات فرودست نیز از طریق رونق تولید و رشد 
اشتغال و توسعه و تقویت بیمه های اجتماعی 

بهبود خواهد یافت. 

	مطالبـــه	اصالحـــات	در	نظـــام	مالیاتی،	
سیاســـت	های	 بانکـــداری،	 سیســـتم	
مالـــی،	توجـــه	بیشـــتر	به	بـــازار	ســـرمایه،	
کاهش	تصدیگری	دولـــت،	خروج	دولت	
بخـــش	 بـــه	 متعلـــق	 کـــه	 از	حوزه	هایـــی	
خصوصـــی	و	قاعـــده	رقابـــت	اســـت	و...	
کـــه	بخش	 امـــری	دقیق	و	درســـت	اســـت	
داعیـــه	دار	 مســـئله	 ایـــن	 در	 خصوصـــی	
اســـت	و	در	قالب	نهادها	و	تشـــکل	های	
مدنی	نمایندگی	آنرا	بر	عهـــده	دارد	و	این	
کـــه	در	 ضـــرورت	نـــه	در	فصـــل	انتخابات	

همـــه	دوران	بایـــد	مـــورد	توجه	باشـــد
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ا و تعامل    برای  م
  با دولت دوازدهم  آمادگی داریم 

 29 در  ایــران  گاه  آ و  هوشــمند  فرزنــدان 
جنــاب  بــه  قاطــع  رای  بــا   96 اردیبهشــت 
آقــای دکتر حســن روحانی به عنوان ریاســت 
جمهــوری دوازدهــم، روز تاریخــی و بــه یــاد 
کهــن ایــن مــرز و بــوم،  ماندنــی را در تاریــخ 
کــرده انــد. انتخــاب مــردی از جنــس  ثبــت 
اعتــدال و تدبیــر و البتــه با امید بــه آینده ای 
بهتر، دســتاورد مهم و بزرگی در راه پیشــرفت 
کــه قطعــًا بــا درایت و  کشــور اســت  و آبادانــی 

بینش ملی حاصل شده است.
ادامــه سیاســتهای درســت دولــت یازدهــم، 
حــل  بــرای  موثرتــر  راهکارهــای  بکارگیــری 
کســب و  مشــکالت موجــود، بهبــود فضــای 
کار، رونــق و توســعه اقتصــادی از وعــده های 
مهــم انتخاباتــی ریاســت محترم جمهــور و از 
خواســته هــای اساســی رای دهنــدگان بوده 

است.
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران به 
کشور  عنوان قدیمی ترین تشــکل مهندســی 
ضمــن تبریــک به ریاســت محتــرم جمهوری 
اســالمی ایــران جنــاب آقــای دکتــر روحانی و 
مــردم فهیــم ایــران، آمادگــی ایــن ســندیکا را 
برای تعامل ســازنده و مساعدت همه جانبه 
بــا دولــت محتــرم دوازدهــم بــرای تدویــن و 
اجــرای برنامــه هــای مربوطه اعــالم نموده و 
که مــی تواند توجه به آنها در  نــکات مهمی را 
این راســتا موثر و راهگشا باشــد در ادامه ذکر 

می نماید:
کار  کســب و  1- بــدون تردیــد بهبــود فضــای 
کامل قانون مترقی بهبود مســتمر  با اجــرای 
گــذاری عاجــل انجام  کار، وا کســب و  فضــای 

امــور به بخــش خصوصــی و ایجاد شــفافیت 
کارهــا میســر مــی باشــد. ایشــان در اولین  در 
ســخنرانی خود پس از پیــروزی در انتخابات 
که  به درســتی به این مســئله اشــاره نمودند 
مــردم بهتــر از دولــت و بخشــهای خصولتــی 
کننــد. ریاســت محتــرم  انجــام وظیفــه مــی 

جمهوری همچنین فرمودند:
نداریــم.  خصولتــی  شــرکتهای  دنیــا،  »در   
شرکتهای عمومی غیردولتی یعنی چه؟ اینها 
باید شفاف عمل کنند. همه چیز باید شفاف 
گر مالیات می دهم باید مشخص  شــود. من ا
که  گر هــم نمیدهــم باید معلوم شــود  شــود ا
چــرا نمی دهــم«. قطعــًا این تفکــر و عمل به 
آن شــفافیت و امــکان مشــارکت عادالنــه در 
کشــور را بــه همــراه خواهد  توســعه و آبادانــی 
داشــت. بــدون تردیــد ایــده ریاســت محترم 
جمهــوری در خصوص تنظیــم لوایح مربوط 
به شــفاف ســازی عملکرد نهادهای عمومی 
غیــر دولتــی و ســپردن امور بیشــتر بــه بخش 
غیردولتی راهکار بســیار موثر و بســیار مترقی 
خواهــد بــود. از نظــر ایــن ســندیکا اصــواًل در 
دولــت دوازدهم وجود این شــفافیت و عمل 
بــه آن مــی توانــد مبنــای توســعه اقتصــادی 

پایدار و مبارزه مستمر و موثر با فساد باشد.
پیــش  اتحــاد  و  بــدون وحــدت  اقتصــاد   -2
رقابــت  بــدون  مــا  اقتصــاد  و  رفــت  نخواهــد 
کیفیــت محصــول  کــه بــر مبنــای  اقتصــادی 
در  اشــتغال  کنــد.  نمــی  پیشــرفت  باشــد، 
گــذاری امــکان پذیــر اســت.  ســایه ســرمایه 
آرامــش  و  امنیــت  ســایه  در  ســرمایه گذاری 
امکان پذیر اســت. این مطالب نیز فرازهایی 

از ســخنان ریاســت محترم جمهــور در اولین 
سخنرانی پس از انتخابات است. قطعًا برای 
رسیدن به این اهداف بلند و ارزشمند و صد 
کــردن چرخه  البتــه بنیادیــن توجــه به فعال 
کار در طرحهــای عمرانی و حمایت از فعالین 
ایــن عرصــه ضــروری اســت. توجه بــه فعالتر 
کــردن طرحهای عمرانی با اختصاص بودجه 
مناســب و تامیــن متناســب مالــی آنهــا برای 
کمــک به توســعه و رونــق اقتصــادی، امکان 

پذیر است.
3-توجــه به صــادرات به ویــژه خدمات فنی 
بــرای  الزم  بســترهای  ایجــاد  و  مهندســی  و 
تســهیل در صــدور خدمــات فنــی از یک ســو 
و حمایــت همــه جانبــه و موثــر دولــت از این 
خدمــات از ســوی دیگــر مــی تواند بــه عنوان 
کلیــدی در دولــت دوازدهــم در  یــک برنامــه 
راســتای توســعه صــادرات غیرنفتــی و حــل 
گــردد. با  جــدی مشــکل بیــکاری محســوب 
که  توجه بــه عقیده ریاســت محتــرم جمهور 
فرمودنــد : »مــا در صــادرات غیر نفتــی حتمًا 
کــرد، برنامه  برنامــه ریــزی و تــالش خواهیــم 
کــه ســاالنه 25 درصــد بتوانیم  ما این اســت 
صــادرات غیرنفتــی را افزایــش داده و بــه دو 
گــذاری داریم و  برابــر برســانیم. چنین هدف 
با توجه به شــرایط شــدنی است«. آری ما نیز 
معتقدیــم بــا تدویــن و اســتقرار یک ســاختار 
کارآمــد بــرای صــادرات و بــا در نظــر  منظــم و 
گرفتــن یــک متولــی خــاص در حــد معاونــت 
که دیگر بخشــهای دولت  ریاســت جمهوری 
و دیگــر بخشــهای مرتبــط بــا ســایر قــوا از آن 
کــرده و همگــی در تســهیل مقررات  حمایــت 

می ایران : ری اس ترم جمه بری سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به  دکتر روحانی ریاست م    پیام   
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صــادرات بــه ویــژه صــادرات خدمــات فنــی و 
کشور پیشگام  ج از  مهندســی در داخل و خار
باشــند و مساعدت نمایند می توان به خوبی 
منویــات ریاســت محتــرم جمهــور را در ایــن 
 بخــش از برنامــه هــای دولــت دوازدهــم بــه

 اجرا درآورد.
گســترده با فســاد با رونق  4- از نظر ما مبارزه 
گســترش  تولیــد، اشــتغال و توجــه ویــژه بــه 
شــرکتهای  و  مهندســی  و  فنــی  فعالیتهــای 
دانش بنیان میســر اســت. در زمینه اشتغال 
کردن  اساســًا یکــی از راهکارهای مهــم فعالتر 
خدمات فنی و مهندســی و اجرای طرحهای 
محتــرم  ریاســت  اســت.  کشــور  در  عمرانــی 
سخنانشــان  از  دیگــری  فــراز  در  جمهــوری 
اشــاره فرمودند مقرر شــده »در برنامه ششــم 
گــردد.« برای   ســاالنه 950 هــزار شــغل ایجــاد 

بایــد »ســاالنه  مــی  اشــتغالی  چنیــن ســطح 
تومــان میلیــارد  هــزار   770  حــدود 
گــذاری شــود.« بــدون شــک یکــی از   ســرمایه 
کــه توان  کشــور  بخشــهای مهــم اقتصــادی در 
مشارکت در چنین سرمایه گذاری را دارد، بخش 

خدمات فنی و مهندسی در کشور است.
5- تعامل مداوم و سازنده با برگزاری جلسات 
مســتمر بیــن تشــکلها و نهادهــای مردمــی و 
 تخصصی با دولت در زمینه تدوین برنامه های
 اجرایی دولت و بکارگیری روشــهای مختلف 
این برنامه ها راهکار موثری برای روزآمدکردن 
کاری  و پایــش مــداوم برنامــه های اجرایــی و 
رود  مــی  انتظــار  کــه  اســت  محتــرم  دولــت 
ریاســت محتــرم جمهوری و دولــت دوازدهم 
ظرفیــت  ایــن  از  بهتــر  و  بیشــتر  اســتفاده 
قــرار دهند.بــدون  امــور  ملــی را در ســرلوحه 

تردیــد از خواســته های تشــکل هــای صنفی 
 مردمــی اســتفاده بیشــتر از تــوان و ظرفیــت

و  وزیــران  انتخــاب  در  خصوصــی  بخــش   
کابینه دولت دوازدهم است  معاونین آنها در 
کــه انتظــار مــی رود ریاســت محتــرم بــه ایــن 

مسئله توجه ویژه ای مبذول دارند.

در پایان ضمن ســپاس بــه درگاه ایزد منان و 
آرزوی بهــروزی و توفیــق روز افزون برای ملت 
 سربلند ایران و اجرای دقیق و کاملتر وعده های

 ریاســت محتــرم جمهــوری، امیــدوار اســت 
ایــران  بــرای  مبــارک  انتخــاب  ایــن  ثمــرات 
توفیــق  دولــت  بــرای  و  آبــادی  و  ســرافرازی 
که آرزوی  خدمت موثر به همراه داشته باشد 

قلبی تمامی ایرانیان سرافراز است.
سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران
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مهندس	محمد	عطاردیان	با	تبریک	ســالروز	
کــرد: بــرای  کارگــر	عنــوان	 اول	مــاه	مــه	و	روز	
کارگر  کارفرما هم عیــن  کار بایــد  اصــالح قانــون 
کار را قانــون  اختیــار داشــته باشــد. مــا قانــون 
حمایتــی  قانونــی  را  آن  شــما  و  می دانیــم  کار 
کــه وضعیــت دنیــا عوض  می دانیــد. در حالــی 
شــده و باید در این مورد بازنگری شود. قانون 
که در جهت تولید باشــد  کار باید طوری باشــد 
کار مانع تولید نیســت و مشــکالت  البته قانون 
ما مــواردی ماننــد دخالت شــرکتهای دولتی و 
که همه آنها  کمیتی  و ... است  سازمانهای حا

کار اقتصادی می کنند.
مهم تریــن  از  یکــی  جلســه  ایــن  افــزود:  وی 
جلســات ماه مــی )اردیبهشــت( اســت. مدتها 
قبــل میثاقــی داشــتیم دربــاره احیای شــورای 
ســیفی  آقــای  کــه  اجتماعــی  تامیــن  عالــی 
کانــون بــرای همفکــری بــا همه  تشــکیالتی در 
تشــکلها در این بــاره راه انداخته انــد. و باید به 

طور جدی به آن پرداخته شود. 

رئیــس	 علیرضــا	محجــوب،	 ایــن نشســت  در 
کارگری	مجلس	شــورای	اسالمی	 کســیون	 فرا
نیز	با	اشــاره	بــه	بیانات	مهنــدس	عطاردیان	
کمیسیون ما از این امر در مجلس  کرد:  عنوان	

کمیســیون ما ترجیح  کرد اما رای نیاورد.  دفاع 
داد احیــای شــورای عالــی را در قالــب برنامــه 
که هنوز به نتیجه نرســید.  کند  ح  ششــم   مطر
کمیســیون می توانــد ایــن پیشــنهاد را از جــای 

کند.  دیگری به مجلس ارائه 
علیرضــا محجوب در ادامــه افزود: آیا ما از همه 
کرده ایــم؟  اســتفاده  کار  قانــون  ظرفیت هــای 
کار به  کــه به عنــوان اصالحیه قانــون  در آنچــه 
گروهها نشــده  مجلــس رفــت، جلب نظــر همه 
بــه جایــی نخواهــد  بــه نظــر می رســید  بــود و 
رســید. در این مورد رعایت تشریفات هم برای 
اصــالح قانــون انجــام نشــده بــود. به نظــر من 

قانون موجود ظرفیت سنجی نشده است. 
از  بــرای حمایــت  قانــون  افــزود: در اصــل  وی 
کار قانون  کارگران نوشــته شــده اســت. قانــون 
حمایت  از حداقل ها است و نمی توان آن را در 
کارگران تغییر داد. عده ای  جهت خالف منافع 
کــه می تــوان تمــام مشــکالت  تصــور می کننــد 
کار  کندن بنیان قانون  کشــور را با بر  اقتصادی 
کــرد اما این تصــور غلــط و بی مبنایی  بــر طرف 
کــه روح ســه جانبه گرایــی در آن راهــی  اســت 

ندارد.
کید بر اینکه بازپس گیری  دبیرکل خانه کارگر با تا
کار توسط دولت آغاز شده  الیحه اصالح قانون 

گفت: باز پس گیــری این الیحه معیوب  اســت، 
کشور است . کارگران  مطالبه اصلی 

بــه ســه جانبه گرایــی  اشــاره  بــا  ادامــه  وی در 
کــم بــر ســازمان تامیــن اجتماعــی تصریــح  حا
کرد: یک مدیریت ســه جانبه بر سازمان تامین 

تضیف کارفرماها
 به نفع اقتصاد کشور نیست

در نشست مشترک تشکل های کارگری و کارفرمایی مسائل کاری بررسی شد

کارگــران،	 کارگــر	و	تجلیــل	از	  11	اردیبهشــت	بــه	مناســبت	هفتــه	
در	 کارفرمایــی	 و	 کارگــری	 تشــکل	های	 بیــن	 نشســت	مشــترکی	
محل	ســندیکای	شــرکتهای	ســاختمانی	ایران	برگزار	شــد.	در	این	
دیــدار	محمدعطاردیــان،	حســن	صادقــی،	علیرضــا	محجــوب،	

کارفرمایی	 کارگری	و	 نــادر	عطایــی	و	چهره	هــای	دیگری	از	جامعــه	
کارگــر	بــه	مباحثــی	 ایــران	حاضــر	بودنــد	تــا	ضمــن	بزرگداشــت	روز	
کارگــران	 کار،	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	و	دســتمزد	  ماننــد	قانــون	

بپردازند.

علیرضا	محجوب:
کـــه	 	عـــده	ای	تصـــور	می	کننـــد	
مشـــکالت	 تمـــام	 می	تـــوان	
بـــر	 بـــا	 را	 کشـــور	 اقتصـــادی	
بـــر	 کار	 قانـــون	 بنیـــان	 کنـــدن	
تصـــور	 ایـــن	 امـــا	 کـــرد	 طـــرف	
که	 غلـــط	و	بی	مبنایـــی	اســـت	
روح	ســـه	جانبه	گرایـــی	در	آن	

نـــدارد. راهـــی	
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کــم اســت و نمی تــوان آن را بــه  اجتماعــی حا
کرد. صورت یک جانبه اداره 

گذشــته بــا وجود  وی در ادامــه افــزود: دولــت 
کــه بــه ایــن الیحه نشــان داده  اعتراض هایــی 
شــده بــود بــدون هیــچ اصالحــی الیحــه را بــه 
مجلس بازگرداند. با توجه به اینکه این الیحه 
همــان الیحــه قبلی اســت نظــر مــا در مجلس 

نسبت به آن تغییری نکرده است.
کارگــر ادامــه داد: برنامــه پنجم  دبیــرکل خانــه 
کار را منوط  توســعه هرگونه اصالحی در قانون 
بــه رعایت ســه جانبه گرایی نموده اســت پس 
کــه ایــن الیحــه بــا همــان شــکل به  تــا زمانــی 
مجلــس  ارســال شــود بــاز هــم آن را بــه دولت 

پس خواهیم فرستاد .

در ادامــه این جلســه حســن	صادقــی	رئیس	
بــا	 کارگــری	 اتحادیــه	پیشکســوتان	جامعــه	
اشــاره	به	بحران	صندوق	های	بازنشســتگی 
که اســتقالل ســازمان تامین  افزود: در صورتی 
بحــران  گیــرد  قــرار  تعــرض  مــورد  اجتماعــی 
بازنشســتگی  صنــدوق  بــر  مصــارف  منابــع 
کــه این به  کــم می شــود  تامیــن اجتماعــی حا
زیان بازنشســتگان اســت. بحــث صندوقهای 
بازنشســتگی بــه اندازه اشــتغال اهمیت دارد. 
کمــک تشــکل ها بــه صنــدوق تامیــن  بایــد بــا 

اجتماعی نگاه ویژه ای داشت. 
ســه  رعایــت  عــدم  اینکــه  بیــان  بــا  صادقــی 

جانبه گرایــی،  یــک  کمیــت  حا و  جانبه گرایــی 
کشــور را آزرده خاطر می ســازد، افزود:  کارگــران 
همواره اصل بر رعایت ســه جانبه گرایی اســت 
کــه در بخش هــای نامولد  امــا منافــع عــده ای 
کشــور فعالیــت می کننــد ســعی در به  اقتصــاد 

حاشیه راندن سه جانبه گرایی دارد .
کانون	 مهندس	حمیدرضا	ســیفی	خزانه	دار	
کارفرمایی	ایران	 عالــی	انجمن	هــای	صنفــی	
کرد: ILO  با بررسی  چالشهای بازار  نیز	عنوان	
که  کرده اســت  کار 9 اولویــت در این باره اعالم 
کارفرمایی در این  کارگــری و  بایــد دیــد جامعه 

کاری انجام داده است.  مورد  چه 
1-الگوی نظام جبران خدمات

کار موقت وغیرموقت  2- قراردادهای 
3- ســازمان تامیــن اجتماعی و نظام حمایت 

کارگر و بیمه بیکاری از 
4- مالکیت سهامداری در شرکت ها

کارگری  5- سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای 
کارفرمایی و 

کارآفرینی کار و  6- فرهنگ 
کارآفرینی کار و  7- بهداشت 

8- مربع قانون
مــا همــواره در ادبیات خود ســراغ یکــی از این 
کار قانون های  گــر در حوزه  مــوارد رفته ایم اما ا
کنــار هــم دیده نشــود و بــا حضور  مختلــف در 
همــه ذی نفعــان جلــو نــرود موفــق نخواهیــم 
کــه در مجلــس بحــث تامیــن  گــر روزی  شــد. ا
ح شــد تشــکل ها هــم ایفــای  اجتماعــی مطــر
حاصــل  بهتــری   نتیجــه  می کردنــد  نقــش 
می شــد. عالوه بر اتاق هــای بخش خصوصی، 
تشــکل ها هــم نفــوذی دارند و با حضــور فعال 

گرفتن رای اعتماد بیشتر بود.  آنها امکان 
در ادامــه	نــادر	عطایــی	عضــو	شــورای	عالی	
سندیکای	شرکت	های	ساختمانی	ایران	نیز	
کار و برخورد  کــرد: بــه نظر مــن قانــون  عنــوان	
کلی درســت نیســت. تا  کارگــران به طور  مــا بــا 
کارگران  پروژه هــای زیربنایــی مــا فعــال نشــود 
کار نخواهنــد شــد. ایــن  مــا نیــز مشــغول بــه 
کار نمی شــود و دولــت مجبــور  کــه تولیــد  امــر 
نشــدن  فعــال  از  اســت  یارانــه  پرداخــت  بــه 
همیــن پروژه هــا نشــات می گیــرد. متاســفانه 
کارگران مــا پایین اســت بلکه  نــه تنهــا حقــوق 
همیــن مســئله بــه پایین رفتــن بهــره وری نیز 
دامــن می زند. بی شــک اعطــای حق و حقوق 
کارگــران، به باالبردن بهره وری و توســعه منجر 
خواهد شــد. پیمانکاران با شــرکتهای دیگری 
رقابت می کنند و ناچار هستند برای حضور در 
بــازار رقابت قانون را مبنــای حقوق قرار دهند 
و از اینــرو الزم اســت مســئله دســتمزد به طور 
سیســتمی حل شــود. در واقــع در حال حاضر 
کار  کارگر  که بر طبق آن نه  قانونی درست شده 
کارفرمــا حقــوق او را می دهد. به  می کنــد و نــه 
نظــر من می توان در یــک Workshop با لحاظ 
ح و  کــردن منافــع طرفین، این مســائل را مطر
کــرد. برای ایــن منظور  بــرای آنهــا چاره جویی 
کارفرمایی طرفداری  کارگری و  گروههای  بایــد 
کنار بگذارند و به نفع منافع  از اعضای خود را 

ملی و توسعه به توافق برسند. 

در ادامــه ایــن جلســه	فتــح	اهلل	بیــات	رئیــس	
کارگــران	قــراردادی	پیمانــی با بیان  اتحادیــه	
کارگران دارای قراردادهای  اینکــه 95 درصد از 

نادر	عطایی:
	بی	شـــک	اعطـــای	حـــق	و	حقـــوق	
بهـــره	وری	 باالبـــردن	 بـــه	 کارگـــران،	
شـــد.	 خواهـــد	 منجـــر	 توســـعه	 و	
پیمانـــکاران	بـــا	شـــرکتهای	دیگری	
رقابـــت	می	کننـــد	و	ناچـــار	هســـتند	
برای	حضور	در	بـــازار	رقابت	قانون	
را	مبنـــای	حقـــوق	قـــرار	دهنـــد	و	از	
اینرو	الزم	اســـت	مســـئله	دستمزد	

بـــه	طـــور	سیســـتمی	حل	شـــود.
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گفت:  موقــت یــک ماهه، ســه ماهــه هســتند 
که ماهیت دائمی  کارهایی  قرارداد موقــت در 
کرد:  کارگران است. بیات تصریح  دارد ظلم به 
کارگرش  که این چنین قراردادی با  کارفرمایی 
کارگــران  و  کار  بــرای  دلــش  می کنــد  امضــاء 

گالیه است . که این باعث  نمی سوزد 

در پاســخ بــه ایــن انتقــاد،	محمــد	عطاردیان 
کارگر و  کــه توافق بیــن  کــرد: در زمانــی  عنــوان 
کارفرما  کار وجود ندارد، یا  کارفرما بــرای ادامه 
بــا وجــود قــرارداد  کارگــر راضــی نیســت  کار  از 
تــا  کشــید  کار، مدتهــا طــول خواهــد  دائمــی 
کند.  کارگر مورد نظــر قطع همکاری  کارفرمــا با 
کارفرماهــا مجبــور می شــوند قرارداد  بنابرایــن 
بــرای  را  آنهــا  کــه دســت  بنویســند  را طــوری 
مدیریــت بــاز بگــذارد. در ایــن شــرایط اختیــار 
که طرفیــن هر وقت عالقمند  بــه وجود می آید 
بــه ادامه همکاری نبودند یک ماه قبل تر خبر 
دهند و همــکاری را خاتمه دهند. قانون باید 
کند و طرفین را  کمک  کار  بــه ایجاد تفاهــم در 
کار با هر شرایطی بازدارد. از اجبار برای ادامه 

کارفرمایان بــا بیان اینکه  کانون عالــی  رییــس 
گذشــته  کشــور در ســالهای  بخــش خصوصی 
گفــت: تضعیــف جایگاه  تضعیــف شــده اســت 
کشــور اســت  بخش خصوصی به زیان اقتصاد 
کــه بخش خصوصــی شــریان های حیاتی  چرا 

کشور را به حرکت در می آورد.  اقتصاد 
کشــور  عطاردیان افزود: بخش اصلی اقتصاد 
کنون در تنگنــا قــرار دارد و باید با اصالح  هــم ا
قوانیــن بــه آن جــان تــازه ای بخشــید. قانــون 
کار اصــالح شــود. در این باره  کار بایــد بــه نفع 
کارگــران و  گــر توافقــی در برخــی مــوارد بیــن  ا
بــه طــور مســتقل  کارفرمایــان نبــود می تــوان 
کــرد. البته  در مــوارد مورد اختــالف اظهار نظر 
گــر  کــه ا قانــون بایــد بــه طــوری تدویــن شــود 
طرفین در موردی توافق نداشتند به مدیریت 

کار لطمه نزند.  
گفت:  وی درباره صندوق تامین اجتماعی نیز 
91 درصــد ســرمایه تامیــن اجتماعــی توســط 
کارفرماها تامین می شــود و دولت قرار است 7 
کند. از اینرو الزم اســت  درصــد آن را پرداخــت 

اداره این صندوق سه جانبه باشد. 
در این جلســه مباحث مختلفی درباره حقوق 
اجتماعــی،  تامیــن  بیمــه،  مســائل  کارگــران، 
ح و مورد بحث و  کار و ... مطــر شســتا، قانــون 

گرفت.  بررسی قرار 

در آغــاز ایــن دیــدار مهنــدس محمدغنــی  زاده 
شــرکتهای  ســندیکای  دبیــر  مقــام  قائــم 
کنونی  کرد: در دنیای  ســاختمانی ایران عنوان 
مســائل با خالقیت حل می  شــود، و آنچه برای 
ایران مناســب اســت همگرایــی در اســتفاده از 
ایــن خالقیتهــا اســت. در صنعــت احــداث این 
همگرایی باید در بین تشــکل های  پیمانکاران 
و مشاوران و انجمن های دانش محور به وجود 
آید. در برخی موارد الزم است بخش خصوصی 
کند و منتظر اقدامات دولت نماند.  راســًا عمل 
برای نمونه در  ماه های پیش رو آئین  نامه های 
بخــش  و  شــد  خواهــد  تنظیــم   96 بودجــه 
خصوصــی بایــد در ایــن زمینــه بــا همگرایــی و 
همفکری تاثیرگذار باشــد. الزم است اتاق های 
گیرنــد و  کنــار هــم قــرار  فکــر بخــش خصوصــی 
کــه ســندیکا  گفتــه نمانــد  کننــد. نا کار  بــا هــم 
بحــث اتاق هــای فکــر را بــا ســرفصل»همفکری 
گرچه ســندیکا به  بــا دولــت« دنبــال می  کنــد. ا
عنوان یک تشــکل در برهه فعلی موظف اســت 

بــرای خــروج از رکود و ایجاد اشــتغال در ســطح 
کنار این امر  کنــد. در  حرفه خود چاره  اندیشــی 
پرداختن به مسئولیت  های اجتماعی از جمله 
فرهنگ  سازی برای ایمنی را نیز باید در اولویت 

قرار دهد.
منوچهــر  مهنــدس  نشســت  ایــن  ادامــه  در 
ملکیانی  فــرد رئیــس هیات مدیره دوره بیســت 
کنفرانــس   و دوم ســندیکا نیــز بــا بیــان اهــداف 
عنوان کرد: در جلسه حاضر سعی خواهیم کرد به 
یک جمع  بندی اولیه درباره سرفصل  ها برسیم 
و بــا ارســال آن برای تشــکل  ها از آنهــا بخواهیم 
کننــد.  نظــر نهایــی خــود را در ایــن بــاره اعــالم 
ضمــن اینکه نماینــده خود را جهت شــرکت در 
کنند. وی افزود: کنفرانــس معرفی   کمیته های 

وظایــف  از  شــهری  وســاز  ســاخت  ایمنــی    
کــس در ایــن بــاره به  مهندســان اســت و هیــچ 
انــدازه مهندســان نقش ندارد. و الزم اســت در 
کنفرانــس بــه ابعــاد مختلــف ایــن ایمن  ســازی 

توجه شود. 

تقدم مدیریت ریسک 
بر مدیریت بحران 

 در دومین نشست کنفرانس ایمن  سازی شهرها و مدیریت ریسک مطرح شد

شـهرها  ایمن  سـازی  کنفرانـس  مقدماتـی  نشسـت  دومیـن   
حضـور  بـا  اردیبهشـت   3 یکشـنبه  روز  ریسـک  مدیریـت  و 
مختلـف نهادهـای  و  انجمن  هـا  و  تشـکلها   نماینـدگان 

سـاختمانی  شـرکتهای  سـندیکای  در  خصوصـی  بخـش 
کنفرانـس  اولیـه  سـرفصل های  دربـاره  تـا  شـد  برگـزار   ایـران 

گیری شود. تصمیم  
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کیــد روی  در ادامــه، مهنــدس غنــی  زاده بــا تا
که در جلســه اول بیشــتر تمرکز روی  این نکته 
که به تنهایــی عالج بخش  مبحث ســوم بــود، 
مسائل ایمنی نیســت، و با اشاره به جامعیت 
کنفرانس ایمن  سازی  کرد: در  کنفرانس عنوان 
شــهری و مدیریــت ریســک، مبحــث ســوم در 
کنون  ح خواهد شد. تا کنار سایر مباحث مطر
ویرایــش دوم مبحــث ســوم جــاری بــود و هم 
اینک ویرایش سوم توسط مرکز تحقیقات  راه 
کتاب شــده و از تاریخ  و شهرســازی  تبدیل به 
96/4/1 بــه صــورت آزمایشــی جــاری خواهد 
شــدبنابراین بایــد بــا احتیــاط بیشــتری بــا آن 

برخورد شود. 
مهنــدس تیمــور هنربخــش نماینــده جامعــه 
مهندسان مشاور ایران نیز با بیان اینکه هدف 
اســت،  تاثیرگــذاری  کنفرانــس  برگــزاری  از  مــا 
کــرد باید نقاط ضعف ایمنی شــهری را  عنوان 

بشناسیم و روی آنها دست بگذاریم. 
انجمــن  رئیــس  جــالل  ز اده  اصغــر  مهنــدس 
کرد: مبحث  مهندســی ارزش ایران نیز عنوان 
ســوم مربــوط بــه آتش  ســوزی اســت در حالی 
ماننــد  مباحثــی  شــهری  ایمن  ســازی  در  کــه 
ح می  شــود، و با توجــه به تنوع  زلزلــه هــم مطر
ح شده در مورد ایمنی بهتر است  مباحث مطر
کلــی بــه همــه این مســائل  کنفرانــس نگاهــی 
کنفرانس اول به نوعی شناخت  داشته باشد. 

تهدیدهای شهری و ایمنی آنها است. 
مهنــدس شــهریار یقینی عضــو انجمن صنفی 

مهندســان مشــاور معمار و شهرساز نیز ضمن 
بــه مســائل بیمــه عنــوان  کیــد روی توجــه  تا
کــرد: تصویــر موجــود از بیمــه در ایران با ســایر 
کشــورها فرق دارد. در ایران محاسبه می  شود 
چنــد درصد خطــر وجود دارد و مبلغی از بیمه 
کشــورهای دیگر  شــونده اخــذ می شــود ولی در 
کنتــرل اوضــاع به شــرطی بیمــه صورت  بــرای 
که ضوابط مهندسی در سازه  ها اجرا  گیرد  می  

شده باشد. 
مهندس جالل  زاده با تائید ســخنان مهندس 
روی  بیشــتر  ایــران  در  کــرد:  عنــوان  یقینــی 
کیــد می  شــود تــا مدیریت  مدیریــت بحــران تا
پــول  جمــع  آوری  بــا  لویــدز  بیمــه  ریســک. 
کــه در حرفه  کاری  گرفــت.  کشــتی  رانها شــکل 

پیمانکاران هم ضروری است.
در ادامــه ایــن نشســت و بــا توافــق حاضــران 
عنوان »ایمن  سازی شهری و مدیریت ریسک« 
کنفرانــس قطعــی شــد و ســرفصل های  بــرای 

ح زیر اعالم شد: پیشنهادی به شر
1- بررســی  ایمنــی شــهری با تحلیــل وضعیت 

موجود و وضعیت ایده  آل
1-شناخت تهدیدهای شهری و ایمنی آنها    

2-نقــش طرحهــای جامع و تفصیلی شــهری 
در ایمن  سازی شهرها

3- تعیین اولویتهای ایمن  سازی
آســتانه  و  ایمن  ســازی  معیارهــای  4-ارائــه 

ریسک در برنامه  ریزی
کارا در مدیریت بحران 5-ساختار 
6- ایمنی زیست محیطی شهرها

7- نقش بیمه در ایمن  سازی
در پایــان جلســه مهنــدس ملکیانی  فــرد اعالم 
کرد نتایج این نشســت، برای تشــکلها ارســال 
خواهــد شــد تــا آنها ضمــن اظهــار نظــر درباره 
ســرفصلهای پیشــنهادی نماینــدگان خــود را 
کنفرانس معرفی  کمیته هــای  برای حضــور در 

کنند.

	مهندس	ملکیانی		فرد:
	ایمنی	ساخت	وســـاز	شهری	از	وظایف	
کـــس	در	این	 مهندســـان	اســـت	و	هیچ	
بـــاره	به	اندازه	مهندســـان	نقش	ندارد.	
ابعـــاد	 بـــه	 کنفرانـــس	 در	 اســـت	 الزم	 و	
مختلف	این	ایمن		ســـازی	توجه	شـــود.	

مهندس	غنی	زاده:
کنونی	مسائل	با	خالقیت	 در	دنیای	

حل	می		شود،	و	آنچه	برای	بخش	
خصوصی	ایران	مناسب	است	

همگرایی	در	استفاده	از	این	خالقیتها	
است.	در	صنعت	احداث	این	

همگرایی	باید	در	بین	پیمانکاران	و	
مشاوران	به	وجود	آید.	در	برخی	موارد	
	عمل	

ً
الزم	است	بخش	خصوصی	راسا

کند	و	منتظر	اقدامات	دولت	نماند
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هیــات مدیــره ســندیکای شــرکت های  عضــو 
بــا  تشــکل  ایــن  گفــت:  ایــران   ســاختمانی 
تأمیــن اجتماعــی بــر ســر تهاتر بدهــی بیمه ای 
پیمانکاران به این ســازمان با استفاده از اوراق 

اسناد خزانه اسالمی به توافق رسیده است.
گفت وگو با خبرگزاری  منوچهــر ملکیانی فرد در 
مهــر دربــاره مشــکالت پیمانــکاران بــا دریافت 
اوراق اســناد خزانه اســالمی به جای مطالبات 
گفــت: در مــدت بیــش از دو  از ســوی دولــت، 
کــه دولــت و وزارت راه و شهرســازی بــه  ســالی 
جــای پرداخــت بدهــی هــای نقــدی خــود بــه 
اســالمی  خزانــه  اســناد  اوراق  از  پیمانــکاران، 
کند، ایــن امــر موافقان و  )اخــزا( اســتفاده مــی 
مخالفانــی دارد؛ با این حال باز هم پیمانکاران 

کنند. از این مسئله استقبال می 
عضــو هیــات مدیــره ســندیکای شــرکت هــای 
بــه  خزانــه  اوراق  اینکــه  بیــان  بــا  ســاختمانی 
که دولت بدهی قطعی شــده  معنی این اســت 
کنــد،   اش را بــه یــک ســال دیگــر موکــول مــی 
کــه پیمانــکار نیــز  نتیجــه اش ایــن مــی شــود 
کارگــران و  مــی بایســت بدهــی هــای خــود بــه 
مهندسان پروژه و همچنین دو سازمان تأمین 
اجتماعی و امور مالیاتی را یک ســال به تعویق 

بیندازد.
گر بخواهیم اوراق را در  وی ادامه داد: از طرفی ا
کنیم، با 25 درصد نرخ تنزیل مواجه  بــازار نقد 
کــه یک چهــارم ارزش  مــی شــویم به ایــن معنا 
مطالباتمــان را از دســت مــی دهیــم؛ از طــرف 

دیگــر دریافــت اصــل بدهــی در زمان سررســید 
اوراق، هم با توجه به افزایش معوقات و جریمه 
دیرکــرد و هم با توجه به نــرخ تورم، دیگر ارزش 
ســال قبــل از آن را نــدارد. بنابرایــن پیمانــکار 
کارگران و  مجبور اســت بــرای پرداخت حقــوق 
مهندســان پــروژه، اوراق را با نرخ تنزیل باال در 

کند. بازار نقد 
هیــات مدیــره ســندیکای شــرکت های  عضــو 
ســاختمانی ایــران  اظهار داشــت: یکــی دیگر از 
 مشکالت این اوراق این است که سازمان های
 طلبــکار از پیمانــکار ماننــد تأمیــن اجتماعــی 
کارگران ومهندســان از شــرکت  کــه بابــت بیمــه 
ســاختمانی طلبــکار اســت و نیــز ســازمان امور 
کــه بابت هــم مالیــات بر درآمــد و هم  مالیاتــی 
مالیــات بــر ارزش افــزوده از پیمانــکار مطالبات 
را  خزانــه  اســناد  اوراق  نیســتند  حاضــر  دارد، 
 بــدون حــذف نرخ تنزیــل از پیمانــکار به جای

 بدهی هایش بردارد.
کــه آیا  ملکیانــی فــرد در پاســخ به این پرســش 
تأمیــن  بــا  توانــد  مــی  شهرســازی  و  راه  وزارت 
اجتماعــی و امــور مالیاتــی بــر ســر ایــن موضوع 
که مستقیما بخشی  کرده  تفاهم نامه ای امضا 
بــه ایــن دو ســازمان  از اوراق اســناد خزانــه را 
کرد: از نظر قانونی وزارت  بدهد یا خیر؟ تصریح 
راه و شهرســازی نمــی توانــد مســتقیما بدهــی 
پیمانکار به این دو سازمان را از طریق پیمانکار 
بایســت  مــی  وزارت  ایــن  بلکــه  کنــد؛  تســویه 
 مطالبــات پیمانــکار را بــه خودش بدهــد و آنها

بیمــه  بــه  هایشــان  بدهــی  تســویه  بــه  نیــز    
کنند. و مالیات اقدام 

گفــت  کــرد: در حــال حاضــر  وی خاطرنشــان 
کــرات مفصلی با تأمیــن اجتماعی  وگوهــا و مذا
و امــور مالیاتــی داشــته ایــم تــا آنهــا بــه جــای 
مطالباتشــان، اوراق اســناد خزانه را از پیمانکار 
و شرکت ساختمانی تحویل بگیرند و اصطالحا 
کنند.  بدهــی پیمانــکاران را با اوراق اخــزا تهاتر 
ســازمان امــور مالیاتــی بــه هیــچ وجــه حاضــر 
بــه همــکاری در ایــن زمینــه نشــده اســت؛ امــا 
ســازمان تأمین اجتماعــی آن را پذیرفته و تنها 
که در این بین وجود دارد، این است  مشــکلی 
کــردن اوراق اخزا  گویند برای نقــد  کــه آنها مــی 
ج شــده بر  کــه نــرخ تنزیل بــه مبالغ در در بــازار 
گیــرد، این نــرخ تنزیل را  روی اوراق تعلــق مــی 
که ما با آن مخالفیم و غیر  کنــد  پیمانــکار تقبل 

قانونی می دانیم.
ســندیکای  مدیــره  هیــات  عضــو  گفتــه  بــه 
 شرکت های ساختمانی ایران  ، عباس آخوندی
 وزیــر راه و شهرســازی تنهــا مقــام ارشــد دولتی 
بــه  را  پیمانــکاران  هــای  خواســته  کــه  اســت 
بــه  بایــد  گویــد دولــت  مــی  و  دانــد  مــی  حــق 
که اوراق اســناد خزانه اســالمی را  پیمانکارانــی 
 تــا زمان سررســید آن نــزد خود نگه مــی دارند،

 عالوه بر پرداخت اصل بدهی، ســود یک ساله 
هم بدهد. 

مشکل بدهی بیمه ای 
پیمانکاران حل شد

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های ساختمانی ایران:
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دوره  دوازدهمیــن  نتایــج  اعــالم  از  پــس 
انتخابات ریاست جمهوری، فعاالن اقتصادی 
10مطالبــه جــدی خــود را از دولــت جدیــد در 

کردند. قالب بیانیه ای منتشر 
بــه اعتقاد فعــاالن اقتصــادی، در حــال حاضر 
که حل بخشی  کشور با مشکالتی روبه رو است 
کوتاه ترین زمان  از آنها نیازمند تالش دولت در 
گرو  اســت و رفــع برخــی دیگــر از مشــکالت، در 
اقــدام مســتمر دولت در بــازه زمانی بلندمدت 
اســت. از نــگاه بخــش خصوصــی، فســاد مالی 
از معضــالت  یکــی  کشــور  اداری موجــود در  و 
اساســی در مسیر رونق ســرمایه گذاری و انجام 

فعالیت های اقتصادی مولد است.
ابهــام و پیچیدگی مقررات نیز با ایجاد تعابیر و 
تفاســیر متعدد، زمینه پیدایش فساد را فراهم 
کــه الزم اســت دولت در جهــت رفع این  آورده 
کند. از ســوی دیگــر، با وجود  مشــکالت اقدام 
اقدامــات ســال های اخیــر بــرای اصــالح نظام 
بانکی و افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها، 
که  مشــکل تامین مالی یکی از معضالتی است 
فعاالن اقتصادی خواستار اقدام جدی دولت 

برای رفع آن هستند.
رفع مشــکالت نظــام تامیــن اجتماعــی، نظام 
گمرکــی، نظــام تعرفــه، رونــد  مالیاتــی، نظــام 
خصوصی ســازی و آزادسازی از دیگر مطالبات 
بخش خصوصی است. براساس بیانیه فعاالن 

اقتصــادی، فقــدان یک نظام آماری شــفاف و 
گذشــته و پیش بینی  قابــل اتکا بــرای تحلیــل 
روندهای آینده نیز به شدت احساس می شود 
و از دولت دوازدهم انتظار می رود این مشکل 

کند. ع وقت حل  را در اسر
انتخابــات  یافتــن  پایــان  بــا  همزمــان 
حســن  مجــدد  انتخــاب  و  ریاســت جمهوری 
گذشــته پارلمان بخش خصوصی  روحانی، روز 
کوتاه مــدت و بلندمــدت خــود را از  مطالبــات 
کرد. در ایــن مطالبات  دولــت دوازدهم اعــالم 
که می تواند  به حوزه هایی اشــاره شــده اســت 
اولویت دولت برای حل مشکالت فعالیت های 
اقتصادی مولد تلقی شده و تالش  بیشتر برای 
انجــام اصالحات در آنها، موجب رونق و رشــد 

اقتصادی شود.
صــورت  در  تنهــا  اقدامــات،  ایــن  تمامــی 
و  رشــد  بــرای  راه  نقشــه  یــک  از  برخــورداری 
ثمربخــش  می توانــد  کشــور،  اقتصــاد  توســعه 
باشــد؛ بنابراین اهتمام جــدی به تدوین یک 
طلــب  را  اقتصــادی  توســعه  اســتراتژی  ســند 
می کنــد. بخش خصوصــی در حــال حاضــر بــا 
که حل بخشی از آنها  مشــکالتی مواجه اســت 
نیازمند اقدام عاجل و تالش دولت به رفع آنها 
کوتاه تریــن زمــان ممکن بــوده و رفع برخی  در 
گرو تالش های مستمر دولت در  دیگر از آنها در 

بازه زمانی بلندمدت است.

10  مطالبه جدی 
وحانی از ر

فعاالن اقتصادی بیانیه دادند

مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم در 
ســرفصل هایی به فســاد اداری و مالــی، تامین 
گمرک  مالی، تامیــن اجتماعی، نظــام مالیات، 
در  پیگیــری  و  رســیدگی  بــرای  آمــاری  نظــام  و 
کوتاه مــدت اشــاره دارد و خواهان بررســی های 
تعرفــه،  نظــام  مقرراتــی،  تــورم  مــورد  در  الزم 
بلندمــدت  در  آزادســازی  و  خصوصی ســازی 
کشــور،  اســت. فســاد مالــی و اداری موجــود در 
یکــی از معضــالت اساســی در مســیر رونق گیری 
ســرمایه گذاری و انجــام فعالیت های اقتصادی 
مولد است. بحث تامین مالی تولید نیز به یکی 
از مشــکالت مزمــن بنگاه هــای تولیــدی بــدل 
شــده اســت. همچنین نظام تامین اجتماعی، 
گمرکی دارای مشــکالتی  نظــام مالیاتــی و نظام 
که در فهرست مطالبات بخش خصوصی  است 
گرفتــه اســت. فقــدان یــک نظام  از دولــت قــرار 
گذشــته  آماری شــفاف و قابل اتکا برای تحلیل 
به شــدت  نیــز  آینــده  روندهــای  پیش بینــی  و 
احســاس می شــود و از دولــت دوازدهــم انتظار 
که با تمرکز بیشتر بر حوزه های یادشده،  می رود 
کند. متن  ع وقت مرتفع  این مشکالت را در اسر
کامل خواســته های محوری بخش خصوصی از 

دولت جدید در ادامه می آید.

فساد اداری و مالی
گریبان گیر اقتصاد کشور و  که  ازجمله مشکالتی 
بخش خصوصی بوده، وجود مفاسد اقتصادی 
براســاس  اســت.  اجرایــی  دســتگاه های  در 
شــفافیت  ســازمان  فســاد  ک  ادرا شــاخص 
بین الملــل، ایران در ســال 2016 رتبــه 131 را در 
که بــه هیچ وجه  بین 176  کشــور داشــته اســت 
فقــدان  نمی شــود.  تلقــی  مطلوبــی  جایــگاه 
برنامه هــای  بــه  بی توجهــی  توســعه ای،  نــگاه 
توســعه و ضعــف نهادهــای نظارتــی در دوران 
مهم تریــن  از  یکــی  نفتــی،  درآمدهــای  وفــور 
ریشــه های بــروز ایــن وضعیــت اســت. در حال 
حاضــر توزیــع درآمدهــای نفتــی، توزیــع منابع 
راســتای  در  دولتــی  امــوال  گــذاری  وا بانکــی، 
گمرکــی،  مقــررات  و  قوانیــن  خصوصی ســازی، 
نحــوه اجــرای قانــون و مــواردی از ایــن دســت 
رفتارهــای  مصادیــق  عمده تریــن  ازجملــه 
کشــور تشــکیل می دهند  مبتنــی بر فســاد را در 
فقــدان  تبدیل شــده اند.  غالــب  رویــه  ای  بــه  و 
کارآمــد نیــز از دیگــر دالیلــی  نهادهــای نظارتــی 
گســترش فســاد در  کــه بــه شــکل گیری و  اســت 

دستگاه های اجرایی دامن زده است.
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بنابراین نظر به شــرایط موجود، مبارزه جدی 
بســیار  فســاد  اصلــی  کانون هــای  بــا  دولــت 
ضــروری اســت. نظــارت بــر سیســتم بانکــی، 
شــیوه تخصیص اعتبارات و عملکرد بانک ها، 
قابل اتــکا  و  شــفاف  سیســتم  یــک  اســتقرار 
بــرای ادامه فرآیند خصوصی ســازی، مســدود 
کانال های سودجویی از طریق نظام  ساختن 
قانــون  صحیــح  اجــرای  تعرفــه ای،  و  گمرکــی 
توســط دولت و الــزام به پاســخگویی به مردم 
کاهش فساد بسیار موثر  می تواند در راســتای 
که مبارزه با  واقع شــود، البته باید متذکر شــد 
فســاد تنها با عزم جدی و همکاری قوای ســه 
گانه امکان پذیر اســت و قوه مجریه به تنهایی 
کاهش فســاد مالــی و اداری  کنترل و  قــادر بــه 
کشــور نیســت. باال بردن هزینــه ارتکاب به  در 
فســاد از طریــق ایجــاد شــفافیت در رویه هــا، 
قوانین و سیاست ها، برخورد قاطع با عاملین 
فساد در هر پست و جایگاه، تدوین و بازنگری 
قوانین خاص مبارزه با فســاد، مقررات زدایی، 
تســهیل و ایجــاد شــفافیت در فرآینــد صدور و 
کســب وکار،  اخــذ مجوزهــای الزم بــرای انجام 
شایسته ســاالری در عــزل و نصب ها، اصالح و 
کار در ادارات،  بهینه ســازی روش های انجــام 
اصالح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی 
کــردن فعالیت هــا از دیگــر مســائلی  و مکانیــزه 
کــه اهتمام جــدی دولت و ســایر قــوا را  اســت 

طلب می کند.

تامین مالی
به رغــم اقدامات ســال های اخیر بــرای اصالح 
نظــام بانکــی و افزایش تــوان تســهیالت دهی 
بانک ها، مشکل تامین مالی یکی از معضالتی 
که فعاالن اقتصادی، به ویژه بنگاه های  است 
تولیــدی، همچنــان بــا آن دســت و پنجــه نرم 
کنــار ســهم ناچیــز  می کننــد. ایــن موضــوع در 
بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی بخــش تولیــد، 
را  مالــی  منابــع  بــه  بخــش  ایــن  دسترســی 
گزارش هــای  کــرده اســت. براســاس  ســخت تر 
رقابت پذیــری، در فاصلــه ســال های 2010 تــا 
2017،مشکل دسترسی به منابع مالی )به جز 
یک ســال(، همواره در صدر مشــکالت فعاالن 
اقتصادی قرار داشته است. به صورت مشابه 
کســب وکار  محیــط  پایــش  گزارش هــای  در 
بانک هــا  از  تســهیالت  دریافــت  مشــکل  نیــز 
کســب وکار  به عنــوان مهم ترین معضل محیط 
ارزیابی شــده  اقتصــادی  تشــکل های  دیــد  از 

کوچک  اســت. این مشــکل بــرای بنگاه هــای 
تــوان  دارد.  گســترده تری  ابعــاد  متوســط  و 
کشــور به شــدت  تســهیالت دهی نظــام بانکی 
تحــت تاثیر بدهی دولت و شــرکت های دولتی 
به سیستم بانکی، وجود مطالبات غیرجاری، 
بنــگاه داری بی ضابطــه بانک هــا، اعطــای وام 
بــه بخش هــای غیرمولــد و عــدم شــفافیت در 

سیستم بانکی قرار دارد.
بــا توجه به آنکه فعالیت های اقتصادی بدون 
وجــود منابــع مالــی غیرممکن اســت بنابراین 
ارتقــای  کنــار  کشــور در  بانکــی  نظــام  اصــالح 
عملکــرد بازارهــای بدهــی و ســرمایه از طریــق 
توســعه آنها و افزایش شــفافیت در بازار بورس 
کاهش ســهم بخش دولتی از معامالت باید  و 
زمــان  کوتاه تریــن  در  و  قرارگرفتــه  اولویــت  در 
بــرای اصــالح نظــام  ممکــن رســیدگی شــود. 
بانکــی، پایبنــدی بانــک مرکــزی بــه وظایــف 
نظارتــی خود و اجرای قاطعانه آیین نامه های 
مالحظــات  بــه دوراز  مرکــزی  بانــک  نظارتــی 
کنــار برخورد جدی بــا متخلفان  سیاســی، در 
نظام بانکی بســیار حائز اهمیت است. اصالح 
کنار سایر بازارها با نگاه  سیستمی بازار پول در 
تولیدمحوری، احیــای منابع بانک ها، اصالح 
ساختار حقوقی و کیفیت دارایی های بانک ها 
صورت هــای  ایجــاد  شــفافیت  راســتای  در 
مالــی، ممنوعیــت اســتقراض و انتشــار اوراق 
بدهــی به منظور پوشــش هزینه هــای جاری، 
سیاســت گذاری بــرای تخصیــص منابع بانکی 
بــه بخش هــای تولیــدی دارای توجیــه فنی و 
اقتصــادی از طریق اجرای بندهای مرتبط در 
قانــون رفــع موانع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقای 
کشــور، اصالح و به روزرسانی قانون  نظام مالی 
کردن آن  عملیات بانکی بدون ربا و متناســب 
کنونی جامعه، مجموعه اقداماتی  با نیازهای 
یازدهــم  دولــت  در  آن  از  بخشــی  کــه  اســت 
آغــاز شــده بــود امــا تــالش بیشــتر و اقدامــات 

قاطع تری را برای ثمردهی طلب می کند.

تامین اجتماعی
که بر هزینه هــای تولید دامن  یکــی از مواردی 
کارفرمایان در پرداخت های  زده، سهم باالی 
مطالعــات  براســاس  اســت.  تامین اجتماعــی 
پرداخت هــای  ایــران  در  گرفتــه،  صــورت 
کارفرمایــان بابــت تامین اجتماعــی بــه انــدازه 
که بســیار  9/ 25 درصــد از ســود بنــگاه اســت 
وضعیــت  بــه  نگاهــی  اســت.  تامل برانگیــز 

ســهم  کــه  می دهــد  نشــان  کشــورها  ســایر 
کارفرمایــان  تامین اجتماعــی  پرداخت هــای 
کمتــر از ایــران اســت.  کشــورها  در بســیاری از 
نیــز  صنــدوق  ایــن  عملکــرد  دیگــر،  طــرف  از 
مناسب ارزیابی نمی شــود. در سال های اخیر 
کارفرمایــی  و  کارگــری  تشــکل های  ســوی  از 
اعتراضاتــی پیرامــون نحــوه عملکــرد صندوق 
که نتیجه  ح شــده اســت  تامین اجتماعی مطر
اصــل  درخصــوص  الیحــه ای  تدویــن  آن 
گرایــی بــر  ســه جانبه گرایی اســت. ســه جانبه 
ســازمان های  دولــت،  نماینــدگان  همــکاری 
کارفرمایی مســتقل در تنظیم روابط  کارگری و 
کار  ح و تدوین مسائل و امور مربوط به  کار، طر
گرفتن مطالب  اشــاره دارد. بنابرایــن با درنظــر 
کاهــش ســهم  عنوان شــده، بخش خصوصــی 
تامین اجتماعــی  پرداخت هــای  در  کارفرمــا 
صنــدوق  اداره  در  فعــال  نقــش  ایفــای  و 
تامین اجتماعــی در غالــب ســه جانبه گرایی را 
هم راستا با خواسته های خود ارزیابی می کند.

نظام مالیات
کشــور دارای مشــکل ساختاری  نظام مالیاتی 
که ناشی از مشکالت پرسنلی، سیستم  اســت 
سنتی جمع آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و 
عدم دسترســی به اطالعات درآمدی مودیان 
کــه در بســیاری مــوارد ســبب فقــدان  اســت 
مالیــات  نتیجــه  در  و  اداری  کارآیــی ســازمان 
ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم اخذ مالیات 
از اشــخاص واجد شــرایط شــده اســت. عالوه 
کشــور،  بــر مشــکل ســاختاری نظــام مالیاتــی 
کافی میان دولــت و مالیات دهندگان  اعتمــاد 
که نه تنها دولت در هزینه  نیــز وجود ندارد چرا
کــرد درآمدهــای مالیاتــی خــود شــفافیت بــه 
ج نمی دهــد، بلکه موسســات و نهاد هاى  خــر
چــه  و  بخش خصوصــی  در  چــه  قدرتمنــدی 
مالیــات  یــا  کــه  دارنــد  وجــود  شــبه دولتی 
نمی پردازنــد یــا بــا توجه بــه قدرت خــود مانع 
عــالوه  می شــوند.  قوانیــن  مالیاتــی  تصویــب 
بــر مــوارد ذکرشــده بــرآورد میــزان درآمدهــای 
باهــدف  ســاالنه  بودجه هــای  در  مالیاتــی 
ایجــاد فضــای آزاد بــرای تصویــب هزینه هــای 
بیشــتر و متوازن نشــان دادن بودجــه، از دیگر 
مشــکالت ایــن حــوزه اســت. ایــن امــر بــدون 
توجــه بــه عوامــل مختلــف اقتصــادی اثرگــذار 
بر رشــد درآمدهــای مالیاتــی ازجمله وضعیت 
تولیــد ناخالــص داخلــی، رشــد ارزش افــزوده 
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بخش هــای مختلــف اقتصــاد، میــزان تــورم و 
کشــور  نیــز وضعیت و ســاختار قوانین مالیاتی 

صورت می پذیرد.
ایــن افزایش مالیــات به صورت ســاالنه اغلب 
بــا نرخــی فراتــر از مجمــوع رشــد اقتصــادی و 
می افتــد  اتفــاق  شــرایطی  در  انتظــاری  تــورم 
عدیــده ای  مشــکالت  دچــار  شــرکت ها  کــه 
کســب وکار مناســب،  ازجملــه فقــدان محیــط 
مشــکل تامیــن مالی و رکــود هســتند. ازاین رو 
ح  کامل طر بخش خصوصــی خواهان اجــرای 
کامل مالیاتی  جامع مالیاتی در جهت پوشش 
دامنــه  گســترش  مجدانــه  پیگیــری  کنــار  در 
شــمول مودیــان مالیاتــی و مالیــات ســتانی از 
تمــام مشــموالن  ازجملــه نهادها، آســتان ها، 
نیروهــای مســلح و شــرکت های زیرمجموعــه 
که فعالیــت اقتصــادی انجــام می دهند،  آنهــا 
کــه معافیت های  اســت. از طرفــی الزم اســت 
زائــد و حتی بعضا تبعیض آمیــز از فعالیت های 
اقتصــادی حــذف و مشــوق های مالیاتــی در 
شــوند.  هدفمنــد  تولیــد  از  حمایــت  جهــت 
بازطراحــی نظــام مالیاتــی بــا هــدف تســهیل 
گســترش  پرداخــت مالیــات از طریــق ایجاد یا 
سیســتم ثبت و پرداخــت  الکترونیکی و ایجاد 
زیرســاخت های مناســب بــرای آن نیــز اقــدام 
کــه می تواند در راســتای  مهــم دیگــری اســت 
کاهش فرار مالیاتــی و از بین بردن  شــفافیت، 
زمینه های فساد اداری در امر مالیات ستانی، 

موثر واقع شود.

گمرک
ایجــاد  نیازمنــد  کســب وکار  فضــای  بهبــود 
مناســب در بخش هــای مختلــف  بســترهای 
کارآمــد و اثربخــش  اقتصــادی اســت. اتصــال 
حلقه هــای زنجیره تجارت یکی از مولفه هایی 
که در ایجاد زمینه مناســب برای بهبود  اســت 
فعــاالن  موثــر  حضــور  و  کســب وکار  فضــای 
اســت.  اثرگــذار  بســیار  تجــارت  در  اقتصــادی 
کامــل نبــودن نظــام تعییــن ارزش،  جامــع و 
بخش هــا،  برخــی  در  اداری  ســالمت  فقــدان 
که  گســترش روزافــزون آنهــا  گمــرکات و  تعــدد 
گمرکی ســخت  کنترل را برای مقامات  اعمــال 
و  اداری  رویه هــای  پیچیدگــی  اســت،  کــرده 
گمرکی و باز  تفســیرپذیری قوانیــن و رویه های 
کارکنــان در اتخــاذ تصمیمــات،  بــودن دســت 
گمرکات، مشــکالت مربوط  تخصصــی نبــودن 

کارکنــان از جمله نظام پرداخت و  به انگیزش 
گمرک با سایر دستگاه های  تعامل نامناســب 
عمده تریــن  گمرکــی  تشــریفات  در  دخیــل 
کنون  که بخش خصوصــی تا مشــکالتی اســت 
که بهبود  کرده است. بدیهی است  شناسایی 
کشــور و ارتقــای عملکرد آن  گمرکات  عملکــرد 

گرو رفع مشکالت مذکور است. در 

نظام آماری
کلی و جزئی به صورت شــفاف،   عدم ارائه آمار 
کمیت و  تاخیــر در ارائــه آمــار، تغییــر ماهیــت، 
زمــان ارائــه آمارهــا بــا تغییــر  دولت هــا و بعضــا 
دســتگاه های  پیــروی  عــدم  گاه  مدیــران، 
آمارهــای  تهیــه  اجرایــی به عنــوان نهادهــای 
تخصصــی از  اســتانداردهای موجــود آمــاری، 
عــدم  و  آمــار  ارائــه  نهادهــای  کاری  مــوازی 
تطابق آمارهای ارائه شــده از ســوی نهادهای 
مربوطــه  با یکدیگــر، ازجمله مشــکالت بخش 
کشــور اســت. این مشــکالت به شــدت  آماری 
رصــد واقعیــت موجــود اقتصــاد، تحلیل هــای 
 کارشناسی و سیاست گذاری های اقتصادی را 

تحت تاثیر قرار داده است.
بــدون اطــالع از جزئیــات آمــاری بخش هــای 
ضعف هــا  فهــم  کشــور،  اقتصــادی  مختلــف 
و  نبــوده  میســر  کشــور  اساســی  مشــکالت  و 
امــکان تحلیــل و برنامه ریــزی بــرای آینــده را 
فعــاالن  و  سیاســت گذاران  کارشناســان،  از 
اقتصادی ســلب می کند. اقدام موثر دولت در 
این زمینه می تواند در یافتن پاســخ این معما 
کــه چــرا به  رغم تالش و صــرف هزینه همچنان 

کند. توسعه نیافته ایم، نقش شایانی ایفا 
که قبال نیز اشــاره شــد، مشــکالت  همان گونــه 
کســب وکار  بــزرگ دیگــری همچنــان بر محیط 
کــه حــل آنها، اســتقامت،  کم اســت  کشــور حا
می کنــد.  طلــب  را  بیشــتری  زمــان  و  درایــت 
کــه همــواره به دنبال شناســایی و  اتــاق ایران 
حل ریشــه ای مســائل بوده است، اصلی ترین 
کنونی  کارآمــدی و بــروز وضعیت  ریشــه های نا
اقتصــاد را در چهــار حوزه تــورم مقرراتی، نظام 
تعرفه ها، نحوه خصوصی ســازی و عدم انجام 
اســت.  کــرده  شناســایی  آزادســازی  صحیــح 
انجــام اصالحــات اساســی در ایــن حوزه ها در 
بلنــد مــدت می توانــد بهبود عملــی در فضای 
کشور را  کســب وکار و رشــد و توســعه اقتصادی 

به دنبال داشته باشد.

تورم مقرراتی
گســتردگی، تعــدد، ابهام  متاســفانه در ایران، 
و پیچیدگــی مقــررات بــا ایجــاد زمینــه تعابیر و 
تفاســیر متعدد، شرایط را برای  پیدایش فساد 
مالــی و اداری فراهــم آورده و بــا افزایش هزینه 
کســب وکارها را بــه ســمت  تولیــد، بســیاری از 
اســت.  داده  ســوق  فعالیت هــای  غیررســمی 
-17 ســال  رقابت پذیــری  گــزارش  براســاس 

2016 ایــران در شــاخص بار مقــررات دولتی در 
کشــور قرارگرفته است.  جایگاه 97 از بین 138 
رویگردانــی  ســبب  مقرراتــی  تــورم  همچنیــن 
کارآفرینــان از فعالیــت رســمی و بــزرگ شــدن 
بخش غیررســمی اقتصاد شده است. مادامی 
کــه اخــذ مجوزهــا دارای فرآینــدی پیچیــده، 
مبهــم و پرهزینــه باشــد، تمایــل اشــخاص به 
فعالیــت در بخــش رســمی اقتصــاد، به دلیــل 
کاهــش  مقــررات،  از  تبعیــت  بــودن   دشــوار 
می یابــد. از طــرف دیگــر نبود ثبــات در قوانین 
محیــط  در  نااطمینانــی  ایجــاد  بــه  منجــر 
فعالیت های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی 
می شود و امکان برنامه ریزی را سلب می کند. 
که هــدف بخش خصوصی  الزم بــه ذکــر اســت 
گیر،  ح مشــکل تعــدد قوانین دســت و پا از طــر
کاهش  لزومــا حذف همگــی آنها نیســت بلکه 
کیفیت ســایر قوانین  تعــداد مقررات و افزایش 
کمترین اثر ســوء را  که  مدنظر اســت به نحوی 

بر  عملکرد بنگاه ها داشته باشد. 

نظام تعرفه
نظــام تعرفه به عنوان مهم ترین ابزار سیاســت 
که  تجــارت خارجی در دســت دولت ها اســت 
کردن یا بســط  می تواننــد از آن بــرای محــدود 
کننــد.  دادن دسترســی بــه بازارهــا اســتفاده 
دولت هــا بــا اســتفاده از نظــام تعرفــه و ایجــاد 
محدودیت هــای تجــاری، قــادر بــه اثرگــذاری 
بــر فضــای بازرگانــی خارجی و از طریــق اعمال 
اثرگــذاری  بــه  قــادر  حمایتــی،  سیاســت های 
کم بــر اقتصاد  بــر فضــای تولیدی و فضــای حا
کشورها هســتند، بنابراین با توجه  غیررسمی 
از  تعرفــه ای  نظــام  عنوان شــده  مطالــب  بــه 
اهمیت ویژه ای نزد بخش خصوصی برخوردار 
خ باالی  اســت. تعــدد ردیف هــای تعرفــه و نــر
تعرفه ازجمله مشــکالت نظــام تعرفه در ایران 
است. از طرفی موانع غیرتعرفه ای اعمال شده 
قالــب محدودیت هــای  ایــران در  اقتصــاد  در 
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کاالها و در  مقــداری و ممنوعیــت ورود برخــی 
نتیجــه افزایــش تفــاوت قیمت هــای داخلی و 
کاالهــا از راه  بین المللــی، زمینــه را بــرای ورود 
کرده و  قاچــاق و بــه روش هــای غیرقانونی بــاز 
عرصــه را بــرای فعالیــت بخش خصوصی تنگ 
کرده اســت. ازاین رو بخش خصوصی خواستار 
حرکــت به ســوی حــذف هرچــه بیشــتر موانع 
تجــاری غیرتعرفــه ای و اصالح نظــام تعرفه ای 
کاهــش طبقــات  تعرفــه منطبــق بــر  از طریــق 
الزامــات الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی 

است.

خصوصی سازی
در   44 اصــل  کلــی  سیاســت های  قانــون  در 
کــه 80 درصد از ســهام  گرفته شــده اســت  نظر 
بــه   ،44 اصــل  مشــمول  دولتــی  بنگاه هــای 
تعاونــی  بخش هــای خصوصــی، شــرکت های 
 ســهامی عــام و بنگاه هــای عمومــی غیردولتی 
گذاری هــا تغییر  گــذار شــود. هــدف از این وا وا
نقــش دولــت از مالکیــت و مدیریت  مســتقیم 
بنــگاه به سیاســت گذاری، هدایــت و نظارت، 
کنار توانمندسازی بخش های خصوصی و  در 
تعاونی در اقتصاد و حمایت  از آنها بوده است. 
که نه تنهــا اهداف  کــی از آن اســت  شــواهد حا
مشخص شــده در قانــون، تحقق نیافتــه بلکــه 
در اغلب مواقع  خصوصی سازی نیز به معنای 
گذاری ها بابت  خ نــداده و اغلب وا واقعــی آن ر
گرفته  رد دیون دولتی و ســهام عدالــت انجام 
اســت. عدم اصالح ســاختار شــرکت ها پیش از 
گــذاری، عــدم توجه بــه درجــه  انحصار پس  وا
گذاری، عــدم موفقیت در قیمت گذاری و  از وا
گذاری قسمت قابل مالحظه ای از شرکت ها  وا
به سازمان های شبه دولتی، ازجمله  مشکالت 

گذاری های انجام شده بوده است. وا
کــه تنهــا تغییــر مالکیــت،  بایــد توجــه داشــت 
نیســت  خصوصی ســازی  موفقیــت  ضامــن 
دخیــل  امــر  ایــن  در  نیــز  دیگــری  عوامــل  و 
بگیرنــد.  قــرار  موردتوجــه  بایــد  کــه  هســتند 
یکــی از مهم تریــن ایــن عوامــل، ســاختار بــازار 
در  دولــت  نقــش  و  خصوصی ســازی  از  پــس 
تنظیــم بــازار اســت. اهمیــت ســاختار بــازار و 
سیاســت های تنظیــم بــازار به گونــه ای اســت 
که  کــه بســیاری از اقتصاددانان بر ایــن باورند 
کارآیی  تغییر در مالکیت به تنهایی نقشــی در 
کــم بــر بــازار و  بنــگاه نــدارد و ایــن شــرایط حا
غ از نوع  که فــار قواعــد تنظیم کننده آن اســت 

را تعییــن  بنــگاه  مالکیــت چگونگــی عملکــرد 
کارآیی  کارآیی فنــی و  می کننــد؛ بــرای نیل بــه 
در تخصیــص، رقابت بســیار مهم تر از مالکیت 
ضمــن  کــه  مــی رود  انتظــار  بنابرایــن  اســت. 
بازنگری درخصوصی ســازی های انجام گرفته، 
ساختار سازمان خصوصی سازی اصالح شود. 
خصوصی ســازی  کــه  اســت  الزم  همچنیــن 
به عنوان جزئی از یک برنامه اصالح اقتصادی 
هدفمنــد پیگیــری شــود و از خصوصی ســازی 

جزئی پرهیز شود.

آزادسازی
آزادی اقتصــادی بــه معنــای حــذف مداخلــه 
و خــروج در  آزادی ورود  و  اقتصــاد  دولــت در 
اقداماتــی  مجموعــه  شــامل  و  اســت  بازارهــا 
کنترل هــای دولتی از  کــه بــه برداشــتن  اســت 
و  کاال  بازارهــای  ســرمایه،  و  مالــی  بازارهــای 
گــذاری آن به مکانیزم  کار و وا خدمــات و بــازار 
بــازار می انجامد. درواقــع آنچه به عنوان محور 
آزادی اقتصــادی بــر ســر آن اجمــاع نظر وجود 
دارد، حداقــل بــودن میزان دخالــت دولت در 
اقتصــاد اســت. براســاس شــواهد و تجربیــات 
موجــود، اجــرای موفــق سیاســت آزادســازی 
بــه شــرایط زیرســاختی و قــدرت  اقتصــادی، 
کشــور وابســته اســت. بررســی  اقتصــادی آن 
کی از  کشــور طی چند ســال اخیــر حا وضعیت 
کشــور در رکودی بی سابقه به سر  که  آن اســت 
می بــرد، شــرایط تولیــد و به طــور ویــژه بخــش 
کشــور نابســامان اســت و بســیاری از  صنعــت 
کشــور در شــرف تعطیلی هســتند.  بنگاه های 
کشــور مربوط به نفت و  بخش اعظم صادرات 
کشور  که این مسئله  گاز و مشتقات آنها است 
را از تمرکــز بر تولیدات بــا ارزش افزوده باال دور 
کــرده و آن را بــه صادرکننــده محصــوالت خام 

کرده است. تبدیل 
کتورهای  از طرفی در حال حاضر بســیاری از فا
خارجــی  ســرمایه  جــذب  ظرفیــت  بــر  موثــر 
کشــور وجــود نــدارد. بنابرایــن بســیاری از  در 
الزامات و بســترهای موردنیاز اجرای سیاست 
کشــور فراهم نیست و حرکت به  آزادســازی در 
ســمت سیاســت مذکــور در چنیــن شــرایطی، 
پیــش  از  بیــش  را  تولیــد  بخــش  می توانــد 
کنــد. از طــرف دیگــر به نظر می رســد  تضعیــف 
که دولت طی چند  که سیاســت های حمایتی 
کارآمد نبوده و  گرفته اســت،  دهــه اخیر بــه کار 
مضمــون توســعه ای نداشــته اســت. ازایــن رو 

الزم اســت قبل از حرکت به سمت آزادسازی، 
بنیــه تولیــد از طریــق حمایت هــای هدفمنــد 
و موثــر از ســوی دولــت تقویــت شــود. در ایــن 
کــه دولــت از بخش های  راســتا ضروری اســت 
اقتصادی براســاس نقشه راه تولید )استراتژی 
توســعه صنعتی( حمایــت هدفمند به معنای 
در  کاهنــده  و  مــدت دار  مشــروط،  حمایــت 
طــول زمان، به عمــل آورد و بخش هــای مورد 
حمایــت نیــز باید ملزم به پاســخگویی در برابر 

گرفته باشند. حمایت صورت 

ضرورت تدوین سند استراتژیک توسعه اقتصادی
هیــات  جلســه  اولیــن  انتخابــات   از  بعــد 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران تحــت تاثیــر 
گرفتــه بــود  انتخابــات ریاســت جمهوری قــرار 
و رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز با اشــاره به 
ایــن موضوع خواســتار تالش بیشــتر برای رفع 
نواقــص و اصالحــات الزم در برخــی از حوزه ها 
گفت:  شــد. غالمحســین شــافعی در این بــاره 
قطعــا تمامــی ایــن اقدامــات تنهــا در صــورت 
و  رشــد  بــرای  راه  نقشــه  یــک  از  برخــورداری 
کشــور می توانــد ثمربخش  توســعه اقتصــاد در 
باشــد و اهتمــام جــدی بــه تدویــن یک ســند 
استراتژیک منسجم توسعه اقتصادی را طلب 
ســخنانش  از  دیگــر  بخشــی  در  وی  می کنــد. 
افــزود: اقتصــاد و اجتمــاع ایران ایــن روزها در 
راه بازنگــری دوباره خویشــتن اســت تــا بگوید 
کســتر  چگونــه می تواند ققنوس وار از میان خا
و  برگشــاید  بــال  مجــددا  کهنــه  شــده  ایجــاد 
عــزم ملــی را بــرای بهســازی وضــع موجــود به 
کار بســته و جامعــه را بــه ســمت تعالــی ملــی 
گفــت: بــا توجــه بــه  رهنمــون ســازد. شــافعی 
شرایط سیاسی و اجتماعی حاضر و تنش های 
بین المللی الزم است، راهکارهای نوینی برای 
غلبــه بر مشــکالت چاره جویی شــود و نباید از 
که جامعه  ارائه نظر بازایســتیم و اجــازه دهیم 

از این نعمت محروم شود. 
گفته وی، نتیجه بی برنامگی ها و ناآرامی ها  به 
کاهش باروری اقتصاد و افزایش  را می توان در 
پارامتــری بحران ســازی اقتصــاد از قبیــل رکود 
از ســوی و  گذشــته دیــد  بیــکاری در دهــه   و 

اجتماعــی،  نگرانی هــای  رشــد  شــاهد  دیگــر   
زندگــی بــه  امیــد  کاهــش  و  شــغلی   امنیــت 

 بود./ دنیای اقتصاد    
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رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
از برنامه ریــزی بــرای بهســازی یــا جابه جایــی 
ساختمان های مهم دســتگاه های مختلف با 
ج، تبریز،  کر اولویــت دادن به پنج شــهر تهران، 

کرمان و مشهد خبر داد.
محمــد  شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
کارگــروه  جلســه  نخســتین  در  شــکرچی زاده 
اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  در  زلزلــه  مخاطــرات 
کــه باعــث خطرپذیــری و  مهمتریــن خطــری 
می شــود،  تهــران  شــهروندان  ایمنــی  کاهــش 
کرد:  اتفاق پالســکو نشــان  زلزله اســت، عنوان 
داد شــهر مــا تــاب آور نیســت و با نقــص ایمنی 
در پایتخــت مواجــه هســتیم. در عیــن حــال 
کــرده با اینکــه دو ماه  کید  رئیــس جمهــوری تا
ح می شــود  کشــور مطــر اســت آتش ســوزی در 
ولــی مســئله مهم تهــران زلزلــه اســت. باید در 
موقعیت هــای مختلف دریابیم چــه اقداماتی 
ایمنــی  و  تــاب آوری  افزایــش  بــرای  بایــد  را 
کارگروه هایــی  تهــران انجــام داد بنابرایــن بــه 
کــه  از جملــه زلزلــه و زمیــن لغــزش نیــاز داریــم 

کــه می توانــد منجر به  در آنهــا مباحــث مهمی 
تصمیماتی مبتنی بر تجارب بین المللی باشــد 

ح شود. مطر
کارگــروه به  کــرد: می تــوان در این  وی تصریــح 
گسل ها و ممانعت از احداث  تدقیق موقعیت 
پرداخــت.  طبقــه   12 بــاالی  ســاختمان های 
که در آیین نامــه 2800 نیز  نکتــه مهم دیگــری 
کردن دستگاه های  به آن پرداخته شــده الزام 
جابه جایــی  یــا  بهســازی  بــه  مختلــف 
که شورای عالی  ساختمان های مهم آنهاست 
معمــاری و شهرســازی پیگیــری ایــن موضوع 
گذاشــته اســت. در  را برعهــده مرکــز تحقیقات 
جملــه  از  مختلــف  دســتگاه های  راســتا  ایــن 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، 
نفــت و نیــرو موظــف می شــوند بیمارســتان ها 
کنند و در  و ســاختمان های مهــم را بهســازی 
ج و در  صورت فرســایش بــاال آنهــا را از رده خار

کنند. محل دیگری بازسازی 
ح  معــاون وزیر راه و شهرســازی افــزود: این طر
ج، تبریز،  کــر ابتــدا در تهران ســپس شــهرهای 

برنامه ریزی برای
 جابه جایی ساختمان های مهم

 5کالنشهر کشور 

در کارگروه مخاطرات زلزله تهران عنوان شد؛

که با احتمال تلفات باالی زلزله  کرمان و مشهد 
مواجهند اجرایی می شود و سپس در شهرهای 

کوچک عملیاتی خواهد شد. متوسط و 
رئیس مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی 
با بیان اینکه اجرایی شدن این مصوبه شورای 
دســتور  در  بایــد  شهرســازی  و  معمــاری  عالــی 
گســل ها از  گــر پهنه های  گفــت: ا گیــرد،  کار قــرار 
ســاختمان های مهــم و بــزرگ خالــی شــوند بــه 
کمتر  کاهش خطرپذیری و وارد شدن خسارات 

می رسیم.
کارگــروه مباحثــی  افــزود: می تــوان درایــن  وی 
چون زمین لغزش، اتفاقات ژئوتکنیک و قنوات 
که زیر تهران نیز نامناسب  کرد چرا ح  را هم مطر

است و می تواند مشکل ساز شود.
نشســت های  اینکــه  بیــان  بــا  زاده  شــکرچی 
متعــددی پس از وقوع زلزله ســال 94 در حوالی 
گفــت: مــی تــوان از  تهــران برگــزار شــده اســت، 
کارگروه   نتایج و بحث های آن نشســت ها نیز در 

کرد. استفاده 
آخریــن  افــزود:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ویرایش آیین نامه 2800 تدوین شده و می توان 
گنجانــد.  کارگــروه را نیــز درآن  مقوله هــای مهــم 
ضمــن اینکــه می تــوان پیوســت ایمنــی دربرابــر 
زلزله و آتش ســوزی را درباره تمام ســاختمان ها 

کرد. اعمال 

گسل ها  ممنوع  شدن برج سازی درحریم 
بیت اللهــی،  علــی  جلســه،  ایــن  در  همچنیــن 
مهندســی  زلــــــــزله شــــــــــناسی  مدیــــــــــربخش 
مســکن  راه،    تحقیقــات  مرکــز  خطرپذیــری  و 
و شهرســازی در ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه 
درحریــم  را  ج ســازی  بر توانســته ایم  کنــون  تا
دســتاوردهای  بــه  و  کنیــم  ممنــوع  گســل ها 
دیگری نیز در افزایش ایمنی شــهروندان تهران 
کــرد: درعین  درمقابــل زلزله رســیده ایم، عنوان 
پیگــرد  قابــل  مســائل  از  بســیاری  هنــوز  حــال 
بایــد  و  نشــده  کاربــردی  شهرســازی  درحــوزه 

قانونی شوند.
بیت اللهــی بــا بیــان اینکــه هنوز مســائل زیادی 
در پیشــگیری و رفع آســیب های احتمالی زلزله 
گفــت: به عنــوان نمونه  تهــران مغفــول مانــده، 
که درصورت  باید به این پرســش پاســخ دهیــم 
بــروز زلزلــه آوار باید به چه مکانی منتقل شــوند 
کارگروه از یک  کارشناســی ایــن  و در بحث هــای 
ســو بــا نهادهــای پژوهشــی و از ســوی دیگــر بــا 
سازمان ها و نهادهای مختلف روبه رو هستیم.
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کشور کم آبی  نقش آب مجازی در مهار بحران 

ملـی  مرکـز  رئیـس  شـریعتمدار،  محمدحسـین 
اتـاق  آب  و  کشـاورزی  راهبـردی  مطالعـات 
کشـورها  بـا اشـاره بـه شـرایط متفـاوت  ایـران، 
گروهی  گفت:  در مـورد منابـع آبـی در دسـترس 
بـه دلیـل افزایـش جمعیـت و یـا سـوءمدیریت 
کشـورها  گروهـی از  دچـار بحـران آب شـده اند و 
هنـوز بـه ایـن مرحلـه بحرانـی نرسـیده اند ولـی 
ایـن بـه معنـای اثـر نگرفتـن آنهـا از پیامدهـای 
کـم آبـی در سـایر مناطـق بحـران زده  ناشـی از 

دنیـا نیسـت.
تعـادل  آب،  منابـع  یکپارچـه  مدیریـت  وی 
بخشـی منابـع آبهـای زیرزمینـی، آبخیـزداری، 
اسـتفاده  و  آب  بازچرخانـی  جویـی،  صرفـه 
عنـوان  بـه  را  دنیـا  روز  تکنولوژی هـای  از 
ح  راهکارهـای بـرون رفـت از ایـن بحـران مطـر
کـرد و ادامـه داد: در سـال 1993 میـالدی بـرای 
تونـی  از سـوی  بـار مفهـوم آب مجـازی  اولیـن 
کـه تـا بـه امـروز اظهارنظرهای  آلـن تشـریح شـد 
نظـر  بـه  شـنیده ایم.  آن  مـورد  در  متفاوتـی 

بررسـی های  بـه  مفهمـوم  ایـن  می رسـد 
دارد. نیـاز  بیشـتری 

آب  مفهـوم  مـورد  در  افـزود:  شـریعتمدار 
کـه این مفهوم  مجـازی ایـن توافـق وجود دارد 
می توانـد  و  بـوده  تکمیلـی  و  کمکـی  راهـکاری 
کشـورها مؤثر باشـد؛  در بهبـود وضعیـت آب در 
کنفرانـس بیـن المللـی  از ایـن رو ایـران اولیـن 
کـرد تـا امـکان سـنجی  در ایـن زمینـه را برگـزار 
مجـازی  آب  تجـارت  ظرفیت هـای  مـورد  در 
گیـرد و ضمن  بـرای احیـای منابـع آبـی صـورت 
بـا  واردات  بهینـه  نقطـه  راهبردهـا  تعییـن 
مشـخص  آن  مثبـت  و  منفـی  نقـاط  مالحظـه 

شـود.
کشـاورزی  رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی 
عـالوه  کـرد: می تـوان  کیـد  تا ایـران  اتـاق  آب  و 
بـه طـور سـاالنه در  کنفرانـس  ایـن  برگـزاری  بـر 
کمیتـه بیـن المللـی آن را  کشـورهای مختلـف، 
داده  تشـکیل  داوطلـب  کشـورهای  حضـور  بـا 
کمیتـه ملـی بـرای همـکاری  کشـوری  و در هـر 

گیـرد. کمیتـه جهانـی شـکل  مجدانـه بـا 

بانک اطالعاتی آب مجازی 
راه اندازی می شود

کمیته  بهـرام طاهـری، مشـاور وزیر نیرو و رئیس 
گیر شـدن  کنفرانس، با اشـاره به روند فرا علمی 
مفهـوم آب مجـازی در دنیا و اقدامات مختلفی 
گذشـته در ایـن رابطـه  کـه در طـول سـال های 
کرد: طبق یافته های  انجام شـده، خاطرنشـان 
مفهـوم  ایـن  بـه  توجـه  کشـورها،  تدریجـی 
می توانـد صرفه جویـی قابـل توجهـی در مصرف 

آب داشـته باشـد.
بـا  ایـران  اسـت  قـرار  وی  اظهـارات  اسـاس  بـر 
از  اطالعاتـی  بانـک  فائـو،  سـازمان  همـکاری 
کند. داده هـای مربـوط بـه آب مجـازی را تهیه 

کنفرانس آب مجازی  برگزاری سالیانه 
کشورهای دنیا در یکی از 

غالمحسـین شـافعی، رئیـس اتـاق ایـران، طـی 

در نخستین کنفرانس بین المللی آب مجازی در اتاق ایران مطرح شد 

المللـی	 بیـن	 کنفرانـس	 نخسـتین	 افتتاحیـه	 مراسـم	
کشـاورزی،	معـاون	وزیـر	 آب	مجـازی	بـا	حضـور	وزیـر	
خارجـه،	رئیـس	اتـاق	ایـران،	مسـئوالن	وزارت	نیـرو	و	
کشـاورزی	 کارشناسـان	حـوزه	آب،	محیـط	زیسـت	و	
کنفرانـس	 ایـن	 در	 	 شـد.	 برگـزار	 ایـران	 اتـاق	 در	
آب	 تجـارت	 اولیـه	 مفاهیـم	 همچـون	 محورهایـی	

آن،	 ضرورت	هـای	 و	 اخیـر	 چالش	هـای	 مجـازی،	
تجـارت	آب	مجـازی،	شـیوه	ها،	ابزارها،	زیرسـاخت	ها	
و	اسـتانداردها،	آب	مجـازی	و	امنیـت	غذایـی،	نقـش	
تجـارت	آب	مجـازی	در	پاسـخ	بـه	بحـران	آب	و	اثـرات	
کشـور	 بـرای	 مجـازی	 آب	 راه	 نقشـه	 و	 اقلیـم	 تغییـر	

گرفـت. قـرار	 بررسـی	 و	 بحـث	 مـورد	 میزبـان	
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گفـت: آب مجازی  کنفرانـس  سـخنانی در ایـن 
در  کـه  اسـت  جدیـدی  موضـوع  آن  تجـارت  و 
ح شـده و مطالعـات زیـادی در مـورد  دنیـا مطـر
کـه نشـان می دهـد در  گرفتـه اسـت  آن صـورت 
بـه حـل  آن می تـوان  از  بجـا  اسـتفاده  صـورت 

کـرد. کمـک  بحـران آب 
ایـن  برگـزاری  در  ایـران  کـرد:  اضافـه  وی 
کـه معتقـد اسـت  کنفرانـس پیشـگام شـد چـرا 
و  بـوده  مهـم  بسـیار  مجـازی  آب  مسـئله 
گرفته اسـت.  که مورد غفلت قرار  سال هاسـت 
آب  کنفرانـس  برگـزاری  شـود  مـی  پیشـنهاد 
مجـازی به طـور مـداوم و به صورت سـالیانه در 

شـود. دنبـال  جهـان  کشـورهای  از  یکـی 
همچنیـن  خصوصـی  بخـش  پارلمـان  رئیـس 
برگـزاری دومیـن  بـرای  آمادگـی هلنـد  اعـالم  از 

داد. خبـر  آینـده  سـال  در  اجـالس 
کـه  رئیـس اتـاق ایـران بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه 
نقطـه  می توانـد  مذکـور  کنفرانـس  برگـزاری 
کم آبـی در دنیـا و بـه  آغـازی بـرای رفـع بحـران 
کـرد: بحـران آب  ویـژه در ایـران باشـد، تصریـح 
کـه بـه  کشـور مـا بسـیار جـدی و مهـم اسـت  در 
چاره اندیشـی وسـیع نیـاز دارد. آب مجـازی و 
که در دنیا  تجـارت آن موضـوع جدیدی اسـت 
ح شـده و مطالعـات زیـادی در مـورد آن  مطـر
در  می دهـد  نشـان  کـه  اسـت  گرفتـه  صـورت 
بـه حـل  آن می تـوان  از  بجـا  اسـتفاده  صـورت 

کـرد. کمـک  بحـران آب 
صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  داد:  ادامـه  شـافعی 
کشـاورزی ایـران بـه عنـوان پارلمـان  معـادن و 
را  خـود  قـوه،  سـه  مشـاور  و  خصوصـی  بخـش 
کار می داند کسب و   موظف به اعتالی فضای 
قانـون  بـا تصویـب  کشـاورزی  و موضـوع آب و 
کاری اتاق  کسـب وکار در برنامـه  بهبـود محیط 
موظـف  اتـاق  آن  پـی  در  گرفـت.  قـرار  ایـران 
کشـاورزی  شـد مرکـز ملـی مطالعـات راهبـردی 
کنـد تـا بـا انجـام مطالعـات الزم  و آب را ایجـاد 
بـه رونـق بنگاه هـای اقتصـادی، تولیـد ثـروت و 

کنـد. کمـک  کارآفرینـی 
وی در ادامـه بـه برخـی از اقدامـات مهـم ایـن 
و  کـرد  اشـاره  اخیـر  سـال های  طـول  در  مرکـز 
قانـون  زیان بـار  عواقـب  از  جلوگیـری  گفـت: 
کـردن چاه هـای غیرمجـاز مصـوب  پروانـه دار 
در  مرکـز  روشـنگری  همچنیـن  و   1389 سـال 
سـال  در  فـدک  ح  طـر خسـارت بار  آثـار  مـورد 
میلیـون   2 از  بیـش  گـذاری  وا بـر  مبنـی   1391
تکیه بـر  بـا  جدیـد  کشـاورزی  اراضـی  هکتـار 

افزایـش برداشـت از آب های زیرزمینی بخشـی 
اسـت. اقدامـات  ایـن  از 

کشـور  خصوصـی  بخـش  پارلمـان  رئیـس 
بـا  مرکـز  ایـن  مطلـوب  تعامـالت  بـه  همچنیـن 
کـرد:  وزارتخانه هـای مختلـف اشـاره و تصریـح 
برگزاری همایش بحران مدیریت آب زیرزمینی 
و تدویـن بیانیـه آن سـبب شـد تفاهم نامـه ای 
تعـادل  پـروژه  بـه  کمـک  بـرای  نیـرو  وزارت  بـا 
بخشـی آب زیرزمینی، منعقد شـود. همچنین 
محیـط   سـازمان  بـا  همـکاری  تفاهم نامـه 
امضـا  بـه  سـبز  اقتصـاد  موضـوع  بـا  زیسـت 
حرکـت  یـک  به عنـوان  مفهـوم  ایـن  تـا  رسـید 
کشـور   اقتصـادی موردتوجـه بخـش خصوصـی 

گیرد. قرار 
بـر اسـاس اظهـارات شـافعی، مرکـز مطالعـات، 
جهـاد  وزارت  بـا  نیـز  را  خوبـی  همکاری هـای 
مـورد  برنامه وبودجـه در  و سـازمان  کشـاورزی 
کـرده اسـت. خصوصی سـازی صنعـت آب آغـاز 

ایـن  انتظـار مـی رود  گفـت:  پایـان  شـافعی در 
عمومـی  افـکار  آشـنایی  موجـب  کنفرانـس 
تجـارت  و  مجـازی  آب  مفهـوم  و  تعریـف  بـا 
خبـرگان،  تعامـل  سـبب  همچنیـن  و  آن 
و  مدیـران  سیاسـت گذاران،  دانشـگاهیان، 
ذینفعـان باشـد و در نهایـت تهیـه نقشـه راهـی 
بـرای ورود بـه بحـث تجـارت آب مجـازی بـا در 

شـود. میسـر  آن  ابعـاد  همـه  گرفتـن  نظـر 

اطالع رسانی هدفمند در رسیدگی
 به بحران آب ضررت دارد

و  حقوقـی  امـور  معـاون  عراقچـی،  عبـاس 
کیـد  تأ بـا  خارجـه  امـور  وزارت  بین المللـی 
در  آب  کمبـود  مسـئله  شـدن  همگانـی  بـر 
کـه  هسـتند  کشـورهایی  گفـت:  دنیـا،  سـطح 
درعین حـال  و  گرفتـه  قـرار  آب  بحـران  دل  در 
که در آسـتانه ورود به  کشـورهایی وجود دارند 
ایـن چالـش جـدی هسـتند. بنابرایـن رفـع آن 
بـه عـزم ملـی و جهانـی نیـاز دارد و این موضوع 
کشـورهای دنیـا از اهمیـت باالیـی  بـرای همـه 

اسـت. برخـوردار 
عمومـی  عمیـق  درک  و  گاهـی  آ نبـود  وی 
نسـبت بـه  بحـران آب را عامـل مهـم در تـداوم 
گفتـه  ایـن بحـران دانسـت و ادامـه داد: طبـق 
از  سـالم  آب  بـه  دسترسـی  ملـل،  سـازمان 
ترتیـب  بدیـن  اسـت.  پایـدار  رشـد  عوامـل 
اطالع رسـانی هدفمنـد در ایـن مـورد می توانـد 
نقـش قابل مالحظـه ای در بهبـود وضعیت آب 

باشـد. داشـته  جهانـی 
آب  بحـران  از  ناشـی  عواقـب  گفـت:  عراقچـی 
قـرار  تأثیـر  تحـت  را  دنیـا  کشـورهای  همـه 
می دهـد و می توانـد عامـل مناقشـه و بی ثباتی 
در سـطح بین المللی باشـد. برای همین رشـد 
گاهـی مـردم، یـک مسـئولیت جهانـی اسـت. آ

عراقچـی بـا نـگاه به جاری بـودن بخش زیادی 
مـرزی  مناطـق  در  دنیـا  آبـی  حوزه هـای  از 
بـرای  آب  ح شـدن دیپلماسـی  و مطر کشـورها 
تشـریح  منابـع،  ایـن  از  بهره منـدی  چگونگـی 
کـرد: 260 حـوزه رودخانه ای فرامـرزی در میان 
موضـوع  همیـن  کـه  دارد  وجـود  کشـور   150
را شـکل داد. هنـوز در بسـیار  دیپلماسـی آب 
کلیـدی  بـه عنـوان یـک عنصـر  کشـورها آب  از 
کشـورها وجـود دارد و در  در سیاسـت خارجـی 
آینده اهمیت آن بیشـتر خواهد شـد. در طول 
تاریـخ منازعـه یـا همـکاری دو مشـخصه اصلـی 
کشـورها در موضوع آب بوده اسـت. در تعامل 

معـاون امـور حقوقـی و بین المللـی وزارت امـور 
مهاجـرت  و  امنیتـی  چالش هـای  خارجـه، 
کم آبـی را بـه عنوان  گروه هـای انسـانی ناشـی از 
ارتبـاط  بـا آب در  کـه  برشـمرد  مسـائل جـدی 
گفـت: عـدم مدیریـت پایـدار  بـوده اسـت. وی 
کرده و ثبات منطقه ای  کشورها را تهدید  آب، 
روبـرو  بـزرگ  چالـش  بـا  را  بین المللـی  حتـی  و 

می کنـد.
کشـورها  عراقچـی افـزود: البته در بیشـتر مواقع 

غالمحسین	شافعی:		
بحران	آب	در	کشور	ما	بسیار	جدی	
کــه	به	چاره	اندیشــی	 و	مهم	اســت	
و	 مجــازی	 آب	 دارد.	 نیــاز	 وســیع	
تجارت	آن	موضوع	جدیدی	اســت	
که	در	دنیا	مطرح	شــده	و	مطالعات	
گرفتــه	 زیــادی	در	مــورد	آن	صــورت	
است	که	نشان	می	دهد	در	صورت	
اســتفاده	بجــا	از	آن	می	توان	به	حل	

بحران	آب	کمک	کرد.
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همکاری هـای  و  تعامـل  بـا  توانسـته اند 
مسـالمت آمیز از وقـوع منازعـه و حتـی جنـگ 
در  را  خوبـی  قراردادهـای  و  کـرده  جلوگیـری 
قـرن  طـول  در  سـازند.  منعقـد  زمینـه  همیـن 
کشـورها  میـان  کنوانسـیون هایی  بیسـتم 
بـر  کـم  حا حقوقـی  رژیـم  کـه  شـد  تنظیـم 
را  بین المللـی  آبراهه هـای  و  رودخانه هـا 

می کنـد. مشـخص 
کاهـش  بـه  توجـه  بـا  مسـئول  مقـام  ایـن 
تغییـرات  و  تقاضـا  افزایـش  اثـر  بـر  آب  سـرانه 
کـرد: امـروزه دیپلماسـی  اقلیمـی، خاطرنشـان 
از  یکـی  کـه  کـرده  پیـدا  گسـترده تر  ابعـاد  آب 
ایـن  اسـت.  مجـازی  آب  دیپلماسـی  آنهـا 
کـه  دارد  بسـیاری  پیچیدگی هـای  مقولـه 
کشـورها  بیـن  بایـد  آن  در  موفقیـت  بـرای 
دیگـر  طـرف  از  و  باشـد  داشـته  وجـود  اعتمـاد 
خوبـی  و  باثبـات  حکمرانـی  نظـام  از  کشـورها 
کلیـدی در ایـن میـان  برخـوردار باشـند. نکتـه 
ح جامـع آمایـش سـرزمین،  برخـورداری از طـر
جامـع  مدیریـت  کشـور،  آبـی  منابـع  بـه  اتـکا 
شـیوه های  علمـی  پی ریـزی  و  آبـی  منابـع 

اسـت. فاضـالب  و  آب  از  مجـدد  اسـتفاده 

همکاری ایران و هلند در مورد آب مجازی
ایـووت داود، معـاون سـفیر هلنـد در ایـران، بـا 
که  حدود 26 درصد سـرزمین  بیـان ایـن نکته 
گفـت: بـا توجـه بـه  هلنـد در زیـر آب قـرار دارد 
خوبـی  دانـش  حاضـر  حـال  در  شـرایط،  ایـن 
جلگـه ای  زندگـی  و  آب  از  محافظـت  بـرای 
مدیریـت  بـرای  و  شـده  جمـع آوری  هلنـد  در 
کـه  گرفته انـد  شـکل  محلـی  شـوراهای  آن 
مسـئولیت آنهـا بـر عهـده ذینفعـان قـرار دارد. 
می تواننـد  هلنـد  و  ایـران  رابطـه  همیـن  در 
باشـند. داشـته  یکدیگـر  بـا  خوبـی  همـکاری 

مسـئوالن  و  کارشناسـان  داد:  ادامـه  وی 
کـه ممکـن  بـا تاییـد ایـن موضـوع  کشـور  ایـن 
اسـت یـک روز بحـران آب در هلنـد نیـز اتفـاق 
کـرده و  کنـون بـا همیـن نـگاه حرکـت  افتـد، تا
بـرای  مناسـب  ابـزاری  مجـازی  آب  معتقدنـد 
می شـود.  محسـوب  آبـی  منابـع  مدیریـت 
مـردم بـا توجـه بـه ایـن مقوله مـی تواننـد آب را 

کننـد. مصـرف  شـده،  مدیریـت 
کـرد:  کیـد  تا ایـران  در  هلنـد  سـفیر  معـاون 
کـه موضـوع  کـرد  ایـن نکتـه را نبایـد فرامـوش 
محصـوالت  مـورد  در  تنهـا  نـه  مجـازی  آب 
کشـورها  کل تولیدات  کشـاورزی بلکـه در مورد 

دارد. مهمـی  جایـگاه  و  اهمیـت 

کشت فراسرزمینی برنامه جدی دولت است
کنفرانـس  کشـاورزی در نخسـتین  وزیـر جهـاد 
بـر  ایـران  اتـاق  در  مجـازی  آب  بین المللـی 

کـرد. کیـد  تأ فراسـرزمینی  کشـت  گسـترش 
کمتـر  اینکـه  بیـان  بـا  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
ملتـی ماننـد ایـران بـه اسـتفاده و اسـتحصال 
گذشـته  بـه  وقتـی  گفـت:  داشـته،  توجـه  آب 
بررسـی  را  قنـوات  موضـوع  و  برمی گردیـم 
کـه  کـه تـالش و هزینـه ای  می کنیـم، می بینیـم 
بـا  رابطـه  در  ابتدایـی  ادوات  بـا  مـا  کامـان  نیا
آب انجـام داده انـد، فوق العـاده بـوده و افتخـار 
محدودیت هـا،  همـه  علی رغـم  کـه  اسـت  مـا 
کـرده  اسـتخراج  اینگونـه  را  آب  مـا  گذشـتگان 

و  امنیـت غذایـی را تأمیـن و اقتصـاد را شـکوفا 
کرده انـد.

کنونـی  محمـود حجتـی بـا اشـاره بـه وضعیـت 
نظیـر  مباحثـی  بایـد  گفـت:  کشـور،  در  آب 
امنیـت غذایـی، خـود اتکایـی و محدودیـت یـا 
راهـکار  آنهـا  بـرای   و  کـرده  را تعریـف  نبـود آب 

دهیـم. ارایـه  مناسـب 
بـه  اشـاره  در  یازدهـم  دولـت  کشـاورزی  وزیـر 
گفت:  اقدامات این دولت در حوزه منابع آبی 
در دولـت یازدهـم بیشـترین سـرمایه گذاری  در 
کشـور در رابطـه  ک ایـن  طـول تاریـخ آب و خـا
ک انجـام شـده اسـت و همـه ایـن  بـا آب و خـا
سـرمایه گذاری ها در ارتبـاط بـا هرچـه بهره ورتـر 

شـدن ایـن منابـع بـوده اسـت.
کشـور را بیـالن منفـی  حجتـی از مشـکالت آبـی 
گفت: این  سـفره های آب زیرزمینی برشـمرد و 
هـم  حاضـر  حـال  در  و  بـوده  همیشـه  مشـکل 
اولیـه  سـال های  از  رابطـه  همیـن  در  هسـت. 
تشـکیل ایـن دولـت، بحـث تعـادل بخشـی بـه 
آب هـای زیرزمینـی عنـوان و در برنامـه ششـم 
کـه اتاق هـم در ایـن موضوع  ح شـده  هـم مطـر

تأثیرگـذار بـوده اسـت.
تعـادل  بایـد  افـزود:  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
کـرده  بخشـی را در طـول برنامـه ششـم عملـی 
و بیـالن منفـی سـفره های زیرزمینـی را بـه صفر 
کـردن منابـع  برسـانیم و بـرای حفـظ و پایـدار 

کنیـم. آبـی تـالش 
کاهـش  کـرد: اجـداد مـا بـدون  حجتـی اضافـه 
زیرزمینـی  آب  منابـع  از  ایسـتایی  سـطح 
اسـتفاده می کردنـد. مـا هـم بـا اسـتفاده از ایـن 
برنامه ریـزی  نحـوی  بـه  می توانیـم  تجربیـات 

 

عباس	عراقچی:	
عواقب	ناشی	از	بحران	آب	همه	
کشورهای	دنیا	را	تحت	تأثیر	قرار	

می	دهد	و	می	تواند	عامل	مناقشه	
و	بی	ثباتی	در	سطح	بین	المللی	
گاهی	 باشد.	برای	همین	رشد	آ
مردم،	یک	مسئولیت	جهانی	

است.
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کنیم و بهره وری  که از آب اسـتفاده بهتری  کنیم 
را افزایـش دهیـم. وقتـی بحـث آب مجـازی را در 
ح می کنیـم بایـد بـا اسـتفاده  کنفرانـس مطـر ایـن 
از ایـن مفهـوم بدانیـم چـه محصولـی می توانیـم 
در  را  محصـوالت  از  دسـته  کـدام  و  کنیـم  تولیـد 

دهیـم. قـرار  واردات  لیسـت 
طـول  در  کشـت  زمـان  تغییـر  بـا  افـزود:  وی 
بهـاره  کشـت  تبدیـل  و  یازدهـم  دولـت  فعالیـت 
در  خـود  سـبز  آب  سـهم  می توانیـم  پاییـزه،  بـه 
دهیـم.  افزایـش  را  کشـاورزی  محصـوالت  تولیـد 
تـا 90  کـه 80  بـه نحـوی اسـت  ایـران  اقلیـم  زیـرا 
درصـد بارش هـا در اوایـل بهـار، پاییـز و زمسـتان 

می دهـد. خ  ر
اسـتفاده  کـرد:  عنـوان  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر 
بهینـه از آب سـبز در تولیـد چغندر قند، حبوبات 
قـرار  دولـت  کار   دسـتور  در  شـیب دار  اراضـی  و 

اسـت. گرفتـه 
در  فعلـی  دولـت  مطالعـات  بـه  اشـاره  بـا  حجتـی 
گفـت: در  مـورد آب مجـازی و مصـرف بهینـه آب 
دهه 80  با صرف یک متر مکعب آب 280 تا 290 
کـه در حاضر به 500  گـرم چغنـدر تولیـد می کردیـم 
کشـت پاییـزه ایـن میـزان  گـرم رسـیده اسـت و در 
رسـید.  خواهـد  هـم  کیلوگـرم  هـزار  از  بیـش  بـه 
گـر آبیـاری و  کـرد: ا کیـد  کشـاورزی تأ وزیـر جهـاد 
کنـد وضعیـت بسـیار بهتـر  کشـت هـم تغییـر  نـوع 
خواهـد شـد بـه طوری کـه بـا تغییـر نظـام آبیاری و 
کاری، افزایـش  کشـت از بـذر بـه سـمت نشـا نـوع 
خ می دهـد و خیلـی از مشـکالت  بهـره وری آب ر

حـل می شـود.
حجتـی یکـی دیگـر از برنامه های دولت را توسـعه 
کـرد: از بـدو  کشـت فراسـرمینی عنـوان و تصریـح 

کشـت فراسـرزمینی  تشـکیل ایـن دولـت موضـوع 
مقامـات  بـا  کـرات  مذا در  و  کرده ایـم  ح  مطـر را 
عنـوان  همـواره  هـم  کشـورها  دیگـر  رتبـه  عالـی 

اسـت. شـده 
کشـت  کشـاورزی افـزود: پیـش از این  وزیـر جهـاد 
مـا  بـود.  هکتـار  هـزار   10 حـد  در  فراسـرزمینی 
 728 معـادل  هـدف  کشـورهای  در  توانسـته ایم 
فراسـرزمینی  کشـت  قـرارداد  هکتـار   300 و  هـزار 
کـه 84 هـزار هکتـار آن ملکـی اسـت  کنیـم  امضـا 
و بقیـه هـم قراردادهـای بلندمـدت 25 سـاله تـا 
40 سـاله اسـت. همچنیـن در 422 هـزار هکتـار 
تفاهم نامـه امضـا شـده و 441 هـزا هکتـار هـم در 
تفاهم نامـه هسـتند. ایجـاد  بـرای  کـره  حـال مذا
کشـور  وی بـا اشـاره بـه افزایـش تقاضـای ذرت در 
و  گوشـت   در  ایـران  تولیـدی  ظرفیت هـای  و 

آب  چارچـوب  در  می توانیـم  گفـت:  لبنیـات 
کـه  کنیـم  برنامه ریـزی  گونـه ای  بـه  مجـازی 
وارد  را  خـود  نیـاز  مـورد  محصـوالت  از  بخشـی 
هـم  را  داخـل  تولیـد  محصـوالت  برخـی  و  کنیـم 
کـه  جاهایـی  در  هـم  داخلـی  آب  کنیـم.  صـادر 
مزیـت دارد، مصـرف شـود. در بخـش باغبانـی و 
گیاهـان دارویـی بـه دلیـل شـرایط اقلیمـی ایران، 
بـه  برنامه ریزی هـا  در  کـه  هسـتیم  مزیـت  دارای 

می شـود. توجـه  نـکات  ایـن 

کید نماینده فائو بر پایداری منابع آب تأ
ملـل  کشـاورزی  و  خواربـار  سـازمان  نماینـده 
کاری  متحـد بـا اشـاره بـه پایـان زمـان ماموریـت 
گفـت: این برنامـه آخرین حضور و  خـود در ایـران 

ایـران اسـت. برنامـه مـن در 
بـرای  آب  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  کـوزی  نا ج  سـر
آغـاز  تمـدن بشـری  کـه  زمانـی  از  گفـت:  بشـریت 
بـه  رسـیدن  و  داشـته  اهمیـت  آب  بحـث  شـده 
اسـت.  بـوده  نگرانی هـا  از  همیشـه  آبـی  منابـع 
بـه  جهانـی  مقیـاس  در  آن  بقـای  و  تمـدن 
حفاظـت و نحـوه اسـتفاده مـا از منابـع طبیعـی 

می گـردد. بـاز 
اسـتفاده  بـه  اشـاره  بـا  ایـران  در  فائـو  نماینـده 
کان ما همیشـه  گفـت: نیا مبتکرانـه از منابـع آبـی 
اسـتفاده  آبـی  منابـع  از  مبتکرانـه  صـورت  بـه 
بـه عنـوان نمونـه در مـورد قنات هـای  کرده انـد. 
کـه ایـن تکنولـوژی سـه هـزار  ایرانـی بایـد بگویـم 
سـال قبـل توسـط ایرانی هـا مـورد اسـتفاده قـرار 

تـا چیـن و ایتالیـا هـم رفتـه اسـت. گرفتـه و 
مقابـل  در  آب  بـرای  تقاضـا  افزایـش  کـوزی  نا
گفـت:  و  داد  قـرار  توجـه  مـورد  را  آب  کمبـود 
پـس از انقـالب صنعتـی بـا افزایـش جمعیـت و 
کاهـش منابع آبی،  افزایـش تقاضـا بـرای آب و  
شـده ایم  روبـرو  آب  مـورد  در  چالش هایـی  بـا 
شـده  بحرانـی  بسـیار  آب  کمبـود  موضـوع  و 

اسـت.
کـوزی همچنیـن با اشـاره به موضوع امنیت  نا
کشـورهای  گفـت: در  غذایـی و بهـره وری آب 
آب  بـرای  تقاضـا  خاورمیانـه  و  آفریقـا  شـمال 
امنیـت  بحـث  بـه  بایـد  کـه  شـود  مـی  زیـاد 
کشـورها توجـه  غذایـی و بهـره وری آب در ایـن 

ویـژه ای شـود.
بایـد  کـرد:  کیـد  تأ ایـران  در  فائـو  نماینـده 
رویکـرد جامعـی نسـبت بـه منابـع آبـی داشـته 
نظـر  در  هـم  را  آبـی  منابـع  پایـداری  و  باشـیم 
کنیـم  ایجـاد  جایگاهـی  همچنیـن  بگیریـم. 

محمود	حجتی:
گر	آبیاری	و	نوع	کشت	هم	تغییر	 		ا
کند	وضعیت	بسیار	بهتر	خواهد	
شد	به	طوری	که	با	تغییر	نظام	

آبیاری	و	نوع	کشت	از	بذر	به	سمت	
کاری،	افزایش	بهره	وری	آب	رخ	 نشا
می	دهد	و	خیلی	از	مشکالت	حل	

می	شود.
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زمینـه مشـارکت  ایـن  در  دیگـر  کشـورهای  کـه 
کننـد. اسـتفاده از منابـع آبـی، پایـداری منابـع 
ح هـای مربـوط بـه آب و هـوا بایـد در حـل  و طر

شـوند. تلقـی  مهـم  آب  بحـران 
وی امنیـت غـذا و اقتصـاد دانـش بنیـان  را از 

کـرد. اهـداف فائـو عنـوان 
کنفرانـس  ایـن  کـرد:  امیـدواری  ابـراز  کـوزی  نا
ایـران  اتـاق  در  حساسـیت  ایجـاد  باعـث  تنهـا 
و  مردمـی  سـازمان های  جامعـه،  و  نشـود 
همـه بخـش خصوصـی نسـبت بـه اسـتفاده از 
منابـع آبـی حسـاس شـوند تـا بتوانیـم از منابـع 

کنیـم. حمایـت  طبیعـی 
منابـع  مدیریـت  بـر  عـالوه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
مجـازی  آب  مدیریـت  زیرزمینـی،  و  سـطحی 
از  تـازه  ایجـاد فرصت هـای  بـا  اینکـه چگونـه  و 
چالش هـای آبـی جلوگیـری می شـود هـم مهـم 
بحـران  ایجـاد  زمینه هـای  بایـد  گفـت:  اسـت، 
کنیـم راه حـل ارایـه  آبـی را از بیـن بـرده و سـعی 

دهیـم.
اهمیـت  بـر  کیـد  تأ بـا  ایـران  در  فائـو  نماینـده 
گفـت:  آینـده  در  آب  منابـع  پایـدار  مدیریـت 
مـا فقـط می توانیـم متدهـای مکمـل بیاوریـم 
ایـن مـوارد  بایـد  یـک ملـت  بـه عنـوان  و شـما 
نقـش مهمـی در عرصـه جهانـی  و  را پذیرفتـه 

کنیـد. بـازی 

آبرانه آب در ایران بسیار باالست
اسـتاد دانشـگاه آب، محیـط زیسـت، اقتصـاد 
نیـز  هلنـد  توئنـت  دانشـگاه  پایـدار  توسـعه  و 
آب  کنفرانـس  در  کنفرانـس  ویدئـو  طریـق  از 

کـرد. سـخنرانی  ایـران  اتـاق  مجـازی 
گفـت: آبرانـه بسـیار زیـادی  پروفسـور هوکسـترا 
در قسـمت غـذا مصرف می شـود. میـزان آبرانه 
در ایـران بسـیار زیـاد اسـت و بایـد پاییـن بیایـد 
درصـد   40 نزدیـک  بیفتـد  اتفـاق  ایـن  گـر  ا کـه 
آبـی صـورت می گیـرد.  صرفه جویـی در منابـع 
گوشـت  ماننـد  مـوارد  از  خیلـی  افـزود:  وی 
ایـن  بـه  دارنـد  زیـادی  آبرانـه  غـالت  و  گوسـاله 
اهمیـت  مجـازی  آب  در  غذایـی  رژیـم  دلیـل 

می کنـد. پیـدا 
محصـوالت  در  آبرانـه  درصـد   92 افـزود:  وی 
بـه  هـم  مـوارد  از  خیلـی  و  اسـت  کشـاورزی 
حیوانـات  بـه  علـف  و  یونجـه  خورانـدن 

. د د می گـر ز با
رژیـم  سـمت  بـه  گـر  ا کـرد:  تصریـح  هوکسـترا 
غذایـی سـالم برویـم و رژیـم غذایـی خـود را در 

آبرانـه  کنیـم،  تجمیـع  سـبزیجات  و  پروتئیـن 
می کنـد. پیـدا  کاهـش 

از  اسـتفاده  کاهـش  بـر  همچنیـن  وی 
گفـت:  و  کـرد  کیـد  تأ فسـیلی  انرژی هـای 
و  خورشـیدی  انـرژی  و  زیسـتی  سـوخت های 
بـادی در افزایـش آبرانـه تأثیـر دارنـد و بایـد بـه 
تجدیدپذیـر  سـوخت های  اسـتفاده  سـمت 

برویـم.
بـه  و  اسـت  مهـم  خیلـی  آبرانـه  گفـت:  وی 
الگـوی مصرفـی و مـواد مصرفـی بـاز می گـردد. 
کاهـش مصـرف فکـری بکنیـم و  مـا بایـد بـرای 

باشـیم. داشـته  برنامـه 

پرداختن به مسئله آب مجازی
 یک مسئله طوالنی است

در  کشـاورزی  وزیـر  معـاون  کشـاورز  عبـاس 
مسـئله  بـه  پرداختـن  گفـت:  همایـش  ایـن 
اساسـی  و  طوالنـی  پروسـه  یـک  مجـازی،  آب 
اسـت و بـه سـادگی نمی تـوان از ایـن مفهوم در 

کـرد. اسـتفاده  برنامه ریزی هـا 
 ،2015 تـا   2008 سـال  از  داد:  ادامـه  وی 
کـرده  رشـد  درصـد   8 حـدود  ایـران  جمعیـت 
سـه  رشـد  بـا  کشـاورزی  اراضـی  سـطح  اسـت. 
میـزان  بـه  تولیـد  امـا  بـوده  مواجـه  درصـدی 
مبیـن  کـه  اسـت  یافتـه  افزایـش  درصـد   43
جهـاد  وزارت  سیاسـت های  کـه  اسـت  ایـن 
کشـاورزی بـرای افزایـش تولیـد، بـدون افزودن 

اسـت. بـوده  کشـاورزی  اراضـی  سـطح  بـر 
کرد: دولت  کشـاورزی بیـان  معـاون وزیر جهاد 
یازدهـم بـه مسـئله بهـره وری آب توجـه زیادی 

کفایـت  حـد  بـه  تالش هـا  امـا  اسـت  داشـته 
بـه  را  گـر رویـه فعلـی  ا از نظـر مـا  نبـوده اسـت. 
کنیم، حـل بحران آب  صـورت علمـی پیگیـری 

تـا پایـان برنامـه ششـم امکان پذیـر اسـت.
کنـون توانسـته  کشـاورزی تا گفـت: بخـش  وی 
مکعـب  متـر  میلیـارد  چهـار  سـاالنه  اسـت 
کاهـش دهـد. حل مسـئله  مصـرف آب خـود را 
امکان پذیـر  بهـره وری  رویکـرد  بـا  جـز  آب 

. نیسـت
محصـوالت  تجـارت  بیـالن  بررسـی  بـا  کشـاورز 
کشـاورزی یـادآور شـد: در 10 سـال اخیـر بیـالن 
مکعـب  متـر  میلیـارد   30 شـامل  مـا  تجـارت 
می تـوان  کلـی  طـور  بـه  اسـت.  بـوده  آبـی  آب 
کننده  کـه جمهـوری اسـالمی ایـران وارد  گفـت 

اسـت. آب  مطلـق 
ایـران  تجـاری  وضعیـت  بررسـی  افـزود:  وی 
بـر مبنـای آب آبـی انجـام شـده و آب سـبز در 
مصـرف  آب  عمـده  اسـت.  نشـده  لحـاظ  آن 
کشـاورزی ایـران صـرف تولیـد  شـده در بخـش 
محصـوالت سـبد غذایـی جامعـه شـده اسـت.

زراعـی  محصـوالت  سـهم  دربـاره  کشـاورز  
 25 بـا  ذرت  گفـت:  مجـازی  آب  تجـارت  از 
درصد، بیشـترین سـهم آب مجازی را به خود 
اختصـاص می دهـد. دانـه روغنـی 19 درصـد، 
سـهم  از  درصـد   16 برنـج  و  درصـد   18 گنـدم 
کشـاورزی را بـه  تجـارت آب مجـازی در بخـش 

می دهنـد. اختصـاص  خـود 
واردات  و  صـادرات  تفـاوت  وی  گفتـه  بـه 
در  گنـدم  محصـول  بـه  مربـوط  مجـازی  آب 
اسـت.  بـوده  زیـاد  بسـیار  مختلـف  سـال های 
فزاینـده ای  رشـد  مجـازی  آب  نظـر  از  ذرت 
برنـج  مجـازی  آب  تجـارت  میـزان  داشـته  امـا 
کـه روند  گفـت  نسـبتًا ثابـت و دربـاره شـکر بایـد 

اسـت. بـوده  کاهشـی 
کـرد:  عنـوان  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  معـاون 
در  را  سـهم  بیشـترین  درصـد،   34 بـا  پسـته 
نظیـر  محصوالتـی  دارد.  مجـازی  آب  تجـارت 
آب  صـادرات  بعـدی  رتبه هـای  انگـور  و  خرمـا 

می دهنـد. اختصـاص  خـود  بـه  را  مجـازی 
گرچـه ایران واردکننده شـکر اسـت  وی افـزود: ا
امـا صـادرات شـیرینی، شـکالت و بیسـکوئیت 
و  می کنـد  ایجـاد  کشـور  بـرای  افـزوده  ارزش 
شـکر مختصـری هم با صدور ایـن محصوالت، 
صـادر  مجـازی  آب  میـزان  می شـود.  صـادر 
هندوانـه،  از  محصـوالت  ایـن  توسـط  شـده 
اسـت. در  بیشـتر  پیـاز  و  زمینـی، خیـار  سـیب 

	پروفسور	تونی	آلن:
کشــاورزان	 کمک	 برای	اســتفاده	از	
در	پیشــبرد	آب	مجازی	بایــد	آنها	را	
ترغیب	کنیم.	راه	تشویق	کشاورزان	
انگیزه	هــای	 بــه	وجــود	آوردن	 هــم	
مالــی	درآنهاســت.	بایــد	شــرایطی	
بــرای	 کشــاورزان	 کــه	 ایجــاد	شــود	
مالــی	 انگیــزه	 درســت	 کار	 انجــام	
داشته	باشند	و	دولتمردان	نیز	فضا	

و	شرایط	را	برای	آنها	آماده	کنند
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بـه مفهـوم آب مجـازی،  بـدون توجـه  نتیجـه 
کـرد. برنامه ریـزی  صـادرات  بـرای  نمی تـوان 

محصـوالت  ارزآوری  میـزان  گفـت:  کشـاورز 
صادراتـی در سیاسـت های آب مجـازی بسـیار 
مورد توجه اسـت از نظر آب مجازی بیشـترین 
ارزآوری بـه ازای مصـرف هـر متـر مکعـب آب از 
گوجـه  و  کیـوی  سـبزیجات،  صـادرات  محـل 
حبوبـات،  و  می شـود  ایـران  نصیـب  فرنگـی 
ارزآوری  سـیب زمینی  و  روغنـی  دانه هـای 
کـه مـا در  باالیـی ندارنـد. ایـن نشـان می دهـد 
و  مشـخص  اقتصـادی  منطـق  آب،  صـادرات 

نداریـم. خـوب 
کشـاورزی  کشـاورز  در مـورد اشـتغال در بخـش 
کشـاورزی هفت درصـد در تولید  گفـت: بخـش 
نقـش  کشـور  اشـتغال  در  درصـد   20 و  ثـروت 
کشـاورزی بـرای 57  دارد. واردات محصـوالت 
هـزار نفـر-روز اشـتغال ایجـاد می کنـد و به ازای 
توقـف صـادرات، 109 میلیـون نفر-روز شـغل از 

دسـت می دهیـم.
در  کشـاورزی  محصـوالت  بـرای  گفـت:  وی 
می شـد.  پرداخـت  صادراتـی  یارانـه  گذشـته 
گذشـته نیـز رقـم ناچیـزی برای صـادرات  سـال 
کشـمش پرداخـت شـد. دولـت سـعی می کنـد 
بـا اعمـال برخـی سیاسـت ها، مشـکالت خـود 

کنـد. را حـل 
کشـاورز معتقد اسـت: انـرژی هیدروپـاور دارای 
کـه بایـد در  بـاالی آب مجـازی اسـت  مصـرف 

مصـرف ایـن انـرژی تجدیدنظـر شـود.

در  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  معـاون  گفتـه  بـه 
مطالعـات آب مجـازی ایـران هنـوز بـه مسـئله 
کسـتری به دقت پرداخته نشده  آب سـبز و خا
اسـت. مسـئله رژیـم غذایـی و جایگزینـی مـواد 
غذایـی بایـد در برنامه ریزی هـا بـه طـور جـدی 
گیـرد. همچنین باید با تکیه  مـورد بررسـی قرار 
بـر مفهـوم آب مجازی به دقت مشـخص شـود 
و  دارنـد  مزیـت صادراتـی  کـه چـه محصوالتـی 
کنیـم تـا بـه  چـه محصوالتـی را بایـد قطعـا وارد 
ایـن ترتیـب جامعـه نگـران واردات یـا صـادرات 

کشـاورزی نباشـد. محصـوالت 

پیشبرد پروژه آب مجازی

 با ایجاد انگیزه های مالی
کینگـز  جغرافـی  دپارتمـان  اسـتاد  ادامـه،  در 
کالـج لنـدن نیز مـواردی را پیرامـون مفهوم آب 

کـرد. مجـازی عنـوان 
گفـت: مفهـوم آب مجـازی  پروفسـور تونـی آلـن 
مفهـوم  شـد،  ح  مطـر  80 دهـه  اواسـط  از  کـه 
کـه بایـد بـه صـورت عمومی  قدرتمنـدی اسـت 
کـه  بدانیـم  بایـد  امـا  شـود  بحـث  آن  دربـاره 
عـادی  افـراد  و  نیسـت  راحـت  هـم  چنـدان 
ایـن مفهـوم شـوند ممکـن اسـت  گـر متوجـه  ا
شـوکه شـوند. آلـن بـا اشـاره بـه وضعیـت آب در 
کشـورها  کـرد: بـا اینکه این  خاورمیانـه تصریـح 
کمبـود آب مواجه هسـتند اما جنگ آبی در  بـا 

نیسـت. ایـن منطقـه 

 در این منطقه چالش وجود دارد

 اما این چالش مربوط به آب نیست
لنـدن  کالـج  کینگـز  اسـتاد دپارتمـان جغرافـی 
کـه  یارانه  هایـی  و  غـذا  پاییـن  قیمـت  افـزود: 
ایـن موضـوع تخصیـص داده شـده اسـت  بـه 
باعـث ارزانـی غـذا شـده و بـه صلـح  در زمینـه 

اسـت. انجامیـده  آب 
درصـد  هشـت  کـه  اسـت  درسـت  افـزود:  آلـن 
صنعـت  بخـش  در  جهانـی  آب  متوسـط 
مـواد  کـه  بدانیـم  بایـد  امـا  می شـود  اسـتفاده 
کـه مصـرف می شـوند  کـی و غذایـی هـم  خورا
جـزو  هـم  را  آب  ایـن  بایـد  و  دارد  زیـادی  آب 

کنیـم. محسـوب  آب  مصـرف 
در  آب  از  چندبـاره  اسـتفاده  گفـت:  وی 
کشـاورزی ممکـن نیسـت امـا در صنعـت ایـن 

اسـت. ممکـن  چندبـاره  اسـتفاده 
کالـج لنـدن افـزود:  کینگـز  ایـن اسـتاد دانشـگاه 
کشـاورزان در پیشـبرد  کمـک  بـرای اسـتفاده از 
آب مجازی باید آنها را ترغیب کنیم. راه تشویق 
انگیزه هـای  آوردن  وجـود  بـه  هـم  کشـاورزان 
که  مالی درآنهاسـت. باید شـرایطی ایجاد شـود 
کار درسـت انگیـزه مالـی  کشـاورزان بـرای انجـام 
داشـته باشـند و دولتمردان نیز فضا و شـرایط را 

کنند. بـرای آنهـا آمـاده 
حاضـر  شـرایط  در  افـزود:  همچنیـن  آلـن 
وارد  بـا  و  اسـت  شـده  اروپـا  شـبیه  خاورمیانـه 
کـردن مـواد غذایـی مشـکل آبـی خـود را حـل 

. می کنـد



ران                                  باد  پیام 
اردیبهشت  1396
شماره 354

30

کــه در  و پرجمعیــت ســرانجام مجبــور شــده اند 
کاالهای خود بر اســاس آب  صــادرات و واردات 
کاالها تمهیدات مناســبی  مجــازی مصرفــی آن 
محصــوالت  تولیــد  از  را  خــود  و  گیرنــد  کار  بــه 
که منجر به فشار بر منابع آبی آنها  پرمصرف آب 
کشورها  می گردد آزاد و رها سازند. بنابراین این 
می تواننــد واردات خود را بر اســاس محصوالتی 
که بیشترین مصرف آب مجازی را دارند تنظیم 
که مصرف آب  و در مقابــل بر تولیــد محصوالتی 
کید و نســبت به صدور  کمتری دارند تا مجــازی 

آنها اقدام نمایند.
کشــورهای وارد کننده در جریــان مجازی  البتــه 
کــم آب باشــند.  تجــارت آب حتمــا الزم نیســت 
کشــور پرآبی اســت، موز  کــه  کانــادا  بــرای مثــال 
و مرکبــات  وارد می کنــد. در صــادرات نیــز حتی 
دارنــد  آب  شــدید  کمبــود  کــه  کشــورهایی  آن 
کاالهــای غذایــی )مانند مرکبات  )ماننــد اردن( 
و ســبزیجات( را صــادر می کننــد. با تجــارت آب 
مجازی، بهینه سازی مصرف آب به  عنوان یک 
کمیــاب در مقوله هــای زیســت محیطی،  کاالی 

اجتماعی و اقتصادی ممکن می شود.
کشور ما، با وجود جدی بودن  اما متاسفانه در 
کمبــود آب و نیز هدررفت بســیار زیاد آن  بحــث 
کشــاورزی، هنوز اســتراتژی  بــه ویــژه در بخــش 
کــردن مفهــوم آب مجازی  مدونــی بــرای لحاظ 
واردات  و  تولیــد  کالن  سیاســتگذاری های  در 
کشــاورزی و دامی اندیشیده نشده  محصوالت 

است.
ایــران در برنامــه ششــم توســعه قصــد دارد بــه 
کــه  کنــد، در حالــی  مفهــوم آب مجــازی توجــه 
کــه در  از ســه دهــه اســت  بیــش  ایــن مفهــوم 
توســعه یافته  کشــورهای  سیاســت گذاری های 
گرفتــه  اســت.  بــه دلیــل عدم  مــورد توجــه قــرار 
کشــور، بــا صــادرات  توجــه بــه ایــن مفهــوم در 
ســد  پشــت  آب  ذخیــره  برابــر  هفــت  هندوانــه 
کشــور را صادر  ج از  کرخــه، آب مجــازی بــه خــار
کاغذ, 10 لیتر آب  می کنیم.  برای تولید یک برگ 
کاغذ  گر بدون دلیل دو برگ  مصرف می شــود و ا
ســفید را دور بیندازیم، در واقع ٢٠ لیتر آب هدر 

داده  ایم. 
بــا توجــه به منفــی بــودن بیالن آب ســفره های 
کشــور، بایــد از  زیرزمینــی در بســیاری از نقــاط 
کشــاورزی  کشــت محصــوالت پرآب بر در بخش 
خــودداری شــود. ضمــن اینکه براســاس اصول 
بــه  فــوالد  نظیــر  صنعتــی  تولیــدات  آمایشــی، 
کافــی در  کــه منابــع آب  مناطقــی منتقــل شــود 

بسیاری آب پنهان و آب مجازی را به یک معنا 
که  می داننــد اما آب مجازی، مقدار آبی اســت 
کاال یــا محصــول در یــک فرآیند تولیــد از لحظه 
که  شــروع تــا پایــان، مصــرف می کنــد در حالــی 
کاال-  که در بلــور یک  آب پنهــان بــه میزان آبی 
گفتــه می شــود. از ایــن  محصــول وجــود دارد 
گوشــت بــه نوعــی  گفــت خــوردن  رو می تــوان 
بیشــترین میزان مصرف آب را در بر دارد، برای 
گوشــت خوار در ایــاالت متحــد  رژیــم یــک فــرد 
امریــکا و اروپا، به طور متوســط روزانه حدود 5 

مترمکعب آب مصرف می شود. 
کــه ســخن از آب مجــازی  معمــواًل در منابعــی 
اســت، دو اصطــالح آب ســبز و آب آبــی دیــده 
آب هــای  و  زیرزمینــی  آب  هــای  می  شــود. 
ســطحی، آب آبی را تشکیل می  دهند در حالی 
ک در مناطق غیراشــباع آب  کــه به رطوبت خــا
کشاورزی دیم از آب  ســبز می گویند. به عبارتی 
کشاورزی آبی  که  ســبز تغذیه می کند، در حالی 
از آب آبی مهارشــده ســیراب می شــود. منشاء 
آب آبــی و آب ســبز بارندگــی اســت. در حــدود 
61 درصد از نزوالت آســمانی به آب سبز و باقی 
بــه آب آبــی تبدیــل می شــود. البتــه از آبهــای 
موجــود در هــر منطقــه بــه غیــر از آب مجــازی، 
که آب  کستری است  آب آبی و آب سبز، آب خا

کســتری به آبهــای غیر قابــل مصرفی مانند  خا
پساب، آبهای شور، و آبهای آلوده می گویند.

آب مجازی اولین بار توســط تونی آلن در ســال 
ح شــد و منظــور از آن  مقــدار آبــی  1998 مطــر
کاال و یا یك فرآورده کشاورزی طی  که یك  است 
فرآیند تولید مصرف می کند تا به مرحله تکامل 
کل آب مصرفی  برسد و مقدار آن معادل جمع 
لحظــه  از  تولیــد  زنجیــره  مختلــف  مراحــل  در 
شــروع تــا پایان اســت. به طــور ســاده می توان 
کاال  کــه بــرای تولیــد  آب مجــازی را مقــدار آبــی 
کرد. صفت مجازی در  مورد نیاز اســت، تعریف 
که بخش عمده آب  این تعریف بدان معناست 
مصــرف شــده طــی فرآینــد تولیــد، در محصول 
حقیقــت  در  و  نــدارد  فیزیکــی  وجــود  نهایــی 
بخش بســیار ناچیــزی از آب مصرفــی در پایان 
بــه عنــوان آب واقعــی در بافــت محصــول باقی 

خواهد ماند.
در  آب  کمبــود  شــدید  بحــران  بــه  توجــه  بــا 
اخیــر،  ســال های  در  ویــژه  بــه  جهــان  ســطح 
کشــورها  از  بســیاری  در  مجــازی  آب  مفهــوم 
کالن  بــرای برنامه ریــزی و سیاســتگذاری های 
شــده  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  کشــوری 
است و چون امکان تجارت آب به لحاظ حجم 
کــم آب  کشــورهای  و قیمــت آن وجــود نــدارد، 

آب مجازی چیست؟ 
 تهیه و تنظیم: کمیسیون انتشارات
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کمیسـیون رقابـت، خصوصـی سـازی و  رئیـس 
سـالمت اداری اتـاق بازرگانـی ایـران بـه ارزیابـی 
کردن  عملکـرد دولـت یازدهم در زمینه رقابتی 
کار و مبارزه با فساد پرداخت و  کسب و  فضای 
کـرد تـالش برای مبارزه با فسـاد یکی از  تصریـح 
مهمترین دسـتاوردهای دولت یازدهم است. 
در  اقـدام  مهمتریـن  کـرد:  راهـدار  اظهـار  یلـدا 
کار بهبود  کسـب و  کردن فضای  زمینه رقابتی 
کار و دیگـری موضـوع  کسـب و  شـاخص های 
کسـب و  جلوگیری از مداخله دولت در فضای 
که  کار اسـت.وی ادامـه داد: طبیعتـا هـر چقدر 
ایـن فضـا آزادتـر باشـد و اقتصـاد آزاد و شـفاف تر 
تـر  رقابتـی  باشـد مطمئنـا فضـا  وجـود داشـته 
خواهـد شـد. دولـت یازدهـم در زمینـه تـالش 
نهـم و دهـم بـه دولت هـای   بیشـتری نسـبت 

کار انجام  کسـب و  کـردن فضـای   بـرای رقابتـی 
گرچـه موفقیت مناسـبی بدسـت نیاورد. داد ا

شبه دولتی ها مانع جدی

کار کسب و   رقابتی شدن فضای 
بازرگانـی  اتـاق  نماینـدگان  هیـات  عضـو 
دربـاره کـه  سـت  سـال ها  کـرد:  عنـوان   ایـران 

شـفاف سـازی در فضـای اقتصـادی صحبـت 

بخـش  کـه  می شـود  گفتـه  و  می شـود 
و  کسـب  فضـای  در  بایـد  واقعـی  خصوصـی 
برابـری در  کار حضـور داشـته باشـد و شـرایط 
دولتی هـا  شـبه  و  دولتی هـا  کـه  پروژه هایـی 
کننـد بـرای بخـش خصوصـی  می تواننـد ورود 
هـم وجـود داشـته باشـد امـا ایـن اتفـاق هنـوز 

اسـت. نشـده  محقـق 
رقابتـی  موانـع  از  یکـی  بـه  اشـاره  بـا  راهـدار 
از  یکـی  گفـت:  کار  و  کسـب  فضـای  کـردن 
کشـور  رقابتـی  فضـای  در  کـه  منفـی  مسـائل 
از سـال های قبل تـر وجـود داشـته ایـن بـوده 
خـود  درون  از  شـرکت  تعـدادی  کـه  اسـت 
دولت هـا بـه وجـود آمدنـد و امـور دولتی هـا را 
کـه معمـوال اسم شـان هـم  بـه ایـن شـرکت ها 
ایـن  شـد.  گـذار  وا اسـت  تعاونـی  شـرکت های 
کوچک  شـرکت ها دقیقـا بـه بنگاه هـای خـرد و 
گ آسـیبی از  آسـیب می زننـد و بنگاه هـای بـزر 

ندیدنـد. آن هـا 

بــا فســاد در  بــرای مبــارزه  زیــادی  پیگیری هــای 

دولت یازدهم انجام شد
سـازی  خصوصـی  رقابـت،  کمیسـیون  رئیـس 
دربـاره  صحبت هایـش  از  دیگـری  بخـش  در 
یازدهـم  دولـت  در  اداری  سـالمت  وضعیـت 
هـم  اداری  سـالمت  زمینـه  در  کـرد:   عنـوان 
بحـث  یازدهـم  دولـت  دسـتاورد  بزرگتریـن 
و  بـود  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  در  صداقـت 
مجلـس  و  دولـت  طـرف  از  مناسـبی  پیگیـری 
کـه  شـد  باعـث  همیـن  بـرای  و  افتـاد  اتفـاق 
موضـوع مبـارزه بـا فسـاد در ایـن دولـت بیـش 
کـه  از دولت هـای دیگـر دیـده و شـنیده شـود 
کـرد:  بـه  کافـی نیسـت. وی اضافـه  البتـه هنـوز 
کـه جراحـی ایـن  هـر حـال بایـد توجـه داشـت 
همـه درد و مشـکل در اقتصـاد نیـاز  بـه زمـان 
بیشـتر و دوران نقاهـت طوالنی تـری دارد و در  
کنار آن هم باید برنامه و اسـتراتژی مشـخصی 

شـود.  تعییـن  اداری  سـالمت  بـرای 
فسـاد  بـا  مبـارزه  الزمـه  اطالعـات  آزاد  گـردش 
دولـت  کـرد:   تصریـح  راهـدار  اسـت،  اداری 
کسـی باشـد باید یکی  دوازدهـم در اختیـار هـر 
آن  روی  جـدی  طـور  بـه  کـه  موضوعاتـی  از 
که  کنـد بحث سـالمت اداری اسـت چرا  تمرکـز 
ح اسـت.  بـه عنـوان یـک مطالبـه عمومی مطر
در  اطالعـات  آزاد  گـردش  کـه  زمانـی  تـا  مـا 
نیفتـد  اتفـاق  ادارات شیشـه ای  و  سـازمان ها 

شـویم. فسـاد  مانـع  نمی توانیـم 

شبه دولتی ها 
به رقابتی شدن

 کسب و کار 
لطمه زدند

رئیس کمیسیون خصوصی سازی 
اتاق بازرگانی ایران:

اختیــار دارند. )مصرف ســاالنه آب بــرای فوالد 
مبارکــه اصفهان بالغ بــر ٦٠ میلیون متر مکعب 
معــادل یك ســد اســت( میانگین آب اســتفاده 
کیلــو هندوانــه 300 لیتر  شــده بــرای تولیــد هــر 
کشــورهایی مصــرف  اســت. ایــن حجــم آب در 
کشــاورزی در آنها  که راندمــان بخش  می شــود 
بــرای  حالــت  خوشــبینانه ترین  در  باالســت. 
کیلــو هندوانه در ایــران، 500 لیتر آب  تولیــد هر 

مصرف می کنیم.
کشــاورزی، ایــران بــا  طبــق آمــار وزارت جهــاد 
تولیــد ســاالنه بیش از 2 میلیــون و 200 هزار تن 
هندوانــه در رتبــه چهارم جهان قــرار دارد. این 
کشت و ساالنه بیش از  محصول در چهار فصل 
100 هــزار تن هندوانه به عــراق، امارات متحده 
کویت صادر می شــود. ما بر این باوریم  عربــی و 
کــه بــا صــادرات 100 هــزار تــن هندوانه، ســاالنه 
ج  بیــش از 50 میلیــارد متــر مکعــب آب بــه خار
کشــور صادر می شــود. میانگیــن بارش ها به  از 
کشــوری پایین تر بوده  فرض در یزد از متوســط 
و 100 میلیمتــر در ســال اســت در مناطقی مثل 
که منطقه ای خشک به حساب می آید در  یزد 
کاشت می شود. سیاست  حال حاضر هندوانه 
تصمیم ســازی ها ســرلوحه  بایــد  مجــازی   آب 

گیرد.  در هر ارگان قرار 

منابع:	
محصــوالت  از  بســیاری  در  مجــازی  آب   -1
مصرفــی روزانــه پنهان اســت، خبرگــزاری ایانا، 

29 فروردین 1395
2- آب مجــازی چیســت، خبرگــزاری دانــا، 10 

خرداد 1396
کســتری و  3- نقــش آب ســبز، آب آبــی، آب خا
کنفرانــس  کشــاورزی، دومیــن  آب مجــازی در 
بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها 
کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط  بــا محوریت 
گردشــگری، منتشــر شــده در مرجــع  زیســت و 

کشور( کنفرانسهای  دانش )ناشر تخصصی 
ک، 2 مهر  4- آب مجازی چیست، سایت تابنا

1395
5- ویکی پدیا
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عمـران  المللـی  بیـن  نمایشـگاه  سـیزدهمین 
کاظـم  سـید  حضـور  بـا  کیـش  سـاختمان  و 
کمیسـیون  رئیسـه  هیـات  عـــــضو  دلخـوش 
احمـد  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  اقتصـادی 
ج  ایـر و  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو  انارکـی 
ندیمـی نماینـده مـردم الهیجـان در مجلـس، 
و  معاونـان  کیـش،  آزاد  منطقـه  مدیرعامـل 
از  جمعـی  و  تعـاون  اتـاق  مسـئوالن  مدیـران، 
مدیـران شـرکت های داخلـی و خارجی فعالیت 
المللـی  بیـن  نمایشـگاه های  مرکـز  در  را  خـود 
بـود.  دایـر  روز   4 تـا  و  کـرد  آغـاز  کیـش  جزیـره 

بـا  ایـران  تعـاون  اتـاق  از سـوی  ایـن نمایشـگاه 
توسـعه  و  گـذاری  سـرمایه  شـرکت  همـکاری 
کیـش  کیـش و بـا حمایـت سـازمان منطقـه آزاد 
 30 و  داخلـی  شـرکت   90 از  بیـش  و  شـد  برگـزار 
حضـور  آن  در  خارجـی  نمایندگـی  و  شـرکت 
داشـتند. ایتالیـا، آلمان، چیـن، ترکیه، امارات، 
کـره جنوبـی، هلنـد، فنالنـد، برزیـل، سـوئیس، 
امریـکا، اسـپانیا، انگلیـس، عربسـتان و فرانسـه 
بـه  یـا  مسـتقیم  کـه  بودنـد  شـرکت هایی  از 
اقتصـادی  رویـداد  ایـن  در  نمایندگـی  صـورت 

بودنـد. کـرده  شـرکت 
محصوالت پایه ای ساختمانی و سیستم های 
دکوراسـیون  معمـاری،  نـازک کاری،  ای،  سـازه 
تاسیسـات  و  لـوازم  بـاز،  فضـای  و  داخلـی 
تاسیسـات  و  لـوازم  سـاختمان،  مکانیکـی 
برقـی، الکترونیکـی، امنیتـی و هوشمندسـازی 
آالت سـاختمانی،  ابـزار و ماشـین  سـاختمان، 
خدمـات مهندسـی و حرفـه ای، بـازار سـرمایه، 
متحـرک،  سیسـتم های  بـرو  بـاال  آسانسـور، 
مشـارکت  آمـوزش،  حرفـه ای،  تشـکل های 
از  شـهری  خدمـات  و  عمـران  و  تبلیغـات  و 

ایـن  در  کـه  اسـت  محصوالتـی  و  موضوعـات 
بـود. شـده  ارائـه  نمایشـگاه 

تجهیـزات سـاختمانی و عمرانـی همچـون لولـه 
گرمایشـی و سرمایشـی،  و اتصاالت، تاسیسـات 
و  رنـگ  یـراق آالت،  سـاختمانی،  پایـه  مصالـح 
و  کاشـی  کـف،  و  دیـوار  پوشـش های  رزیـن، 
آالت و تجهیـزات  سـرامیک، سـنگ و ماشـین 
در  کـه  بودنـد  تجهیزاتـی  دیگـر  از  سـاختمانی 
بـود. گرفتـه  قـرار  بازدیدکننـدگان  معـرض دیـد 

و  تعـاون  اتاق هـای  همایـش  برگـزاری 
کارشناسـان  اتحادیه هـای سراسـری بـا حضـور 
کشـوری،  اتحادیه هـای  صاحب نظـران  و 
کارگاه آموزشـی بـا رویکـرد مقـاوم سـازی و  سـه 
ارتقـاء رتبـه، معرفـی نمایشـگرهای سـه بعـدی 
هولوگرام برای نخسـتین بار در این نمایشـگاه، 
اهـداء لـوح و تندیـس بـه تولیدکننـدگان و غرفـه 
برتـر از برنامه هـای جانبـی ایـن نمایشـگاه بـود.
نمایشـگاه  ایـن  جانبـی  برنامه هـای  دیگـر  از 
می تـوان بـه برگـزاری دوره هـای طراحـی و بهـره 
بـرداری سیسـتم های بـرق خورشـیدی، نمـای 
خشـک آجـری، روش طراحـی و تکنیـک اجـرا، 
عایـق سـازی پوسـته های سـاختمانی، اصـول 
سیسـتم های  بـا  آشـنایی  فاضـالب،  تصفیـه 
خورشـیدی و روش هـای بهینه سـازی مصـرف 

کـرد. انـرژی در سـاختمان اشـاره 
اجتماعـی،  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزارتخانه هـای 
و  اقتصـاد  ترابـری،  و  راه  شهرسـازی،  و  راه 
شـورای  تجـارت،  و  معـدن  صنعـت،  دارایـی، 
سـازمان  سـاختمان،  مهندسـی  نظـام  عالـی 
آزاد  مناطـق  سـازمان  مهندسـی،  نظـام 
ایـن  در  شـاخص  مشـارکت کنندگان  از  تجـاری 

بودنـد. نمایشـگاه 

سیزدهمین نمایشگاه بین ا لمللی 
عمران و ساختمان در کیش 

کشور  حضور ۲۳ 
در نمایشگاه ایران پروژه

مصالـح،  المللـی،  بیـن  نمایشـگاه  سـومین 
تجهیزات و فناوری سـاخت و سـاز با عنوان 
سـاخت  صنعـت  المللـی  بیـن  نمایشـگاه 
شـرکت های  حضـور  بـا  ایـران«  »پـروژه 
اروپایـی از تاریـخ 4 الـی 7 اردیبهشـت مـاه 
نمایشـگاه های  دائمـی  محـل  در   96 سـال 

شـد. برگـزار  تهـران  المللـی  بیـن 
کـه از غرفه  حامـد مظاهریـان معـاون وزیر راه 
و  ایـران  سـاختمانی  شـرکتهای  سـندیکای 
بـرای توسـعه  کنـار آن مؤسسـه تحقیـق  در 
کـرده  بازدیـد  انـرژی   و  احـداث  صنعـت  در 
بود، این نمایشـگاه را فرصت مناسـبی برای 
کـرد. به  گفتگـو بـا شـرکتهای خارجـی عنـوان 
حاشـیه  در  وی  نمایشـگاه«  »عصـر  گـزارش 
المللـی  بیـن  نمایشـگاه  سـومین  افتتـاح 
در  اینکـه  بیـان  بـا  پـروژه  ایـران  سـاختمان 
کشـور و  نمایشـگاه ایـران پـروژه بیـش از 23 
مختلـف  کشـورهای  از  شـرکت   150 حـدود 
گفـت: ایـن نمایشـگاه  کردنـد  جهـان شـرکت 
کـه طرف هـای  ایـن فرصـت را ایجـاد می کنـد 
گفتگو  ایـران با طرف های خارجی مالقات و 
کنند. همچنین می توانیم از تکنولوژی های 
روز بهره منـد شـویم و در فراتـر از مرزهایمـان 
توان ارائه خدمات مهندسـی داشـته باشم. 
از  یکـی  ایـران  پـروژه    نمایشـگاه  افـزود:  وی 
و  کشـور  در  جدیـد  گرایـش  سـمبل های 
وزارت راه و شهرسـازی در تعامـل بـا جهـان 
کـه ایـن نمایشـگاه  اسـت. سـه سـال پیـش 
شـروع شـد، قبـل از آن تمـام ارتباطمـان در 
کـم شـده بـود و  ج  بخـش گسـترده ای بـا خـار
گدشـته ایـن پـروژه یکـی از ایـن  در سـه سـال 
کـه در ایـن نمایشـگاه شـاهد  نمادهـا اسـت 

هسـتیم.  آن 
کاری نمایندگان شرکت کننده در این  زمینه 
کلـی  نمایشـگاه شـامل تجهیـزات و وسـایل 
سـاختمان،  تاسیسـات  ساختمان سـازی، 
آالت،  ماشـین  بـرق،  و  انـرژی  راه حل هـای 
چـوب،  آلومینیـوم،  فلـز،  فـوالد،  سـنگ، 
و  دسـتگاه ها  بهداشـتی،  ظـروف  سـیمان، 

بـود.  و...  مهندسـی  خدمـات  اتصـاالت، 
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و  ســاختمان ها  مجــری  ســازمان  مدیرعامــل 
تاسیســات عمومــی و دولتــی گفــت: پیمانــکاران 
و ســازندگان پروژه هــای عمرانــی بایــد خــود را بــا 

تصمیمات دولت تطبیق دهند.
بــه گزارش خبرگــزاری مهر ، محمدجعفــر علیزاده 
گفــت: مجلــس بــرای ســال 96 اعتبــار خوبــی به 
سازمان مجری ساختمان های دولتی تخصیص 
داده انــد. همچنیــن 600 میلیارد تومــان از محل 
یــک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ســاخت 
ســازمان  ایــن  بــه  جــاری  ســال  در  بیمارســتان 
تخصیص داده شــده که نسبت به سال گذشته، 

100 میلیاردتومان افزایش دارد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: پروژه هایی 
همچــون طــرح توســعه حــرم حضــرت معصومــه 
)س( و ساخت ورزشگاه ها، ندامتگاه ها و مصالی 
امام خمینی )ره( تهران از جمله پروژه هایی است 
کــه کمــاکان مانند ســابق فعال هســتند. علیزاده 
تصریــح کــرد: در بخــش ســالمت تخصیص هــای 
خوبــی داشــتیم امــا در ســایر پروژه هــا همچــون 
ورزشــگاه از آنجا که بودجه ســاخت ایــن پروژه ها 
از محل انتشــار اوراق اسناد خزانه اسالمی )اخزا( 
بــوده، رونــد اجــرای ایــن پروژه هــا کندتــر اســت. 
ضمــن اینکــه جلســات متعــددی با پیمانــکاران 

و شــرکت های مشــاور برگــزار کردیــم کــه تعــدادی 
استقبال کردند و تعدادی نیز قبول نکردند اسناد 

خزانه بگیرند.
وی علــت عــدم اســتقبال پیمانــکاران پروژه هــا 
را  اســالمی  خزانــه   اســناد  اوراق  دریافــت  از 

عدم اطمینان پیمانکاران و مشاوران به اعتبارات 
اســناد خزانــه عنــوان کــرد و افــزود: ما از ســال 95 
در تمامــی مناقصاتــی کــه برگــزار می کنیــم به طور 
شفاف، اطالع رسانی و اعالم می کنیم که پرداخت 
اعتبار از تمامی ردیف های ممکن از جمله اسناد 
خزانــه خواهد بود. لــذا در تمامی مناقصاتی که از 
سال 95 به بعد برگزار شده پیمانکار الزام به قبول 
اســناد خزانه دارد که متأســفانه پذیــرش از طرف 
پیمانــکاران ضعیف اســت. به این علــت که  این 
اوراق در هنگام نقدشوندگی در بازار سرمایه، بالغ 
بــر 22 تــا 23 درصد تنزیل ســود دارد یعنی ارزش 
روز اسناد خزانه نسبت به سررسید یکساله، با 22 
درصد تنزیل ســود روبه رو است که پیمانکاران و 

مشاوران این تنزیل سود را قبول نمی کنند.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: مجموعه 
ســازندگان کشور می بایست خود را با تصمیمات 
کالن ملی و اقتصادی کشور تطبیق دهند. اگرچه 
پیش بینی می شــود این مســأله، زمان بر باشــد و 
ممکن اســت برخی از پروژه ها آسیب ببینند. اما 
امیدواریــم در ســال جــاری، حرکت مناســب تری 
بــه وجــود بیایــد و رونــد تخصیــص اســناد خزانه 
همانطــور که در قانون و الیحه بودجه پیش بینی 

شده، تسهیل شود.

اوراق جعاله تأمین مالی ساخت زیربناهای حمل و نقل جاده ای کشور به 
زودی طراحی و منتشر می شود.

به گزارش بانک مســکن، محسن فاضلیان از طراحی و انتشار اوراق جعاله 
تأمیــن مالــی زیرســاخت های حمــل و نقــل جــاده ای خبــر داد و گفت: در 
حــال حاضر کشــور بــه ایجاد و توســعه زیرســاخت ها، نیــاز فراوانــی دارد که 
توانایی هــای مالــی دولــت پاســخگوی ایجاد این زیرســاخت ها نیســت؛ از 
طرفــی بــا توجــه بــه تنگنای سیســتم بانکــی که مانــع از اعطای تســهیالت 
از محــل منابــع کوتــاه  مدت بــه مصارف بلندمــدت پروژه های کالن شــده، 
لــذا تأمیــن مالــی بلندمدت از طریق اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصی 
و از محــل بــازار ســرمایه می توانــد گزینۀ مناســبی برای تأمیــن مالی بخش 

زیرساخت باشد.
وی بــا اشــاره به وجــود ابزارهای مالی متنــوع در بازار ســرمایه ایران، اظهار 
کــرد: با این حــال تاکنون، تأمین مالی زیرســاخت های بخش حمل و نقل 
جاده ای از طریق انتشــار اوراق بهادار در بازار ســرمایه ایران اتفاق نیفتاده 
است؛ چراکه محدودیت در انتقال مالکیت دارایی در طرح های راهسازی، 
اســتفاده از ابزارهــای مالــی بــازار ســرمایه را محدود کرده و بــه همین دلیل 

طراحی اوراق بهادار پروژه محور ضروری به نظر می رسد.
یک مدیر در بانک مســکن خاطرنشــان کرد: از آنجا که ســاز و کار مشــارکت 
دولت و بخش خصوصی در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری، 

تنهــا بــه دو روش »ســاخت، بهــره بــرداری و انتقــال )BOT(« و »ســاخت، 
انتقــال و پرداخــت اجــاره بــه ســرمایه گــذار )BTL(« محــدود اســت، ابــزار 
جدیــدی در قالــب اوراق جعالــه برای تأمیــن مالی ایــن دو روش طراحی و 
مــدل عملیاتــی و دســتورالعمل پیشــنهادی آن نیز برای ســازمان بورس و 
اوراق بهادار ارســال شــد. در حال حاضر این مدل در کمیته فقهی سازمان 

بورس برای تأیید فقهی الگو مطرح شده است.
بــه گــزارش مهــر، تا بــه حال جزئیاتــی در خصــوص درصد ســود قطعی این 

اوراق برای خریداران و دارندگان آن اعالم نشده است.

معاون وزیر راه مطرح کرد؛

عدم استقبال 
پیمانکاران

 از اسناد خزانه

اوراقجعالهراهسازیمنتشرمیشود
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اولیـن  کـه  زمانـی  از  قـرن  نیـم  بـه  نزدیـک 

می گـذرد.  شـد،  تدویـن  بازاریابـی  اصـول 

کاتلـر معرفـی  کـه توسـط فیلیـپ  ایـن اصـول 

در  بازاریـاب  میلیون هـا  ذهنیـت  شـدند، 
دادنـد.  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  جهـان  سراسـر 
نداشـت،  مفهومـی  کاتلـر  از  قبـل  بازاریابـی 
کـه اقتصـاد، علـوم اجتماعـی  کاتلـر بـود  ایـن 
کسـب وکاری را بـا بازاریابـی ترکیـب  و مفاهیـم 
کـرد و بینـش متفاوت تـری را بـرای بازاریابـان 
فـرا  آن  زمـان  کنـون  ا امـا  آورد.  ارمغـان  بـه 
عمـل  کاتلـر  یافته هـای  از  فراتـر  کـه  رسـیده 
کنیـم. بازاریابـی در دهـه   آینـده بـا یـک تحول 
کـه  اسـتراتژیک مواجـه خواهـد شـد. تحولـی 
کـرد تـا متفاوت تـر  همـه   مـا را مجبـور خواهـد 
کنیـم. در ادامـه  کـرده و متفاوت تـر عمـل  فکـر 
کـه بازاریابان در  کوچکـی از آن چـه  راهنمایـی 
آورده  دهنـد،  انجـام  بایـد  آینـده  سـال های 

اسـت: شـده 
تجربه هـای  بـه  تبلیغاتـی  1-پیغام هـای 

کـرد خواهنـد  پیـدا  تغییـر  واقعـی 
و  پیغام هـا  از  می توانیـم  امـروز  مـا  چنـد  هـر 
توجـه  جلـب  بـرای  متنـوع  پیشـنهادهای 
کنیم ولی این شـرایط  مشـتریانمان اسـتفاده 
مـا  زودی  بـه  کشـید.  نخواهـد  طـول  زیـاد 
بـه  را  خودمـان  تمرکـز  شـد  خواهیـم  مجبـور 
بـر  احتمالـی  مشـتریان  توجـه  جلـب  جـای 
روی نگـه  داشـتن توجـه مشـتریان فعلی مـان 

کنیـم. متمرکـز 
بازاریابـی  سـمت  بـه  منطقـی  بازاریابـی  2-از 

کـرد خواهیـم  حرکـت  احساسـی 
گذشـته، مـا بـر ایـن بـاور بودیـم  در دهه هـای 
گـر عقالنیـت مشـتریان مان را هـدف قـرار  کـه ا
دهیـم، بـه نتایـج بسـیار مطلوبی دسـت پیدا 
کمال ناباوری می بینیم  کـرد. اما در  خواهیـم 
و  هسـتند  عاطفـی  موجوداتـی  انسـان ها  کـه 
کافـی  توجـه بـر عقالنیـت صـرف بـه هیچ وجـه 

. نیست
3-برنامه ریـزی اسـتراتژیک جـای خـود را بـه 

اسـتراتژی های تطبیقـی خواهـد داد
کوچـک  آمـاری  جامعه هـای  از  همـواره  مـا 

اسـتفاده  بـزرگ  تصمیمـات  سـاخت  بـرای 
کرده ایـم. متاسـفانه ایـن جامعه هـای آمـاری 
کوچـک مـا را دچـار اشـتباهات بسـیار بزرگـی 
در  اسـت،  برگشـته  ورق  امـروزه  امـا  کرده انـد. 
را  مـا  بزرگ داده هـا  نزدیـک  بسـیار  آینـده ای 
تحلیـل  تجزیـه  از  تـا  سـاخت  خواهنـد  قـادر 
کوچک تـر  داده هـای انبـوه بـرای تصمیمـات 
صنعـت  داده هـا  بـزرگ  کنیـم.  بهره بـرداری 

کـرد. خواهنـد  دگرگـون  را  بازاریابـی 
4-دیگـر خبـری از پیش بینی هـای احتمالـی 

و خطـای انسـانی نیسـت
بـه  ماشـین  یادگیـری  و  مصنوعـی  هـوش 
جـای  بـه  کـرد،  خواهـد  نفـوذ  نیـز  بازاریابـی 
انسـانی  اسـتدالل های  پیش بینی هـا، 
اتاق هـای  در  طوالنـی  بسـیار  جلسـات  و 
شبیه سـازی  محیط هـای  بـا  مـا  کنفرانـس، 
مواجـه  واقعـی  دنیـای  داده هـای  از  شـده 
کـه بـه مـا امکان  خواهیـم شـد. محیط هایـی 
بسـیار  خطـای  بـا  موثرتـر  تصمیم گیری هـای 

داد. خواهنـد  را  کمتـری 
سـمت  بـه  برندهـا  از  آتـی  سـال های  5-در 

کـرد خواهیـم  حرکـت  بسـترها 
کسـب  کسـب وکارها به دنبال  در قرن بیسـتم 
و  کارایـی  بهبـود  طریـق  از  رقابتـی  مزیـت 
کیفیـت محصـوالت خـود بوده انـد. امـا دیگـر 
مشـتریان  و  انحصـاری  بازارهـای  از  خبـری 
می بایسـت  کسـب وکارها  نیسـت.  کم توقـع 
قلمـرو خـود را بسـازند و دارایی هـای خـود را 

دهنـد. گسـترش 
دیجیتـال  فناوری هـای  و  تکنولوژی هـا 
که رویکرد سنتی  کرده اند  بازاریابان را مجبور 
کسـب وکارها نیاز  کنون  خـود را تغییـر دهند. ا
کاربردی و ارزشـمند  بـه دارایی هـای جـذاب، 
برنـد  از  بایـد  کسـب وکارها  واقـع  در  دارنـد. 
شـدن به سـمت ایجاد بسـتری برای مشتری 
کننـد. اما بسـتر چیسـت و چگونه  تغییـر پیـدا 

کـرد؟ می تـوان یـک بسـتر خـوب ایجـاد 
فیزیکـی  سـاختارهای  بسـترها  یـا  پلتفـرم 
داخـل  را  چیـز  همـه  می تواننـد  کـه  هسـتند 
معنـی  بـه  پلتفـرم  گرچـه  ا دارنـد.  نگـه  خـود 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  نیـز  مـدارک  و  اسـناد 
دیجیتـال  عصـر  در  پلتفـرم  امـا  می گیـرد، 

صنعت بازاریابی
 در 10 سال آینده

 چگونه تغییر خواهد کرد؟ 
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کشـورهای مختلف جهان هرسـاله روز  مردم 
22 آوریـل )دوم اردیبهشـت( را بـه عنـوان روز 
بـه  توجـه  و  گاهـی  آ افزایـش  بـا هـدف  زمیـن 
بـر اسـاس  محیـط زیسـت جشـن می گیرنـد. 
امـروزه  آلودگـی  شـده،  منتشـر  گزارش هـای 
بـرای  تهدیـد  تریـن  ک  خطرنـا و  بزرگتریـن 

می آیـد. حسـاب  بـه  انسـان  سـالمت 
کـه سـازمان سـالمت جهانـی آن  گزارشـی  در 
کـرده اسـت بـه تمیزترین شـهرهای  را منتشـر 

روی زمیـن اشـاره می کنیـم.
پایتخـت  در  سـوئد:	 پایتخـت	 	/ اسـتکهلم	
ح سبز اجرا شده است که در نتیجه  سوئد طر
کربـن در ایـن شـهر ح انتشـار   اجـرای ایـن طـر
کاهـش نـود  دهـه  ابتـدای  از  درصـد   25 تـا    

 یافته است.
ویلینگتـون  نیوزلنـد:	 پایتخـت	 ویلنگتـون/	
و  زیبـا  مناظـر  داشـتن  بـه  کـه  اسـت  شـهری 

اسـت. معـروف  ک  پـا هـوای 
کت بـا  کانبـرای	/	اسـترالیا: شـهری آرام و سـا
کـه تنهـا 400 هـزار نفـر  کـم جمعیـت پاییـن  ترا

در آن زندگـی می کننـد.
کانـادا: یکـی از مهندسـان  اوتـاوا/		پایتخـت	
فضـای  شـهر  ایـن  در   1950 سـال  در  معمـار 
سـبزی به مسـاحت 126 مترمربع درون شهر 
گسـترش فضای سـبز در این شـهر  و با هدف 

کـرده بـود. طراحـی 
لقـب »ریکـی  ایـن شـهر  ادمبـر	/	اسـکاتلند:	

کـه لقبـی شـناخته  پیـر« را نیـز بـه خـود دارد 
اسـت. اسـکاتلند  پایتخـت  در  شـده 

کـه  اسـت  شـهری  اروگوئـه:	 مونتـه	ویدئـو	/	
گردشـگران در آن از هـوای تـازه و  کنان و  سـا
کـه بـر اسـاس  تمیـز لـذت می برنـد، مـواردی 
بـه  دوبـاره  زندگـی  شـده  انجـام  تحقیقـات 

می بخشـند. انسـان 
کمی در  تالین	/	اسـتونیا: شـهروندان بسـیار 
نقـل شـخصی  و  از وسـایل حمـل  ایـن شـهر 

می کننـد. اسـتفاده 
هلسـینکی  مقامـات  فنالنـد:  	/ هلسـینکی	
ح حمل و نقـل عمومی  بـه دنبـال اجـرای طـر
از  را  شـهروندان  کـه  هسـتند  شـهر  ایـن  در 
بی نیـاز  شـخصی  خودروهـای  از  اسـتفاده 

می سـازد.
کـه  شـهری  کـو:	 مونا پایتخـت	 	/ کـو	 مونا
جهـان   1 فرمـول  مسـابقان  اغلـب  میزبـان 
زندگـی  آن  تنهـا 37 هـزار خانـوار در  و  اسـت 

. می کننـد
شـهروندان  اسـپانیا:  پایتخـت	 	/ مادریـد	
از  تـا  می دهنـد  ترجیـح  مادریـد  کن  سـا
و  تفریـح  بـرای  شـهر  ایـن  خیابان هـای 
و  کننـد،  اسـتفاده  رانندگـی  نـه  و  سـرگرمی 
برخـالف دیگـر شـهرهای اسـپانیا رسـتوران ها 
ایـن  کوچه هـای  و  خیابان هـا  در  کافه هـا  و 

گرفته انـد. قـرار  شـهر 

ین  تمیزتر
شهرهای جهان کدام اند؟

مبتنـی  فیزیکی)امـا  سـاختار  همـان 
موفق تریـن  اسـت.  تکنولـوژی(  بـر 
کسـب وکارها در سـال های آینـده فضـای 
خـود  جـذاب  و  مخصـوص  دیجیتالـی 
بـه سـمت  را سـاخته و مـردم مشـتاقانه 
آن هـا خواهنـد رفـت. چـون مـردم عالقـه  
بسـیاری بـرای مانـدن در این بسـترهای 
پلتفـرم  را  آن  نـام  دارنـد،  دیجیتالـی 

نـد. نهاده ا
اسـنپ  یـا  و  اوبـر  ایربی ان بـی، 
کسـب  وکارهایی هسـتند  از  نمونه هایـی 
را  خـود  منحصربه فـرد  بسـترهای  کـه 
راه انـدازی  جهـان  مختلـف  نقـاط  در 
اسـتارت آپ هایی  این هـا  کرده انـد. 
در  بزرگـی  انقالب هـای  کـه  هسـتند 
آورده انـد. وجـود  بـه  مختلـف  صنایـع 

کسـب وکار سـنتی هم می تواند  اما آیا یک 

بلـه،  بسـازد؟  را  خـود  مخصـوص  بسـتر 

یـک  از  بـارزی  نمونـه    جنرال الکتریـک 

ترکیـب  بـا  کـه  اسـت  قدیمـی  کسـب وکار 

در  اشـیا  اینترنـت  بـا  خـود  محصـوالت 

اسـت.  بـزرگ  تحـول  یـک  سـاخت  حـال 

اسـت  معتقـد  شـرکت  ایـن  مدیرعامـل 

 10 جـزو   2020 سـال  تـا  الکتریـک  جنـرال 

نرم افـزار  تولیـد  در  جهـان  برتـر  شـرکت 

می توانیـد  هـم  شـما  پـس  بـود.  خواهـد 

داشـته  را  خـود  منحصربه فـرد  بسـتر 

کافیسـت بـه قـدرت اعجاب انگیز  باشـید، 

تکنولـوژی بـاور داشـته باشـید و به سـمت 

کنیـد. حرکـت  آن 

کاتلـر بازاریابی را  کـه  بنابرایـن همان طـور 

کسـب وکار آشـتی داد،  با اسـتانداردهای 

مـا نیـز بایـد مابیـن بازاریابـی و تکنولـوژی 

کنیـم  بـاور  بایـد  مـا  کنیـم.  برقـرار  صلـح 

بـه  مـا  بـرای  را  چیزهایـی  تکنولـوژی 

نمی توانیـم  حتـی  کـه  مـی آورد  ارمغـان 

تصـورش را بکنیـم. صنعـت بازاریابـی نیـز 

امـان  در  تکنولـوژی  دنیـای  تغییـرات  از 

مانـد. نخواهنـد 
*منبع: آی بازاریابی
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فدراســیون  اردیبهشــت   12 شــنبه  ســه  روز 
صنعت آب ایران میزبان اعضای هیأت مدیره 
آقــای  جنــاب  و  آب  بــه  وابســته  تشــکل های 
مهنــدس علیرضــا دائمی معــاون برنامــه ریزی 
و امــور اقتصــادی وزارت نیــرو و جنــاب آقــای 
کیخــا نماینــده دوره هشــتم  دکتــر احمدعلــی 
اســالمی و  شــورای  مجلــس  در  زابــل  دهــم  و 
همکار ایشــان خانم دکتر سیاوشــی بودند تا با 
حضور نمایندگانــی از بخش خصوصی، دولت 
کشــور  و مجلــس مســائل مربــوط بــه آب را در 
کننــد. در ایــن دیــدار حضور و توســعه  بررســی 
بخــش خصوصــی در مدیریــت آب  مشــارکت 
کشــور با دو ســرفصل موانع منتســب به دولت 
و موانــع منتســب بــه بخش خصوصی بررســی 

شد. 
در ابتــدای ایــن نشســت	مهنــدس	اســمعیل	
هیأت مدیــره  رئیــس  طوســی	 مســگرپور	

کــرد: ایــن جلســه، دیــدار  فدراســیون عنــوان 
نــوروزی در ادامــه تبــادل نظــر دربــاره وظایــف 
کرده ایم، است.  که آغاز  کارهایی  فدراسیون و 
کمــک  کــه بــا  در ایــن جلســه  ســعی می کنیــم 
شــما درباره اهداف فدراسیون به جمع بندی 
که مأموریت ما چیست.  چرا  برســیم و بدانیم 
گرچــه بحــث چشــم انداز تهیــه شــده ولــی  کــه 
گام هــای اجرایــی به تبــادل نظر بیشــتری نیاز 

دارد. 
اتــاق  ابتــکار  بــا  فدراســیون  ایــن  افــزود:  وی 
بازرگانی، وزارت نیرو، پیمانکاران و مشــاوران، 
در  علمی شــاغل  مجامــع  و  تولیدکننــدگان 
واحــد  صــدای  ایجــاد  هــدف  بــا  آب  صنعــت 
شــکل  خصوصــی  بخــش  در  آب  مدیریــت 
گذاری  گرفــت تــا بــا تصمیمات دولــت بــرای وا
فراهــم  بعــدی  اقدامــات  زمینــه  تصدی گــری 
کردیــم دســت اندرکاران را بــا  شــود. مــا تــالش 

کنیــم. وظایف  هــدف مشــترک دور هــم جمع 
ما مثل اصناف نیست و رقابتی در امور صنفی 
کاری فراتشــکلی مدنظــر اســت مثل  نداریــم و 
تبــادل نظــر بــا مجلــس، دولــت و حمایت گری 
که تغییر  کنونــی  از اصنــاف به ویژه در شــرایط 
دولــت  و  می افتــد  اتفــاق  دولــت  مهمــی در 
کمتر در بخش سرمایه گذاری  گرفته تا  تصمیم 
سیاســت گذاری  نقــش  بیشــتر  و  شــود  وارد 
داشــته باشــد. ایــن امر مــا را به تغییــر پارادایم 
تشــویق می کند تا پروژه ها را از سرمایه گذاری، 
کنیــم. بایــد  ایــن  مدیریــت و اجــرا پی گیــری 
و  اجرایــی  راهکارهــای  و  جدیــد  مأمویــت 
کنیم.  تنگناهای آن  را بشناسیم و تبادل نظر 
ح  که بحث توســعه مطر در 50-60 ســال اخیــر 
شــده عمدتــًا دولت مبتکرآن بوده اســت. ولی 
تصدی گــری،  کنــار  در  توســعه،  بحــث  صرفــًا 
کارهــای آموزشــی، ترویجــی  و فرهنگــی را هــم 

هم	اندیشی	نمایندگان	بخش	خصوصی		
دولت	و	مجلس		درباره	مدیریت	آب	

 در دیدار اعضای هیات مدیره تشکل های وابسته به آب صورت گرفت
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که  دربــر می گیــرد. امیدواریــم این مأموریــت را 
گرفته ایم، و به خوبی انجام دهیم. در  برعهده 
حوزه آب، به عنوان ثروت بین نســلی مراقبت 
ویــژه می طلبــد. تغییــر اقلیم و آب و هــوا و.... 
کرده و باید در  وظیفه ما را به مراتب سنگین تر 

ح های توسعه آتی بر آن توجه شود. طر

حســین	 محمــد	 نشســت  ایــن  درادامــه 
مطالبــات	 ملــی	 مرکــز	 رئیــس	 شــریعت	مدار	
آقــای	 نماینــده	 و	 آب	 کشــاورزی	 راهبــردی	
بــه  ایــران  اتــاق	 ریاســت	 شــافعی	 مهنــدس	
گفت: ما میزبان شما در  ســخنرانی پرداخت و 
اتاق هســتیم. وظیفــه من به عنــوان نماینده 
اتاق، بسیار سنگین و حد اختیارات و وظایف 
در این مورد بســیار حســاس اســت. امیدوارم 
که آقای شــافعی بر عهده  از عهــده وظیفــه ای 
گذاشــته، برآیــم. در مرکــز ملــی مطالعات  مــن 
کشــاورزی و آب، همه مســائل مربوط به آب و  
کشــاورزی مورد توجــه قرار دارد.  اقتصاد آب و 
برگــزار  آب مجــازی  کنفرانــس  گذشــته  هفتــه 
تجربــه  آب،  خصوصی ســازی  مــورد  در  شــد. 
کســی  گر  که ا گذشــته و حال این اســت  من از 
گفتــن داشــته باشــد و ادعایــی  حرفــی بــرای 
که متضمن منافع ملی و صنفی  داشــته باشد 
که به  کند  باشــد، باالخره می تواند راهــی پیدا 
مقصود برســد. ما در مرکــز مطالعات راهبردی 
کشــاورزی از ســال 1390 بــه بعــد دربــاره  آب و 
ســال  کردیــم.  زیــادی  کار  اساســی،  مســائل 
1389 قانونــی در مجلس درباره تعیین تکلیف 
چاه هــای غیرمجــاز تصویب شــد، وظیفه اتاق 
نبــود ولــی به دلیــل تکلیــف قانونی دربــاره آن 
کردیم و از طریق شورای نگهبان طوری  اقدام 
کــه بــه آن عمل  جمــالت مصوبــه تنظیم شــد 
گفت می خواهد دو  نشد. دولت در سال 1390 
کند  کشت آبی اضافه  میلیون هکتار به سطح 
و با درخواست برخی همکاران ما بیانیه ای در 
ح فدک را خدمت  27 صفحــه و مخاطرات طر
مقام معظم رهبری و سران سه قوه فرستادند 
ح حق را بــه ما داد، در  و در نتیجــه مجــری طر

کار از مرحله اجرا بیرون آمد. نهایت 
وی افــزود: در زمینــه خصوصی ســازی صنعت 
کشــور مطالعــه ای طــی ســالهای 94-93  آب 
کــه چگونــه می شــود مدیریــت  انجــام دادیــم 
کرد.  گذار  صنعت آب را بــه بخش خصوصی وا
گرفت و از  بــه شــکلی وزیــر نیرو در جریــان قــرار 
کنیم؛  کــرد در اتــاق فکر آب شــرکت  مــا دعوت 

کردیم و حــدود 20 دقیقه  در ایــن اتاق شــرکت 
بحث شــد. 15 روز بعد جلســه دیگری تشکیل 
کارگروهی به سرپرستی  شد و وزیر دســتور داد 
آقــای پورمحمــدی )معــاون اجرایــی ســازمان 
نماینــده  و  شــود  تشــکیل  بودجــه(  و  برنامــه 
وزارت یعنــی آقای مهنــدس میدانی، نماینده 
و  کبــری،  ا مهنــدس  یعنــی  کشــاورزی  وزارت 
کشــاورز  نماینــده اتاق بازرگانی یعنی مهندس 
بنویســند.  نظامنامــه ای  تــا  شــدند،  معرفــی 
گفت یک ســوم پیشــنهادهای ارائه شده  وزیر 
قابــل اجراســت و بایــد یــک مقــداری بــا تغییر 
ســاختار عمل شــود و مقداری عملی نیســت. 
کــه بــرای نوشــتن  در جلســه ســازمان برنامــه 
نظامنامــه تشــکیل شــده بــود، چنــد مــورد به 
پیشــنهاد مهنــدس چیت چیان اضافه شــد از 
کشاورز  جمله فدارســیون صنعت آب، و خانه 
هــم جزو هیــأت اجرایی باشــد. دبیرخانه این 
اتــاق بازرگانــی باشــد و بنــده  کارگــروه هــم در 
امــروزه چنــد  مســئول دبیرخانــه آن هســتم. 

پیشنهاد برای تصمیم گیری آماده است.
کشــاورزی  رئیس مرکز ملی مطالبات راهبردی 
وقتهــا  بســیاری  افــزود:  ایــران  اتــاق  در  آب  و 
گــذاری بــه بخــش خصوصی  گفتــه می شــود وا
کاری  واقعــًا  آیــا دولــت  امــا  صــورت می گیــرد؛ 
کنند؟  گــذار  انجــام می دهــد؟ چه چیــزی را وا
در ایــن مــورد برنامــه مشــخصی وجــود دارد؟ 
بایــد پیشــنهاد مشــخصی ارائــه شــود تــا بعــدا 
که من در  کار مــردم معطل نماند. مثــال زمانی 

کشــاورزی بودم اجازه و اعتبار ســاخت  وزارت 
کشناسی را دادم. ولی اولین  60 آزمایشــگاه خا
کــردم نوشــتن نامــه بــه آزمایشــگاه  کــه  کاری 
کی  که شــما هیــچ خا ســازمان تحقیقــات بــود 
ک شناســی،  خا مــورد  در  نکنیــد.  آزمایــش 
زمانــی پیشــنهاد تشــکیل 5 آزمایشــگاه داده 
کــرده  خــودداری  آن  انجــام  از  دولــت  و  شــد 
گر راهکار مشــخصی ارائه شــود  بــود. بنابراین ا
ممکــن اســت در بدو امــر در برابــر آن مقاومت 
گیــرد. ولــی بعــد مســئله جــا می افتد.  صــورت 
امروزه خوشــبختانه مدیران ما به حل مسائل 

کشور.  کشوراعتقاد دارند از جمله مسئله آب 
اهــداف  دربــاره  شــریعت مدار  مهنــدس 
کســب و  گفت: بهبود  نظامنامــه توضیح داد و 
کار در حــوزه آب بــه مفهوم عــام آن در صنعت 
آب و آبفــا، ظرفیت ســازی در بخش هــای آب 
بــا هدفــت جلــب مشــارکت بخــش خصوصی، 
قانونــی  ظرفیت هــای  توســعه  و  رســانی  بــروز 
شناســایی  آب،  حــوزه  در  گــذاری  ســرمایه  و 
ســرمایه گذاری،  زمینه هــای  و  فرصت هــا 
گــذاری داخلی  تأمیــن مالــی و جذب ســرمایه 
اهــداف  جملــه  از  آب  صنعــت  در  خارجــی  و 
مهــم این نظامنامــه اســت. وی در ادامه این 
مبحث شناســایی ارائه مشوق ها و حمایت ها 
بــه بخــش خصوصــی فعــال در حــوزه صنعــت 
از  پشــتیبانی  بــرای  پنجــره واحــد  ایجــاد   آب، 
گســترش  ســرمایه گذاری، بسترســازی زمینــه 
امــر  بــه دولــت در  کمــک  تقویــت تشــکلها،  و 
تســهیل  و  دولتــی  آبــی  ح هــای  طر گــذاری  وا
در خصوصــی ســازی و ... را از دیگــر اهدافــی 
که در قالب نظامنامه مورد توجه قرار  دانســت 
کــرد: از طــرف دیگر  کیــد  دارد. وی در پایــان تا
اتــاق آماده همــکاری بــا تشــکلهای مرتبط در 

این زمینه است. 

دربــاره  مســگرپور  مهنــدس	 کیــد  تا از  پــس 
اینکــه اتاق به دنبال توســعه بخش خصوصی 
کیخــا	 در زمینــه آب اســت،	دکتــر	احمدعلــی	
و	 دهــم	سیســتان	 و	 دوره	هشــتم	 نماینــده	
بلوچســتان	مجلس	شــورای	اسالمی عنوان 
کــه در جمــع شــما هســتم.  کــرد: خوشــحالم 
البتــه پیرامــون مســائل آب می تــوان صحبت 
که ما  کــرد. امــا آب را بایــد از زاویه دیگــری دید 
کار ایســتاده ایم. در مجلــس دهم یک  کجــای 
کردم  روز خطــاب به همکاران مجلــس عنوان 
کشــور راضی نیســتم  قطعــا از وضعیت موجود 

کیخا:	 	دکتر	
کشور	ما	این	است یکی	از	اشکاالت	

که	دستگاه	ها	در	جایگاه	قانونی	خود 	
	عمل	نمی	کنند.	قرار	شده	دولت	

کند در	حوزه	سیاست	گذاری	آب	ورود	
	نه	سرمایه	گذاری	آب
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کشــور از جملــه در زمینه آب و  و نگــران وضــع 
محیــط زیســت هســتم. اما ســوال این اســت 
اساســی  قانــون  شــده ایم؟  اینگونــه  چــرا  کــه 
می گویــد: طبــق مــاده 138 دولت هــا مکلفنــد 
در چهارچــوب قانــون تصمیــم بگیرنــد و بایــد 
در هیــات بررســی و تطبیق مصوبــات دولت با 
قوانیــن مجلس، تطبیق ایــن مصوبات دولت 
که بنده 4 ســال عضو  بــا قانون بررســی شــود. 

این هیات بودم. 
گزارشی  وی افزود: در صورت تطبیق نداشتن 
وی کــه  می شــود  ارائــه  مجلــس   رئیــس   بــه 
دســتور  یــا  بگــذارد  مســکوت  را  آن  می توانــد 
گر اصالح نشــد آن  که ا اصــالح به دولت بدهد 
گر وضع خوب نیســت  قانــون لغو شــود. پس ا
بــا فــرض اینکــه دولــت بــا قانــون مــا تصمیــم 
کــه مــا در مجلــس وضــع  می گیــرد یــا قانونــی 

می کنیم قانون خوب نیســت، یــا اینکه دولت 
نماینده هــای  بــاز  کــه  دارد  قانــون  از  تخلــف 
کــه دارنــد می توانند  مجلــس بــا ابــراز نظارتــی 
قانــون  خــالف  تصمیم گیری هــای  از  مانــع 
دولــت شــوند. شــاید قانــون و نظــارت خوبــی 
نبــوده و وضــع بــه ایــن منــوال درآمــده؛ در هر 
کشــور باید به نوعی  حال برای حل مشــکالت 
کند. در پایان مجلس  مجلــس ما خوب عمل 
هشــتم هــر جــا صحبت می شــد معتقــد بودم 
نیســت.  بی تأثیــر  عقب ماندگــی  در  مجلــس 
امــا چــرا مجلــس اینگونــه می شــود؟ ایــن امــر 
که در  برمی گــردد به خود مردم؛ چــون آنهایی 
مجلــس جمع می شــوند هــم نتیجــه انتخاب 
مــردم هســتند. اتفاقــًا در ســال جدیــد دکتــر 
الریجانــی در جلســه ای غیرعلنــی، بــه عنــوان 
مدیر اســتراتژیک برخــی چالش های حکومت 
کرد  و دولــت را خطــاب بــه نماینده ها تشــریح 

کــه حــدود 20-25 مــورد بــود. امــا نتیجــه آن 
گر ایــن روند  کــه ا خطــاب بــه نماینده هــا بــود 
کشــور مبهــم خواهــد بود و  ادامــه یابــد آینــده 
که  بایــد عملکرد شــما اصالح شــود. همانطور 
موتور قانون گذاری روشن است و سریعًا قانون 
کــه در ســال 89  تصویــب می شــود. همانطــور 
من آبهای زیرزمینی را ذخایر ملی می دانستم 
کارشناســان ایــن امــر  و علی رغــم نظــر مــن و 
تصویــب شــد. بنابرایــن الزم هســت مــردم در 

کنند.  تصمیمات خود به درستی عمل 
کشور  کرد: یکی از اشکاالت  کیخا تصریح  دکتر 
که دستگاه ها در جایگاه قانونی  ما این اســت 
خود عمل نمی کنند. قرار شده دولت در حوزه 
سیاست گذاری آب ورود کند نه سرمایه گذاری 
آب؛ در ایــن دوره به عنوان ناظر شــورای عالی 
آب بــه نماینــده قوانین مجلس نامه نوشــتم، 

که  کــه شــورایعالی آب  ولــی ایراد مــن این بود 
بــرای  کشــاورزی  وزارت   10 مــاده  اجــرای  در 
سیاست گذاری در امور تولید، توزیع، و مصرف 
آب تشــکیل شــده اما تصمیمــات آن از جنس 
هماهنگــی در سیاســت ها نیســت و هــر نهــاد 
سیاســت های خاصی دارد. این نهــاد باید به 
کشــور در سیاســتها هماهنگی  نفع بخش آب 
کنــد نــه در تصویــب پروژه ها. و ایــن انحراف از 
قانــون اســت. از همین اتاق ایــران با توجه به 
که  حساســت موجــود، باعــث شــدند قانونــی 
کشــور تصویب شــده بــود به نوعی  در مجلس 
کشور  کمترین ضرر را به منافع  تصویب شود تا 
که دولت می خواست  برساند و جلوی طرحی 
کنــد و زیان بار بود بگیرنــد. پس می توان  اجــرا 
گرفــت و الزمــه آن  جلــوی اینگونــه مســائل را 
حداقل درک موجود از شرایط است. در اینکه 
اختــالف  نیســت  خــوب  کشــور  آب  وضعیــت 

نظــر نداریــم. اصــال در دنیــا یکــی از چالش ها، 
آب  بــه  نیــاز  توســعه،  شــتاب  بــا  و  اســت  آب 
زیاد شــده؛ اما در منطقه خشــک حساســیت 
بیشــتر اســت. متاســفانه امــروزه بــرای تعیین 
جمع بنــدی  و  قــوا  در  راهبردهــا  ســاده ترین 
آنهــا مشــکل داریــم. تــازه فکــر می کردنــد 130 
که  میلیــارد مترمکعب آب در دســترس ما بود 
کمتر از این  گفته شد  با شجاعت دولت جدید 
میــزان و حــدود 110 میلیارد مترمکعب اســت. 
عملیــات مدیریــت آب عمومًا فیزیکی اســت و 
از ابزارهــای مبتنــی بر بــازار بــرای مدیریت آب 

استفاده نشده است.
کرمــان افزود:  کیخا در مورد مشــکل آب  دکتــر 
در قانــون برنامــه 5 مطلبــی به اســم بازارهای 
محلــی آب وجــود دارد. به جــای بحث حمل 
کرمــان، چــرا شــرایطی فراهــم نکردیــد  آب در 
ارزش  و  شــود  مبادلــه  مــردم  بیــن  آب  کــه 
افــزوده آن افزایش یابد. این امر نهادســازی و 

ساختارسازی می خواهد.
کیخا با اشاره به تکلیف ملی برای شرکت  دکتر 
براســاس تکلیــف  کــرد:  انتخابــات عنــوان  در 
گــر مــردم ایــران در ایــن مقطع درســت  ملــی ا
تصمیم نگیرند آینده مبهمی داریم. مأموریت 
کردید  فدراســیون را صــدای واحد آب عنــوان 
کســی صــدای شــما را نشــنیده  کنــون  ولــی تا
اســت. مجلــس و ملــت ایــران صدای شــما را 
نشــنیده؛ آیــا شــما دربــاره آب احســاس خطــر 
نمی کنیــد و چرا حرف نمی زنید. من 5 مرحله 
کردم و از بین مشــاوران،  در انتخابات شــرکت 
شــما  نگفــت  کســی  NGO هــا  و  پیمانــکاران 
متخصص آب هســتید و بودن شــما می تواند 
بــه نفع آب باشــد یــا افرادی را شناســایی و به 
کنند.  مجلــس بفرســتند تــا به نفــع آب عمــل 
که توســط سایر حوزه ها عملی می شود.  کاری 
گر به آینده مملکت و خود اهمیت می دهیم  ا
بایــد ورود تخصصی و تحلیل درســتی از وضع 
طــرف  از  مخصوصــًا  دهیــم.  ارائــه  کشــور  آب 
کشــور جامعــه را بــه درســتی  فدراســیون آب 
نادرســتی  حرفهــای  وگرنــه  کنیــد.  هدایــت 
طــرف  از  یارانه هــا  برابرکــردن  چنــد  جملــه  از 
گفته می شــود. حــدود 100هــزار میلیارد  افــراد 
کارهــای عمرانــی بــود  بودجــه ســال 95 بــرای 
کارهای شــما می خوابد.  گر اصالح نشــود  کــه ا
بدانــم  می خواهــم  شــهروند  عنــوان  بــه  مــن 
ســیگنالی  چــه  انتخابــات  در  مجموعــه  ایــن 
بــرای من شــهروند دارد. من هــم در ارتباط با 
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کرســی من  که  مجلــس چــک ســفید می دهم 
کشــاورزی متعلق به شماست،  کمیسیون  در 
بــه عنــوان پشــتیبان تــا شــما حــرف بزنیــد و 
حرف شــما منتقل شــود. شــما هم باید مردم 
گاهــی مردم  را راهنمایــی درســت تــا از عــدم آ
اســتفاده نشــود. مأموریت اصلی مــن، دراین 
گر شما به  که  ا جلسه عنوان این مطلب است 
کشــور عالقمند هســتید جامعه را درســت  آب 
کنیــد و بــه معنای واقعــی صدای آب  هدایــت 
گر اشتباه رفته مسیر را بگویید  کشور باشید و ا
گــر درســت رفتــه بگوییــد ولــی مــا نقــد هــم  و ا
داریــم و ضــرورت دارد. دولــت پوســت اندازی 
زیــاد را در مجموعــه دولتــی انجــام داده اما به 
کوچــک نمی تــوان از منافع  گالیه های  خاطــر 
کار بیاید، بنده   گذشــت. هر دولتی روی  بزرگ 
در خدمت تک تک شــما بــرای تحقق اهداف 
کالم بی تفاوتــی بــس اســت  هســتم. در یــک 
کســان دیگــری بر سرنوشــت شــما مســلط  تــا 

نشوند.

مهندس	علیرضا	دائمی	معاون	برنامه	ریزی	
و	امــور	اقتصــادی	وزارت	نیــرو	ضمــن	تبریک	
فدارســیون  ایجــاد  کــرد:  عنــوان  معلــم	 روز	
کــه رکنی ضــروری بــود و جای آن  صنعــت آب 
ســالها خالــی بود نیز جــای تبریــک دارد. اتاق 
واحــد  ایجــاد  مهمــی در  نقــش  هــم  بازرگانــی 
که نشــان می دهد آب  مربــوط بــه آب داشــت 
کشــور اهمیت بیشــتری می یابد.  روزبه روز در 
به لحاظ مســائل تخصصی و اجتماعی بخش 
خصوصی نقشــی مهم در حل چالشــهای آب 
از حیطــه وظایــف  نیســت  قــرار  دولــت  دارد. 
ایجــاد  سیاســت گذاری،  شــود.  ج  خــار خــود 
نهادهای تنظیــم مقررات، حل و فصل روابط 
کننــدگان، و ..  بیــن تولیدکننــدگان و مصــرف 
بخــش  اســت.  دولــت  وظایــف  حوزه هــای  از 
کــه باید در مدیریــت آب اعم  خصوصی اســت 
کنــد. در مورد  از تأمیــن و توزیــع و مصرف ایفا 
وضعیــت ما، به دلیــل تغییر اقلیــم بارندگی ها 
از 250 میلیمتر )طی40 ســال( به 210 میلیمتر 
را  بارندگــی  گــر میــزان  ا اســت.  یافتــه  کاهــش 
کنیم به عدد آب  کشور  تقسیم بر سطح بهنیه 
کــه در بازه  تجدیدپذیــر می رســیم. ایــن عــدد 
کاهش  40 ســال، 130 میلیمتــر بود به شــدت 
ســازمانهای  پیش بینی هــای  طبــق  یافتــه، 
بین المللــی و مجموعه های علمــی و فنی این 
کــه آب تجدیدپذیــر مــا بــه 70 میلیمتــر  بــوده 

مکعب در سال خواهد رسید.
مــا  موقعیــت  از  نشــان  آمــار  ایــن  افــزود:  وی 
 106 بــه    1420 در  جمیعــت  طرفــی  از  دارد. 
که  کشــور  که ســرانه آب  میلیــون نفر می رســد 
7500مترمکعــب بــود و امــروز 1600 مترمکعــب 
اســت به زیر 1000مترمکعب می رسد. براساس 
پیش بینــی مراجــع بین المللــی میــزان تولیــد 
کشــاورزی مــا حداقــل 15 درصــد  محصــوالت 
کاهــش می یابد. ما از مرحلــه فراوانی آب عبور 
گرفتــه ایم و آب  کــرده و در محلــه بحرانــی قرار 
موضــوع اجتماعــی، سیاســی و امنیتــی شــده 
اســت. شــرایط فعلــی نشــان می دهــد بحــث 
آب و داشــتن سیاســت بلندمــدت و داشــتن 
عنــوان  بــه  شــما  نقــش  و  تســهیل گر  قوانیــن 
مدیــران شــرکتها مهم اســت. در 4 ســال اخیر 

براســاس قانــون مجلــس، 500 میلیــون دالر از 
صنــدوق توســعه ملــی برای توســعه آبرســانی 
آب رســانی  و  پیشــنهاد  کشــور  روســتایی 
ح هــای مرزی و  برداشــت و هزینه شــد. در طر
که توسط خود  توســعه سیستم های فاضالب 
شــما انجــام شــد موفقیتهای بزرگی داشــتیم. 
که شما مشکالت را بیشتر  مشــکالت هم  بوده 
کمبــود  کمبــود اعتبــار و  از مــا درک می کنیــد. 
کاهــش قیمــت نفت نیز  ح هــای عمرانــی و  طر

مزید بر علت شده است. 
کــرد: درآمدها به یک  مهنــدس دائمی تصریح 
کاهــش یافتــه اســت. تبعــات آن عمدتا  ســوم 
در شــرکتهای تخصصــی آب هــم تاثیــر داشــته 
است و لذا چالش های عدیده ای داشتیم اما 
گر بخواهیم می توانیم  مطمئن هستیم امروز ا
که به  کنیم. شرکتهای ما  دوران سخت را طی 
کمبود اعتبــار اجازه فعالیت  دلیــل تحریمهــا و 
در  کــه  شــرکتهایی  و  ندارنــد  را  مــرزی  بــرون 

رقابت برابر می توانند در جهان عملکرد خوب 
داشــته باشــند ولــی این میــدان به آنهــا داده 
نمی شــوند. منابــع محــدود و ســرمایه گذاری 
ســرعت  باعــث  می توانــد  مســتقیم  خارجــی 
توســعه شــود. ایــن مشــکالت موجــود اســت 
 ولــی علی رغــم آن حرکــت و بــه جلــو می رویــم.
  تاب آوری و تقویت و توانمندی شرکت ها و امید 
بــه آینــده و حــل مشــکالت ناشــی از تغییــرات 
اســت.  الزم  اینهــا  عملکردهــا  نفــت،  قیمــت 
که همکاری  تــالش در دولــت صورت می گیــرد 
دانــش  از  و  دهیــم  توســعه  را  المللــی  بیــن 
کنیــم. ســعی داریــم  فنــی پیشــرفته اســتفاده 
مهمتــری  نقــش  دانش بنیــان  شــرکت های 
داشــته باشند و مشکالت اقتصادی شرکت ها 
کافــی در اختیار  حــل شــود. شــرکت ها منابــع 

نداشــته انــد. در بحث اقتصــاد مقاومتی روی 
بایــد  می شــود  کیــد  تا اقتصــاد  مردمی کــردن 
کــه نقــش مــردم در  گونــه ای عمــل شــود  بــه 
باشــد  مهمتــر  اقتصــادی  تصمیم گیری هــای 
چــه به لحاظ بهــره وری، چه بــه لحاظ حفظ 
ســرمایه. مــا شــرکت های بســیار قــوی داریــم 
و برخــی افــراد پشــت این میــز بیــش از 3 دهه 
عمر دارند. شــرکت های ما باالی 30 سال سن 
دارند و ایجاد مشارکت بین المللی برای ایفای 
نقش بین المللی مهم است. باید تالش شود 
اســتاندارد اســاس  بــر  مستندســازی   نوعــی 

 بین المللی و پروژه بنک ِاِبل Bankable باشــد 
کاهش  و نــوع مدیریــت با افزایش بهــره وری و 
هزینه باشــد. الزم است مشــارکت بین المللی 

داشته باشیم.
کــرد: بحــث آب بحثی اســت  وی خاطرنشــان 
غ از دولتهــا و اتفاقــات مجلــس، آنقدر  کــه فــار
کــه با بــی توجهی  به آن، نســل  اهمیــت دارد 
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غ  آینــده بــه خطــر می افتــد. نقش همه مــا فار
کــه در معماری  از رویکــرد سیاســی این اســت 
کنیم و بتوانیم شرایط را  کشور مشارکت  آینده 

کنیم. با راهکار منطقی حل 
 مــا برنامه هــای بلندمــدت خوبی داریــم و دو 
کــه سیاســت های مدیریــت آب را  دهه اســت 
شــناختیم ولــی در اجرا موفــق نبودیم و الزمه 
آن به بلوغ رســیدن جامعه است. فدراسیون 
کنــد.  می توانــد در ایــن امــر نقــش مهمی ایفــا 
کشــور ایجاد شــود. آب  بایــد صــدای واحد در 
ج وبارو و ســنگرهای دفاعی  باید بــرای خود بر
قوی داشــته باشــد و با تغییــر دولت و مجلس 

مفاهیم آن دچار آسیب نشود. 
در ادامه جلســه نظرخواهی و پرسش و پاسخ 
توســط مهمانــان انجــام شــد و مهنــدس نادر 
عرب شــاهی مدیر شــرکت مهندســین مشــاور 
کار در محدوده  کرد:  ح اندیشان  نیز عنوان  طر
خلیج فارس و دریای عمان ســخت است چرا 
کــه از آب خوبــی برخــوردار نیســت. مطالعات 
گذشته نشان داده است با توجه به  2-3 ماه 
کشــاورزی، 20 درصد  مصرف 70 درصد آب در 
صنعت و 10 درصد موارد دیگر، ما اعتقاد داریم 
تســویه آب و نمک زدایــی از آب دریا می تواند 
کشــور ما زمین  راهــکار خوبی باشــد. مدیریت 
پایــه اســت اما جامعیت بخشــیدن بــه تامین 
انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشــیدی 
در ســواحل جنوبــی می توانــد راهگشــا باشــد 
کــه در برخــی نقاط آمریکا تجربه شــده اســت. 
کــردن آب  روش هــای متداولــی برای شــیرین 
توسط اشعه خورشید پمپ و با ظرفیت تولید 
گالن آب وجود دارد یعنی حدود 20  5 میلیون 
که حدود 30 میلیون  هــزار متر مکعــب در روز، 
گیری از اشــعه خورشید  دالر ارزش دارد. بهره 
بــرای پمپــاژ آب و نمک زدایــی راه حلــی پایدار 
کمبودهای آب در ســال های آتی  برای تامین 

است. 
کشــورهای مختلــف از  بــر اســاس بررســی مــا 
کش، تونــس، لیبی، مصر،  جملــه الجزایــر، مرا
عربســتان، ســوریه، و ایران در ســال 20 ، 25، 
کم آبی در  26 بــدون آب خواهنــد بود. البتــه  
کشور ما بیشتر دیده خواهد شد. باید  جنوب 
از طریــق برنامه ریزی مدون و مطالعه شــده، 
مونتــاز  ایــران  در  پیــش ســاخته  بخش هــای 
شــود و بــا ســاخت و انتقــال تکنولــوژی تامین 

گردد. آب 
در ادامــه	مهنــدس	محمدرضــا	طبیــب	زاده	

شــرکت های  انجمــن  هیات مدیــره  عضــو 
و  گاز  نفــت،  پیمانــکاری  و  مهندســی 
کرد: ما بخش خصوصی  پتروشیمی نیز عنوان 
داریــم یــا نــه؟ قوانین باالدســتی بــرای تعریف 
کم نداریم. بنده درخواســت  بخش خصوصی 
دارم پیغام ما را به مجلس و دولت برسانید، و 
کلمه به  از آنها بخواهید ما را به معنای واقعی 
کنند. جنابعالی  عنوان بخش خصوصی قبول 
دولــت  وقتــی   138 مــاده  طبــق  بــر  فرمودیــد 
را  آن  مصوبــه ای می دهــد مجلــس می توانــد 
گیر  کند اما متاسفانه قوانین دست و پا کنترل 
کرده است. آیا  که از مجلس عبور  زیادی بوده 
که قانون ها  در مجلس ســاختاری وجود دارد 

کند؟  را بررسی و اصالح 
گفته  وی افــزود: در مورد خصوصی ســازی به 
 مسئوالن، ما زیر 10 درصد پیشرفت داشته ایم.

کــه خصوصــی ســازی  کــه تــا زمانــی   در حالــی 
کاری صورت نمی پذیرد.  صورت نگیرد 

کــرد: قطعــا مــا  کیخــا عنــوان  در پاســخ دکتــر 
که  بخــش خصوصــی داریــم امــا در جایگاهــی 
انتظار می رود قرار نگرفته اســت. متاسفانه در 
کس در جایــگاه خود ایفای نقش  کشــور ما هر 
گــر ایــن امر محقق شــود بســیاری  نمی کنــد و ا
از امورات به درســتی عملی می شــود. اشــکال 
که افراد در موقعیت های مناســب  این اســت 
بــه جای آنکه در مســئولیت خــود حرف بزنند 
در حوزه های دیگر وارد می شــوند. البته دلیل 
اینکــه بخش خصوصی نتوانســته خود را ارائه 

کنــد و جایــگاه خــود را بیابــد می تواند توســط 
گیرد.  دولت هم مورد سوال و نقد قرار 

و امــا اصــل 138 می گویــد تصمیمــات دولــت 
رئیــس  و  باشــد  قانــون  چهارچــوب  در  بایــد 
تصمیم گیــری  حــق  وزرا  هیــات  و  جمهــور 
مجلــس  ندارنــد.  را  چهارچــوب  از  ج  خــار
معاونــت تنقین قوانین دارد اما نکته اساســی 
که اصالح و لغو برخی قوانین برای  اینجاســت 
بخــش خصوصــی منافــع دارد و ایــن بخــش 
بایــد هزینــه آن را بدهــد. مجموعــه شــما باید 
کنــد و بــا دعــوت از  در مــورد قوانیــن مطالعــه 
بــه  موضــوع  مــورد  در  کســیون ها  فرا روســای 
نتیجــه برســد.  مــا در زمینــه مالیــات چنیــن 
کردیم ولــی در زمینه آب بــه همکاری  تالشــی 

شما نیازمندیم. 

مهنــدس	رجبــی	از انجمــن متخصصیــن آب 
کــرد: شــرکت های مــا  و فاضــالب نیــز عنــوان 
امــا  نکشــیده اند  کنــار  سیاســی  جریانــات  از 
کمتر به فکر  کار آمــدن،  جریانــات بعــد از روی 
آب بودنــد. مشــکل بخــش ما مشــکل قیمت 
گذشــته  گــذاری آب اســت. در طــول 30 ســال 
کردیــم قیمــت آب بــه قیمــت  هــر چــه تــالش 
واقعی برســد به نتیجه نرســیدیم. مردم برای 
هزینــه  آب  جویــی  صرفــه  تجهیــزات  خریــد 
نمی کننــد  چــون قبــض آب آنهــا را بــه این امر 
کارخانه ها هم بــرای خرید  تشــویق نمی کنــد. 
گــذاری نمی کننــد  آب تصفیــه شــده ســرمایه 
چــون قیمت آب حاضــر برای آنها بــه صرفه تر 
اســت. بایــد فرهنــگ قیمت آب عوض شــود. 
که تفکــر افزایش قیمــت آب در همه  تــا زمانــی 
مجموعــه شــکل نگیرد بــه جایی نمی رســیم. 
گــر بخواهیم صدای آب به جایی برســد باید  ا
کنتــرل آب پرداخــت شــود. بــه نظــر من  پــول 
کمپینی برای افزایش قیمت آب تشــکیل  باید 
کــرد بــرای بهبود  کیــد  شــود. وی همچنیــن تا
اوضــاع پیمانــکاران و مشــاوران نبایــد طلبکار 
باشــند و پرداخــت بدهی آنها بــا اوراق تا چند 

سال آینده قابل تداوم نیست. 

	مهندس	مسگرپور نیز عنوان کرد: صنعت آب 
کــه نمی توانــد محصول  صنعت فقیری اســت 
خــود را بفروشــد. بحث هــای آب در بــازار آب 
ح شــده اســت تــا قیمت  و اتــاق فکــر اتاق مطر
واقعــی آب پیــدا شــود و مــردم مــا بداننــد چــه 

ثروت بین نسلی را داریم از دست می دهیم. 

مهندس	دائمی:
	ما	برنامه	های	بلندمدت	خوبی	داریم	و	
که	سیاست	های	مدیریت	 دو	دهه	است	
آب	را	شناختیم	ولی	در	اجرا	موفق	نبودیم	
و	الزمه	آن	به	بلوغ	رسیدن	جامعه	است.	

فدراسیون	می	تواند	در	این	امر	نقش	
کند.	باید	صدای	واحد	در	 مهمی	ایفا	
کشور	ایجاد	شود.	آب	باید	برای	خود	

برج	وبارو	و	سنگرهای	دفاعی	قوی	داشته	
باشد	و	با	تغییر	دولت	و	مجلس	مفاهیم	

آن	دچار	آسیب	نشود.	
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مدیربازرگانــی  کــزاد	 پا احمدرضــا	 مهنــدس	
شــرکت وینوپالســتیک و عضو انجمن صنعت 
کالن  کرد: مــا هدف  پی.وی. ســی نیــز عنوان 
کشــورهای توسعه  کشــور نداریم. بزرگترین  در 
یافتــه یک هدف برای قدم هــای خود دارند و 
آن توســعه پایــدار اســت یعنی بپذیریــم منابع 
مالــی محیطی محدود اســت و هر قدمی برای 
کردن منابع نشــان از اشــتباه بودن راه  ضایــع 
اســت. متاســفانه تمام قدم های ما در جهت 
تخریــب محیــط زیســت بــوده اســت. بایــد به 
از  بــرای جلوگیــری  عنــوان بخــش خصوصــی 
کنیــم. مــا 37 درصد  پرت هــا فرهنــگ ســازی 
گر از  کــه ا پــرت در برابــر 2 درصــد آلمــان داریم 
آن جلوگیری شــود دیگر نیازی به آب شــیرین 
کن ها هم نیســت. هدف باید مشــخص باشد 
کــه بــرای منابــع مــا مســئله ایجــاد  و امــوری 
می کند شناســایی شود. ما ساختمان را برای 
کشورهایی  که در  20 ســال می سازیم در حالی 
که به توســعه پایدار اعتقاد دارند ساختمان را 
برای 200 ســال می ســازند تــا ســرمایه و منابع 
حفــظ شــود. متاســفانه مــا بــا ســعی و خطــا 
کــه از بخش خصوصی  زندگــی می کنیم . حاال 
گذاری  می خواهند وارد توســعه آب و ســرمایه 
مــا  صنعــت  کــه  شــود  دقــت  بایــد  شــود  آن 
نتوانســته بازسازی شــود چون درگیر روزمرگی 
گذاری  گــر از مــا انتظــار ســرمایه  هســتیم امــا ا
که جزو تخصص ما نیســت و ورود به آن  بــرود 
کارهــای جاری ما اســت.  بــه معنای نابــودی 
پــس دولــت بایــد از بــازار ســرمایه آب حمایت 
کــه در  و همــه شــرکت های آب، ســرمایه ای 
اختیــار دارنــد بــه آن بــازار بیاورنــد تــا ســرمایه 
گــذاری شــود. دولــت باید از بــازار ســرمایه آب 
گــذاران از معافیــت  کنــد و ســرمایه  حمایــت 
مالیــات برخوردار باشــند تــا از تمام پتانســیل 

صنعت استفاده شود. 

در ادامــه	ادمونــد	میرزاخانیــان عضــو هیــات 
کرد: در عمر  مدیره فدراســیون آب نیز عنــوان 
کوتــاه فدراســیون بــا توجــه بــه اهمیــت بــرون 
مــرزی شــدن، فعالیت زیــادی انجــام  داد و با 
کردیم. یکی  کشــورهای مختلفی ارتباط برقرار 
غ از  از معضالت بــرای همکاری بین المللی فار
که  ح هایی اســت  بحــث تحریــم، فاینانس طر
گانــه باید دیده شــود.  بــرای آب بــه طــور جدا
ســرمایه گذاری  بــازار  ایجــاد  بــرای  پیشــنهاد 
از  یکــی  کشــور  آب  فعالیت هــای  بــورس  یــا 

که می توان به  زیرســاخت های اساسی اســت 
کــرد. قوانین مربــوط بــه فاینانس، در  آن فکــر 
تبصــره 3 مــاده واحــد بودجه امســال افزایش 
ســقف را داشــتیم امــا با توجه به نــوع بازدهی 
کاری  ح هــای آبــی نیازمنــد ایجــاد ســاز و  و طر
که خواهشــمندم در دولت و مجلس  هســتیم 
با نگاه ویژه به آن پرداخته شود. امیدواریم با 
کشور را به وجود  ح های آبی  کار طر این ساز و 
نیازمنــد  از بخش هــا  کــدام  البتــه هــر  آوریــم. 
کار اســت و با نســخه واحد این امر  یک ســاز و 

ممکن نیست. 

مهنــدس	اســمعیل	مســگرپور	طوســی نائب 
نیــز  فدراســیون   مدیــره  هیــات  اول  رئیــس 
در  مهــم  بحث هــای  از  یکــی  کــرد:  تصریــح 
خصوصی ســازی صنعت آب، بحث بروکراسی 

بخــش دولتــی اســت. ماهاتیــر محمــد چنــد 
ســال پیــش بــه ایــران آمــده بــود و در پاســخ 
ســوال مــن دربــاره مشــکل خصوصــی ســازی 
کــه بــه  گفــت: بزرگتریــن مشــکل مــا ایــن بــود 
کنیم بخش  همــکاران خــود در دولت تفهیــم 
خصوصــی شــریک ما اســت نــه رقیب مــا و هر 
چــه درمی آورد درصدی از آن متعلق به دولت 
کند. ما  کار  که بهتــر  کنیــم  کاری  اســت و بایــد 
از دولتمــردان تقاضــا داریم ایــن امر را بفهمند 
کــه بخــش خصوصی شــریک شــما اســت و در 
مقابل شــما نیســت و تمــام الگوهای توســعه 

گذشته است.  جهانی از همین مسیر 
کرد: برای اجرایی شــدن  کیخا نیز عنوان  دکتر	
مشــکالت فاینانــس طرحهــای عمرانــی مــا به 
عنــوان نماینده نمی توانیم الیحه بدهیم ولی 
بدهیــم.  قانــون شــدن  پیشــنهاد  می توانیــم 

امــا بایــد دیــد مشــکل فاینانــس خــالء قانونی 
اســت یــا دولــت تکلیف قانونــی خــود را انجام 

نمی دهد، تا به آن رسیدگی شود. 
گذاری آب تردید  وی افزود: در رابطه با قیمت 
کنون بیشتر راه حل های مدیریت  که تا ندارم 
آب فیزیکی بوده و به سمت راه حل اقتصادی 
نرفته ایم. شاید وزارت نیرو مایل باشد قیمت 
آب را بــاال ببــرد امــا آیــا از لحــاظ قانونــی قــادر 
کند اما  اســت؟ قانون را باید مجلــس تصویب 
وقتــی نماینــده مجلــس در این باره احســاس 
کند.  نیــاز نــدارد چگونــه قانــون آن را تصویب 
کــه بایــد احســاس نیــاز را  ایــن شــما هســتید 
کنیــد. وگرنــه عنــوان دکتــرای خود من  ایجــاد 
اقتصاد آب- از اســترالیا- است و می دانم تنها 
کشــور تغییــر قیمت  چــاره اصــالح مســائل آب 
اســت.  مرکز پژوهش های مجلس هم شورای 
پژوهــش آب راه انداختــه تــا مشــاور تخصصی 

مهندس		مسگرپور	طوسی:
	یکی	از	بحث	های	مهم

	در	خصوصی	سازی	صنعت	آب،	بحث	
بروکراسی	بخش	دولتی	است

ما	از	دولتمردان	تقاضا	داریم	این	امر	را	
که	بخش	خصوصی	شریک	شما	 بفهمند	

است	و	در	مقابل	شما	نیست	و	تمام	
الگوهای	توسعه	جهانی	از	همین	مسیر	

گذشته	است.	
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به مجلس بدهداما  ما باید ســاختار و عملکرد 
کنیم . آنچــه می بینید برون  نهادهــا را اصــالح 
گرفتار  که ما در آن  داد همین ساختارها است 

هستیم. 
هنــوز  کــرد:  عنــوان  شــرکت کنندگان  از  یکــی   
کشاورزی با ارگان های مشابه  مرزبندی جهاد 
کــه  کاری  حداقــل  نیســت.  مشــخص  خــود 
کــردن  مجلــس می توانــد انجــام دهــد شــفاف 
باعــث  کــه  اســت  کشــاورزی  جهــاد  وظایــف 
گیری ها نشــود و تاثیر ســوء  تداخل در تصمیم 
آن در وضعیــت آب روشــن شــود. وی دربــاره 

مهاجرات متخصصان آب نیز هشدار داد.

رئیــس هیأت مدیــره  مهنــدس	رضــا	موســوی	
سرمایه گذاری شرکت دماوند نیز خواستار تشکیل 
جلساتی در اتاق ایران برای بررسی تکنولوژی های 

جدید و به روز کردن صنعت آب شد. 

مهندس	علی	نیا از ســازمان نظام مهندســی 
بــه  خواســت  کشــور  مســئولین  از  نیــز  کشــور 
ظرفیت هــای نیــروی انســانی بهــا دهنــد و بــه 
منابــع ملــی بــا نگاه بخشــی نــگاه نکننــد. وی 
از  اســتفاده  و  مصــرف  فرهنــگ  کــرد  کیــد  تا

گشا باشد. ظرفیت ها می تواند مشکل 

کــرد: اســتفاده از  مهنــدس	دائمی نیــز عنــوان 
ح هــای وزارت نیــرو  آب خلیــج فــارس جــزو طر
کنــون 110 آب شــیرین کن در آنجا جا  اســت و تا
ح فکر درســتی  گذاشــته شــده اســت. این طــر
اســت و بخــش خصوصــی در آن وارد خواهــد 
کیلومتر هدف نیســت و  شــد. البته عرض 500 

 پیــش بینــی تامیــن آب در فاصلــه 100 متــری 
اســت. سیســتم نمــک زدایــی هــر روز توســعه 
گیــرد.  بایــد ســی.کی.دی صــورت  و  می یابــد 
در مــورد قوانیــن هم مــا نیاز به تنقیــح قوانین 
گــذاری آب مهــم اســت  داریــم. بحــث قیمــت 
کشــاورزی  و وزارت نیــرو در مــورد آب شــرب و 
کنــد امــا  کنتــرل  کــه بــا آن  پیشــنهاد داشــته 
متاســفانه معمــوال بــه نتیجه نرســیده اســت. 
گذاری مهم اســت. باید  بحــث تعرفه و قیمت 
بــه بهره وری و اســتفاده صحیح از طرحها هم 
ح ها، قانون  توجه شود. در بحث فاینانس طر
نوشــته 50 میلیــارد دالر ولــی در واقــع ابــزار آن 
موجود نیست. بانکها و حل معادالت جهانی 

کســی حاضــر  کمتــر  در ایــن بــاره مهــم اســت. 
کشــور فاینانس غیــر دولتی  اســت ســدی را در 
کنــد، از طرفی فاینانس دولتی هم محدودیت 
نیــرو  وزارت  دولتــی،  بروکراســی  دربــاره  دارد. 
خــود را رقیــب بخــش خصوصــی نمی دانــد و 
گر بخــش خصوصــی می داند  خــود را تســهیل 
گر  و ســعی دارد بخــش خصوصی رشــد یابــد. ا
می خواهیــم قوانیــن اصــالح شــود بایــد هزینه 
کــه حضور فعــال و پیگیــری مداوم  اصالحــات 
است پرداخت شود. ما امیدواریم بر مشکالت 
کشور ما ظرفیت و منابع خوبی  فائق آییم. در 

وجود دارد و باید از شرایط استفاده شود. 

کرد:  کیخا	در ســخنان پایانی خود عنوان  دکتر	
کنون  بنــده ناظر شــورای عالی آب هســتم و تا 
ندیــده ام تشــکلی دربــاره خالء قانونــی یا ایراد 
کند. ایــن امر باید مورد  قانــون به من مراجعه 
گیــرد. باید نســبت بــه تکلیف ملی  توجــه قــرار 

خود حساس باشیم.

مهنــدس	ســاالر	علیــاری نیــز در پایــان دیدار 
بــا درخواســت از حاضــران جهــت جمع بندی 
و  دولــت  مجلــس،  راس  ســه  کــه  ای  جلســه 
بخــش خصوصی در آن حاضر بودند خواســتار 
اعتبــار  و  اعتمــاد  ایجــاد  مــورد  ســه  پیگیــری 
گــذاری، حــل  ح هــای قابــل وا در متولیــان طر
مســائل قانونــی تامیــن ســرمایه و تصمیمــات 
ح و برنامه ریزی برای مســئله  آن، و دادن طــر

قیمت آب شد. 

مهندس	دائمی:
درباره	بروکراسی	دولتی،	وزارت	

نیرو	خود	را	رقیب	بخش	خصوصی	
گر	بخش	 نمی	داند	و	خود	را	تسهیل	

خصوصی	می	داند	و	سعی	دارد	
گر	 بخش	خصوصی	رشد	یابد.	ا
می	خواهیم	قوانین	اصالح	شود	
که	حضور	 باید	هزینه	اصالحات	

فعال	و	پیگیری	مداوم	است	
پرداخت	شود.	
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کانــال  در  یادداشــتی  در  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس 
تلگرامــی اش در خصــوص کنتــرل رشــد نقدینگــی و 

تامین مالی نظام بانکی توضیح داد.
به گزارش عصرایران، متن یادداشت ولی اهلل سیف 

رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
بــا موفقیت هــای  ایــران در ســال گذشــته  اقتصــاد 
قابــل توجهــی بــه لحــاظ ثبــات در بــازار ارز، تــداوم 
رونــد کاهشــی نــرخ تــورم و دســتیابی بــه نــرخ تــورم 
اقتصــادی  رشــد  هم زمــان  حصــول  و  تک رقمــی  
دو رقمــی در نــه ماهــه ســال 1395 همــراه بــوده که 
آتــی  رونــد  از  امیدوارکننــده  نشــانه هایی  جملگــی 
تحــوالت اقتصــاد ایران را بدســت می دهنــد. عالوه 
اطالعــات  آخریــن  یــاد شــده،  مثبــت  تحــوالت  بــر 
پردازش شده در خصوص رشد نقدینگی و عملکرد 
تکمیــل  نیــز   ١٣٩٥ ســال  در  پرداختــی  تســهیالت 

کننده موفقیت های مزبور است.
بر اســاس آخرین اطالعات موجود، رشــد نقدینگی 
در ســال ١٣٩٥ بــه رقــم ٢/٢٣ درصــد رســید کــه بــا 
توجه به کاهش معنی دار آن نســبت به رقم مشــابه 
سال قبل )٣٠ درصد( و نیز پایین تر بودن آن نسبت 
به روند بلندمدت رشــد نقدینگــی، اطمینان خاطر 
بیشــتری را در خصــوص کنتــرل نرخ تــورم و صیانت 

بــه دســت  ایــن خصــوص  توفیقــات حاصلــه در  از 
در  جدیــد  داده هــای  لحــاظ  بی شــک  می دهــد. 
خصــوص رشــد اقتصــادی و نیــز عملکــرد مناســب 
رشــد نقدینگــی در ســال ١٣٩٥ و ســایر مولفه هــای 
اقتصــادی، چشــم انداز روشــن تری از اقتصــاد ایران 
و  گذاشــته  نمایــش  بــه  بین المللــی  مجامــع  در  را 
جذابّیت های اقتصادی کشــور برای سرمایه گذاران 

خارجی را افزایش خواهد داد.
از ســوی دیگــر و بــا وجــود کاهــش رشــد نقدینگی، 
کشــور  بانکــی  شــبکه  پرداختــی  تســهیالت  حجــم 
در ســال ١٣٩٥ بــه رقــم ٥٤٨٣ هــزار میلیــارد ریــال 
بالغ گردیده که نســبت به رقم مشــابه ســال ١٣٩٤ 
)٢/٤١٧٣ هــزار میلیــارد ریــال( به میــزان ٨/١٣٠٩ 
هــزار میلیــارد ریــال )٤/٣١ درصــد( افزایش نشــان 
می دهــد. واضح اســت کــه با وجــود تنگنــای مالی 
ایــن  بانکــی،  شــبکه  در  ســاختاری  مشــکالت  و 
میــزان تســهیالت پرداختــی نشــان از عزم و ســهم 
بــاالی شــبکه بانکــی در تأمیــن مالــی فعالیت های 
از  یکــی  عنــوان  بــه  کــه  دارد  اقتصــادی  مختلــف 
شــاخص های مهــم عملکرد سیســتم بانکــی قابل 
ایــن موفقیت هــا  بــه  طــرح اســت. قطعــًا حصــول 
محتــرم  مجلــس  و  دولــت  حمایت هــای  بــدون 

 رییس کل بانک مرکزی:

 اقتصاد ایران بدون تورم 
ج شد از رکود خار

بدنــه  و  مدیــران  معاضــدت  و  اســالمی  شــورای 
اجرایــی بانکهــا غیرممکــن بوده اســت. در همین 
پرتــالش  از همــکاران خــادم،  کــه  اســت  جــا الزم 
و صــدوق شــبکه بانکــی تقدیــر و تشــکر کنــم کــه 
تحمــل  و  مشــکالت  از  بســیاری  وجــود  علی رغــم 
انتقــادات غیرمنصفانــه، نهایــت تالش خــود را در 
جهــت تأمیــن مالــی ســالم اقتصــاد انجــام داده و 
انجــام وظیفه و رســالت اصلی خــود را مقدم بر هر 

موضوع حاشــیه ای دیگر قرار داده اند.
خصــوص  در  گرفتــه  صــورت  تحــوالت  مجموعــه 
متغیرهای واقعی و اســمی اقتصاد در ســال ١٣٩٥، 
این پیام امیدوارکننده را تداعی می کند که اقتصاد 
کشــور بــا موفقیت از رکود خارج شــده و بــا توجه به 
غیرتورمــی بودن این دســتاورد، پویایی و ســالمت 

در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است.
توفیقــات حاصلــه در شــرایطی بدســت آمــده کــه 
بســیاری از کشــورها از جملــه کشــورهای منطقه با 
شــرایط نامناســب اقتصــادی روبرو بــوده و به تبع 
آن دســتیابی بــه چنیــن موفقیت هایــی در کشــور 
عــادی  شــرایط  بــه  نســبت  بیشــتری  اهمیــت  از 
برخوردار اســت. متاســفانه علیرغم توفیقات قابل 
کشــور،  اقتصــادی  مدیریــت  در  شــده  ذکــر  توجــه 
کمــاکان انتقــادات مغرضانــه و غیرکارشناســی کــه 
از جهت گیری هــای سیاســی نســبت بــه عملکــرد 
هــدف  بــا  عمدتــًا  و  شــده  ناشــی  یازدهــم  دولــت 
ریاســت  انتخابــات  آســتانه  در  دولــت  تخریــب 
جمهــوری صــورت می گیــرد، همچنان و با شــدت 

بیشتر ادامه دارد.
ســالم،  انتقــادات  از  مرکــزی  بانــک  کــه  چنــد  هــر 
بهبــود  بــه  کمــک  در  دلســوزانه  و  کارشناســی 
شــرایط اقتصــادی کشــور اســتقبال می کنــد، لیکن 
رویکردهای انتقادی مبتنی بر تخریب، نه تنها آثار 
مثبتی را به همراه ندارد بلکه با انتشــار و گســترش 
در  ناامیــدی  ایجــاد  جــز  نتیجــه ای  بدبینــی،  جــو 
آحــاد مختلــف جامعــه به همــراه نخواهد داشــت. 
در ایــن برهــه زمانــی و با توجه بــه نتایج و تحوالت 
مثبت اقتصادی کشــور، شایســته و بایســته اســت 
که جناح های سیاســی با خــروج از فضای تخریب، 
پتانســیل های اجتماعــی و سیاســی جامعــه را در 
جهــت بهــره بــرداری هــر چــه بهتــر از فرصت هــا و 
موفقیت های پیش آمده بســیج نمایند تا از مســیر 
آن زمینه الزم برای حل و فصل مشکالت دیرینه و 
ســاختاری اقتصاد کشــور به ویژه رفع دغدغه مقام 
فرصت هــای  ایجــاد  خصــوص  در  رهبــری  معظــم 

شغلی جدید برای جوانان فراهم آید.
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کشــیش  و  حقوقــدان  لوتــر،  مارتیــن  ـ  اول 
بــاب  میــالدی،   16 قــرن  در  آلمانــی  متجــدد 
را  پروتســتان  مذهــب  آییــن  در  اصالحــات 
آییــن  کــه بزرگتریــن اصالح طلــب  او  کــرد.  بــاز 
پروتســتان آن زمان بود کشیش ها و اسقف ها 
اتصــال  مانــع  کــه  دانســت  واســطه  هایی  را 
می شــوند،  خــدا  بــه  مســیحیان  مســتقیم 
بنابراین از طرف کشیش های سنت گرا تهدید 
و تکفیــر شــد. مهمتریــن اصالحــی کــه لوتر در 
بــه  منجــر  و  آورد  عمــل  بــه  پروتســتان  آئیــن 
ظهــور لوتریســم و پروتستانتیســم شــد، تغییر 
نــوع نــگاه پروتســتان ها بــه مقولــه ایــن دنیــا 
و آن جهــان بــود. لوتــر معتقــد بــود، برخــالف 
نگاه ســنتی کشــیش های مســیحی که میزان 

را  مســیحیان  شایســتگی 
تنفــر  و  »دوری  میــزان  بــا 
می ســنجند،  دنیــا«  از 
میــزان شایســتگی افــراد در 
اســت  »کارنامــه « ای  واقــع 
ایــن  در  خــود  از  آدم هــا  کــه 
دنیــا بــه جــا می گذارنــد. به 
وقتــی می خواهنــد  عبارتــی 
در دنیــای دیگــر، بــه آدم هــا 
روی  از  را  آن  دهنــد  نمــره 
نمی دهنــد،  آدم هــا  قیافــه 
»کارنامــه«  روی  از  بلکــه 
دنیــا  ایــن  در  آنهــا  عملکــرد 
می گوینــد  می دهنــد. 
و  خــود  بــرای  دنیــا  آن  در 
ســاخته اید  چــه  دیگــران 
معمــار  را  چیــزی  چــه  و 
اســاس،  ایــن  بــر  بوده ایــد؟ 
اتفاقــًا دینــداران و مومنــان 
بایــد بــه فکــر ســاختن دنیــا 

و برجاگذاشــتن کارنامــه ای از خــود بــه عنوان 
معیار شایستگی شان باشند.

ســه قــرن بعــد، ماکس وبــر، نابغــه آلمانــی و از 
بنیانگــذاران علــم جامعه شناســی مــدرن، در 
تئوری اصلی خود، اســاس پیشــرفت و تمدن 
غــرب را مدیــون لوتر و تغییــری که او در بینش 
پروتستانها به وجود آورد، دانست. وبر معتقد 
بــود اگــر »لوتــر« و همتــای او »کالــون« چنیــن 
تغییــری را در بینش ها به وجــود نمی آوردند، 
هرگــز مســیحیان دیندار، معمــار تمدن جدید 
نمی شــدند و هرگــز غرب پیشــرفته ی صاحب 

صنعت و تکنولوژی و رفاه  زاده نمی شد.

دوم ـ کمتــر از یک ســال پیش، درســت روز 16 
خرداد 95 )پنجم ژوئن2016( دولت سوییس 
یک همه پرســی را برگزار کردو از مردم خواست 
رأی دهنــد کــه دولــت ماهانــه 2563 فرانــک 
میلیــون   9 یــا  دالر   2600 )معــادل  ســوییس 
تومــان( بــه ازای هــر نفر حقــوق ماهانه بدون 
نــه؟ 77 درصــد مــردم  یــا  کار بگیرنــد  انجــام 
ســوییس پاســخ منفــی دادنــد و ایــن طرح در 
یــک رفراندوم عمومی رد شــد. اندیشــمندان 
و  اخــالق  پیــروزی  رفرانــدوم  ایــن  گفتنــد 
ســوییس  بــود.  ســوداگری  بــر  وطن پرســتی 
کشــوری اســت کــه »کالــون«، همتــای فکــری 
لوتــر، در آنجــا زیســت و در آنجــا عقایــد خود را 

)کــه مؤمنان بایــد کارنامه ســعی و تالش خود 
را در ایــن جهــان تکمیــل کنند( نشــر داد و در 

آنجا آرمید.
ســوم ـ مردم ایران، خوشبختانه به مدد همه 
پدیده هــای دنیــای علم، آگاهند و بســیاری از 
آنها، از رسانه ها و روزنامه نگاران بیش تر زوایای 
رخدادها را دنبــال می کنند و پیش ترند. برای 
این مردم، نقش  مار کشیدن، دیگر غیرممکن 
شــده اســت. مردم آگاه و مجهز به رسانه های 
متعــدد و متنــوع را، دیگر نمی توان فریب داد. 
مغالطــه ی »چــون فالن کس خانــه دارد، پس 
بــه او رأی ندهیــد« دیگر حاصلی نــدارد چون 
مــردم بالفاصلــه می پرســند کســی کــه بعــد از 
شــصت ســال ســن و کار، نتوانســته ســرپناهی 
دســت وپا  خــودش  بــرای 
کند، چگونــه می تواند برای 
مــا دســت و پــا کنــد؟ معلوم 
اســت اگــر کســی تــوان اداره 
را نداشــته  زندگــی خــودش 
اداره  تــوان  هرگــز  باشــد، 
زندگــی دیگــران و بلکــه یک 
داشــت.  نخواهــد  را  ملــت 
دیگر به این مردم نمی توان 
بــه  را  کفایــت  معیارهــای 
عنوان معیارهای بی کفایتی 
جا زد. همچنیــن مردم آگاه 
را، بــا روش کهنــه و نخ نمای 
»وعــده در برابــر رأی« دیگــر 
داد.  جهــت  نمی تــوان 
می پرســند  بالفاصلــه  آنهــا 
وعده هایــی  بــه  بایــد  چــرا 
اعتمــاد کنیــم کــه اواًل عملی 
نمی شــوند و ثانیــًا اگر عملی 
بدتــر  قطعــًا  اوضــاع  شــوند 
بــه طــور  خواهــد شــد! ده درصــد درآمدمــان 
مصنوعی باال می رود و چهل درصد هزینه مان 

به طور طبیعی بیشتر می شود!
ایــران،  خردمنــد  و  آگاه  مــردم  خوشــبختانه 
امــروز نیــک می دانند بــرای ســاختن و دوباره 
ســاختن وطــن، بــرای اداره کشــور بــر مبنــای 
عقالنیــت و خــرد، بــرای بازگردانــدن کشــور به 
جامعــه بین المللــی و بــرای تعالی و پیشــرفت 
و آزادی و عزت ایران و برای بازنگشــتن کشــور 
به ورطــه غمبار و فجیع شــعارزدگی، مغالطه، 
فریبــکاری و بی برنامگی، باید چــه گزینه ای را 

با چشمان باز برگزینند.
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وزارت  در  بین الملــل  تجــارت  حــوزه  ادغــام 
امــور خارجــه؛ در حالــی بــه عنوان یــک وعده 
کارشناســان  کــه  می شــود  مطــرح  انتخاباتــی 
سیاســی و اقتصادی؛ آن را امــری غیرمنطقی 

و غیرعلمی می دانند.
بــه گزارش گروه پژوهــش و تحلیل خبری ایرنا، 
در اوج تبلیغــات انتخابــات 96، بازار شــعارها و 
وعده های نامزدها حسابی داغ است. از یارانه 
250 هــزار تومانــی تــا نرخ اشــتغال ســاالنه یک 
میلیونی، از فرصت سازی برای ازدواج جوانان 
تا برطرف ســاختن فقر و محرومیت در ایران و 
از رفــع ناکارآمدی و فســاد اداری تا ادغام حوزه 

تجارت بین الملل با وزارت خارجه.
در این میان ادغام حوزه تجارت بین الملل با 
وزارت خارجه وعده ای است که از سوی یکی 
از نامزدهــای انتخاباتــی مطــرح شــده اســت. 
اینکــه نامزدهــا بــر چــه مبنایــی وعده و شــعار 
می دهنــد؟ آیا در طرح شــعارها و وعده ها، کار 
علمی و کارشناســی صورت گرفته است یا نه؟ 
آیــا می توان شــعارها و وعده هــای تبلیغاتی را 
در جامعــه عملیاتــی کــرد و غیــره؛ نمونه هایی 
از پرســش هایی اســت کــه در این بــاره مطرح 

می شود.
پرســش هایی کــه در ارتبــاط بــا »ادغــام حــوزه 
تجــارت بین الملل با وزارت خارجــه« به عنوان 
عبارتــی  بــه  یــا  تبلیغاتــی  وعده هــای  از  یکــی 
برنامه های یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، 
مطرح شده است پژوهشگر ایرنا را بر آن داشت 
تــا در این زمینه با کارشناســان حوزه سیاســت 

خارجی و اقتصادی به گفت و گو بپردازد.
کارشــناس  و  تحلیلگــر  خــرم«،  علــی  »ســید 
تجــارت  بخــش  ادغــام  بین الملــل؛  مســائل 
غیرضــروری  را  خارجــه  وزارت  بــا  بین الملــل 
بــه دلیــل کوچــک  ایــران  خوانــد و گفــت؛ در 
و  ســو  یــک  از  خارجــی  سیاســت  نبــودن 
بــزرگ نبــودن تجــارت، ادغــام حــوزه تجــارت 

بین الملل و وزارت خارجه ضرورتی ندارد.
»محمود جام ساز« اقتصاددان نیز جداسازی 
حوزه صادرات و واردات از بدنه اقتصاد کشــور 
و ادغام آن در حوزه سیاســت خارجی را امری 

غیرعلمی و غیرمنطقی دانست.

بایــد در وزات خارجــه  حــوزه تجــارت خارجــی 

تقویت شود و نه ادغام
تجــارت بین الملــل یــا تجارت خارجــی یکی از 
حوزه هــای مهــم اقتصــاد اســت کــه صــادرات 

و واردات کاال یــا خدمــات بــا ارزش اقتصــادی 
شــامل  را  کشــور  یــک  مرزهــای  فراســوی  در 
می شــود. تجارت خارجی با توجــه به جایگاه 
و اهمیت آن، عاملی مهم و تاثیرگذار در رشــد 

و توسعه اقتصادی به شمار می آید.
خــرم نیــز در خصــوص ادغــام حــوزه تجــارت 
امــر  ایــن  گفــت:  بــا وزات خارجــه  بین الملــل 
پیش و بیش از هر چیز به ســاختار و موقیعت 
سیاســت و تجــارت خارجی کشــورها بســتگی 
دارد. در صورتــی که کشــوری دارای سیاســت 
در  بایــد  باشــد،  مســتقل  و  فعــال  خارجــی 
منطقه و ســطح بین المللی نیز نقش مســتمر 
و موثــری را ایفا کند بنابرایــن ترجیح می دهد 
که وزارت امور خارجه آنها مســتقل عمل کرده 

و فقط به امور سیاســت خارجی بپردازد.
وی افــزود: اما کشــورهایی هســتند کــه از نظر 
سیاســت خارجــی در پرتــو یــک کشــور بــزرگ 
دیگــر فعالیــت می کننــد، از این رو نیــاز ندارند 
کــه چیــزی را به طور مســتقل تضمیــن کنند و 
عموما در حوزه سیاست خارجی از کشور دیگر 
پیــروی می کننــد، از ایــن رو بــه ایــن امــر روی 
می آورنــد کــه تجــارت بین المللــی با سیاســت 
خارجــی آنهــا یکــی باشــد در کشــورهایی مثل 
اســت  اینگونــه  نیوزیلنــد  بحریــن،  امــارات، 
مثــال در گذشــته امــارات در سیاســت خارجی 
از عربســتان پیــروی می کــرد چــون اطمینــان 
داشــت کــه عربســتان، سیاســت خارجی این 

کشور را تضمین می کرد.
این تحلیلگر مســائل بین الملل با بیان اینکه 
»برخی کشورها نیز هستند که تجارت خارجی 
بــرای آنهــا در اولویــت قــرار دارد تــا سیاســت 
خارجــی«؛ اظهــار کــرد: ایــران هیــچ یــک از دو 

مورد یاد شــده نیســت. زیرا ایران نه سیاست 
خارجــی کوچکی دارد و نه در عرصه سیاســت 
خارجــی از کشــور دیگــری تبعیــت می کنــد. از 
نیــز  قدرتمنــدی  بین المللــی  تجــارت  طرفــی 
نــدارد کــه بخواهــد وزارت خارجــه بــه تجارت 
خارجــی اختصــاص دهــد. یا ایــن دو را ادغام 

کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون موضوع »اقتصاد و 
تجارت خارجی« در وزارت خارجه وجود دارد 
امــا بایــد تقویت شــود. بــه این معنا کــه وزات 
خارجــه بایــد ارزش و اعتبــار بیشــتری بــه امــر 
اختصاص دهد. اگــر اقدامات وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت در زمینــه تجــارت خارجــی 
کفایــت نمی کنــد، می تــوان در وزارت خارجــه 
اولویــت بیشــتری بــه ایــن کار داد، امــا اینکــه 
بخواهیــم حــوزه تجــارت خارجــی را از وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت تعطیــل کنیم و در 
وزات خارجه قــرار دهیم، برای ایران مطلوب 

و نتیجه بخش نخواهد بود.
خارجــه،  وزارت  اعضــای  خــرم؛  گفتــه  بــه 
و  بین المللــی  عرصــه  در  چــون  دیپلمات هــا 
کشــورها حضــور فعــال و مســتمر دارنــد اگــر در 
زمینــه اقتصــاد و تجــارت متخصــص باشــند 
بهتــر از هــر کــس دیگــری می تواننــد بــه ایــن 

موضوع کمک کنند. 
دیپلماســی  مراکــز  در  کــه  دیپلمات هایــی 
فعالیــت می کننــد از یــک ســو بــا دولت هــا در 
بــا  تمــاس هســتند و از دیگــر ســو می تواننــد 
شــرکت های معتبر بین المللی ارتباط بگیرند، 
بــه همین خاطــر ارتبــاط از کانال دیپلماســی 
موثــر  خارجــی  تجــارت  رونــق  در  می تواننــد 
باشــند و فعالیــت وزارت خارجــه درباره حوزه 
تجــارت به این شــکل عملیاتی تــر خواهد بود 
تا اینکه بخواهم حوزه تجارت بین الملل را در 

وزارت خارجه ادغام کنیم.

اقتصــاد،  بدنــه  از  خارجــی  تجــارت  جداســازی 

غیرعلمی و غیرمنطقی است 
تجــارت خارجــی بــه عنــوان بخــش مهمــی از 
اقتصــاد هــر کشــور، مســتلزم فراهــم ســاختن 
زیرســاختهایی در بســتر تخصصی خود است 
بــه  خارجــه  وزارت  در  دیپلماتیــک  روابــط  و 
عنــوان مکمــل این رویه به شــمار مــی رود. به 
گفته کارشناســان جداسازی حوزه صادرات و 
واردات یا به عبارتی تجارت بین الملل از بدنه 
اقتصاد و قرار دادن آن در بدنه وزارت خارجه 

راههای توسعه 
تجارت بین الملل 

در دیپلماسی



ران                                  باد  پیام 
اردیبهشت  1396
شماره 354

46

امری نادرست است.
در  را  بین الملــل  تجــارت  ادغــام  نیــز  ســاز  جــام 
وزارت خارجــه نادرســت دانســت و گفت: در این 
موضــوع که حوزه تجارت خارجــی متاثر از اعمال 
دیپلماســی همــه جانبه، منطقــه ای و دو جانبه 
با کشــورهای دیگر است شــکی نیست، اما حوزه 
دارای  خارجــه  امــور  وزرات  عملکــرد  و  وظایــف 
یــک تعریــف منحصــر بفــردی اســت کــه در تمــام 
کشــورها به آن استناد می شــود.این اقتصاددان 
بــا بیــان اینکه؛ تجــارت خارجی که عبارت اســت 
از صــادرات واردات کاال عمدتــا در حــوزه اقتصــاد 
و لزومــا بایــد تحــت نظــارت دولــت و واحدهــای 
تابعــه نظیــر ادارات گمرک و بانــک مرکزی و دیگر 
ســازمان های مرتبط قرار گیرد، افزود: جداسازی 
صــادرات و واردات از بدنــه اقتصــاد کشــور کــه در 
حــال حاضــر توســط وزارتخانــه صنعــت، معــدن 

ســازمان های  و  دســتگاه ها  دیگــر  و  تجــارت  و 
ذیربــط مدیریــت می شــود یــک اقــدام غیرعلمی 
و غیرمنطقــی اســت و حــذف ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد کــه 
باالخــره دولــت یازدهــم مجبور شــد که ســازمان 
بــا طــرح  کند.جامســاز  احیــا  مرتبــه  را دو  مزبــور 
پرســش هایی مبنــی بــر اینکه »نمی دانــم منظور 
از ادغــام یکی از مهمتریــن بخش های اقتصادی 
امــور  وزارت  در  خارجــی  تجــارت  یعنــی  کشــور 
خارجــه چیســت؟ آیــا تجــارت خارجــی هــم باید 
مستقیما درگیر مسائل دیپلماتیک با کشورهای 
دیگر باشــد؟« گفــت: ایــن ادعاها درحالی اســت 
کــه یکــی از مهمتریــن تکالیــف وزارت خارجــه آن 
است که با برقراری روابط دوستانه ودیپلماتیک 
با کشــورهای دیگر، شــرایطی امــن و مورد اعتماد 
و اطمینــان در حــوزه سیاســی فراهــم نمایــد کــه 

سیاســت  حــوزه  در  تعــادل  و  آرامــش  بالطبــع، 
خارجی، ســایر بخش های اقتصادی و اجتماعی 
کشــور را نیز تحت تاثیر عواقــب مطلوب خود قرار 
اقتصــادی  مســائل  تحلیلگــر  ایــن  داد.  خواهــد 
افــزود: اقتصــاد صــادرات محور می تواند شــرایط 
رکود را تغییر دهد و آن نیز مســتلزم این اســت که 
دولت تنها به وظایف کالســیک خود بپردازد و از 
دخالت هــای نامطلــوب در اقتصاد و بازار دســت 
بردارد.  وقت آنســت که بخش خصوصی همواره 
در  دولــت  نامطلــوب  دخالت هــای  واســطه  بــه 

اقتصاد تضعیف و منفعل شده است.
 دولــت دوازدهــم بــا تفکــر و اندیشــه اقتصــادی 
محــور  را  خصوصــی  بخــش  کــه  جدیــدی 
فعالیت هــای اقتصــادی بدانــد و بــه آن اعتمــاد 
و ایمــان داشــته باشــد بــه یــک تغییــر و تحــول 

بنیادین ساختاری بپردازد.
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شـورای  نشسـت  ششـمین  و  شـصت   
گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی با حضور 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و رئیـس اتـاق 
دسـتگاه های  نماینـدگان  از  جمعـی  و  ایـران 
دولتـی و فعـاالن اقتصـادی بـا محوریـت تعیین 
اتـاق  در  شـورا   96 سـال  کاری  اولویت هـای 

شـد. برگـزار  ایـران 
در ایـن نشسـت غالمحسـین	شـافعی، رئیـس 
اتـاق ایـران، ضمـن تقدیـر از اعضـای شـورا، وزرا 
و نماینـدگان مجلـس و به ویـژه علـی طیب نیـا، 
گفـت:  گفت وگـو  وزیـر اقتصـاد و رئیـس شـورای 
گذشـته  وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در سـال 
گفت وگـو، آن هـم  تنهـا در یـک جلسـه شـورای 
کشـور حضـور نیافتنـد  ج از  بـه دلیـل سـفر خـار
شـورا  جلسـات  در  حضـور  بـه  مقیـد  همـواره  و 

کـه جـای قدردانـی دارد. هسـتند 
را  گذشـته شـورا  نتایـج جلسـات سـال  شـافعی 
گفـت: در رابطـه بـا مسـائل  قابل قبـول خوانـد و 
اجتماعـی  تأمیـن  مـورد  در  اقتصـادی  فعـاالن 
خوبـی  مصوبـات  مالیاتـی  امـور  سـازمان  و 
تأمیـن  مـورد  در  افـزود:  شـافعی  داشـته ایم. 
اجتماعـی مقـرر شـد موضـوع خرید و فـروش در 
رسـیدگی های تأمین اجتماعی مبنا قرار نگیرد 
مبنـای  بـر  اجتماعـی  تأمیـن  بازرسـی های  و 

مصـوب  همچنیـن  باشـد.  دسـتمزد  و  حقـوق 
یـک  بـرای  کثـر  تأمیـن اجتماعـی حدا کـه  شـد 
سـال و نـه 10 سـال دفاتـر شـرکت ها را بازرسـی 
هیـات  در  کار  وزارت  نماینـده  مـورد  در  کنـد. 
تعییـن مطالبـات هم مقرر شـد نماینـده وزارت 
کار انتخـاب  کار در ایـن ترکیـب، بـا معرفـی وزیـر 

اجتماعـی. تأمیـن  سـازمان  نـه  و  شـود 
رئیـس پارلمـان بخـش خصوصـی بـا اشـاره بـه 
کمیتـه مـاده  گفت وگـو و  دائمـی شـدن شـورای 
12 )کمیتـه مـاده 76 سـابق( در قانـون احـکام 
گفـت: طبـق  کشـور  دائمـی برنامه هـای توسـعه 
تبصـره مـاده مذکـور مقـرر شـده اسـت مصوبات 
ظـرف   12 مـاده  و  گفت وگـو  شـورای  جلسـات 
کار هیـات وزیـران قـرار  کاری در دسـتور  30 روز 
جمـع  بـه  هـم  کشـور  وزیـر  همچنیـن  بگیـرد. 
اسـت.  افزوده شـده  گفت وگـو  اعضـای شـورای 
اسـتان ها  در  را  شـورا  اثرگـذاری  تصمیـم،  ایـن 

داد. خواهـد  افزایـش 
مـورد  کاری  اولویت هـای  ایـران  اتـاق  رئیـس 
گفت:  کـرد و  نظـر شـورا بـرای سـال 96 را عنـوان 
گـر در نشسـت های سـال جدیـد روی 4 الـی 5  ا
کنیـم، نتایـج بهتـری خواهیـم  موضـوع تمرکـز 

گسـترده باشـند. گرفـت تـا اینکـه موضوعـات 
و  گـذاری  وا هیـات  عملکـرد  بهبـود  شـافعی 

کـردن  انجـام خصوصی سـازی واقعـی و فراهـم 
کلـی  سیاسـت های   27 مـاده  اجـرای  شـرایط 
نیمه تمـام،  طرح هـای  گـذاری  وا  ،44 اصـل 
اسـتفاده  بـرای  الزم  امکانـات  کـردن  فراهـم 
بخـش خصوصـی از منابـع خارجـی و تسـهیل 
به ویـژه در زمینـه صـادرات  کسـب وکار  فضـای 
شـورای  کار  دسـتور  در  مـوارد  مهم تریـن  از  را 
گفت وگـو دانسـت. رئیـس اتـاق ایـران در مـورد 
گفـت: صـادرات و تولیـد دو  اهمیـت صـادرات 
موضـوع جداناشـدنی هسـتند. بـا ایـن قوانیـن 
مقـررات،  بـاالی  بسـیار  تـورم  و  درهم پیچیـده 
تولیدکننـدگان  راه  سـر  بـر  بسـیاری  مشـکالت 
صـادرات  و  تولیـد  مخـل  قوانیـن  دارد.  وجـود 

یـا اصـالح شـوند. بایـد حـذف 

نیاز به شرکت های صادراتی بزرگ
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم ضمن اشاره 
بـه مـوارد موردنظـر اتاق ایران بـرای پیگیری در 
بدهـی  گفـت:   96 سـال  در  گفت وگـو  شـورای 
دولـت بـه بانک هـا و بانـک مرکـزی هـم اولویـت 
دسـتور  اولویت هـای  جـزو  بایـد  و  دارد  زیـادی 

گیـرد. جلسـات شـورا قـرار 
کـه بـه عنـوان نماینـده  محمدرضـا نعمـت زاده 
داشـت،  حضـور  جلسـه  در  نیـا  طیـب  علیرضـا 

رسی اولویت های کاری شورای  گفت وگوی  بر
دولت و بخش خصوصی در سال 96
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صادراتـی  شـرکت های  شـکل گیری  همچنیـن 
بـاالی  حجـم  تولیـد  توانایـی  کـه  توانمنـد 
کشـورهای  بـه نیـاز  محصـوالت و پاسـخگویی 
دیگر را در مقادیر باال دارند، ضروری دانست و 
گفـت: بایـد روی این موضـوع در اتاق به عنوان 
کارشناسـی شـده  کار  پارلمان بخش خصوصی 

گیـرد. و اقدامـات عملـی صـورت 
زاده  نعمـت  سـخنان  تاییـد  ضمـن  شـافعی 
گفـت: در سـفر اخیـر بـه روسـیه متوجـه شـدم 
مـا  بـا  تجـاری  رابطـه  مـورد  در  روس هـا  گالیـه 
بـه  قـادر  ایرانـی  شـرکت های  کـه  اسـت  ایـن 
پاسـخگویی بـه نیازهـای آن هـا در مقادیـر بـاال 
رئیسـه  هیـات  در  موضـوع  ایـن  کـه  نیسـتند. 
ایـران مطـرح شـد و مقـرر شـد به عنـوان  اتـاق 
کار اتـاق  یکـی از موضوع هـای مهـم، در دسـتور 

گیـرد. قـرار 
بـا  رابطـه  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
ارزش افـزوده  بـر  مالیـات  دسـتورالعمل  اصـالح 
گذشـته  سـال  در  آن  ابـالغ  و  صادرکننـدگان 
و  گفت وگـو  شـورای  جلسـات  درنتیجـه  گفـت: 
متعاقـب آن جلسـات با سـازمان امـور مالیاتی، 
دسـتورالعمل اسـترداد مالیـات بـر ارزش افزوده 
صادرکننـدگان اصـالح و ابـالغ شـد و تابه حـال 
نشـده  دریافـت  شـکایتی  مـورد  ایـن  از  هـم 
گر موردی هسـت  کنم ا اسـت. اینجـا اعـالم می 

فعـاالن اقتصـادی بـه مـا اطـالع دهنـد.

ضرورت حضور نمایندگان مجلس 

گفت وگو در نشست های شورای 
در بخشـی دیگـری از نشسـت نماینـده	مـردم	
ایـن	 آینـده	 برنامه	هـای	 مـورد	 در	 اصفهـان	
کرد.	حمیدرضا	 شورا	پیشنهادهایی	مطرح	
گفت وگـو  شـورای  دبیرخانـه  گفـت:  فوالدگـر	
مطرح شـده  موضوع هـای  برحسـب  می توانـد 

کمیسـیون های  روسـای  جلسـات،  در 
کنـد. دعـوت  هـم  را  مجلـس   تخصصـی 

میهمـان  عنـوان  بـه  کـه  فوالدگـر  حمیدرضـا 
بـه شـورا دعـوت شـده بـود، طـرح موضوعـات 
مرتبـط با تحقق شـعار سـال؛ اقتصـاد مقاومتی 
گفـت:  اشـتغال و تولیـد را موردتوجـه قـرارداد و 
کاری مجلـس در سـال جدیـد ایـن  از اولیـن روز 
کار  دسـتور  در  آن  شـدن  اجرایـی  و  موضـوع 
ایـران  اتـاق  در  اسـت  ضـروری  کـه  گرفتـه  قـرار 
هـم بـرای اجرایـی شـدن آن برنامه ریزی هایـی 

انجـام شـود.
کمیسـیون ویـژه حمایـت از تولیـد ملـی  رئیـس 
و نظـارت بـر اجـرای اصـل 44 قانـون اساسـی بـا 
کیـد بـر لـزوم اصـالح یـا اجرایـی شـدن بعضـی  تأ
از  اسـتفاده  کثـر  حدا قانـون  گفـت:  قوانیـن 
تـوان تولیـد داخـل نیـاز بـه اصـالح دارد. قانـون 
کار و رفع موانع  کسـب و  بهبود مسـتمر محیط 
بایـد بررسـی و مشـخص شـود چـه  تولیـد هـم 
بندهایـی از ایـن قوانیـن اجرایی و چه مواردی 
نیـاز  مـوارد  ایـن  همـه  اسـت.  نشـده  اجرایـی 
کمیتـه ای  در  متمرکـز  و  تخصصـی  بررسـی  بـه 

دارنـد. مشـخص 

دغدغه های فعاالن بخش خصوصی
محمـد الهوتـی، عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق 
عـدم  نشسـت  ایـن  در  سـخنانی  طـی  ایـران، 
معافیـت فـرش و خدمـات فـرش از مالیـات بـر 
گفـت:  و  قـرارداد  انتقـاد  مـورد  را  ارزش افـزوده 
ارزش افـزوده  بـر  مالیـات  قانـون   12 مـاده 
آن  پیشـین  معافیت هـای  و  تصویب شـده 
تکـرار شـده اند امـا فـرش دسـتباف و خدمـات 
ایـن حـوزه معـاف نشـده  و   فـرش ذکـر نشـده 
بـرای  زیـادی  مشـکالت  موضـوع  ایـن  اسـت. 

اسـت. آورده  وجـود  بـه  صادرکننـدگان 

گفت وگو،  در بخش دیگری از نشسـت شـورای 
تنظیـم  و  بررسـی  مدیـر  عامـری،  محسـن 
گزارشـی از  کمیته ماده 12  پیشـنهادات شـورا و 

کـرد. عملکـرد ایـن شـورا در سـال 95 ارائـه 
طبـق سـخنان عامـری حاصـل هشـت جلسـه 
مصوبـه   18  ،95 سـال  در  شـورا  شـده  برگـزار 
کـه پنـج مصوبـه در حـوزه مالیاتـی، سـه  اسـت 
و  اجتماعـی  تأمیـن  و  کار  حـوزه  در  مصوبـه 
صـادرات  حوزه هـای  در  هـم  مصوبـات  بقیـه 
غیرنفتـی، حمایـت از تولیـد، پـول و سـرمایه و 

بوده انـد. کسـب وکار  محیـط 
رئیـس  قائم مقـام  ورزی،  سـالح	 حسـین	
گفت وگـو نیـز در همیـن  اتـاق ایـران در شـورای 
رابطـه، مهم تریـن مصوبـه شـورا در سـال 95 را 
گفـت:  و  دانسـت  اجتماعـی  تأمیـن  مصوبـات 
ایـن  مـاه  یـک  گذشـت  با متأسـفانه  گرچـه  ا

نشـده اند. اجرایـی  مصوبـات 
قائم	مقـام	 کمیجانـی،	 کبـر	 ا دیگـر،  بخشـی  در 
بانـک	مرکـزی	بـا اشـاره بـه بدهی هـای دولـت 
گذشـته،  سـال  پایـان  در  گفـت:  بانک هـا  بـه 
45 هـزار میلیـارد تومـان از محـل مابه التفـاوت 
تسـهیالت منابع خارجی برای افزایش سرمایه 
بانک هـا و تسـویه بدهـی بانک هـا بـه دولـت و 
همچنین پیش بینی معافیت سـود تسـهیالت 
کـه  تخصیص یافتـه  تومـان  میلیـون   100 زیـر 
هرچنـد رضایت بخـش نیسـت امـا بـه بانک هـا 

کمـک می کنـد. تاحـدی 
کمیجانـی افـزود: همچنیـن مبلـغ 2 هـزار  کبـر  ا
بـرای بخشـودگی وجـه  تومـان  و 250 میلیـارد 
کـه بیشـتر توسـط  التـزام تخصیـص داده شـده 
کشـاورزی  و  رفـاه  تجـارت،  ملـی،  بانک هـای 
میلیـارد   100 میـزان  تابه حـال  اسـت.  بـوده 
وصول شـده  کشـاورزی  بانـک  از  فقـط  تومـان 

اسـت.
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 (BMS(چکیده: سیســتم مدیریت ساختمان
از تکنولوژی هــای مــدرن صنعــت ســاختمان 
می باشد. تجارب ما در ایران در زمینه طراحی 
بســیار   )BMS(سیســتم مدیریــت ســاختمان
مدون نیست. در این نوشتار سعی شده است 
تجربه نویســنده در طراحی سیســتم مدیریت 

گذاشته شود. ک  ساختمان)BMS( به اشترا

1- مقدمه:
در  مســتندی  فیلــم  پیــش  وقــت  چنــد   
برندهــای  شــاخص ترین  از  یکــی  خصــوص 
خودروســازی آلمــان می دیــدم. در ایــن فیلــم 
کارخانه را توضیح  نحوه مستندســازی در این 
مــدارک  بــه  می توانســتند  طراحــان  مــی داد. 
طراحــی در دوران های مختلــف، حتی دوران 
قبــل از جنــگ جهانــی و حتــی در حین جنگ 
نوشــتار  ایــن  در  کننــد.  پیــدا  دسترســی  هــم 
ســعی شده اســت،  تجربه اندک نویسنده را از 
مراحل طراحی سیستم مدیریت ساختمان را 
گذاشته شود.  ک  با جامعه مهندسی به اشترا
بــرای طراحــی سیســتم مدیریــت ســاختمان 

مراحل زیر پیشنهاد می شود:
کارفرمــا جهــت تعیین  1. تشــکیل جلســات بــا 

سطح هوشمندسازی
کنترل  2. تهیــه جــدول I/O  لیســت، ســناریو 

تجهیزات HVAC و تهیه سناریو روشنایی 
3. انتخاب پروتکل

گرام  4. انتخــاب نوع توپولوژی و تهیه رایزر دیا
BMS

5. تهیه نقشه های تک خطی تابلوهای متاثر 
از BMS و جانمایــی سنســورها و عملگرهــا بــر 

گرام تاسیسات مکانیکی روی فلودیا
6. انتخاب برند

7. برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار

۲- سیســـــــــــتم مـــــــــــدیریت ســـــــــــاختـــــــــــمان 

:(Building Management System)
اتوماســیون  سیســتم  عنــوان  بــا  گاهــی  کــه   
ســاختمان نیز شــناخته می شود، یک سامانه 
و  کنتــرل  بــرای  کــه  اســت  رایانــه  بــر  مبتنــی 
الکتریکــی  و  مکانیکــی  تجهیــزات  بــر  نظــارت 
)ماننــد تهویه، روشــنایی، سیســتم قدرت( در 

داخل ســاختمان ها نصب می شــود. سیستم 
مدیریت ســاختمان شــامل دو بخش نرم افزار 
و ســخت افزار است، ســخت افزارها معمواًل به 
صــورت اختصاصــی بــه وســیله میکروکنترلرها 
بــه  نیــز  نرم افزارهــا  و  می شــوند  پیاده ســازی 
نوشــته  سیســتم  بــرای  اختصاصــی  صــورت 
از  سیســتم ها  از  برخــی  در  می شــوند، 
بــرای  مانیتورینــگ  و  کنتــرل  نرم افزارهــای 
کنترل و نظارت بر عملکرد بخش های مختلف 
اســتفاده می شــود. ارتباط میان سخت افزار و 
 BACnet، نرم افزار توســط یکی از پروتکل های
پیداســازی  و...   MODBUS و   LonWorks

خواهد شد.

۳- مراحل طراحی سیستم مدیریت ساختمان
تعییــن  جهــت  کارفرمــا  بــا  جلســات  تشــکیل 
ســطح هوشمندســازی: در دنیــا علــل زیــادی 
وجــود   BMS هــای  سیســتم  اجــرای  جهــت 
دارد و در تبلیغــات شــرکت های مختلف به آن 
کــه از مهمتریــن آنهــا می توان  اشــاره می شــود 
کاهــش مصــرف ســوخت، افزایــش رفــاه و  بــه 
بهره بــرداری  و  مدیریــت  و  کنین  ســا آســایش 
ایجــاد  امــا  کــرد.  اشــاره  ســاختمان  آســان تر 
ارزش افــزوده در هنــگام فــروش، یکــی از علــل 
اساســی اجرای سیســتمهای BMS می باشد. 
نیــاز اســت  کارآمــد  بــرای طراحــی مناســب و 
مزایــا و معایــب سیســتم مدیریــت ســاختمان 
کارفرمــا تشــریح شــود و میــزان هزینــه و  بــرای 
ح داده شــود. بســیار  کارفرما شــر فایــده بــرای 
ارزان  بــه  توجــه  بــا  کــه  گفــت  بایــد  صادقانــه 
بــودن انــرژی در ایران، میــزان صرفه جویی در 
مصــرف انــرژی هزینه های اولیــه و نگهداری را 
کاهش  توجیــح نمی کند. امــا از دیــدگاه دیگر، 
کمتر هوا میشــود.  مصرف انرژی باعث آلودگی 
کــه همــه افــراد جامعــه بــا آن درگیــر  مشــکلی 
هســتند و هزینــه آن را تــک تــک افــراد جامعه 
مقصــر  آن  در  کــه  آنهایــی  چــه  می پردازنــد. 
که مقصر نیســتند شاید  هســتند و چه افرادی 
ســاختمان متهم اصلی آلودگی هوا نباشد. اما 
با صرفه جویی در مصرف انرژی در ســاختمان 

کند.  کمک  کاهش آلودگی هوا  می توان در 
با توجه به بزرگ شــدن ساختمان ها مدیریت 
کاری ســهل و آســان  و بهره بــرداری آن دیگــر 
ایجــاد  و  بــرای مدیریــت ســاختمان  نیســت. 
کار و زندگــی نیازمنــد  محیطــی مناســب بــرای 
بــه اســتفاده از تکنولوژیهــای جدید هســتیم. 

گام هایی برای  طراحی و بهبود 
سیستم مدیریت ساختمان

 امین غالمی
 کارشناس  ارشد مکاترونیک،

 مهندسین مشاور  طرح و اندیشه شیوا اطلس
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همــراه  بــه  ســاختمان  مدیریــت  سیســتم 
ایــن  تجمیع ســازی  و  دیگــر  سیســتم های 
سیســتم ها میتواند در صــورت اجرای صحیح 
کار  بــه عنوان بازوی مدیر و پرســنل بهره بردار 

کنند.
سیســتم  مدیریت  ســاختمان از تکنولوژیهای 
لــذا  می باشــد.  ســاختمان  صنعــت  جدیــد 
زمینــه  ایــن  در  کارفرمــا  بــا  می شــود  توصیــه 
مشــورت شــود. مزایــا، معایــب و بــرآورد هزینه 
گــردد. بــا توجــه بــه میــزان  کارفرمــا ارائــه  بــه 
کارفرمــا در ایــن بخــش اقــدام  ســرمایه گذاری 
که چــه بســا بــا در نظرگرفتن  کــرد  بــه طراحــی 
کارفرما تامین  کنترلی خواســت  حداقل نقاط 
شــود. امــا طراحــی اصولــی می بایســت برپایــه 
کنترل و مانیتورینــگ تجهیزات جهت نیل به 

اهداف باال باید باشد.

تهیه جدول I/O  لیست 
:HVAC کنترل تجهیزات و سناریو 

 BMS قــدم در طراحــی سیســتم  مهم تریــن   
 I/O List یــا  کنترلــی  نقــاط  جــدول  تهیــه 
می باشــد. هــدف از تهیــه ایــن جــدول تعیین 
تجهیــزات  مانیتورینــگ  و  کنتــرل  ســطح 
نیازمنــد    I/O List جــدول  تهیــه  می باشــد. 
کارشناســان تاسیســات مکانیکــی  تعامــل بــا 
و برقــی می باشــد. پــس بایســتی در تهیــه این 
گرفــت تــا  کمــک  جــدول از بخــش تاسیســات 
بتــوان بــا نیازهــای آن هــا آشــنا شــد و جهــت 
کنترلــی الزم را در  تامیــن نیازهــای آن ها نقاط 
کارشناســان  گرفت. عالوه بر آن بایســتی  نظــر 
طــراح تاسیســات ســاختمان را بــا قابلیت هــا 
کــرد و حالــت  و امکانــات ایــن سیســتم آشــنا 
کارشناســان طــراح BMS و  ایــده آل همراهــی 
تاسیســات می باشــد تــا بســتر مناســب جهت 
کنند. بایســتی توجه  کارکــرد مناســب را ایجاد 
کنترل  کنترلی، حدود  که جدول نقاط  داشت 
و مانیتورینگ را تعیین می کند و از اثرگذارترین 

پارامترهای تعیین کننده قیمت می باشد.

انتخاب پروتکل
 پروتکل هــای متنوعی جهت اجرای سیســتم 
ارائــه  و  تبلیــغ  بــازار  در  ســاختمان  مدیریــت 
پرکاربردتریــن  و  معروف تریــن  امــا  می شــود. 
پروتکل هــای سیســتم مدیریــت ســاختمان، 
BACnet، LON و KNX  می باشــد. بــا توجــه 

 KNX بــه اینکه تجهیــزات تولیــد شــده برپایه
جهــت   KNX پروتــکل  می باشــد،  لوکــس 
هوشمندســازی واحدهــای مســتقل، نســبتا 

کوچــک و  لوکــس توصیــه می شــود. پروتــکل 
BACnet  و LON دو پروتــکل معتبــر در زمینه 
کنتــرل و مانیتورینــگ تاسیســات مکانیــک و 

KNX شکل شماره 1: توپولوژی پروتکل
 

BACnet شکل شماره 2: توپولوژی پروتکل
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که تجهیزات  برق می باشد. در پروژه های بزرگ 
کنترلی  متنوع اســتفاده می شود و تعداد نقاط 
نســبتا زیاد اســت اســتفاده از این دو پروتکل و 
 تجهیزات مربوطه توصیه می شود. مقایسه این 
دو پروتکل بحثی تخصصی و چالشی می باشد 
کــه نیازمند مجال و فرصت دیگر دارد. اما بطور 
پروتــکل  کــه ســرعت  گفــت  خالصــه می تــوان 
BACnet   بیشتر از LON است. همچنین این 
پروتــکل مــورد تائیــد ASHRAE می باشــد. اما 
که قیمت  بــه صورت تجربــی می توان دریافــت 
تجهیــزات در پروتــکل LON از BACnet  ارزانتر 

است.
گــرام  انتخــاب نــوع توپولــوژی و تهیــه رایــزر دیا
سیســتم  گــرام  رایزردیا و  توپولــوژی   :BMS
کامال وابســته بــه پروتکل  مدیریت ســاختمان 
و برند انتخاب شــده می باشــد. طراحی و تهیه 
دقیــق آن بعهــده پیمانــکار BMS میباشــد اما 
گرام اولیه جهت  تهیه توپولوژی و تهیه رایزر دیا
محدودیت هــا  تعییــن  و  کلــی  مفهــوم  تعییــن 
و   1 شــماره  عکــس  دو  در  می باشــد.  الزامــی 
 KNX و   BACnet پروتــکل  دو  توپولــوژی   2
نمایــش داده شــده اســت. امــا امــروزه تمامــی 
تجهیزات و سیســتم ها در شاخه های مختلف 
مهندســی بــه اســتفاده از بســتر شــبکه تمایــل 
دارند. یکی از راهکارهای ارتباطی و زیرساخت 
سیســتم مدیریت ساختمان اســتفاده از بستر 
که پروتکل  شــبکه محلی ساختمان می باشــد 
BACnet over IP  بــر بســتر شــبکه می باشــد. 

)شکل شماره یک و 2)
تهیــه نقشــه های تــک خطــی تابلوهــای متاثــر 
از BMS و جانمایــی سنســورها و عملگرهــا بــر 
نیــاز  مکانیکــی:  تاسیســات  گــرام  فلودیا روی 
بــه طراحــی و ترســیم تابلــو تک خطــی جهــت 
تعیین نیاز و خواســته های طراح الزامی است. 
کــه می بایســت ایــن نقشــه ها توســط پیمانکار 
گردد. جانمایی سنســورها  BMS و تابلــو ســاز   
تاسیســات  گــرام  فلودیا بــرروی  عملگرهــا  و 
کنترلــی بــه  مکانیکــی براســاس جــدول نقــاط 
کنترل و مانیتورینگ  جهت روشن شدن نحوه 

تجهیزات مکانیکی انجام می شود.
پرفــروش  و  ح  مطــر برندهــای  برنــد:  انتخــاب	

کل دنیا برنــــــــدهـــــــــای تجهـــــیزات BMS در 
 Honeywell، Schneider،  Johnson Control 
مــــــــــــــــــــــــــــطرح  برنـــــــــــــــــــــــدهای   می باشــــد. 
در  زمــــــــــــــــینه   شـــیـــــــــــــرآالت   کـــــــــــــنتـــرلـــــــــــی
 Honeywell، Belimo، SIEMENS، Johnson 

Control 
 BACnet، می باشــد. اما هریک از ســه پروتکل
LON و KNX در ســایت های خــود برندهــای 

کرده اند.  مورد تائید پروتکل را معرفی 
http://www.bacnetinternational.net/btl/
http://www.lonmark.org/product/
https://www.knx.org/knx-en/
manufacturers/list/index.php
در  پیمانــکار:  انتخــاب  و  مناقصــه  برگــزاری 
خصوص انتخــاب پیمانکار و برگــزاری مناقصه 
کــرد. امــا نکاتــی  می تــوان ســاعت ها صحبــت 
که به صورت  بســیار مهم و اساســی وجود دارد 
خالصه به آن ها می پردازیم. نصب و راه اندازی 
بســیار  و  تخصصــی  بســیار  کاری  تحهیــزات 
وابســته به برند می باشــد. بنابرایــن در صورت 
پیداشــدن مشــکل بــا پیمانــکار BMS و خروج 
کارفرما با مشکالت بیشتری  پیمانکار از پروژه، 
ســایر  بــا  مقایســه  در  پیمانــکار  جایگزینــی  در 
سیســتم ها پیــدا می کنــد. لذا پیشــنهادات زیر 

ارائه می گردد.
1- حتمــا پیمانــکار تهیــه، نصــب و نگهــداری 
نصــب  زیــرا  باشــد.  شــرکت  یــک  می بایســت 
تجهیــزات و راه انــدازی بســیار وابســته بــه برند 

می باشد.
ســاله   2 بهره بــرداری  و  گارانتــی  حتمــا   -2
بــرای سیســتم در نظرگرفتــه شــود. معمــوال در 
ســاختمان  مدیریــت  سیســتم  قراردادهــای 
بهره برداری 1 ساله یعنی یک فصل سرما و یک 
گرمــا دیده می شــود اما توصیه می شــود  فصــل 
گرمــا و دو  بهره بــرداری 2ســاله یعنــی دو فصــل 
گرفته شد تا عالوه بر بررسی  فصل سرما در نظر 
کردن در خصوص  کالیبره  نتایج و رفع عیوب و 
نتایــج حاصــل از صرفــه جویــی انــرژی بتــوان 

گزارش های مناسب تهیه شود. 
3-  حتما برای یک دوره 5 ساله قطعات یدکی 
در نظرگرفته شــود. در یکی از پروژه های بانکی 
گذاشــتن چند ســال علیرغــم رضایت از  بعــد از 
سیســتم به علت اینکــه بعضی از قطعات دچار 
خرابی شــده اســت و به دلیل تحریم ها و از رده 
ج شــدن تولیــد آن قطعــات، مشــکالتی را  خــار

کرده است.   برای ساختمان ایجاد 
گزارشــهای  4- حتمــا از وظایــف پیمانکار تهیه 
کاهش مصرف سوخت ارائه  در خصوص میزان 
کاهش مصرف  و ملزم به ارائه راهکارهای برای 
کــه حدود  ســوخت باشــد. )باید توجه داشــت 

کشــور در بخــش ســاختمان  40 درصــد انــرژی 
که حدود   مصرف می شود با توجه به این نکته 
مصــرف  ایــران  در  انــرژی  دالر  میلیــارد   130
کاهش مصرف  می شود می توان با هر 10 درصد 
انرژی در حوژه ساختمان حدود 5 میلیارد دالر 
کرد. عالوه بر آن از اثرات  به اقتصاد ایران کمک 
کاهــش آلودگی هــوا نیز بهره مند شــویم. جهت 
روشــن شــدن این مطلب از دیدگاه آلودگی هوا 
می تــوان به آمارهــای از میزان مصــرف انرژی و 
کــرد ایران در  گلخانه ای اشــاره  گازهــای  تولیــد 
کــره  خشــکی های  مســاحت  درصــد   1 حــدود 
بــر می گیــرد و حــدود یــک درصــد  زمیــن را در 
کره زمیــن را دارد و حدود نیم درصد  جمعیــت 
اقتصاد دنیا در اختیار ایران است آمارهای باال 
متعــادل بودن جمعیت، مســاحت و اقتصاد را 
نشــان می دهد اما ایرانی هــا حدود 1/7 درصد 
کره زمیــن را تولید می کنند  گلخانه ای  گازهــای 
کل تولیــدی  گاز طبیعــی  و حــدود 5 درصــد از 
کــره زمیــن را مصرف می کنند این آمارها نشــان 
از میزان باالی مصرف انرژی و آلودگی ناشــی از 
کــه در بخش هــای قبل  آن را دارد همــان طــور 
اشــاره شــد حــدود 40 درصــد انــرژی در بخــش 
ســاختمان مصــرف می شــود. شــاید مهم ترین 
عامل آلودگی هوا در ایران ساختمان نباشد اما 
کاهــش مصرف انرژی در ســاختمان  مســلما با 

کرد.(  کمک  کاهش آلودگی هوا  می توان به 
بــه  توجــه  بــا  طراحــی،  انجــام  علیرغــم   -5
بســیار  ســاختمان  مدیریــت  سیســتم   اینکــه 
از  حتمــا  پــس  می باشــد    BRAND BASE
ح باشــد و اینکه  وظایــف پیمانــکار بازبینــی طر

کند. ح را نهایی  طر
6- نــکات اساســی و ریــز نــکات دیگــری وجود 
که نمی توان به همه آن ها در این نوشــتار  دارد 
حتمــا  می شــود  توصیــه  بنابرایــن  کــرد  اشــاره 
اســناد  تدویــن  زمینــه  در  متخصــص  افــراد  از 

مناقصه و قرارداد استفاده شود.
درســت  برگــزاری  طراحــی،  نتیجه گیــری:   -7
مناقصــه سیســتم مدیریــت ســاختمان شــرط 
 BMS کارآمــد  و  صحیــح  اجــرای  بــرای  الزم 
کــه بــرای 7 مرحلــه آن توضیــح داده  می باشــد 
شــد. بــا اجــرا و بهره برداری درســت و مناســب 
در  میتــوان  ســاختمان  مدیریــت  سیســتم  از 
کرد و از آلودگی های  مصرف انرژی صرفه جویی 

کرد.    محیطی جلوگیری 
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در  ایــران  اقتصــاد  مهــم  مباحــث  از  یکــی 
کاهش  دهه هــای اخیــر معطوف بــه ضــرورت 
کــه همواره با مانع تورم  خ ســود بانکی بوده  نر
کام مانده اســت.  کــرده و نا دو رقمــی برخــورد 
کنــش سیاســت گذار در برابــر ایــن  کثــر وا حدا
که در  کامــی، اســتفاده از ابزاری بوده اســت  نا
ادبیــات اقتصادی تحت عنوان ســرکوب مالی 
خ  که به مفهــوم تحمیل نر از آن یــاد می شــود 
ســود دســتوری به بازار رســمی به جای تمرکز 

خ تورم است. کاهش نر روی 

انحــراف  باعــث  یکســو  از  مالــی  ســرکوب 
ســمت  بــه  اقتصــادی  واقعــی  فعالیت هــای 
فعالیت هــای رانت جویی و ســفته بازی شــده 
و از ســوی دیگر باعث شــکل گیری بازار موازی 
کنــار بــازار رســمی می شــود. ســرکوب  پــول در 
مالی حدود 10 ســال پیش به اوج خود رســید 
کــه هــر دو پیامد تشــدید ســفته بازی و رویش 
بازار موازی پول تحت عنوان موسســات پولی 
که هنوز هم اقتصاد  را با خود به همراه داشت 
ایــران بــا چالش هــای ناشــی از ایــن دو پیامد 
دســت وپنجه نــرم می کنــد و هرگونــه خطــای 
سیاســت گذاری می توانــد این چالش هــا را به 

کند. یک بحران تبدیل 

خ  کنونــی درخصــوص نــر ح  امــا مســئله مطــر
گذشــته اســت.  کمــی متفاوت از  ســود بانکی 
اخیــر در مســیر  تــورم طــی چهــار ســال  خ  نــر
گرفتــه و از 35 درصــد در ســال 92  نزولــی قــرار 
به زیر 10درصد در ســال 95 رســیده اســت؛ اما 
که در ربــع قرن اخیر  ایــن موفقیت بــزرگ ملی 
خ ســود بانکی  کاهش نــر بی ســابقه اســت بــه 
خ  منجر نشــده اســت. آیا ایــن عدم پیــروی نر
خ تورم یک مســاله غیرعادی  ســود بانکی از نر
خ سود بانکی  که نر است؟ تصور رایج آن است 
کاهش  خ تورم اســت بایــد از  چــون تابعی از نر
کند و فاصلــه معقولی با آن  خ تورم تبعیــت  نــر
که در دو ســال اخیر ایــن اتفاق  داشــته باشــد 
نیفتاده و باعث شکل گیری فاصله غیرمنطقی 
گر چه  خ شده است. این تصور ا بین این دو نر
گرفتار خطاســت.  ظاهــری صحیــح دارد، امــا 
خ تــورم  خ ســود بانکــی تابعــی از نــر اینکــه نــر
معرفی می شــود همان ظاهر صحیح داستان 
گــزاره بــه ایــن نکتــه  اســت، امــا خطــای ایــن 
خ تورم اثرگذار بر  که نر مغفول مربوط می شــود 
خ ســود بانکی، »تــورم آینده« یــا »انتظارات  نر

تورمــی« اســت نه تــورم موجــود. واقعیت تلخ 
خ تورم  گر چه نر که دولت یازدهــم ا این اســت 
کــرده امــا در مهــار انتظــارات تورمی یا  را مهــار 
کام بوده است و برآیند انتظارات  تورم آینده نا
کاهش  که  در بین فعاالن اقتصادی آن اســت 

خ تورم مقطعی و ناپایدار است. نر

خ  کاهــش نر کــه بــرای  بنابرایــن واضــح اســت 
ســود بانکــی راهی جــز مهــار انتظــارات تورمی 
همــان  جایگزیــن  راه  کــه  چرا نــدارد؛  وجــود 
که نه  راه حــل همیشــگی ســرکوب مالی اســت 
راه بلکه بیراهه اســت. حال ســوال این اســت 
کــه چرا تــورم آینده یــا همان انتظــارات تورمی 
به رغم دســتیابی به تورم تک رقمی همچنان 
باال مانده اســت؟ برای پاســخ به این پرسش 
کــه در واقع مکمل هم  دو فرضیــه وجــود دارد 
هســتند. فرضیــه اول ناظــر بــر عــدم اطمینان 
فعــاالن اقتصــادی از پایــداری »تــورم پاییــن« 
به دلیــل اعتیــاد اقتصــاد ایران به تــورم حدود 
که  20 درصــد طــی دهه هــای متمادی اســت 
ایــن اطمینــان جــز بــا تثبیــت »تــورم پاییــن« 
در چنــد ســال متمــادی ایجــاد نخواهد شــد. 
امــا فرضیــه دوم به علت بنیادیــن باال ماندن 
»تورم آینده« می پردازد. بر اساس این فرضیه 
گرچــه ابــزار اصلــی دولــت در وصــول بــه تورم  ا
تک رقمــی، لــگام زدن بــر رشــد بی رویــه حجم 
که  کــرد  پــول بــوده اســت، امــا می تــوان ثابت 
بخشــی از تورم به دلیل سیاســت غلط تثبیت 
خ اســمی ارز بــه آینــده پرتاب شــده اســت.  نــر
کــه  فعــاالن اقتصــادی بــه تجربــه دریافته انــد 
خ ارز به  خ تــورم در نــر ممانعــت از انعــکاس نــر
معنــی جهــش دالر و ســایر پول هــای خارجی 
گریزی  کــه  در آینــده ای نــه چندان دور اســت 
خ  از وقوع آن نیســت جز بــا تعدیل تدریجی نر
خ  ارز متناســب با تورم. انتظار بــرای جهش نر
که  ارز معــادل انتظــار برای جهش تورم اســت 
حداقــل دو تجربــه تلــخ از این پدیــده در دهه 

هفتاد و ابتدای دهه نود ثبت شده است.

بنابراین به جای افتادن در بیراهه همیشــگی 
خ سود  کاهش نمایشی نر ســرکوب مالی برای 
بانکــی، بایــد انتظــارات تورمــی را از بیــن برد و 
کردن ارز با استفاده از  ابزار اصلی آن تک نرخی 
خ بازار  تجربه موفق دهه هشــتاد در انتهای نر
خ هــا در ایــن بــازار  و واقعی ســازی تدریجــی نر
اســت. این راهکار چنانچه با ســاماندهی بازار 
گرچه ممکن اســت تورم  بدهــی همــراه شــود ا
کنونــی را اندکــی باالتر ببرد، اما ایــن افزایش از 
که به  کاهش تورم انتظاری خواهد بود  محــل 
خ واقعی سود بانکی در حال و آینده  کاهش نر
خواهــد انجامیــد و آثار ضدرکود آن به ســرعت 

خود 

 چرا نرخ سود بانکی 

پایین نمی آید؟*
  علی میرزاخانی

سردبیر دنیای اقتصاد

	نرخ	تورم	طی	چهار	سال	اخیر	در	مسیر	
گرفته	و	از	35	درصد	در	سال	 نزولی	قرار	
92	به	زیر	10درصد	در	سال	95	رسیده	

که	در	 است؛	اما	این	موفقیت	بزرگ	ملی	
کاهش	 ربع	قرن	اخیر	بی	سابقه	است	به	
نرخ	سود	بانکی	منجر	نشده	است.	آیا	

این	عدم	پیروی	نرخ	سود	بانکی	از	نرخ	
تورم	یک	مساله	غیرعادی	است؟
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 مهنــدس	حســین	انصاف	پــور در ابتدای این 
کالس هــای  کــرد: در دوره جدیــد  کارگاه عنــوان 
آموزشــی، روی پرســش و پاسخ و حضور برندها 
که امکانات  تمرکز داریم. تالش ما بر این اســت 
گرفتــه  کار  فنــی شــرکت ها در اجــرای دوره بــه 
کالس هــای تخصصــی تر.  شــود. مخصوصــا در 
در نظــر داریم آموزش هــای تخصصی 2-3 روزه 
کنیــم تا  بــا همــکاری شــرکت های بــزرگ برگــزار 
آمــوزش در همــه ســطوح مخصوصــا در ســطح 

مدیران ماشین آالت نهادینه شود. 

مهنــدس	محمدی نیــز درباره اثــرات OCM در 
گفــت. وی عنوان  کاهش مصرف روغن ســخن 
کاونــت  تــوان  کــه شــرکت  کــرد: 20 ســال قبــل 
تاســیس شــد و ترویــج OCM را در صــدر امــور 
خــود قرار داد، OCM در ایران شــرایط مطلوبی 
نداشــت و در صنعت و صنعت ساختمان با آن 
کشور ما  آشــنا نبودند. در حال حاضر OCM در 
کثر صنایع معرفی شده است.  رواج یافته و در ا

در صنعت ســاخت این روش خیلی خوب اجرا 
نشده است، شــاید در صنعت نفت خیلی بهتر 
از این امر محقق شــده باشد. صنعت ریلی هم 
وضعیت بهتری داشــته اســت. ولــی در صنعت 
کیفی پیاده ســازی  کمی و  ســاختمان از لحاظ 
OCM  خیلــی ناقــص بــوده چــون در ایــن بــاره 

کافی و اعتقاد الزم وجود ندارد.  اطالعات 
وی افــزود: بنــده به عنــوان مدیر ماشــین آالت 
که از این تکنیک  کسانی  ســابق و یکی از اولین 
 OCM .کــردم تاثیــرات آن را دیــده ام اســتفاده 
کند  که بــه تنهایــی معجزه نمــی  روشــی اســت 
که با استفاده صحیح  بلکه مثل یک آچار است 
بــه نتیجه مطلوب منتهی می شــود. این روش 
بیــش از نیم قرن در ســطح دنیا بــه طور جدی 
اجــرا مــی شــود و نتایج خوبی داشــته اســت،و 
کاترپیالر اجرایی شده  به خوبی توسط شــرکت 
است. در حال حاضر زیر 100 میلیون دالر با این 
روش در کشور صرفه جویی می شود که قابلیت 
پرداخــت  دارد.  را  دالر  میلیــارد  یــک  بــه  ارتقــا 

ج های اضافی  هزینــه نگهداری می توانــد از خر
کنــد. OCMبــدون اینکــه  تعمیــرات جلوگیــری 
سیســتم را اورهــال )OVERHAL(کنــد و برهم 

بزند اطالعات جامعی از آن به ما می دهد. 
گفــت: ما  کشــور  وی دربــاره وضعیــت OCM در 
دو دســته شــرکت عمرانــی خصوصــی و دولتــی 
که دولتی ها در این باره وضعیت بهتری  داریم 
که به دلیل فربه بودن، ستادســازی  دارنــد چرا 
سیســتم  و  افتــاده  اتفــاق  خوبــی  بــه  آنهــا  در 
ماشــن آالت در آن مســئول دارد ولی در بخش 
کوچکی  کــه معموال دارای سیســتم  خصوصــی 
کار ادامه یافته  بــوده، با همان آدم هــای اولیــه 
اســت و تفکر قدیمی آنها در مورد ماشــین آالت 
جدیــد هــم جــاری بوده اســت. البتــه در برخی 
مســئول   OCM جایــگاه  عمرانــی  شــرکتهای 
گاهی  کــه فرمالیتــه و بــه دردنخــور اســت.  دارد 
گزارشــی از وضعیــت ماشــین آالت   کــه مدیــران 
 می خواهند همین افراد یک نمونه گیری سریع و 
که  یکی  شــتاب زده انجام می دهند. در حالی 

  در کارگاه آموزشی ماشین آالت بررسی شد:

تاثیر OCM  در اقتصاد شرکت ها

کارگاه هــای آموزشــی ماشــین آالت، اولین  بــا آغــاز دوره چهــارم 
کارگاه آموزشــی بــا موضــوع »چگونه بــا OCM در مصــرف روغن 
کنیم« روز ســه شــنبه 19 اردیبهشــت در ســندیکا  صرفه جویی 
کارگاه مهندس عبدالصمــد محمدی  برگــزار شــد. مــدرس ایــن 

کاونت بود. مدیرعامل توان 
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کــه بیشــتر در معــرض خرابــی اســت  از مــواردی 
کارگاهها ماهی یکبار از فاینال  موتور می باشد در 
گیری می شــود چون این  درایــو بولــدوزر نمونــه 
گیری راحت تر اســت. این بــی برنامگی و  نمونــه 
عدم نظارت مدیران ارشــد باعث بدبینی نسبت 
به OCM  می شــود. باید دانســت از چه چیزی، 

کرد. گیری  چه زمانی و چگونه باید نمونه 
گفــت: OCM  را اغلــب با آنالیز روغن اشــتباه  وی 
گیریــم. مــا شــرکت های آنالیــز روغــن زیادی  مــی 
مــورد  دو  یکــی    OCM آزمایشــگاه  ولــی  داریــم 
بیشــتر نیســت. آنالیــز روغــن تســت روغــن بــرای 
گرانروی،TBN، ویســکوزیته، فلش و...  اطالع از 
کنیم تا  اســت ولــی در OCM روغــن را آنالیــز مــی 
از تجهیزات اطالعات بگیریم. روانکار مهم است 

که حامل اطالعات اجزای سیستم است.  چرا 
 مهندس محمدی تصریح کرد: روغن در ماشین آالت
روغــن  و  موتــور  روغــن  دســته  دو  بــه  عمرانــی    
صنعتی تقســیم می شــود. روغن صنعتی شامل 
روغــن دنــده، روغــن هیدرولیــک اســت. روغــن 
گاه در سیســتم هیدرولیک هم اســتفاده  موتــور 
می شــود. روغــن  68H نوعی روغــن هیدرولیک 
با افزودنی است و زینک و فسفر دارد. این روغن 
بــرای D155 روغــن خوبــی بــود. سیســتم هــای 
کــه روغــن موتــور اســت اســتفاده   10W جدیــد از
کــه  داریــم   TAN شــاخص  روغــن  در  می کننــد. 
کل روغــن را نشــان مــی دهــد  میــزان اســیدیته 
کــه یکی از شــاخص های عمر روغــن هیدرولیک 
اســت و بــا اســیدی شــدن محیــط بایــد عــوض 
کاربرد،  شــود. روغــن 68H حــدود هــزار ســاعت 
بــه دلیــل افزودنــی های روغــن موتــور،TAN باال 
و بــه ســختی محیط اســیدی می شــود و حدود 
اســیدی  کــه  کشــد  مــی  طــول  ســاعت  هــزار   5
شــود. عــدد اولیه نشــان اســیدی بودن نیســت 
و تغییر عدد اولیه نشــان اســیدی شــدن اســت. 
چــون این تغییــر می یابــد یکی از شــاخص های 
ســازنده  اســت.  هیدرولیــک  روغــن   تعویــض 
می تواند توصیه جابجایی این دو روغن را بدهد، 
متاسفانه نکته قابل توجه در این باره این است 
کنند سر  که از این روغن اســتفاده می  که آنهایی 

کنند. همان هزار ساعت آن را عوض می 
وی افــزود: در ایران امروز 1 میلیارد و 200 میلیون 
که نصف  کنیم  لیتر روغن پایه در ســال تولید می 
آن صــادر می شــود. از ایــن 600 میلیون لیتر 450 
میلیــون لیتــر بــه روغــن موتــور، 150 میلیــون لیتر 
بــه روغــن صنعتــی مثــل روغــن دنــده یــا همــان 
کــه ایــن  واســکازین مصطلــح تبدیــل مــی شــود 

کشــور آلمان برابری می  میــزان مصرف با مصرف 
کــه 70 میلیــون خــودرو دارد. در ایــران طی  کنــد 
یــک ســال حــدود 250 میلیــون لیتــر روغــن تلف 
می شــود یعنی حــدود 900 میلیون دالر در ســال 
بیرون می ریزیم. با OCM  می توانیم مقدارقابل 

کنیم.  توجهی از این مبلغ را صرفه جویی 
گیرد.  تعویــض روغــن بــه چه دلیلــی صورت مــی 

دالیل عمده آن مربوط به عوامل زیر است:
گران	روی:	کاهش یا افزایش بیش از 10 درصد  	-1

گران روی به معنی پاین عمر روغن است.
کیفیت TBN در  کیفیــت: بارزترین شــاخص  		-2
که میزان قلیایی شدن روغن  روغن موتور اســت 
را نشــان مــی دهد. قلیایــی بودن از سیســتم در 
کند  برابر اســیدهای قابل احتــراق جلوگیری می 
کاترپیالر در این  کارکرد موتور پایین می آید.  که با 

که شامل: باره فرمولی دارد 
 TBN = 6 + گوگرد سوخت  6×درصد 
گوگرد 6-8 اســت  کــه در ایران درصد  از آنجایــی 
TBN 5 یا 5/5 برای ماشین آالت یا دیزل دارای 

توربوشارژ پایان عمر روغن است.
کــه ناشــی از فرســایش آب ســیلیس  3- آلودگــی 

سوخت و... است.
کشور خود عموما روغن را در 100  وی افزود: ما در 
کنیم. مثال ســازنده دســتگاه  ســاعت عــوض می 
برای روغن موتور D155 نوشته شده 500 ساعت 
گوگرد بیــش از نیم  کــه  بــرای تعویــض به شــرطی 

گردد، یعنی 250 ساعت.  باشد نصف 
اســاس  بــر  دیــزل  روغــن در موتورهــای  کیفیــت 
اســتاندارد طبقــه بندی انســتیتوی نفــت آمریکا 
 C انجــام مــی شــود. این شــاخص بــا حرف APT
 برای روغن های دیزل و حرف S برای روغن های

بعــدی  حــرف  و  می شــود  شــروع  بنزینــی    
کــه برای  کیفیــت روغــن می باشــد  نشــان دهنده 
 روغن دیزل با A برای روغن پایه شــروع می شــود 
گر روغنی که استفاده می کنید  و تا حرف I ادامه دارد. ا

کیفیــت APT آن از CD بــه پاییــن باشــد    ســطح 
باز هم این زمان نصف می شود یعنی حدود 125 
ســاعت. متاســفانه ما این زمان را به 150 ســاعت 
کیفیت  هم نمی توانیم برســانیم. وقتی روغنی با 
کنید شرط دوم خود به خود حذف  باال استفاده 
می شــود. البته آلودگی ســرجای خود قــرار دارد و 
کند  کردن وضعیت ماشین مشخص می  مانیتور 

روغن عوض شود یا نه. 
وی افــزود: دربــاره خریــد روغــن هــم بهتــر اســت 
که می خریم مناســب اســت یا نه  بدانیم روغنی 
کرده است. و سازنده در این باره چه توصیه ای 

که قصــد خرید آن  کنتــرل روغن نو  عــالوه بــر این 
را داریم مهم اســت تا مطابق با عنوان آن باشد. 
کف  هنگام آزمایش روغن باید مراقب باشــید در 
ظرف آزمایش آب وجود نداشته باشد و با ظرف 
گیرد. باالی pp 1000 آب  خشــک آزمایش صورت 
آلودگــی بــه شــمار مــی آیــد. تســتی به نام تســت 
کــه افزودنی های روغن  عنصــری هم وجود دارد 
را نشــان می دهد. بعضی وقتها روغن در بشــکه 
کیفیــت خود را از دســت  مــی مانــد و طی ســالها 
که نقطه اشتعال  می دهد. مورد بعدی FP است 
کــه حــدود 230- 240  روغــن را نشــان مــی دهد 
کــرده به 180 هم می رســد.  کار  اســت و در روغــن 
گازوئیــل در روغــن  گــر FP  مثبــت باشــد یعنــی  ا
داخل شــده اســت. تســت D یا دانســیته است. 
کد دارند. مثال رنگ روغن موتور 3 اســت،  رنگهــا 
هیدرولیــک 1 و روغــن دنده 4-5. تســت PPهم 
کــه روغن  بــرای نقطــه ریــزش یا نقطه ای اســت 
کــه در خرید روغن برای  در آن ژله ای می شــود. 

مناطق سردسیر مهم است. 
گــر روغــن مطلــوب خریدیــد،  کــرد: ا وی تصریــح 
 می توانید بعد از 100 ســاعت استفاده، نمونه ای

که نشان دهد روغن  کنید   به آزمایشــگاه ارســال 
چقــدر دیگــر امــکان اســتفاده دارد و آزمایــش را 
کنیــد تــا بــه نقطه اپتیمــوم تعویــض روغن  تکــرار 
کمتر  کــه با ضریــب اطمینــان 10 ســاعت  برســیم 
قابل اســتناد اســت. در واقع آلودگی و فرســایش 
مــداوم  نظــارت  بــا  و  تریجــی هســتند   فراینــدی 
که میتوان مصرف روغن  می توان با آن روبرو شد 
کمتر  کرد. عالوه بر ایــن، توقف  را حداقــل نصــف 
کمتــر، در یک  ماشــین، اســتفاده از میــزان فیلتر 
 مجموعــه ماشــین آالتــی با تعــداد ماشــین های

 زیــاد حــدود چنــد ده میلیــون در روغــن صرفــه 
جویی به همراه دارد. 

گفت:OCM  بســیار ســاده و در عین  وی در پایان 
کاربــردی برای صرفه جویــی و باالبردن عمر  حال 
ماشین آالت است. برای باال بردن عمر روغن هم 
گرفــت و قدم به  مــی توان برنامه ای از آزمایشــگاه 

کار را انجام داد.  قدم این 
در پایان این جلسه مهندس انصاف پور با بیان 
اینکه متاســفانه اغلب دوســتان قــادر به تحلیل 
کرد باید  جــواب  آزمایش روغن نیســتند، عنــوان 
روش تحلیــل آزمایــش روغن به مدیــران آموزش 
آالت  ماشــین  مدیــران  از  بســیاری  شــود.   داده 
گزارشــی از تاثیــر اقتصــادی نــت بــه  نمــی تواننــد 
در  روی  ایــن  از  و  کننــد  ارائــه  شــرکت  مدیــران 

کم تر موفق می شوند.  پیشبرد اهداف خود 
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یــک تحلیلگــر مســایل اقتصــادی گفــت: حرکت به ســمت اقتصاد 
رقابتــی و خصوصی ســازی ، بخشــی از اقدامــات بنیادیــن بــرای 

دســتیابی به توسعه همه جانبه و پایدار است.
دکتــر محمــود جامســاز در گفــت و گو بــا پایــگاه اطالع رســانی اتاق 
اصنــاف ایران افزود: کاهش تصدیگــری های دولتی، اصالح نظام 
بودجه ریزی بازنگری در قوانین قدیمی و تعمق در روح کلی حاکم 
بر اقتصاد کشــور تفکیک وظایــف حاکمیتی از تصدیگری، تغییر در 
نحــوه اداره شــرکت های دولتــی و ایجاد شــرایط برابــر فرصت های 
ســرمایه گذاری بــرای همــه مــردم یــا کارآفرینــان به عنوان بخشــی 

دیگر از اقدامات اساســی برای رسیدن به توسعه پایدار است.
وی ادامــه داد: بازنگــری در قوانین قدیمــی و روح حاکم برا قتصاد 
کشــور تفکیک وظایــف حاکمیتی از تصدیگــری فی الواقع از جنس 
تغییر و تحول نهادی اســت که بســتر تحقق رویکردهای توســعه را 
فراهــم می ســازد؛ در حقیقت آنچه ماهیت یــک نظام اقتصادی را 
شــکل می دهد، همین نهادهای رسمی و غیررسمی و اثرگذاری و 

اثربخشی شیوه اجرای آنهاست.
جامســاز اظهــار کرد: باید پذیرفت تغییــر در نهادها منجر به تحول 
در ســازمان ها می شــود و از آنجــا کــه تبدیــل نظــام اقتصــاد بســته 
دولتــی، نفتی-رانتی به اقتصــاد مبتنی بر بازار رقابتی و قرار گرفتن 
در زنجیره اقتصاد جهانی مســتلزم تغییر و تحول سازمان هاســت، 
لذا بازنگری در نهادهای رســمی که ســازمان ها را شــکل داده اند، 
زمینــه هــر نــوع تغییــرات و اصالحات سیســتمی را برای پیوســتن 

نظام اقتصاد جهانی فراهم می سازد.
وی اضافــه کــرد: بنابــر ایــن وقتــی ســخن از بازنگــری بــر روح کلــی 
حاکم بر اقتصاد کشــور و قوانین قدیمی به میان می آید، مراد یک 
تغییرات اساســی و بنیادین اســت که تغییر ســاختار نظام اقتصاد 
دولتــی را بــه یــک نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر بــازار و رقابــت نوید 
می دهــد که در آن اصل تخصیص بهینه منابع بر اســاس نیازهای 

ناکامی اصالحات در نظام 
اقتصادی  دولتی

نشــریه آمریکایی "فارن پالیســی" در مطلبی به تحلیل نتیجه انتخابات اخیر 
در ایــران پرداخــت و نتیجــه ایــن انتخابــات را به جهت رشــد و بلــوغ فکری 
مردم ایران هم پایه انتخابات در کشــو رهایی چون هلند و فرانسه دانست.

به گزارش عصر ایران، خالصه ای از مطلب فارن پالیســی بدین شرح است:
هلند، فرانســه و حاال ایران. بله ایران. ایران حاال ســومین کشوری است که 
در ماه های نیمه نخســت ســال 2017 در انتخابات خود دســت رد به ســینه 

پوپولیســم و افراط گرایی زده و به میانه روی و اعتدال آری گفته است.
نتیجــه انتخابــات ایران نشــان داد مشــابهت های رای دهنــدگان در ایران و 
اروپــا بیش از تفاوت های آنهاســت. رای دهندگان در دو قاره بدور از هیجان 
و با عقالنیت به شــعارهای پوپولیســتی و وعده هــای توخالی نه گفتند؛ این 
مشــارکت در حالی بود که در دنیای پس از تصویب برگزیت و پیروزی دونالد 
ترامــپ رای دادن اعتراضی برای بیان انزجار از طبقه سیاســی حاکم تبدیل 

به یک گزینه و یک فلســفه سیاسی برای رای دهندگان شده است.
امــا بــه نظــر می رســد دونالد ترامپ انعــکاس صدای ایــن رای )در ایران( 
را  ایــران  ریــاض  در  خــود  اخیــر  ســخنان  در  ترامــپ  باشــد.  نشــنیده  را 
شــیطانی ترین نیرو در ســیاره زمین نامید و جالب اینکه او این اظهارات 
را در ســرزمینی بــر زبان رانــد کــه زادگاه ایدئولوژیک گروه های تروریســتی 

چون القاعده و داعش اســت.
بــا وجــود این اظهــارات، امــا واکنــش مقامــات ایرانی شــدید و فــوری نبود. 
حســن روحانــی رییس جمهــور برگزیــده ایران در نخســتین نشســت خبری 
خود پس از انتخابات اخیر تاکید کرد که منتظر می ماند تا سیاســت خارجی 
دولت ترامپ در قبال ایران از ســردرگمی بیرون آمده و شــکل مشــخصی به 

خود بگیرد.
انتخابــات ایــران همچنین بار دیگر اثبات کرد که تنهــا چیز قابل پیش بینی 
در عرصــه سیاســت ایــران، غیرقابــل پیش بینــی بودن آن اســت؛ به طوری 
ســطح  بــه  را  واشــنگتن  در  ایــران  ناظــران  تحلیل هــای  روش  حتــی  کــه 

پیش گویی های منجمان و ستاره شناســان تنزل داده است.
با وجود اذعان رکس تیلرســون وزیر امــور خارجه آمریکا به بازبینی برجام که 
البتــه ایرانی هــا ایــن بازبینــی را نقض صریح برجــام می دانند و نیــز بر خالف 
آنچــه کــه در گــوش پرزیدنــت ترامــپ در ریــاض و اورشــلیم زمزمــه شــده، 41 
میلیــون دلیــل )به تعداد آرای انتخابات اخیــر در ایران( وجود دارد که ثابت 
می کند بدون حضور ایران صلح در خاورمیانه و ریشــه کنی تروریســم در این 

منطقه موفق نخواهد شد.
هرگونه سیاســت خارجی هوشمندانه آمریکا باید صدای این رای دهندگان 
را در ایــران لحــاظ کــرده و بداند ده هــا میلیون رای دهنده در ایــران نه برای 
جنگ طلبی بلکه برای آشــتی و مصالحه رای دادند و در این راســتا از رییس 
جمهــور منتخــب خود حمایت می کننــد و دولت ترامپ باید نشــان دهد که 
ایــن صــدا را شــنیده نه اینکــه تنها بــه خاطر ایجــاد تفاوت با سیاســت های 

دولت اوباما، مشــت گره کرده خود را به ایرانی ها نشان دهد.

هشدار به ترامپ؛ 
صدای ایرانیان را بشنو
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دولتی اقتصاد با عالمت دهی بازار آزاد قابل تحقق اســت.
ایــن اقتصاددان گفت: نظام اقتصاد دولتی آن هم از نوع نفتی 
بایــد اصــالح شــود. ایــن اصالحــات بایــد بنیادیــن و بــرای یک 
دوره بلندمــدت باشــد. واال اصالحــات  کوتاه مــدت روبنایی اگر 
هــم ظاهرا نتیجه بخش باشــد، در بلندمدت اقتصاد از تبعات 

آن آسیب می بیند.
وی افــزود: اصالحــات کوتاه مــدت کــه بــا هــدف جلــب رضایت 
تــوده فقیر و آســیب پذیر کــه بیشــترین تعداد جمعیت کشــور را 
تشکیل می دهند در واقع به منظور برخورداری از حمایت آنان 
صــورت می گیــرد. بســیاری از مــردم محــروم هنگامی کــه وعده 
دریافت پول، آن هم به 2 یا 3 برابر میزان کنونی به مشامشان 
مــی رســد، اصــوال بــه تــورم و تبعــات آن فکــر نمی کننــد؛ آنها به 

یارانه رای می دهند.
جامســاز تصریح کرد: سیاســت های پوپولیســتی ممکن اســت 
در کوتاه مــدت بــه طبقــات آســیب پذیر و تــوده مردم شــادی و 
رضایت اعطا کند؛ اما این رضایت بخشی مسلما ناپایدار است؛ 
زیــرا ابزار اســتمرار و تداوم بخشــی این رضایــت در دولت وجود 
نــدارد. وی دربــاره مناظــره اقتصــادی نامزدهــای دوازدهمین 
مناظره هــای  از  گفــت:  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  دوره 
اقتصــادی چنیــن اســتنباط شــد کــه نامزدهــا همــه راه حل هــا 
را در مســیر اقتصــاد دولتــی پــی می گیرنــد، در حالی کــه حرکت 
بــه ســوی رونــق اقتصــادی، توســعه و رشــد اقتصــادی، ایجــاد 
اشــتغال و جلب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، تامین 
رفاه اقتصادی و اجتماعی، بهداشــت و باال بردن سطح زندگی 
آحــاد مردم به ویژه توده های فقیــر در حاکمیت اقتصاد دولتی 
امــری ناشــدنی اســت. تحلیلگر مســایل اقتصادی افــزود: الزم 
اســت تیــم اقتصــادی دولت آینده متقاعد شــود کــه اصالحات 
اقتصــادی در یک نظام اقتصــادی دولتی جواب نداده و ادامه 
آن بــه شــیوه کنونــی نیز گره کور مشــکالت و معضالتــی نظیر فقر  

بیکاری و رکود را نخواهد گشود.

کرد پس چه باید 
جامســاز تصریــح کــرد: بازنگــری جــدی در روح کلــی حاکــم بــر 
اقتصــاد کشــور کــه مســتلزم تجدید نظــر در قوانیــن قدیمی اعم 
از حقــوق مالــی، اقتصــادی و تجاری اســت، که کارمایــه هر نوع 
اصالحــات اقتصــادی را تشــکیل می دهــد، گرچــه بازنگــری در 
اصــل 44 قانون اساســی منجر بــه صدور ابالغیه اصل 44 شــد 
بیشــتر تقویت بخش عمومی که شبه دولتی است و وجه تمایز 
آن بــا بخــش دولتــی در شــیوه اداره آن اســت، را هدف داشــته 

است.
وی ادامه داد: این بخش عمومی است که همواره بیشترین 
ایــن  بــا  امــا  دارد  دولتــی  ســهام  در  را  توانایــی  و   موقعیــت 
و  اصالحــات  بــرای  را  راه  بی تردیــد  بازنگــری  ایــن  وصــف 

تغییــرات جدی هموار خواهد ســاخت. 

معــاون وزیــر نیرو در امور آب و آبفا گفت: بر اســاس برنامه ریزی های صورت 
گرفتــه تــا هفت ســال دیگر حجــم دریاچه ارومیــه به 14 میلیــارد مترمکعب 
خواهد رسید که در این شرایط می توان گفت که دیگر نگرانی برای وضعیت 

این دریاچه وجود نخواهد داشت.
رحیم میدانی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه یکی از حوزه های آبریز بزرگ 
ایــران از شــش حــوزه آبریز دریاچــه ارومیه اســت که در حال حاضــر بدترین 
شــرایط را نســبت به درازمدت دارد، گفت: در حال حاضر وضعیت دریاچه 
ارومیه نســبت به درازمدت 9 درصد منفی ثبت شــده و این در حالی است 
کــه ســایر حوزه های آبریز  2 درصد مثبت اســت. وی بــا بیان اینکه در حال 
حاضــر دریاچــه ارومیه نســبت به ســال گذشــت وضعیــت مناســبی ندارد، 
عنــوان کــرد: گرچه بارش های اخیر موجــب ورودی 300 میلیون متر مکعب 
آب شــده امــا بایــد گفت که ایــن حجــم از آب نمی تواند تاثیــر چندانی برای 
بهبود دریاچه ارومیه داشــته باشــد. معاون وزیر نیرو با بیان اینکه معموال 
در آذربایجــان شــاهد بارش هــای مطلــوب در فصــل اردیبهشــت هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم در اردیبهشــت ماه چند جبهه بارش پشت سر 
هم در این منطقه داشــته باشــیم. وی با اشــاره به وضعیت پوشــش برفی 
در ایــن منطقــه اظهــار کرد: در حــوزه دریاچه ارومیه وضعیت پوشــش های 
برفــی مناســب اســت لــذا امیدواریم که شــرایط امســال طبــق برنامه پیش 
برود. میدانی با اشــاره به پروژه های احیای دریاچه ارومیه گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه، ســد فیلور آمــاده بهره برداری اســت که با 
بهره برداری از این طرح 90 میلیون مترمکعب به احیای این دریاچه کمک 
خواهد شــد. به گفته وی، ســتاد احیای دریاچه ارومیه از روز اول تاســیس 
یــک برنامــه 10 ســاله بــرای احیای این دریاچه تدوین کرده که ســه ســال از 
ایــن برنامــه گذشــته و پیش بینی می شــود که تا هفت ســال آینــده دریاچه 
ارومیه به تراز اکولوژیک خواهد رسید. میدانی با اشاره به طرح های انتقال 
آب بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه عنــوان کرد: بــا توجه به اینکــه طرح های 
انتقــال بلندمدت اســت، پیش بینی می شــود کــه در ســال 98 این طرح ها 
نیــز بــه بهره برداری برســد. وی گفــت: در مجمــوع در حال حاضــر وضعیت 
دریاچه  رو به بهبود اســت و پیش بینی می شــود که اگر شــرایط مانند روال 

فعلی پیش برود، وضعیت خوبی را در آینده شاهد خواهیم بود.

دریاچه ارومیه  7 سال 
دیگر  زنده می شود
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برخـی تحلیل گران سیاسـت خارجی، تحوالت 
خوانده انـد.  "غیرمنطقـی"  را  منطقـه ای  اخیـر 
ایـن نـوع تحلیل هـا در ده روز اخیـر، ایـن معنـا 
بازیگـران  کـه  می کننـد  متبـادر  ذهـن  بـه  را 
منطـق،  بـا  بایـد  بین المللـی  و  منطقـه ای 
کننـد. حـدود  اسـتدالل و انصـاف بـا مـا رفتـار 
بویـژه  کـه سیاسـت خارجـی  سـی سـال اسـت 
کشـور های در حـال توسـعه، مبنـای ارتباطـات 
گسترش روابط اقتصادی  بین المللی خود را بر 

کرده اند.  خارجی بنیان گذاری 
افزایـش  روشـهای  یعنـی  خارجـی  سیاسـت 
نهـادی  یعنـی  خارجـه  وزارت  و  صـادرات 
جدیـد  بازارهـای  دنبـال  بـه  روزانـه  حتـی  کـه 
کره جنوبـی  صادراتـی اسـت. آلمـان در غـرب و 
خارجـی  سیاسـت  نـوع  ایـن  مظهـر  شـرق،  در 

. هسـتند
کرد  در سـال 1990، بوش پدر از ژاپنی ها تقاضا 
کـه اتوموبیل هـای متنـوع خـود را در آمریـکا و 
کننـد زیـرا سـهم  کار آمریکایـی تولیـد  بـا نیـروی 
کشـور  ایـن  در  ژاپنـی  اتوموبیل هـای  فـروش 
نسـبت بـه اتوموبیل هـای آمریکایـی بـه مراتـب 
باالتـر رفتـه بود. روزانه حدود سـه میلیارد دالر 
ضمـن  می شـود.  تبـادل  کانـادا  و  آمریـکا  بیـن 
کشـور همسـایه هسـتند و روابط  اینکه این دو 
کـه  نیسـت  هفتـه ای  ولـی  دارنـد،  اسـتراتژیک 
آمریـکا بـه نفـع صنایـع و تولیدکننـدگان خـود و 

کانـادا رأی ندهـد. بـه ضـرر صنایـع 
ظاهـرًا  مـا نشسـته ایم تا  دیگـران با ما صحیح،  
اخالقـی و منطقـی رفتارکننـد. حـدود نیـم  قـرن 
بـه  را  دیگـران  سـعی می کنند  کشـورها  اسـت 
کننـد تـا در   لحـاظ اقتصـادی بـه خـود وابسـته 
رفتـار سیاسـی و  امنیتـی آن هـا تأثیربگذارنـد. 

دسـت  از  را  ظرفیـت  ایـن  نفـت  کنـون،  ا هـم 
نفـت  عرضه کننـده  منابـع  تنـوع  چـون  داده 
کشـورها، انتخاب های  کـه  آنقـدر فـراوان شـده 
نظـام  در  کشـور  چهـار  تنهـا  دارنـد.  فـراوان 
خارجـی  سیاسـت  کـه  هسـتند  بین الملـل 
کوبـا در ایـن  آن هـا، مبنـای اقتصـادی نـدارد. 

نیسـت. دیگـر  امـا  بـود  لیسـت 
می توانـد  منبـع  سـه  از  آمریـکا  اقتصـاد  امـروز 
  ،IT ایجاد کنـد:  توجـه  قابـل  اشـتغال  و  درآمـد 

بانکـداری. و  تسـلیحات 
کتـور  کره جنوبـی تولیـد می کنـد و ترا یخچـال را 

را چیـن.
کفش را برزیل. لباس را ترکیه تولید می کند و 

گرفتـن سـفارش بـرای تسـلیحات یعنـی آوردن 
در  تحقیـق  بـرای  آمریـکا  اقتصـاد  بـه  پـول 
 IT ایـن دو یعنی تسـلیحات و . IT تکنولـوژی و

هسـتند.  سـکه  یـک  روی  دو 
همـه بوئینـگ را بـه عنـوان شـرکت تولید کننده 
می شنــــــــاسند  مســــــــــافربری  هواپیماهـای 
بــــــــزرگترین  حـال،  عیـن  در  شـرکت  ایـن  ولـی 
نظامـی  اسـتفاده  بـرای  پهپـاد   تولید کننـده 

نیز می باشد.
و  عربسـتان  میـان  اخیـر  نظامـی  قراردادهـای 
اقتصـاد  در  دائـم  1/380/000شـغل  آمریـکا، 

کـرد. ایجاد خواهـد  آمریـکا 
شـرکت های  تکنولوژیـک  شـرکای  مهمتریـن 
شـرکتهای  آمریـکا،  تسـلیحاتی  تولید کننـده 
 IT شـرکتهای  البـی   هسـتند.  اسـرائیلی 
ایـن  ترغیـب  در  مهمـی  نقـش  اسـرائیل، 

کردنـد. ایفا قراردادهـا 
 اخیراً شـرکت آمریکایی Intel، شـرکت اسرائیلی

  بـه نـام Mobileye  را پــــــــــــــــــــــانزده میلیـارد و 

کـه  سـیصد میلیـون دالر خریـد. طبیعـی اسـت 
کننـده IT نیسـت امـا  کشـور تولیـد  عربسـتان، 
در دو سـال اخیـر بـه صـورت سیسـتماتیک و با 
کانـادا، ژاپـن،  کـه بـا آمریـکا،  نـوع قراردادهایـی 
مهندسـان  کـرده،  منعقـد  آلمـان  و  فرانسـه 
تکنولوژی هـای  بـا  را  خـود  تکنوکرات هـای  و 
جدیـد آشـنا می کنـد. در نهایـت، مزیـت نسـبی  
ولـی  اسـت  پتروشـیمی  و  نفـت  در  عربسـتان 
در  و  تدریـج  بـه  ارزی،  ذخائـر  از  بهره گیـری  بـا 
جامعـه  و  دانشـگاه  مـدت،  دراز  پروسـه  یـک 
جدیـد  تکنولوژی هـای  معـرض  در  را  خـود 

قرارمی دهـد.
سیاسـت  تحلیل هـای   در  کنیـد  دقـت  گـر  ا
خارجـی جامعـه مـا،  ارقـام تقریبـًا وجـود نـدارد 
فوق العـاده  بین الملـل،  اقتصـاد  بـا  آشـنایی  و 

اسـت. محـدود 
در سیاسـت خارجـی  پیـش  20 سـال  ادبیـات 

دارد. سـیطره  همچنـان 
کشـوری به فکر  در ایـن نظـام بین الملـل، هیچ 
کشـوردیگری نیسـت. همـه بـه فکـر خودشـان 
بـه  را  دیگـر  کشـور های  اقتصـاد  گـر  ا هسـتند. 
نمی توانیـم  نکنیـم،  وابسـته  خـود  اقتصـاد 
انتظـار  منطقـی  و  منصفانـه  رفتـار  آن هـا  از 

داشته باشـیم.
از تولیـد  هیـچ هدفـی بـرای یـک دولـت باالتـر 
وجـود  مطمئن تـر  آینـده ای  بـرای  ثـروت 
بخوانیـم،  بین الملـل  اقتصـاد  گـر  ا نـدارد. 
تحلیـل  دیگـر  نوعـی  بـه  را  منطقـه ای  مسـائل 
آینـده بـرای  گـر  ا کـرد.  خواهیـم  قضـاوت   و 

فقیـر  نکنیـم،  فکـر  اقتصـادی  کشـور،    
خواهیم شد.

رد
 پا

  

منافع باالتر
 از استدالل 

تازه	ترین	نوشته		دکتر	محمود	سریع	القلم	
کنونی	سیاست	خارجی	ما درباره	وضعیت	
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عصــر ایــران / لنــدن در قرن هفدهــم میالدی 
کاال و  کز فروش بیمه  بــه یکی از اصلی ترین مرا
کشتی تبدیل شده بود و تقاضاهای بیشماری 
ح می شــد. این نیــاز چندان مــورد توجه  مطــر
قــرار نمی گرفــت اما تاجــری زیــرک و باهوش با 
درک ایــن فرصــت توانســت بهتریــن ســود را از 
کند؛ قهوه خانــه "ادوارد لویدز" پس از  آن خــود 
مدتی به محلــی برای خرید بیمه های دریایی 

تبدیل شد.
بیمــه لویــدز فعالیــت خــود را از قهوه خانــه ای 
که توســط یک مــرد اداره می شــد، آغاز  ســاده 
که در قرن هفدهم  کرد. چرا  و به ســرعت رشد 
میالدی  قهوه خانه های لندن پاتوق بسیاری 
از اندیشــمندان، روشــنفکران و تجــار بود و در 
هــر قهوه خانه افــراد خاصی با طبقه اجتماعی 
مــراودت  خــود  بــه  مخصــوص  فرهنگــی  و 
داشــتند. در قهوه خانــه ادوارد لویدز نیز تجار، 
ایــن طیــف  از  دالالن، بیمه گــران، صرافــان و 
کانون اخبار بیمه  حضور داشــتند و این محل 

و تجارت بود.
 سپس لویدز با انتشار روزنامه تخصصی بیمه ای
گران  ج داد تا بیمه   ابتکار عمل جالبی را به خر
در جریان انتشــار آخرین اخبار و وقایع تجارت 
و بیمه قرار بگیرند. پس از آن قهوه خانه لویدز 

که  کــرد، به نحــوی  اعتبــار صــد چندانــی پیدا 
بعدهــا با انتقال بــه ســاختمان مخصوصی به 
همان نام رسما به مرکز بورس بیمه ای تبدیل 

که تا به امروز ادامه دارد. شد؛ اعتباری 
توجــه  میــالدی،   1688 ســال  فوریــه  مــاه  از 
رســانه ها به فعالیــت لویدز جلب شــد. در این 
ســال روزنامــه "گازتــه" لنــدن، نخســتین خبــر 
کــرد؛ قهــوه  خــود را دربــاره ایــن محــل منتشــر 
کــه برای اســب دزدیده شــده جایزه  خانــه ای 
کــرد. ایــن روزنامــه خواننده هــای  تعییــن مــی 
گونــه اطالعی  کــه هر  کرد  خــود را تشــویق مــی 
دربــاره اســب دزدیده شــده دارنــد را در اختیار 

لویدز بگذارند.
گزارش هــای منتشــر شــده، در آن زمان  طبــق 
بیــش از 80 قهوه خانه مختلف در لندن وجود 
که تمامی آنان تنها مکانی برای صرف  داشــت 
بیشــتر  افــراد  امــا  بودنــد  داغ  نوشــیدنی های 
که بتوانند به  خواهان حضور در مکانی بودند 

تجارت های دلخواه خود نیز بپردازند.
گرچــه نخســتین خبــر منتشــر شــده از لویــدز  ا
مربوط به اســبی دزیده شــده بود اما اطالعات 
کشــتیرانی توســط این شــرکت  خاصــی دربــاره 
 منتشــر می شــد و پــس از مدتــی نیــز فعالیــت 

کرد. بیمه ای خود را در این زمینه آغاز 

 لویدز؛ از قهوه خانه ای ساده
 تا بزرگترین بیمه گر جهان

کنــون در قراردادهــای خــود همــه  ایــن شــرکت ا
کنــد، از ســاق پاهــای "بتــی  چیــز را بیمــه مــی 
گاربــل" ســتاره دهــه 1940 هالیــوود و "دیویــد لی 
گرفته تا  روث" ســتاره موسیقی دهه 80 میالدی 
کافه   کارشــناس طعم و مزه  زبان "گنارو پلیســیا" 
زنجیــره ای انگلیــس. ایــن شــرکت اولیــن پــرواز 
تجاری، نخستین پرواز فضایی، پل های ساخته 
تجــاری،  کشــتی  های  نفتــی،  چاه هــای  شــده، 
ک، ســرمایه های شــرکت  ها و ســازمان را در  امــال
کرده است. در  کشورهای بی ثبات سیاسی بیمه 
سال 2001 و با وقوع حمالت  تروریستی و فجایع 
متعاقــب آن در صنعــت حمــل  و  نقــل هوایــی، 
موقعیت شــرکت لویدز بــار دیگر در معرض خطر 
گرفــت. لویــدز بــه عنــوان بزرگ  تریــن بیمه  قــرار 
 گــذار مرکــز تجارت جهانــی، مجبور بــه پرداخت 
کل خســارت  11 میلیــارد دالر از 40 میلیــارد دالر 

بود.
کنون فعالیت اقتصادی و تاثیرات این شــرکت  ا
کــه  اســت،  آنقــدر حیاتــی  بریتانیــا  اقتصــاد  بــر 
"بوریس جانســون" شــهردار لندن، درباره لویدز 
کــه بــازار بیمــه لویــدز هــم در بخــش  گویــد  مــی 
دولتــی و هــم در بخــش خارجــی نقــش مهمــی 
را ایفــا می کنــد. ایــن شــرکت مســئول درآمد 40 
میلیــارد دالری اســت و نمــی تــوان موفقیتــی را 
کــه بــرای لندن به ارمغان آورده اســت را نادیده 
کــه لویــدز بــا وجــود  گرفــت. او ادامــه مــی دهــد 
کاهــش رشــد اقتصــادی،  بحران هــای مالــی و 
حضــور قــوی و باثباتی در بازارهــا دارد و این امر 
تنهــا بــا همکاری هــای اقتصادی محقق شــده 
که این شــرکت  گزارش هــا آمــده بــود  اســت. در 
بیمــه تا پایان ســال جاری میالدی بــا تغییرات 
وارد"  "ریچــارد  و  می شــود  روبــه رو  مدیریتــی 
مدیراجرایی لویدز پس از هشــت سال سمتش 

گذار می کند. را به فرد دیگری وا
این شرکت چندی پیش ساختمان اصلی خود 
را بــه شــرکت "پینــگ آن" دومیــن شــرکت بزرگ 
چین، به مبلغ 260 میلیون پوند فروخت. این 
ســاختمان در ســال 1986 بــا طراحــی منحصــر 
به فردی توســط "ریچارد راجــزر" معمار معروف 
معمــار  راجــرز  اســت.  شــده  ســاخته  جهانــی، 
معروف ســبک های تــک بریتانیایــی و همراه با 
"رنــزو پیانــو" یکــی از طراحان مرکــز "ژرژ پمپیدو" 

در پاریس است.
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کارآفرینان نوپای ایرانی  خبرگــزاری	مهر	: از میــان 

کارآفرینــی  گذشــته وارد دنیــای  کــه در 3 ســال 
رســیدند؛  ثبــات  مرحلــه  بــه  7درصــد  شــدند 
کار  کســب و  همچنیــن 4درصد در این ســال از 
ج شــدند. مقایســه »شــاخص های  خــود خــار
کارآفرینان نوپا بر اساس مدل دیده بان جهانی 
شــامل  نوپــا  کارآفرینــی  فعالیــت  کارآفرینــی«، 
کارآفرینانــه نوظهــور و جدیــد در  فعالیت هــای 
بین جمعیت 18 تا 64 ســال اســت. بر اســاس 
کارآفرینی  شــاخص های بین المللی، تمایل به 
کارآفرینــی اجباری،  عمومــا متاثر از ســه عامــل 
فرصت گرا و  فرصت گرای بهبود محور هســتند؛ 
در »کارآفرینــی اجبــاری« فــرد بــه دلیــل اینکــه 
گزینــه بهتــری بــرای اشــتغال ندارد، نســبت به 
کار مدنظر اقدام می کند. در  کسب و  راه اندازی 
»کارآفرینی فرصت گرا«، فرد به دلیل تشــخیص 
یک فرصت جدید وارد جرگه کارآفرینی می شود 
نیــز  بهبودمحــور«  فرصت گــرای  »کارآفرینــان  و 
کار خــود را برای  کســب و  کــه  افــرادی هســتند 
کسب سود و استقالل بیشتر توسعه می دهند.

در ایــن میــان بررســی امتیاز ایــران در ارتباط با 
کارافرینی نوپا، در مقایســه با  ســهم انگیزهــای 
کشــورهای منتخب نشــان  می دهد، شــاخص 

»کارآفرینــی نوپای اجباری« ایــران دارای امتیاز 
کــه در ایــن شــاخص مصــر بــا  حــدود 29 بــوده 
امتیــاز 42 باالتریــن رتبه را  به خــود اختصاص 
دادند. همچنین ایران در شــاخص »کارآفرینی 
کــه  نوپــای فرصت گــرا« دارای امتیــاز 67 اســت 
کشــورهای مالزی با  بیشــترین رتبه، در اختیار 
رتبــه 86، آمریــکا بــا رتبه 82 و آلمان بــا رتبه 80 
قــرار دارد. همچنیــن پایین تریــن رتبــه در ایــن 
کشــور مصر بــا رتبــه 57 اختصاص  شــاخص به 

دارد.
مـــــــــــیزان بــا  فرصـــــــــت گرا  کارآفریــی   الگــوی 

 توسعه یافتگی اقتصادها تغییر می کند و هر چه 
کارآفرینی  اقتصادها توســعه یافته تر می شوند، 
خ می دهد  کشــورها بیشــتر ر فرصت گــرا در این 
کارآفرینی  که بــه دلیل وجــود فرصت هــای  چرا
کارآفریــن شــدن تشــویق  طبیعتــا افــراد بــرای 

می شوند.
در عین حال در شاخص کارآفرینی فرصت گرای 
بهبودمحور آمریکا با امتیاز 69 در باالترین رتبه 
و قزاقســتان با امتیــاز 24 در پایین ترین رده در 

 جایگاه کارآفرینی
 در ایران و 11 کشور

فرصت	گــرا	 کارآفریــی	 الگــوی	
یافتگــی	 توســعه	 میــزان	 بــا	
هــر	 و	 می	کنــد	 تغییــر	 اقتصادهــا	
چــه	اقتصادهــا	توســعه	یافته	تــر	
کارآفرینــی	فرصت	گرا	 می	شــوند،	
رخ	 بیشــتر	 کشــورها	 ایــن	 در	
دلیــل	 بــه	 کــه	 چرا می	دهــد	
کارآفرینــی	 فرصت	هــای	 وجــود	
کارآفریــن	 بــرای	 افــراد	 طبیعتــا	
می	شــوند. تشــویق	 شــدن	
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کشــور منتخب قرار دارد. اما »شــاخص  بین 11 
کارآفرینی دید مناسبی را برای  انگیزشی« برای 
درک ظرفیت کارآفرینی کشورها ترسیم می کند. 
کشــور منتخــب دنیــا در عرصــه  در بیــن یــازده 
کشور مالزی با شاخص 4.9  کارآفرینی نوظهور، 
کشــور مصر با شــاخص 0.8 درصد  بیشــترین و 
شاخص انگیزی را به خود اختصاص داده اند. 
کشور جهان رتبه  ایران با امتیاز 1.7 در بین 12 

هفتم را به خود اختصاص داده است.

کارآفرینی »کارآفرینان نوپا« انگیزه های 

کشورهای منتخب در سال ۲۰1۵  در ایران و 
کارآفرینی اجباری در بین بانوان بیش از آقایان  
کارآفرینــان زن اســت. در  کلــی درصــد  بــه طــور 
که زنان  کمتر از مردان اســت امــا زمانی  جهــان 
می دهنــد  انجــام  کارآفرینانــه  فعالیت هــای 
کار را از روی  کــه ایــن  احتمــال بیشــتری دارد 
کارآفرینی  اجبــار انجام داده باشــند. همچنین 
مردان در ایران )17.5 درصد( دو برابر کارآفرینی 

زنان )8.5 درصد( است.

در  فعــال  ســنی  گروه هــای  کمتریــن  و  بیشــترین 

کارآفرینی نوپا
به طور کلی الگوی سنی افراد کارآفرین در میان 
25 تا 34 و 35 تا 44 ســال اســت. در واقع این 
که در ابتدا یا میانه دوره  کسانی هستند  افراد، 
کارآفرینی روی می آورند. در این  شغلی خود به 
که  کســانی  بازه ســنی افــراد جوان به خصوص 
تجربه ای اندوخته اند و دارای شبکه ای از افراد 

کارآفرینی روی می آورند. و منابع هستند، به 
عالوه بر این افراد در این ســن ممکن اســت در 
کارآفرینی خود باشــند و به موقعیت های  دوره 
کار  که آنها را به ماندن در  شغلی باال و درآمدی 
کارمندی خود تشــویق می کند، عالقه نداشته 

باشند.
گروه سنی  اما بررسی ها نشان می دهد افراد در 
کمتــر توســعه  کشــورهای  55 تــا 64 ســال در 
یافته به دلیل نیاز آنها به درآمدزایی، بیشتر در 

فعالیت های کارآفرینانه شرکت می کنند.
در بین یازده کشور منتخب در حوزه کارآفرینی، 
کارآفرینی را به  لبنان بیشــترین میزان فعالیــت 
گروه ســنی 35 تا 44 ســال  ویــژه بیــن افــراد در 

دارد.
گروه های سنی مشارکت  در ایران نیز بیشترین 
کارآفرینی نوپا 25 تا 34  کننــده در فعالیت های 

ســال و 35 و 44 ســال هســتند. در عیــن حال 
گــروه ســنی 55 تــا 64 ســال و 44 تــا 54 ســال 
فعالیت هــای  در  را  میــزان مشــارکت  کمتریــن 

کارآفرینانه نوپا دارند.

کارآفرینی!  رتبه نامناسب ایران در خالقیت 
کارآفرینی،  امــا در ارتبــاط بــا ســطح نــوآوری در 
کشور دنیا رتبه مناسبی ندارد  ایران در بین 60 
و جایــگاه ایــران در ایــن جدول پنجاه و ششــم 
کشــورهای هندوســتان بــا  اســت و در مقابــل 
رتبه 2 و لبنان نیز با رتبه 8 در باالترین سطوح 
قــرار  نوآورانــه  نــوآوری محصــوالت و خدمــات 

دارند.
کارآفرینی نوپا  رتبه نوآوری در 

که در ســه سال   در ســال 2015 از میان افرادی 
کارآفرینی داشــتند 17درصد وارد  گذشته قصد 
کارآفرینــی نوپا شــدند. از ســوی دیگر از  مرحلــه 
که در 3 ســال  کارآفرینــان نوپــای ایرانــی  میــان 
کارآفرینی شــدند 7درصد  گذشــته وارد دنیــای 
به مرحله ثبات رسیدند؛ همچنین 4درصد در 

ج شدند. کار خود خار کسب و  این سال از 
توصیه های دیده بان جهانی کارآفرینی در خصوص 

شتاب دادن به توسعه کارآفرینی در ایران
و  فکــری  مالکیــت  قانــون  از  حمایــت   .1

تجاری سازی بهینه اختراعات
کارآفرینی با رشــد  2. حمایت در جهت توســعه 
کشــف پتانســیل های موجــود بــا هدف  بــاال و 

افزایش اشتغال و ارزش افزوده
3. ایجاد شبک میان شرکتها با هدف برقراری 
وکارهــای  کســب  و  اقتصــادی  فعــاالن  رابــط 

زنجیره خود
کارآفرینــی جوانان از طریق  4. توجــه جدی به 
مناســب  آمــوزش  قبیــل  از  امکاناتــی  ایجــاد 

کارآفرینی و کمک و پشتیبانی مالی
5. توسعه شرکتهای دانشگاهی و دانش بنیان 
از طریــق ایجــاد ارتبــاط دانشــگاه بــا صنعــت و 

تجاری سازی تحقیقات
6. اختصــاص پارک هایی در ســطح شــهرها به 
بازارچه های کارآفرینی جهت ایجاد شبکه برای 

کارآفرینان خانگی یا تولیدکنندگان کوچک
کارآفرینی در مدارس و  7. برپایــی بازارچه های 
دانشــگاه ها جهت تشــویق خالقیت، نوآوری و 

کارآفرینی عملی
کسب  8. برگزاری دوره های آموزشی راه اندازی 
کار در جهت خلق ایده و توانمندسازی افراد و 

از  و عملیاتــی  برنامه هــای مناســب  اتخــاذ   .9
کلی  سوی دولت در جهت تحق سیاست های 

تدوین شده
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اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  دانشــگاه  اســتاد  یــک 
مــردم  جــان  تهــران  زیرزمینــی  میدان هــای 
زمیــن  گفــت: فرونشســت  تهدیــد می کنــد،  را 
در تهــران بــه شــدت جــدی اســت و ســالی 30 
رو  همیــن  از  داریــم،  فرونشســت  ســانتی متر 
کــه ایــن میدان هــای زیرزمینی  هرچقــدر هــم 
هــم  بــاز  باشــند،  محکــم  ســازه ای  نظــر  از 
اســت.  نشــده  لحــاظ  الزم  بحــران  مدیریــت 
سولمازحســینیون )دکتــری طراحی شــهری از 
دانشــگاه ملبورن و متخصص مدیریت بحران 
گفت وگــو بــا ایلنــا ضمــن انتقــاد از  شــهری( در 
طراحــی میدان های تهران به میــدان ولیعصر 
گرچه اسم میدان ولیعصر  گفت: ا کرد و  اشــاره 
گذاشــتند؛ اما بر اســاس تعاریف ایوان  را ایوان 

گودال است. نبوده و در حقیقت 

گودال است نه ایوان میدان ولیعصر 
ح را نمــادی از تفکــر خــودرو محــور  او ایــن طــر
گفت: بردن شــهروندان به  شــهردار دانســت و 
که تردد خــودرو از  زیرزمیــن بــه این معناســت 

کار  انســان ها اهمیــت بیشــتری دارد و بــا ایــن 
که  کردند. جالب اســت  بــه مــردم بی احترامی 
این فاجعه با شــعار شــهر انســان محور صورت 
بــاز هــم در طراحــی  بــا ایــن وجــود  می گیــرد. 
میــدان بــه بــار ترافیکــی هیــچ توجهــی نشــده 
اســت.این اســتاد دانشــگاه با اشــاره بــه اینکه 
میدان هــای زیرزمینــی از نظــر مدیریت بحران 
که اصاًل به  دارای مســائل پیچیده ای هستند 
آنها فکر نشده است،  ادامه داد: در صورت بروز 
حادثــه،  این میدان هــای زیرزمینی اصاًل قابل 
کنترل نبوده و در بحث امداد و نجات و تخلیه 
اضطراری دارای نقاط ضعف اساسی هستند.
کــرد: ایــن در حالــی اســت در  وی خاطرنشــان 
شــهر تهران فرونشســت زمین به شدت جدی 
اســت و سالی 30 ســانتی متر فرونشست داریم 
کــه یــک رکــورد در دنیــا محســوب می شــود و 
عکس العملــی  زمیــن  نشســت  حقیقــت  در 
بــه ســاخت و ســازهای بی رویــه اســت. وی بــا 
کیــد بــر اینکــه بــردن انســان ها بــه زیــر زمین  تا
بازی با جان آن ها اســت، افــزود: هرچقدر هم 

کــه بنــا از نظــر ســازه ای محکــم باشــد، بــاز هم 
مدیریــت بحــران الزم لحــاظ نشــده اســت. در 
کشــورهای دنیــا وقتــی یک بیســتم این  ســایر 
خ می دهد، اقــدام به تخلیه  حد فرونشســت ر
می کننــد، اما در تهران هیچ کــس به روی خود 
نمــی آورد. حســینیون با اشــاره بــه پیامدهای 
عمومــی  فضاهــای  کــردن  زمینــی  زیــر  منفــی 
ادامــه داد: یکی از مشــکالت اساســی ســالمت 
شهروندان اســت. مردم تهران همین االن نیز 
کمبــود ویتامین D و نــور آفتاب رنج می برند  از 
کمبود ویتامین D موجب  و در خطر هســتند. 
تشــدید بیماری ام اس و هــزاران بیماری دیگر 
می شــود و یکی از دالیل اصلی آن نبود فضای 
کافی در شهر برای توقف مردم است. عمومی 

طراحی میدان امام حسین)ع( مردم را
 به حاشیه راند

ایــن پژوهشــگر شــهری در ادامه به زیباســازی 
گفت: در  کرد و  میدان امام حســین)ع( اشــاره 
ایــن میدان بــدون توجه به بافــت موجود و با 

میدان های پایتخت 
چه پیامی دارند؟

سولماز حسینیون، پژوهشگر مدیریت بحران شهری از خطرات معماری تهران می گوید



ران                                  باد  پیام 
اردیبهشت 1396 

شماره 354

63

کردنــد، می تواننــد این  یکســری المــان تصــور 
کننــد، امــا در حقیقــت این  مــکان را ســرزنده 
ح با دیــدی از باال به پاییــن و بدون توجه  طــر
به شــرایط واقعی انجام شــد و در عمل شــاهد 
شکســت  بــا  تصمیم گیری شــان  کــه  هســتیم 
مواجــه شــد. وی افــزود: در طراحــی میــدان 
امــام حســین)ع( هیچ توجهــی بــه فرایندها و 
روابــط موجود نشــده اســت و بــدون توجه به 
کردنــد، در حالی  خواســت مردم اقــدام به آن 
که می گویند هر  که خود مردم و شــهر هســتند 
مکانــی بــه چــه چیــزی نیــاز دارد. حســینیون 
گونــه اقدامات مــردم را بیــش از پیش  بــا ایــن 
بــه حاشــیه می رانیــم، ادامــه داد: شــهردار و 
مسئوالن شهری از اصطالح مشارکت طراحی 
از پاییــن بــه باال خــوب اســتفاده می کنند، اما 

ح هــا بــا نگاهی عامرانــه و از  در عمــل همــه طر
باال به پایین است. 

میدان هفت تیر یا النه مورچه
وی بــا اشــاره به اینکــه در میــدان هفت تیر در 
ماهیــت  کــه  هســتند  پــروژه ای  انجــام  حــال 
کــرد: بــه خیال  آن مشــخص نیســت،  تصریــح 
خــود دارنــد از پتانســیل های متــرو اســتفاده 
که ما زمین را  می کننــد. ایده اصلی این اســت 
کردیــم، حال مردم را  به خاطر میدان ســوراخ 
زیر زمین می بریم و باز هم اتومبیل ها راحت تر 
را  مورچــه  النــه  ایــن  و  کننــد  تــردد  می توانــد 
که سایر  کنیم. این سرنوشتی است  گسترده تر 
میداِن های تهــران همچون ونک، هفت تیر و 

آزادی نیز به آن دچار خواهند شد.

طراحی میدان انقالب در شان آن نیست
حســینیون در ادامــه طراحی میــدان انقالب را 
ســطحی دانســت و افزود: به نظر می رســد این 
طرح فقط تغییر نماد وســط میدان اســت و در 
که در تاریــخ تهران نقش  شــان میــدان انقالب 
مهمــی دارد، نیســت. هرچنــد در تهــران اصــاًل 
چیزی بــه نام میدان در معنــای تخصصی اش 
وجود ندارد و مکان هایی که با این نام شناخته 
می شــوند در واقــع فلکــه عبوری هســتند. وی 
افزود: براســاس طراحی شــهری میدان فضای 
کــه مــردم در آن حضــور موثــر  عمومــی اســت 
دارنــد و بــه نام هایــی همچــون پالتــزا یــا پیاتــزا 
و... نامیده می شــود. بــرای مثال نقش جهان 
کارکردهای مردمی  کــه  یک میدان اســت، چرا 

خ می دهد. داشته و مکث و سکون در آن ر
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