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ا سرم
نیمــه دوم دولــت جناب آقــای دکتــر روحانی 
بــه عنــوان فرصت بــزرگ بــرای اقتصــاد ایران 
بــا  دوره  ایــن  مختصــات  اســت.  گرفتــه  نــام 
دوره دولــت اول ایشــان متفــاوت اســت. در 
کارنامــه پیش  ایــن دوره دولــت محتــرم یــک 
کــه نشــان دهنــده همــه  کارنامــه ای  رو دارد. 
کشــور و دســتاوردهای دولــت  واقعیت هــای 
تدبیــر و اعتــدال اســت. قاطبــه صاحبنظــران 
کــه در این دوره تــن تبدار  اجمــاع نظــر دارنــد 
اقتصــاد ایــران نیازمنــد یــک درمــان اساســی 
اســت. امــا مشــکل از نقطــه ای آغــاز می شــود 
کــه همــه چیــز دربــاره بهبــود یا وخامــت حال 
ایــن بیمــار بــه دســتان طبیبــی به نــام دولت 
ســپرده شــده اســت. ولــو آنکــه آن دولــت بــه 
تدبیــر و تصمیم گیری خردمندانه باور داشــته 
کــه دولــت هنوز میــان شــعارها و  باشــد. چــرا 
گفتمان خودش با تحقق وعده هایش فاصله 

ملموسی را مشاهده می کند.
در ایــن وادی تکلیــف بحران ها و چالش های 
اقتصــادی روشــن اســت. به بیــان دیگر میان 
دولتمــردان تصمیم گیر با فعاالن اقتصادی بر 
که »مهم تریــن مســائل جامعه امروز  ســر این 
ایــران چیســت« اختــاف نظر جــدی موجود 
گــزارش مراجــع اقتصاد  گــر به  نیســت. حتی ا
کنیم پاســخی مشــابه این  جهانــی هم رجوع 
که اقتصاد ایــران همچنان از  خواهیم شــنید 
معضــل رکــود و بی تحرکــی رنــج می بــرد، خطر 
کمین بســیاری از  ورشکســتگی و تعطیلــی در 
کــز تولیدی و شــرکت های فعال  بنگاه هــا و مرا
در حــوزه عمران نشســته اســت. در اثــر تأخیر 
و  کســب  موانــع  وجــود  تصمیم گیری هــا،  در 
کار، رقابت هــای ناعادالنــه، اســتیای بخــش 
گشــایش و  خصولتــی بر بخش خصوصی و... 
اعتماد الزم برای ســرمایه گذاری فراهم نشده 

است.

طبــق آنچه رئیس جمهــوری محترم در طول 
کرات  تشــریح مباحــث اقتصــادی خویش بــه 
کرده انــد، تیــم تصمیم گیــر در دولــت  ترســیم 
قــرار بــود بــرای تخفیــف یــا مهــار بحران هــای 
کوتاه مدت  گام میان مــدت و  یاد شــده چنــد 
شــخص  را  راهگشــا  گام هــای  ایــن  بــردارد. 
رئیس جمهوری در مناسبت های مختلف به 
عنوان »تعهــدات اقتصادی دولت دوازدهم« 
دادن  ســوق  شــامل؛  کــه  کرده انــد  گوشــزد 
اعتبــارات و تســهیات بانکی به ســمت تولید 
گذاری  )اصــل خــروج از رکود( اصــاح رونــد وا
کــز صنعتــی بــه خصولتی هــا یا  شــرکت ها و مرا
شــرکت های شــبه دولتی )اصل اصاح چرخه 
خصوصی سازی( سامان دادن به هزینه های 
جــاری و عمرانی دولت )اصل چابک ســازی و 

کوچک سازی دولت( بوده است. 
عملکــرد  و  تصمیم گیری هــا  رونــد  بــه  حــال 
دولــت دوازدهــم بــر اســاس ایــن 3 شــاخص 
اول  نیمــه  در  محتــرم  دولــت  افکنیــم.  نــگاه 
فعالیــت خــود یعنــی 92 تا 96 همــت و تاش 
تــورم  بــر رشــد اقتصــادی مناســب و  را  خــود 
بــه  مســیر  ایــن  در  و  کــرد  رقمی صــرف  تــک 
توفیقــات نســبی دســت یافتــه امــا آثــار عینی 
که  ایــن دســتاورد زمانــی لمــس خواهــد شــد 
کــه ثبات اقتصاد را به  بتوانــد ابر چالش هایی 
کنــد. زیرا چنان  مخاطــره انداخته اند را مهار 
اقتصــادی دکتــر روحانــی )دکتــر  کــه دســتیار 
کید می کند بهبــود وضعیت  مســعود نیلــی( تا
گــرو اصاح ســاختار اســت  کنونــی اقتصــاد در 
کــه ســاختار موجــود نمی تواند ســوخت  چــرا 
مورد نیاز را برای تداوم رشد اقتصادی فراهم 

کند. 
بــه تعبیر دیگــر باید دید خروجــی تصمیم ها و 
اقدامات دولت دوازدهم چه اندازه در بهبود 
شــاخص های مربوط به ابرچالش های 6گانه 

مســائل  آب،  منابــع  )بحــران  ایــران  اقتصــاد 
بازنشســتگی،  صنــدوق  زیســت محیطی، 
گذار  بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری( اثر 

خواهد بود. 
فعــاالن  روی  پیــش  واقعیت هــای  از  یکــی 
دوازدهــم  دولــت  کارنامــه  بــر  کــه  اقتصــادی 
که جریان معیوب  ســایه می اندازد این اســت 
خصوصی سازی به ریل اصلی خود بازنگشته 
کافــی اســت در ایــن بــاره بــه بیانیه ها  اســت. 
و مواضــع اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان نماینــده 
کــه از تــداوم  بخــش خصوصــی نــگاه افکنیــم 
سلطه شرکت های شــبه دولتی یا خصولتی ها 
که  اعتراض ســر می دهد. این در حالی اســت 
رئیــس جمهــوری در مناســبت های مختلــف 
بخــش  میــدان داری  و  گــذاری  وا منطــق  از 
علت العلــل  و  اســت  کــرده  دفــاع  خصوصــی 
را  ایــران  اقتصــاد  در  فســاد  و  کارآمــدی  نا
رانت های ناشی از سلطه خصولتی ها خوانده 
که نــه تنها فعــاالن این حوزه  اســت. ســخنی 
اقتصاددانــان  و  دلســوز  دردشناســان  بلکــه 
کیــد دارنــد. امــا در  بــر آن تا صاحب نظــر نیــز 

عمــل این روند همچنان ادامه دارد.
در مجموعــه دولــت دوازدهــم هیــچ وزیــری 
کــه از ضرورت شکســت انحصــارات و  نیســت 
ایــران ســخن  از اقتصــاد  برچیــدن امتیــازات 
نگوید اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تناســب 
در  نــدارد.  وعده هــا  و  شــعارها  بــا  چندانــی 
خوشــبینانه ترین حالت براســاس آمار و ارقام 
گذاری ها به بخش  کمتــر از 2۰ % وا ارائه شــده 
گذاری هــا  وا مابقــی  اســت،  بــوده  خصوصــی 
بــه بخــش دولتــی یــا مجموعه هــای وابســته 
بــا  بنابرایــن  اســت.  شــده  انجــام  دولــت  بــه 
کــه قانون گذار  ایــن شــیوه و روش بــه اهدافی 
در برنامــه ششــم توســعه بــه دنبــال آن بــود 
نمی توان امید چندانی داشــت. مثال روشن 
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موضوعــی بــه نــام تأخیــر در تصمیم گیری هــا، 
ح هــای  طر و  پروژه هــا  باتکلیــف  وضعیــت 
کشور  که چرخه تصمیم گیری  نیمه تمام است 
کنــدی می چرخد.  در ایــن بــاره همچنــان بــه 
خســارات ناشــی از ایــن اتفاق بارها بر اســاس 
کارشناســان بیان  معیارهای روشــن از ســوی 
که بعضــا هزینه های  ح هایی  شــده اســت. طر
گزافــی را بــر اعتبــارات عمرانــی دولــت تحمیل 
کــرده امــا چشــم انداز روشــنی دربــاره بازدهــی 

آنها وجود ندارد.
و  منابــع  توزیــع  و  دولــت  بودجــه  بحــث  بــه 
گفته دکتر  که طبق  درآمدهــای آن نگاه افکنیم 
نیلــی یکی دیگــر از ابرچالش هــای اقتصادی در 
گــزارش منابع  کــه از  دور جدیــد اســت. آنگونــه 
رســمی پیدا است و با استناد به آمارهای بانک 
مرکزی نحوه هزینه کرد درآمدها نشان می دهد 
در ســال های 92 تا آبان 95 نســبت هزینه های 
درصــد   16.9 جــاری  هزینه هــای  بــه  عمرانــی 
که رئیس  بوده اســت. این نســبت با آن چیزی 
جمهوری در خصوص سنگینی کفه هزینه های 
عمرانی وعده داده بود فاصله ای فاحش دارد.

بر اساس الیحه بودجه 96، هزینه های جاری 
دولــت رقــم 25۰هــزار میلیــارد تومــان در نظــر 
که نســبت بــه ســال های ابتدای  گرفته شــده 
کار دولت رشد قابل توجهی داشته  شــروع به 
اســت. بر این اساس هزینه های جاری دولت 
از ســال ابتدایی تا آخرین سال فعالیت دولت 
یازدهــم بیــش از دوبرابــر دچــار افزایش شــده 
اســت. نکتــه مهــم در این خصوص آن اســت 
کاهش چشمگیری پیدا  کشور  که درآمد نفتی 
کــرده اســت. این اعــداد و ارقام به مــا می گوید 
و  نــدارد  را  ســابق  مالــی  اقتــدار  دیگــر  دولــت 
فعــال مایشــاء در ایــن حوزه هــا نیســت بلکــه 
گرفتار  که  ماننــد سرپرســت خانواری می مانــد 
معیشــت و نیازهــای روزمــره اعضــای خانواده 
کاهــش درآمدهای  شــده و بــه طــور مداوم بــا 
افزایــش هزینه هــای جــاری مواجــه  و  ســابق 
کــه  اســت. ایــن معادلــه بــه معنــای آن اســت 
دولــت ولو اینکــه بخواهد تــوان چندانی برای 
توسعه زیرساخت های عمرانی ندارد. از طرف 
کــه الاقــل در وضــع موجــود  دیگــر می دانیــم 
بخــش خصوصــی فعــال در حــوزه عمرانــی نیز 
توان ســرمایه گذاری الزم برای توسعه عمرانی 
کشــور ندارد. پس در این شــرایط  و ســازندگی 

کرد؟ نامناسب چه باید 
کشــور بر همگان  گره در اقتصاد  ماهیــت ایــن 
مبرهــن اســت. راه حل هــا نیز چنــدان متنوع 

که دولت  که بتوان منتظر ماند و دید  نیســت 
کدام  محترم بر اساس چه پشتوانه مطالعاتی 
کنون در شــرایطی  ح را ســامان می دهد. ا طر
داشــته  زیــادی  انتخــاب  حــق  کــه  نیســتیم 
که مهمترین  باشــیم. الاقل چنین می نمایــد 
آن  وضعیــت  ایــن  از  عبــور  راه  اصلی تریــن  و 
کار را از  کســب و  کــه موانــع فعالیــت و  اســت 
پیــش روی بخش خصوصی برداریم. اهمیت 
ایــن رویکرد در فعالیت های عمرانی چه بســا 
دولــت  کارنامــه  نمایه هــای  اســت.  مهمتــر 
خصولتــی  بخــش  می دهــد  نشــان  یازدهــم 
تملــک  اعتبــارات  از  بزرگــی  ســهم  همچنــان 
دارایــی دولــت را تصاحــب می کند حــال آنکه 
کمترین  در قیاس با فعالیت بخش خصوصی 
ارزش افــزوده از ایــن ناحیــه نصیــب اقتصــاد 
گر دولت محترم عزم خود را  کشور می شــود. ا
کند باید  که شــعارهایش را محقق  کند  جــزم  
گام هــای جدی تری در راســتای زدودن زنگار 
کار بردارد. رتبه 12۰  کســب و  از چهره قوانین 
کسب  ایران در جدول شــاخص های توســعه 
کشــور اســت و نــه زیبنــده  کار نــه شایســته  و 
کــه در انتخابات ریاســت  شــأن مردمی اســت 
وضعیــت  بهبــود  خواهــان  اخیــر  جمهــوری 
توســعه  شــاخص های  و  معیشــت  اشــتغال، 
کشــور بــر اســاس اصــول خردمندانه، شــفاف 
و قانونــی شــدند. اســتیای بخــش خصولتی 
بــر اعتبــارات حــوزه عمرانــی منجر بــه افزایش 
کارآفرینی و اشــتغال،  کاهش  ســطح بیکاری، 
کاهــش قــدرت صندوق هــای بازنشســتگی و 
بیمــه تامیــن اجتماعــی و تدوام شــکاف های 
بــر  مالــی  فشــارهای  افزایــش  و  اقتصــادی 

و...  امــداد  کمیتــه  و  خیریــه  ســازمان های 
که فعال مایشــاء بــودن بخش  می شــود. چرا 
کاهش توان مالی بخش  خصولتــی به معنای 
و  آنهــا  انســانی  نیــروی  کاهــش  و  خصوصــی 
کاهــش امــکان ســرمایه گذاری ایــن بخش در 
کشــور اســت. ایــن اتفاق  ســازندگی و عمــران 
نابســامانی  بــر  شــدن  افــزوده  جــز  معنایــی 
حرفــه ای  تنش هــای  و  اجتماعــی  موجــود 
در  ایــن  بــر  عــاوه  نیســت.  جامعــه  شــغلی  و 
کشــور در  درازمــدت تــوان فنــاوری و صنعتــی 
حــوزه عمــران را تحــت تاثیر قــرار داده و همه 
دانــش و ســرمایه تاریخی بخــش خصوصی را 
از بیــن می بــرد. بــه عنــوان مثال ســندیکایی 
ســاختمانی  شــرکت های  ســندیکای  ماننــد 
ایــران فــراز و نشــیبی 7۰ ســاله در توشــه خود 
دارد و به عنوان یک سرمایه اجتماعی و ملی 
محسوب می شــود. بخش خصوصی توانمند 
گذشــته حتــی در مواقع  که در  حــوزه عمرانی 
بحــران و جنــگ بــه یــاری دولت می شــتافت 
کنــون در محاصــره مشــکات ناشــی از نبــود  ا
قوانیــن شــفاف و هدفمنــد فعالیــت و رقابــت 
بــر  گــر دولــت محتــرم  ا اســت.  گرفتــار مانــده 
اســاس ارزیابــی دقیــق از عملکرد چهار ســاله 
خــود و رویکرد علمــی و اقتصادی چاره جویی 
همچنــان  ســرمایه هایی  چنیــن  نکنــد، 
رونــق  حساســیت  شــد.  خواهنــد  تضعیــف 
کارشناســنان  که  بخــش عمرانی چنان اســت 
معتقدنــد بخــش عمرانــی نقــش پیشــرانی در 
کشــور دارد و تحــرک در ایــن بخــش  اقتصــاد 
می کشــاند.  رونــق  بــه  نیــز  را  بخش هــا  ســایر 
که دولت بازار ســرمایه  بنابراین ضرورت دارد 
و بانک هــا را به حضــور در این بخش و تامین 
بــر  آنکــه  حــال  کنــد.  تشــویق  آن  نقدینگــی 
اســاس حقایــق آمــاری، دولــت بایــد خــود را 
کناره گیــری از عرصه عمرانی بکند. چرا  آماده 
کــه دیگــر هزینه هــای دولــت امــکان و اجــازه 
کان را نمی دهد. بسترسازی  ســرمایه گذاری 
برای حضور ســرمایه گذاری خارجی و تشویق 
و ترغیــب بخــش خصوصــی تنهــا راهی اســت 
دارد.  خــود  خــأ  جبــران  بــرای  دولــت  کــه 
خارجــی  ســرمایه گذار  کــه  پیداســت  گفتــه  نا
کــه  و ســرمایه گذاری نیازمنــد بســتری اســت 
کنــون مهیــا نیســت امــا فرصــت دوم دولــت  ا
و  خردمنــدی  کمیــت  حا و  روحانــی  جنــاب 
عقانیــت بــر این دولت، امیــد به اصاح روند 
معیــوب را در شــریان های جامعــه زنــده نگــه 

داشته است.

		فعال	مایشـــاء	بـــودن	بخش	خصولتی	
کاهش	تـــوان	مالـــی	بخش	 بـــه	معنـــای	
کاهـــش	نیـــروی	انســـانی	 خصوصـــی	و	
کاهـــش	امـــکان	ســـرمایه	گذاری	 آنهـــا	و	
این	بخش	در	ســـازندگی	و	عمران	کشور	
اســـت.	این	اتفـــاق	معنایی	جـــز	افزوده	
شدن	بر	نابســـامانی	موجود	اجتماعی	
و	تنش	هـــای	حرفه	ای	و	شـــغلی	جامعه	
نیســـت.	عـــاوه	بـــر	ایـــن	در	درازمـــدت	
در	 کشـــور	 صنعتـــی	 و	 فنـــاوری	 تـــوان	
حـــوزه	عمـــران	را	تحت	تاثیر	قـــرار	داده	و	
همـــه	دانـــش	و	ســـرمایه	تاریخی	بخش	

خصوصـــی	را	از	بیـــن	می	بـــرد.		
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جنــس  از  هــم  آن  پیمانــکاری  روز  و  حــال 
خصوصــی اش اصًا خوب نیســت. مشــکات 
پیمانــکاری  صنعــت  روی  پیــش  موجــود  
کار ایــن  کشــور فضــای ســختی را بــرای ادامــه 
کشــور  گران عرصــه اقتصادی و آبادانی   تــاش 
کافــی،  اعتبــارات  نبــود  اســت.  کــرده  ایجــاد 
و  محدودیت هــا  مطالبــات،  شــدن  ســنگین 
شــیوه های جدید پرداخــت از جمله پرداخت 
کارکردهــا و مطالبــات از طریــق اوراق مختلــف 
قرضه و خزانه، بر این ســختی ها بیش از پیش 

افزوده است.
عاوه بر  نکات پیش اشــاره، مشــکات مربوط 
بــه تعیین و پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش 
کــه بعضــًا پیمانکاران  افــزوده و بیمــه متعلقــه 
در ایجــاد و تاخیــر در پرداخــت آنهــا قصــوری 
نداشــته اند، جملگــی نشــان می دهــد ماندن 
کشــور هر روز ســخت تر از  در عرصه پیمانکاری 

قبل می شود. 

کوچــک  و  بــزرگ  شــرکتهای  شــدن  درگیــر 
پیمانــکاری بــا مشــکات ریــز و درشــت بویــژه 
کشمکشــهای آنهــا بــا بانکها یــا صندوق هایی 
کــه از آنهــا تحصیــل وام داشــته اند و بــه دلیل 
عدم تامین اعتبار مناســب و به موقع از سوی 
تعهــدات  نتوانســتند  اجرایــی  دســتگاه های 
مالــی خــود در پرداخــت تســهیات دریافتی را 
کند شدن و بعضًا  به سرانجام برسانند، باعث 
فلج شــدن تعداد زیادی از این شــرکتها شــده 

است.
کنترل  کــرد؟ راهکار چیســت؟ آیا  امــا چــه باید 
ایــن شــرایط و رفع ایــن مشــکات و معضات 
به ســرعت امــکان پذیر اســت؟ بخشــی از این 
راهــکار را بایــد در همــت و تغییــر نــگاه دولــت 
مــردان دولــت تدبیر و امیــد در ارجــاع و انجام 
کار بــه بخــش خصوصــی و مســاعدت و ایجــاد 
سهولت در خصوص پرداخت معوقات بانکی، 
جرائم متعلقه، مالیات، بیمه و فراهم نمودن 

کار  کسب و  شرایط برای بهبود مستمر فضای 
دانســت. امــا آیا حــل تمام مشــکات امروز ما 
به دولت و دســتگاههای دولتی بازمی گردد و 
فقط این دســتگاهها وظیفــه دارند در جهت 
رفع آنها مســاعدت و اقــدام نمایند؟ به تعبیر 
دیگر پیمانکاران چه باید بکنند تا از مشکات 
کار شرکتهای پیمانکاری بکاهند؟  موجود در 
که باعث می شود  یکی از مهمترین مشکاتی 
پیمانکاران سختی های بسیاری تحمل کنند 
کارها را به ســرانجام برســانند  و نتواننــد عمًا 

گذاری و قیمت قراردادهاست.   روش قیمت 
که قراردادهــای پیمانکاران  در شــرایط فعلی 
و  تنگناهــا  دلیــل  بــه  دولتــی  کارفرمایــان  بــا 
کم شده است  مشــکات مالی دولت، بســیار 
 برخــی پیمانــکاران در قیمت دهی مناقصات

 اغلب دست به عملیات انتحاری زده و با ارائه 
 پیشــنهادات و قیمتهــای پاییــن و غیر واقعی 

کار، انعقــاد قرارداد و  گرفتن  گرچــه موفق بــه  ا
کردن رقبا از میدان می شــوند، اما هم  ج  خــار
بــه خــود و هــم بــه دســتگاه اجرایــی، جفای 

بزرگی می کنند. 
گرچه در  کشــور نیــز ا ســازمان برنامه و بودجه 
ایــن خصــوص تاشــی را مبذول مــی دارد تا با 
جاری نمــودن بخشــنامههایی مانند تعیین 
دامنه مناســبترین قیمتهای پیشــنهادی در 
مناقصــات پیمانــکاری قیمتهــا را مناســب تر 
کمترین  که  کنــد و الزامــًا این اعتقاد درســت را 
قیمــت، مناســبترین قیمــت نیســت را تاییــد 
می کنــد، امــا قیمت دهــی برخــی  پیمانــکاران 
بویــژه در دو ســه ســال اخیر مســیر دیگــری در 
کــه بــا  گرفتــه اســت. دادن قیمتهایــی  پیــش 
گزار  بــرآورد اعامی از ســوی دســتگاه مناقصــه 
دارد  )مینــوس(  کاهشــی  فاحــش  اختــاف 
کار  گرفتن  نشــان از چه چیزی جز تــاش برای 
کــه صرفًا  از ســرناچاری دارد؟ آیــا ایــن مســئله 
باید شــرکت را زنده نگه داشــت تا شرایط بهتر 
شود، نگاه درســت و مهندسی است؟ مسئله 
و موضــوع بــه واقع حادتر از این اســت؟ افزون 
بــر این به مــواردی متعــدد نیز می توان اشــاره 
کــه عوامل دیگــری عاوه بــر عوامل اصلی  کــرد 
گذاری در مناقصات و یافتن  در عرصــه قیمت 
مناســبترین قیمت عــاوه بر دســتگاه اجرایی 
کننــده و پیمانکاران،  )کارفرما(، مشــاور برآورد 

 تبعات قیمت های غیر واقعی در مناقصات عمرانی  

سراب رونق در باتالق قیمت
مت ا ق

رات ی ا ا مان ی  م ی ا ت  ر رعام  ی م ن ر  ر ا د
را مانی ا ا ای  ر ای  ن یر  ر و د ع هیات م
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ایــن  هســتند.  مناقصــه  رقابــت  در  تاثیرگــذار 
تاثیــرات  بعضــًا  میــدان  از  ج  خــار  عوامــل 
کار می گذارند و برنده  کننده ای بر روال  تعیین 

مناقصه را تغییر می دهند.
کــه بیــان شــد بحــث دادن قیمــت  همانطــور 
کار  پاییــن یــا همــان قیمــت نامناســب بــرای 
بویــژه در دو-ســه ســال اخیــر حادتــر شــده و 
کیفیــت  شــرایط را بــرای انجــام بــه موقــع و بــا 
کارها سخت تر می کند. اپیدمی دادن مینوس 
گیر  بــاال یا دادن قیمتهای پاییــن به حدی فرا
کــه جــا دارد مکرر  کننده شــده اســت  و نگــران 
بــه آن پرداخــت شــود و با ریشــه یابی درســت 
ایــن مشــکل حــاد بــه جــد رفــع شــود و از بــروز  
هرگونــه بحــران جدیــد دیگــری از جمله وجود 
کنار شــرکتهای  تعداد زیادتری پروژه ناتمام در 
کرد. در شرایطی  گرفتار جلوگیری  ورشکسته و 
شــده  ارائــه  قیمت هــای  ای  مناقصــه  در  کــه 
مینــوس   %38 تــا  بعضــًا  پیمانــکاران  توســط 
نســبت به برآورد دســتگاه اجرایی نیز می رسد 
یا در مناقصه ای تمام پیمانکاران مینوســهای 
بــاال حــدود 2۰ تــا 25 درصــد ارائــه می دهنــد، 

کجا است؟ واقعًا مشکل از 
باعــث  عمومــًا  قیمت هایــی  اختــاف  چنیــن 
گزار هم می شود  نگرانی دستگاههای مناقصه 
کثــر  کــه تمــام پیمانــکاران یــا ا امــا در مــواردی 
گان در فراینــد مناقصــه چنین  کننــده  شــرکت 
عملکردی را نشــان می دهند به واقع دستگاه 
اجرایــی چــه می تواند بکند؟ دســتگاه اجرایی 
ابــزار قانونی چــون قانون برگــزاری مناقصات و 
آییــن نامه هــا و بخــش نامه هــای مرتبــط را در 
کند  گر به درستی به آنها عمل  که ا اختیار دارد 
بخــش عمــده ای از وظایف خود را انجام داده 

و تکلیف قانونی خود را به جا آورده است.
ســه مسئله اساســی مرتبط با دستگاه اجرایی 
: نخســت  ایــن شــرایط جــای ســوال دارد  در 
آنکــه آیا برآورد دســتگاه اجرایــی در این حالت 
درســت بوده یــا برآورد باال تهیه شــده اســت؟ 
دوم آنکــه آیــا زمــان اختصــاص داده شــده بــه 
پیمانکاران برای بررسی مدارک مناقصه و ارائه 
کافی و مناسب بوده است؟ و  پیشنهاد قیمت 
ســوم آنکه اســتفاده از ظرفیتهای قانونی برای 
گــران خــاص  نگهداشــتن مناقصــه  و  دعــوت 
شــرایط و  چگونگــی  شــده،  گزینــش  بعضــًا   و 

گــران و   اطــاع رســانی از مناقصــه بــه مناقصه 
بعضــًا ورود بازیگــران جدید به صحنه مناقصه 
کــه منجر بــه ارائه  می توانــد در ایجــاد فضایــی 
قیمتهــای غیــر واقعــی و پاییــن شــود، نقــش 

داشته باشد؟
کــه مربوط به ســازمان متولی  دو نکتــه مهمتر 
نظــارت و تدویــن آییــن نامه هــای مرتبــط بــا 
کشور  مناقصات یعنی سازمان برنامه و بودجه 
بوده و می تواند در این فرآیند دخیل محسوب 
برگــزاری  قوانیــن  اواًل  کــه  اســت  ایــن  گــردد 
تفســیر  در  کــه  آیین نامه هایــی  و  مناقصــات 
مفــاد ایــن قانــون ارائــه شــده یــا می شــود، در 
کشور  حال حاضر و در شــرایط فعلی اقتصادی 

کارایی الزم و درست را دارد. آیا این قوانین نیاز 
به بازنگری فوری و جدی ندارند؟ بعضًا برخی 
از مفــاد قانــون مذکــور شــفاف نیســت و قابــل 
تفســیر است و همین تفســیرها باعث می شود 
بــه جــز متــن قانــون، اراده و تفســیر دســتگاه 
همیــن  و  شــده  ماجــرا  وارد  نیــز  مناقصه گــزار 
اراده هــا بعضــًا منجــر بــه حصــول قیمت هــای 
نامناســب و پایین برای مناقصات می شود. از 
سوی دیگر شــیوه مرسومی که ســازمان برنامه 
و بودجــه عمومًا در پاســخ به ابهامــات قانونی 
و ســواالت دســتگاه های اجرایی، مشــاورین و 
پیمانــکاران دارد،  ارائــه پاســخ با ابهــام به آنها 
است. این پاسخهای چندپهلو و ابهام انگیز و 

قابل تفسیر نیز بر مصائب موجود می افزاد و بر 
گذار است. کارها تاثیر  قیمت 

کــه ســازمان  گرچــه اطمینــان حاصــل اســت  ا
کارکنان  کشــور از مســئولین تا  برنامــه و بودجه 
کارهــای مرتبط با  کــه  آن تــاش وافــری دارنــد 
کشــور به عادالنــه ترین و  نظــام فنــی و اجرایی 
مطلوبترین شکل ممکن به سرانجام برسد اما 
که قابل تفســیر اســت  اغلب ارائه پاســخ هایی 
باعــث می شــود بحــران قیمــت دهــی پایین و 
غیــر واقعــی در مناقصــات پیمانــکاری شــدت 

بیشتری بگیرد.
در خصوص برخی تعارض یا اشــکاالت موجود 
بیــن بخشــنامه ها و دســتورالعملهای صــادره 
ســازمان برنامــه و بودجه با قوانیــن مناقصات 
از منظــر نگارنــده در شــماره های آینده نشــریه  
پیام آبادگــران نکاتــی ارائــه خواهد شــد لــذا در 

		قیمت	دهـــی	برخـــی		پیمانـــکاران	
بویژه	در	دو	ســـه	ســـال	اخیر	مســـیر	
دیگری	در	پیش	گرفته	است.	دادن	
کـــه	بـــا	بـــرآورد	اعامی  قیمتهایـــی	
مناقصه	گـــزار	 دســـتگاه	 ســـوی	  	از	
کاهشـــی	 فاحـــش	  اختـــاف	
چـــه	 از	 نشـــان	 دارد	 )مینـــوس(	
گرفتـــن	 چیـــزی	جـــز	تـــاش	بـــرای	
کار	از	ســـرناچاری	دارد؟	آیـــا	ایـــن	
	باید	شـــرکت	را	

ً
مســـئله	که	صرفـــا

زنده	نگه	داشـــت	تا	شـــرایط	بهتر	
شـــود،	نگاه	درســـت	و	مهندســـی	

؟	 ست ا
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اینجا از توضیح بیشتر صرف نظر می گردد.
امــا آنچــه از همــه مهمتــر اســت و مربــوط بــه 
و  دهــی  قیمــت  بحــران  اســت،  پیمانــکاران 
کار بــا قیمت هــای پاییــن و غیــر واقعی  گرفتــن 
و  بخشــنامه ها  حتــی  کــه  بحرانــی  اســت. 
آییــن نامه هایــی ماننــد دســتورالعمل تعییــن 
دامنــه قیمت هــای متناســب پیشــنهادی در 
مناقصــات نیز نمی تواند و نتوانســته از بروز آن 
گرچه در بســیاری مناقصات،  کند، ا جلوگیری 
از بحرانی تر شــدن شرایط به خوبی جلوگیری 

کرده است.
شــرکت  مناقصــه  یــک  در  کــه  پیمانکارانــی 
می کننــد پــس از عبــور از مســیر پیــش ارزیابــی 
گرفتــن در بین پیمانــکاران تایید  کیفــی و قرار 
صاحیــت شــده بــرای ادامــه مناقصــه در یک 
کوتاه عاوه بر تهیه ضمانت  بــازه زمانی نســبتًا 
کارفرمــا،  نامــه بــا مطالعــه اســناد دریافتــی از 
مدارک فنی و پیشــنهادی مالی خود را تهیه و 
کتهای مجزا بســته به شــرایط یک  در قالــب پا
مرحله ای یا  دومرحله ای بودن مناقصه ارائه 

می کنند.
در مــورد تهیــه ضمانــت نامه هــا، پیمانــکاران 
در شــرایط فعلــی عمومــًا مشــکات بســیاری 
سررســید  تســهیات  دارای  اغلــب  دارنــد. 
شــده، چکهای معوقه و برگشــتی و مســائلی از 
کوتاه برای  که در فرصــت  این دســت هســتند 
کنند تا  تهیــه ضمانت هــا بایــد آنهــا را برطــرف 
بتواننــد ضمانــت نامه تهیه نمــوده و در ادامه 
مراحل مناقصه حضور داشــته باشــند. عمومًا 
پیمانــکاران  می شــود  باعــث  مشــکات  ایــن 
هزینه هــای  بــا  نامــه  ضمانــت  گرفتــن  بــرای 
کــردن مبلــغ بیشــتری  زیــادی بویــژه ذخیــره 
گرفتن  نسبت به شــرایط عادی در بانک برای 

 ضمانت نامه روبرو باشند. 
که با ســختی بســیار  بــا این حــال پیمانکارانی 
بــه دریافــت ضمانــت نامــه می شــوند  موفــق 
کــه دیگــر بــه ایــن مشــکل دچــار  و آرزو دارنــد 
کنندگان قیمت در  کید به بــرآورد  نشــوند. با تا
کــه دریافــت ضمانــت نامه چه  ســازمان خــود 
که  ســختی هایی دارد، آنها را تشویق می کنند 

قیمت پایین تری برای برنده شدن بدهند. 
بعــد از عبور از این خان بــزرگ، بازدید از محل 
کنتــرل  کوتــاه تریــن زمــان ممکــن و  پــروژه در 

و مطالعــه حجــم زیــادی از مــدارک، اســناد و 
 نقشــه های فنی انجــام می شــود. پیمانکاران
 بــر مبنــای ایــن اســناد و مــدارک بــا توجــه بــه 
ســازمان  و  انســانی  نیــروی  آالت،  ماشــین 
کار و تعییــن قیمــت  مدیریتــی خــود بــه آنالیــز 
مبتنــی  مختلــف  بخشــهای  در  کارهــا  واحــد 
بــر اصــول و روش اجــرا پیشــنهادی و رعایــت 
کار می پردازنــد.  اســتانداردها و مبنــای فنــی 
مــدارک و فرمهــای مناقصــه را یک بــه یک و با 
ســرعت پر می کنند و نهایتًا قیمت پیشنهادی 
را براســاس قیمت منابع و مصالح الزم مبتنی 
ح تهیه و با رعایت  بر خواســته ها و الزامات طــر
نــکات مدیریتــی در ســازمان قیمــت دهنــده 
ج  در قیمــت  پیشــنهاد  بــرگ  در  و  تکمیــل 
می نماینــد. همزمــان مــدارک پشــتیبان ایــن 
بــرگ پیشــنهاد نیــز وفــق بخشــنامه ها و آیین 

نامه های مرتبط تهیه و تدوین می گردد.
چهــار نکتــه مهــم در همیــن فرآینــد قابــل ذکر 
که قطعًا بــرروی قیمت ارائه شــده تاثیر  اســت 
گرفتن  مستقیم می گذارد. نخست آنکه فرآیند 
ضمانــت نامه در شــرایط پیمانکاری ما بســیار 
ســخت و طاقت فرسا شده است. این شرایط 
کاســتن  مدیــران ســازمان را ترغیــب می کند با 
از قیمــت واقعــی، برنــده مناقصــه شــوند تــا از 
گرفتــار شــدن دوبــاره در  ایــن مســیر ســخت و 
گرفتن  گــر چــه می داننــد  کننــد. ا آن اجتنــاب 
ضمانت شرکت در مناقصه به هر حال به علت 

گرفتــن ضمانــت  کوتــاه بــودن آن از  موقتــی و 
بســیار  پرداخــت  پیــش  و  کار  انجــام  حســن 
آســانتر اســت، اما ســختی بعد از برنده شــدن 
که فقــط به دنبال  قطعًا بهتر از ســختی اســت 
یــک امید باشــد. به نظر می رســد بانکها بویژه 
بانک مرکزی ، دستگاههای اجرایی و سازمان 
برنامــه و بودجــه بــا هــم اندیشــی انجمنهــا و 
کشــور می باید چاره ای  تشــکلهای مهندســی 
کاســتن از مشــکات صــدور ضمانت هــا  بــرای 
بیابنــد تــا پیمانــکاران راحــت تــر در مناقصات 
کار  کننــد و ایــن فرآینــد بــرروی قیمت  شــرکت 

کننده نگذارد. تاثیر تعیین 
 دوم آنکه در مطالعه مدارک، اسناد و نقشه های 
کوتــاه  فنــی و تهیــه روشــهای اجرایــی، زمــان 
موجــود بــرای بررســی پــروژه و قیمــت دهــی، 
عمومــًا باعث بــروز اشــتباهات یا برداشــتهایی 
که می تواند درست نباشد و بعضًا این  می شود 
اشــتباهات و برداشــتهای ناشــی از عــدم دقت 
کافــی به دلیــل ضیق وقــت می توانــد در برآورد 
کار موثر باشد.  قیمت غیر واقعی و بعضًا پایین 
لــذا بــه نظر می رســید بایــد ســازمانهای متولی 
و  برنامــه  از دســتگاههای اجرایــی و ســازمان 

کار بیاندیشند. بودجه چاره ای برای این 
سوم آنکه در سیستم قیمت دهی در سازمان 
کــه مبتنــی بــر قیمت واقعــی مربوط  پیمانــکار 
و  آالت  ماشــین  کارکــرد  و  انســانی  منابــع  بــه 
باالســری در آن ســازمان اســت می بایــد دقت 
کافــی انجام شــود. در این خصوص پیشــنهاد 
می گــردد بــرای دعــوت در مناقصــه و انتخــاب 
پیمانکاران عاوه بر توان فنی و مالی، شــرایط 
گیــرد. این  ســازمانی رقبــا نیــز مورد توجــه قرار 
کار مــورد  موضــوع ارتبــاط نزدیکــی بیــن نــوع 
مناقصه و توان ســازمان پیمانــکار برای انجام 
آن دارد. وقتی پروژه چنان مهم و عظیم است 
که نیاز به ســازمانی متناسب در دفتر مرکزی و 
کارگاه پیمانــکار بــرای اجــرای آن دارد حضــور 
پیمانکارانی با ساختارهای نامتناسب و بعضًا 
کاهش  با باالسری ناهماهنگ می تواند باعث 
کار شــود.  یــا حتــی افزایــش غیر واقعــی قیمت 
که دستگاههای اجرایی و  این نکته ای اســت 

کنند. قانونگذاری نیز باید به آن توجه 
نــوع  شــود  توجــه  بایــد  بیشــتر   توضیــح   در 
نیــروی  کیفیــت  و  تجربــه  و  آالت  ماشــین 

گرفتـــن	ضمانت	نامه	در	شـــرایط	 	فرآینـــد	
پیمانـــکاری	مـــا	بســـیار	ســـخت	و	طاقت	
فرســـا	شده	اســـت.	این	شـــرایط	مدیران	
کاســـتن	از	 ســـازمان	را	ترغیـــب	می	کند	با	
قیمت	واقعی،	برنده	مناقصه	شـــوند	تا	از	
این	مســـیر	ســـخت	و	گرفتار	شدن	دوباره	
گر	چـــه	می	دانند	 کننـــد.	ا در	آن	اجتنـــاب	
گرفتـــن	ضمانـــت	شـــرکت	در	مناقصـــه	به	
کوتـــاه	بودن	 هـــر	حال	به	علـــت	موقتی	و	
کار	و	 گرفتن	ضمانت	حســـن	انجام	 آن	از	
پیش	پرداخت	بســـیار	آســـانتر	است،	اما	
	بهتر	

ً
ســـختی	بعـــد	از	برنده	شـــدن	قطعـــا

که	فقط	بـــه	دنبال	یک	 از	ســـختی	اســـت	
امید	باشـــد.
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انســانی و مدیریتــی یــک شــرکت نیــز قطعــًا در
 قیمــت دهــی موثــر اســت. این مســئله بدون 
تردیــد یکــی از دالیــل اصلــی اختــاف قیمــت 
کــه  مــوردی  اســت.  پیمانــکاران در مناقصــه 
نمــود  پیمانــکار  قیمــت  گرچــه در پیشــنهاد  ا
گرچه قانونگــذار با ذکر این نکته در  می بایــد و ا
کــه بدنبال قیمت مناســب  قانــون مناقصــات 
کار اســت نه قیمت حداقل انجام  و متناســب 
کــرده اســت امــا راهکارهــای  کار، بــه آن توجــه 
کمــک خــود پیمانــکاران و  موثرتــری بایــد بــه 
مشــاوران و صد البته سازمان برنامه و بودجه 
کشــور بــرای تعییــن  و دســتگاههای اجرایــی 
مناقصــات   در  متناســب  و  مناســب  قیمــت 

گردد. تعیین 
و چهــارم آنکه مدیریت ســازمان پیمانکاران با 
رصد شــرایط موجود بــازار و اطــاع از وضعیت 
ســازمان خــود در مرحلــه آخــر بــا اعمــال نظــر 
مدیریتی قیمت را نهایی و جمع بندی می کند.
عرصــه  در  اقتصــادی  فضــای  هرچــه  قطعــًا   
نظــر مدیریتــی  باشــد  تــر  پیمانــکاری ســخت 
کمتریــن قیمت  که بــا  بــه ســمتی خواهــد بود 
گاهی حتی صرفًا برای حفظ  کند و  کار  ممکن 
سازمان خود و خرید زمان، دست به عملیات 

کاهش قیمت می زند. ک  خطرنا
که مدیران شرکتها باید جدًا  اینجا جایی است 
کــه دادن قیمت پاییــن، پایین تر  کنند  توجــه 
کیفیت  کار را با  که می تواننــد  از شــرایط واقعــی 
انجــام دهنــد، قطعــًا می توانــد ســالها تــاش و 
کنــد.  زحمــت آنهــا و حتــی دیگــر رقبــا را نابــود 
مدیران شــرکتهای پیمانکاری بایــد بدانند روا 
داشــتن چنیــن جفایــی در حــق خــود، رقبــا و 
کشــور بســیار تبعات منفــی به دنبال داشــته و 
قطعــًا با اخــاق مهندســی و آموزه های دینی و 
ملی ما منافات دارد. ما در مقابل سازمان خود 
کشور از منظر دینی  و سازمان دیگر پیمانکاران 
و ملی مسئول هستیم. زیرا حذف سازمانهای 
کشور قطعًا با توسعه  با تجربه و اشــتغال آفرین 

کشور منافات و مغایرت دارد. اقتصادی 
شــاید راهکار این بخش و در شــرایط فعلی آن 
که برای عبور از این شرایط شرکتها عاوه  باشد 
کار  بر ارائه قیمت مناسب و واقعی برای انجام 
و همچنیــن ارائــه پیشــنهادات ســازنده بــرای 
کنتــرل ایــن بحرانهــا،  به تشــکیل مشــارکت ها 
کنسرســیومهای مختلــف تن دهند و شــاید  و 

یکــی از بهتریــن راهکارهــا پس از تشــکیل این 
بتواننــد  چنانچــه  مشــارکت  و  کنسرســیوم ها 
متمرکــز  و  داده  ســامان  را  خــود  مالــی  تــوان 
کار پیمانکاری به عنوان  کنند، حضور در بــازار 

گذار و پیمانکار توامان باشند. سرمایه 
گــر  ا می بایســت  پیمانــکاران  کــه  اســت  اینجــا 
تمکن مالی در ســازمان خــود دارند یا می توانند 
گذاری را همراه  با ســازمان موجود خود سرمایه 
کامــل یــا جزئــی در  گــذاری  ســازند بــه ســرمایه 
پروژه هــای زیرســاختی و مهــم کشــور بــا اولویت 
طرحهای نیمه تمام همت گمارند. برای رسیدن 
به چنین ســاختارهای شــاید یکــی از مهمترین 
راهها ایجاد مشــارکتهای مختلف از پیمانکاران 
گذار باشــد. اینجا است  یا پیمانکاران-ســرمایه 
کند  کــه دولت هــم ضرورتًا بایــد  قوانینی تدوین 
که پیمانکاران را به تن دادن به چنین شــرایطی 

کنــد. در این شــرایط بانکها نیــز باید به  تشــویق 
کــم بهــره بدهنــد و با  شــرکتها، تســهیات و وام 

مشارکت های موثر، همراه باشند.
مالــی  توانایــی  کــه  شــکل گیری مشــارکتهایی 
گذاری داشــته باشــند می تواند  برای ســرمایه 
نســخه ای خوب برای ادامه حیات باشــد. در 
ایــن حالــت پیمانکاران بــا آنالیز دقیــق امکان 
مالــی  منابــع  بــه  می تواننــد  پروژه هــا  اجــرای 
مناســبتر برسند و هم می توانند سود مناسبی 
کار خود ببرند و هم قیمت مناسبتری برای  از 

کارها ارائه دهند.
گرچه  کارها ا ارائه قیمت غیر واقعی و پایین در 

کاری بــرای ســازمانی بــه همراه  ممکــن اســت 
بیاورد اما عمل به چنین شیوه ای قطعًا باعث 
نابــودی آن شــرکتها در آینــده نزدیــک خواهــد 
خ مشــخص و  کــه مصالح نر بــود. در شــرایطی 
خ آن در دست پیمانکار  واقعی دارند و کنترل نر
نیســت و پیمانکاران از قانون پرداخت حقوق 
کنند و ماشین آالت  و دســتمزدها باید پیروی 
نیز هزینه های متناســب خــود را دارد آیا دادن 
قیمــت پاییــن و غیرواقعی با مینوســهای خرد 
کننــده عملیــات انتحــاری نیســت؟ عملیاتــی 
کــه پیمانــکاران بــا هــم اندیشــی و بکارگیــری 
گــذاری و  روشــهای درســت مهندســی قیمت 
همــراه نمــودن دســتگاه هــای و ســازمانهای 
گســترش دامنه  متولــی می تواننــد از بــروز آن و 

کنند. بحران جلوگیری 
که در آخر قابل طرح اســت و شــاید  اما ســوالی 

کار  گرفتــن  مــا را بــه ابتــدای جریــان مناقصه و 
که دستگاههای اجرایی و  بازگرداند این اســت 
 قانون گذاری مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی

شــرایط  تــا  بکننــد  می تواننــد  چــه  دیگــر    
گذاری واقعی تر و عادالنه تر شود؟ قیمت 

ادامــه و در  ایــن پرســش در  بــه  پاســخ  بــرای 
بحــث  آبادگــران  پیــام  نشــریه  بعــدی  شــماره 
مفصلی در خصوص برخی تعارضات بین آیین 
بــا قانــون برگــزاری  نامه هــا و دســتورالعمل ها 
و  می دهیــم   قــرار  توجــه  مــورد  را   مناقصــات 

بحث را پی می گیریم.
)ادامه دارد( 

سد تالوار  پیمانکار: شرکت بین المللی استراتوس
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شــرکت	های	 ســندیکای	 دبیرخانــه	 و	 کمیســیون	ها	 هیات	مدیــره،	
ساختمانی	ایران	در		شش	ماه	گذشته		فعالیت	هایی	را	انجام	داده	است	
کاســتن	از	مشــکات	اعضای	ســندیکا	و	افزایش	اعتبار	و	 که	هدف	آن	
اثرگذاری	این	سندیکا	در	نهادهای	مرتبط	بوده	است.	در	این	مجموعه	
کــه	از	بررســی	مشــکات	و	موانــع	فعالیــت	پیمانــکاران  از	فعالیت	هــا	
بــا	 هم	اندیشــی	 و	 هم	فکــری	 و	 الزم	 آیین	نامه	هــای	 تصویــب	 تــا	 	
 چهره	های	موثر	دولتمردان	و	برگزاری	دوره	های	آموزشی	برای	اعضا	را	

دربــر	می	گیــرد،	همــه	ارکان	ســندیکا	مداخلــه	داشــته	و	صاحب	نقش	
گاهــی	اعضای	محترم	ســندیکا	 گــزارش	ذیل	بــه	منظور	آ بوده	اســت.	
منتشــر	 خویــش	 منتخبــان	 و	 همــکاران	 فعالیت	هــای	 و	 تاش	هــا	 از	
می	شــود.	بدیهی	اســت	آنچه	به	شــرح	ذیل	می	آید	تلخیص		خروجی	
گوهای	مفصل	است گفت	و	  صدها	ســاعت	جلســات،	نشســت	ها	و	
رویدادهــا	 مهمتریــن	 بــه	 انتشــار،	 محدودیت	هــای	 دلیــل	 بــه	 کــه	 	 

اشاره	می	شود.

گزارش 6 ماهه سندیکا 
ان یر ی ها و د می ر    یت های هیات م عا امات و  م اق  م

• برگزاری مجمع عمومی ساالنه سندیکا
کمیسیون تحقیق و توسعه • تبیین سرفصل های ماموریت 

• برگزاری نشست با آقای زدا معاون درآمد صندوق تامین اجتماعی
ح و تدوین رئوس برنامه های جشــن بزرگداشــت هفتاد ســالگی  • ارائه طر

سندیکا
• ساماندهی و تفکیک عضویت سندیکا در مجامع و تشکل ها 

کارگروه ها،  • ســاماندهی نماینــدگان فعــال ســندیکا در مجامــع، اتاق هــا، 
کارشناسی دولتی و غیردولتی کمیته های تخصصی و 

کمیته های اجرایی مشترک سندیکا • ساماندهی 
ح پیشنهادات  • برگزاری نشســت با آقایان پورمحمدی و شافعی برای طر

تأمین مالی
کمیجانی قائم مقام  • پیگیری و برگزاری جلسات هم اندیشی با آقای دکتر 

ح مشکات مالی و بانکی صنعت احداث محترم بانک مرکزی و طر
بانــک  آقــای دکتــر قاســمی مدیرعامل  بــا  برگــزاری جلســه هم اندیشــی   •

پاسارگاد
• ارســال دعوتنامــه برای آقای دکترجمالی رئیس ســازمان ســرمایه گذاری 

ایران جهت برگزاری نشست
ح های  • نامه نــگاری با ســازمان برنامه و بودجــه در مورد عواقب توقف طر

عمرانی، اشتغال و امنیت ملی 
• صــدور بیانیــه مبنی بر وحدت و همراهی و ابــراز همدردی با داغدیدگان 

حادثه تروریستی در رسانه های جمعی
کارگروه تعامل با نظام مهندســی متشکل از نمایندگان سندیکا،  • تشــکیل 

دعوت از هیات رئیسه نظام مهندسی به سندیکا و طرح موضوعات مرتبط
• تشــکیل "کارگروه اخــذ مطالبات" در دبیرخانه جهــت پیگیری مطالبات 

معوقه سندیکا از اعضا
• پیگیری امضای منشور  اخاقی توسط اعضای ورودی به سندیکا

• دعوت از رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق

ح وظایف نمایندگان سندیکا در تشکل ها  • مستندسازی شر
• برگزاری مجمع عمومی شرکت تضمین شرکت های ساختمانی

کمیســیون تحقیق و توســعه در خصوص  • بررســی آیین نامه پیشــنهادی 
شرایط عضویت در شورای عالی سندیکا

کمیســیون  • پیگیــری بررســی  موضــوع مــاده 1۰ برنامه ششــم توســعه در 
قوانین و مقررات

• اعام نمایندگان ســندیکا برای انتخابات هیات مدیره و بازرسان شرکت 
تضمین شرکت های ساختمانی

• تنظیــم پیش نویــس نامــه چکیــده مطالبــات مالــی و بانکــی مــورد نظــر 
کمیجانــی توســط  ح در هم اندیشــی بــا آقــای  صنعــت احــداث جهــت طــر

کمیسیون اقتصاد و دبیرخانه اجرایی
کاندیداهــای هیأت مدیــره و اجرائــی شــورای  کمیتــه بررســی  • تشــکیل 

هماهنگی و انجام هماهنگی های الزم
خ 4/14/ 96 هیــأت وزیــران بــه  • بررســی مصوبــه 42611ت54257 مــور

کمیسیون قوانین و مقررات
• معرفی نمایندگان سندیکا در شورای هماهنگی تشکل های مهندسی 

کمیســیون قوانین و  • بررســی موضــوع تاخیــر در پرداخــت حــق بیمــه در 
مقررات

• بررســی حضور شــرکت های وابســته بــه نهادهای نظامــی و غیرخصوصی  
کمیســیون های فنی، قوانیــن و مقررات و  در فعالیت هــای پیمانــکاری در 

تحقیق و توسعه
کمیسیون فنی ج شرایط نامعقول مناقصات در  • بررسی موضوع در

کمیسیون قوانین و مقررات  • بررسی موضوع "مشاغل سخت و زیان آور" 
• ابــاغ تبریــکات ســندیکا بــه وزیــران مرتبــط، ریاســت ســازمان برنامــه و 

بودجه، اعضای شورای شهر و شهردار به همراه خواسته های سندیکا 
• تنظیم متن اعتراض به شیوه جدید ارسال مناقصه و برگزاری مناقصات 

به شیوه الکترونیکی 
• بررسی موضوع دالیل ارائه قیمت پایین در مناقصات و درج شرایط نامعقول در 

مناقصات توسط دستگاه های مناقصه گذار در کمیسیون فنی

هیات مدیره 
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کمیســیون اقتصــاد  بــا توجــه بــه اقدامــات  • تعییــن و تبییــن ماموریــت 
گذشته

کمیســیون تغییر رویکرد برای ســرمایه گذاری، نگرش به حوزه  •  در این 
کشور و تامین  خ نفت و اثرات آن بر صنعت احداث  اقتصاد و نوسانات نر
گرفت. در نتیجه سه محور  بودجه های عمرانی مورد بحث و بررسی قرار 

به عنوان ماموریت سندیکا به تصویب اعضای محترم رسید.  
• بررســی تنگناهــا و موانع پیــش روی انجام پروژه هــای عمرانی و تبیین 
که مقرر اســت با  ح در جلســه ای  و ارائــه نتایج به هیأت مدیره جهت طر
حضور آقایان شــافعی، پورمحمدی و مصطفوی در محل ســندیکا برگزار 

شود.
ح مشکات در جلسه با مدیران سازمان برنامه و بودجه  • طر

• بررســی و اعــام نظــر راجــع بــه نحــوه بســط همــکاری ســندیکا و اعضا 
کشــور   در جلســه بــا آقــای دکتــر قاســمی،  کنونــی   بــا بانــک در شــرایط 

ریاست هیأت مدیره بانک پاسارگاد
کمیسیون بر اساس بیانیه ماموریت  • بررســی و تدوین برنامه سال   96 

و محورهای چهارگانه  سال 96 سندیکا جهت ارائه به هیأت مدیره
• بحث و بررســی در خصوص انواع اوراق بهادار )اســناد خزانه اســامی و 

اوراق مشارکت(
• بررســی نحــوه ســرمایه گذاری مشــترک بخــش خصــوص و عمومــی در 

پروژه های عمرانی
• بررســی قانــون بودجــه 96 و قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه 
بــه منظــور شناســایی ظرفیت هــای پیش بینــی شــده قوانین بــه جهت 

بهره برداری اعضای سندیکا
• بررسی روش های تامین مالی مورد نیاز پروژه ها 

که مشــکاتی  1- مطالعه قوانین و آیین نامه ها  و بررســی آیین نامه هایی 
را برای پیمانکاران موجب شده است 

2- بررســی شــرایط اوراق خزانه؛ اوراق خزانه مربوط به سال جاری است 
و قابلیــت تهاتــر نــدارد، رفــع اشــکال قانونــی جهــت تعیین تکلیــف تهاتر 

اسناد خزانه بابت مالیات به عمل آید.
3- رفع مشــکل از بخشنامه های مشــکل دار؛ مثل قراردادهای سرجمع 
کــه با ابــاغ بخشــنامه جدید ســرجمع بخشــی از مشــکات قراردادهای 

برطرف شده است.
کوثر(  4- راهنمایی اعضا )شــرکت های آوشــین قشم، روئین سازه، پایاب 
کمیســیون فنــی و رفــع مــوارد ابهــام مطروحــه در ضوابــط  در جلســات 

بخشنامه ها و قوانین از قرارداد نامبردگان 
کمیسیون به پاس حضور  5- تقدیر از آقای مهندس پشوتن عضو سابق 

مستمر و هم اندیشی موثر
6- بررسی بخشنامه مهندسی ارزش 

خ عوامل سازمان، سندیکا و مرکز  7- مقایسه نر
که به مناقصه رفتــه و جمع آوری اطاعات برخی از  8- رصــد پروژه هایی 

نتایج مناقصه ها
ســهم  بیمــه  پرداخــت  عــدم  بیمــه،  اخیــر  مشــکات  بررســی   -9
کیــد  تأ درخواســت  و  برنامــه  ســازمان  بــه  راهــکار  ارائــه  و  کارفرمــا 
پیشــنهاد  و  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  توســط  قانــون   اجــرای  بــر 
گــذاری اســناد خزانــه در قبــال مطالبــات نقــدی در پروژه هــا به  وا
ح بــه صــورت نقــدی بــرای پرداخت  همــراه بخشــی از بودجــه طــر

کســورات  و  بیمه  حق 
1۰-  بررسی شاخص های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال  1395که 

حدود 5% برای هر دوره شش ماهه افزایش داشته است.
کیفــی بنــد »ج« مــاده 12 قانــون برگــزاری  11- بررســی آیین نامــه ارزیابــی 
مناقصه هــا( نتیجــه اینکــه ارزیابی باید توســط ســازمان برنامــه و بودجه 

انجام شود. 

کمیسیون فنی کمیسیون اقتصاد 

• بررسی همکاری موسسات سابق در آموزش اعضای سندیکا
کمیته آموزش برای سال 96  • بررسی برنامه پیشنهادی 

گواهینامه های سمینار آموزش در ایران • تایید 
کوماتسو • برگزاری سمینار مشترک در محل 

کارگاه های آموزشی  • برنامه های آموزشی در برندها و برنامه شش ماهه 
ماشین آالت در سندیکا

• برنامه های آموزشی در شرکت حفار ماشین
• بررســی مکان های آموزشــی پیشــنهادی به ســندیکا توســط ســازمان 

فنی حرفه ای
• برگزاری مستمر جلسات عمومی کمیسیون

• برگــزاری جلســات در خصوص برنامــه میزگرد مدیران پــروژه و مدیران 
ماشین آالت

و معرفــی  پارســیان پیشــرو صنعــت  برگــزاری جلســه معرفــی شــرکت   •
محصوالت

• برگزاری بازدید حضوری اعضا از ســه ســایت مجتمع صنعتی ماموت و 
معرفی توانمندی های مهندسی ماموت

• بررســی برنامــه پیشــنهادی دعــوت از مدیــران پــروژه شــرکت ها جهت 
آموزش

کمیسیون ماشین آالت 
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کاری هیات مدیــره در  ســال 96 و ارســال  آن جهــت  •   تعییــن  برنامــه 
تصویب نهایی و اجرایی شدن به هیات مدیره 

•   تنظیــم بیانیــه ماموریــت هــدف ســندیکا در ســال 96 بــه عنــوان یک 
کمیســیون فرادســتی بــر اســاس بررســی شــرایط اقتصــادی، اجتماعی و 

سیاسی ایران  
•   شناسایی، تبیین و معرفی ظرفیت هاى داخلی به اعضا

•   شناسایی، تبیین و معرفی بازارهاى جدید
•  ایجاد بستر توانمندسازی اعضا متناسب با الزامات بازارهای جدید

•    تعامل و  هم صدایی با تشکل های همگن
ابزارهــای بدهــی فعلــی )صکــوک  •   طراحــی بســته سیاســتی اصــاح 

استصناع، صندوق پروژه و...(
•  طراحی ابزارهای جدید تامین مالی از طریق بازار سرمایه

•   تجمیع سپرده های پیمانکاران از طریق  تشکیل شرکت سرمایه گذاری
•  بررسی قوانین مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد ایجاد تعادل در 

حقوق طرفین 
ح اشــکاالت قوانیــن مرتبــط بــا مشــارکت عمومــی - خصوصــی بــا  •   طــر
دســت اندرکاران حوزه هــای تصمیم ســاز و تصمیم گیــر بــه منظــور جلــب 

حمایت ایشان.
•  تهیــه پیشــنهادات تکمیلــی - اصاحــی در قوانیــن جــاری مرتبــط بــا 

مشارکت عمومی - خصوصی توسط متخصصین امر در این حوزه.
• پیگیــری مراتــب با مراجــع تصمیم گیر و تصمیم ســاز تا اســتقرار قانونی 

پیشنهادات
•  طراحــی رویه ایجاد بســته های تامین مالی مناســب بــرای پروژه های 

دارای توجیه اقتصادی
•  تمرکــز بــر موضــوع نحوه برخــورد با حضــور نهادهای نظامــی در اجرای 

پروژه های عمرانی
•  بررســی امــکان توانمندســازی شــرکت ها بــا راه انــدازی پلتفــرم خلــق 

مشترک
•  بررســی نحوه عاقمندســازی شــرکت ها بــه عضویت و تــداوم عضویت 

در سندیکا
•  ادامه بررسی موضوع تامین مالی شرکت ها تا حصول نتیجه

کمیسیون در جلسات  ح وظایف، برنامه، تعیین نمایندگان  • تنظیم شــر
کمیسیون بر اساس اهداف سندیکا در راستای  بیرونی و بررسی نیازهای 
حل مشــکات اعضا از طریق بررســی قوانین موجود یا ارائه پیشــنهادات 

و نظرات 
• بررســی الیحه مالیات بر ارزش افزوده ارســالی دولت به مجلس شــورای 

اسامی 
کارگاه و بررســی  ارائــه لیســت پرســنل دفتــر مرکــزی در  بررســی ابهــام   •

کشور  ج از  کارگران ایرانی اعزام به خار بخشنامه جدید 
گزارش به هیات مدیره  • بررسی مشاغل سخت و زیان آور و 

• پیگیری اصاح آیین نامه تشخیص صاحیت و رتبه بندی 

کمیسیون تحقیق و توسعه 

کمیسیون قوانین و مقررات 

از  آبادگــران  پیــام  ماهنامــه   مطالــب  تأییــد  و  بررســی  و  جمــع آوری    • 
شماره 353 الی 357  

کنفرانس ها و میزگردها ازجمله: •   پوشش خبری همایش ها و 
کار و اعضای هیأت مدیره   -23 فروردین  - گزارش دیدار وزیر 

- گزارش دیدار هیأت مدیره با آقای شافعی - 26 فروردین
-گزارش دومین نشست مقدماتی کنفرانس ایمن سازی شهرها  در  اردیبهشت

-گزارش همایش آب مجازی – اردیبهشت
کارفرمایی – 11 اردیبهشت کارگری و  - گزارش نشست تشکل های 

- گزارش دیدار اعضای هیأت مدیره تشــکل های وابســته به آب – 12 
اردیبهشت 

- گزارش سمینار ماشین آالت – 19 اردیبهشت
کاندیداهــای ریاســت  -  گــزارش همایــش مطالبــات جامعــه مدنــی از 

جمهوری – 25 اردیبهشت
- گزارش سمینار ماشین آالت – 2 خرداد

- گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه – 27 خرداد
کنفرانس ایمن سازی شهرها و مدیریت ریسک – 11  - میزگرد مربوط به 

تیر
کمیسیون عمران مجلس-21 تیر - گزارش دیدار هیأت مدیره با عضو 

کشور  -  4 مرداد - گزارش دیدار هیأت مدیره با مسئوالن مالیاتی 
-  گــزارش دیــدار هیــأت مدیره بــا انجمن صنفــی مهندســان معمار و 

شهرساز – 16 مرداد
کارفرمایی  کانــون عالی انجمن های صنفــی  کارگاه آموزشــی  - گــزارش 

ایران – 21 الی 23 مرداد
- گزارش دیدار رؤســای چند تشــکل فنی و مهندســی در سندیکا -  24 

مرداد
- گزارش مناظره رادیویی مهندس پورشیرازی -  1 شهریور
- گزارش دیدار با دکتر قاسمی بانک پاسارگاد -  15 شهریور

- انجــام 1۰ فقــره مصاحبــه حضــوری از جملــه بارئیــس هیــأت مدیره 
انجمــن مهندســی ارزش ایــران، مدیــر توســعه بــازار شــرکت نــاورود، 

مدیران شرکتهای عضو سندیکا و...

• بررسی و اقدام در مورد تبصره ماده 1۰ برنامه پنجساله  ششم توسعهکمیسیون انتشارات 
بررســی و وضعیــت و تصمیم گیــری در مــورد نماینــدگان ســندیکا در   •

هیات های حل اختاف مالیاتی
• بررســی نقــاط قوت و ضعــف تصویب نامه  شــماره 42611/ت 54275 
خ 96/۰4/14 بــا موضــوع  الحــاق تبصــره بــه مــاده 26 آیین نامــه   مــور

طبقه بندی و تشخیص صاحیت پیمانکاری 
• بررســی نامــه شــورای هماهنگی  موضــوع تاخیر پرداخت حــق بیمه از 

ح های عمرانی  کارفرمایان دستگاه های دولتی در طر سوی 
• بررسی آیین نامه اجرایی بند »ج« ماده 12 قانون  برگزاری مناقصات

• ســایر موضوعــات از جمله پاســخ بــه مکاتبات و مشــاوره از جمله دیگر 
کمیسیون بوده است. اقدامات 
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کنفرانس ایمنی شهری )کمیته های علمی و  • تشــکیل جلسات مختلف 
اجرایی در جامعه مشاوران و سندیکا(

• تغییر تحوالت دبیرخانه )استقرار دبیر جدید( 
کمیســیون اقتصاد  • مکاتبــات در خصــوص مالیــات بــر ارزش افــزوده با 

مجلس شورای اسامی
• توزیع ماهنامه های پیام آبادگران

کار • مشکات صنعت احداث در حوزه بیمه و 
• تنظیم و ارســال بیانیه ســندیکا در خصوص برگزاری دوازدهمین دوره  

انتخابات ریاست جمهوری 
•  تهیه تفاهم نامه همکاری آموزشــی تکنســین و مهندس ماشــین آالت 

کلن و دانشگاه فنی و حرفه ای بین اتاق ایران، سندیکا، دانشگاه 
•  برگزاری جلســه مشــترک بیمه ایران، مرکزی، پارس همگام و ســندیکا 

کمیته ریسک جهت تشکیل 
•  گــزارش حضــور نماینــدگان ســندیکا در مرکــز پژوهش هــا در جلســات 

مالیات بر ارزش افزوده
گاز بــه شــورای نگهبــان پیرامــون  •  بررســی شــکوائیه انجمــن نفــت و 

کمیسیون اقتصاد ارجحیت شرکت های بومی در برنامه ششم در 
•  تنظیم و ارسال نامه به آقای دکتر همتی رئیس بیمه مرکزی جمهوری 

اسامی ایران
• پرداخت حق عضویت شورای هماهنگی

• تنظیــم و ارســال نامه بــه آقای تقوی نژاد رئیس ســازمان امــور مالیاتی 
کشور

• تنظیــم و ارســال پیــام تبریک بــه دکتر حســن روحانی ریاســت محترم 
ج در نشریات  جمهوری و ارسال برای در

• پیشنهاد بودجه مالی سال 96 با 12.5 در صد افزایش نسبت به سال 95
گزارشات مالی به مجمع • تهیه 

گزارش عملکرد  به مجمع عمومی  • تهیه 
کشور و  • تخصیص مرکز آموزش بنام سندیکا با سازمان فنی - حرفه ای 

فنی - حرفه ای استان تهران
کشــور وتفاهم بر ســر شــروع  • ماقات با رئیس دانشــگاه فنی - حرفه ای 

دوره ماشین آالت از ترم آینده
کنفرانس  • ماقات با آقایان دکتر شیبانی و مهندس مانی فر در خصوص 

ایمنی شهری
HSE / ادامه برنامه ریزی میزگردهای ایمنی/ مدیریت ریسک •

• تنظیــم و ارســال نامه با موضــوع اصاح الیحه مالیات بــر ارزش افزوده 
کمیســیون های اقتصاد، برنامه و بودجــه مجلس، اتاق های بازرگانی  به 

دبیرخانه 

کمیسیون  • تدوین و تنظیم برنامه های 
• بررسی آیین نامه داوری سندیکا 

گســترش صنعت و شــرکت الوین  و  • بررســی مشــکات حقوقی شــرکت 
شرکت آشیان ساز

• بررسی مشکات حقوقی شرکت البرزکومه   

کمیسیون حقوقی
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کمیسیون اقتصاد هیات دولت ایران و تهران و 
• تســویه حســاب مطالبــات ســندیکا از شــورای هماهنگــی تشــکل های 

مهندسی
کنفرانس  • برگزاری جلسه با نماینده سازمان ملل در ایران در خصوص 

ایمن سازی شهرها
کارگروه تامین مالی با نمایندگان تامین ســرمایه نوین  • برگزاری جلســه 
در خصوص توانمندســازی شــرکت های عضو در راســتای سیاســت های 

ماموریت سال 96 سندیکا
ح وظایف دبیرخانه و تهیه آیین نامه و  • پیگیری در خصوص تدوین شر

کار روابط عمومی و امور بین الملل ح  شر
• پیگیری درخواست استرداد یک در هزار از اتاق 

• نامه مســتقیم اعام بدهی به 42۰ عضو ســندیکا و انجام پیگیری های 
مربوطه 

ح وظائف اعضای دبیرخانه • بررسی سازمان تشکیاتی دبیرخانه وشر
• پیگیری و عقد قرارداد طراحی و راه اندازی وبسایت جدید سندیکا

• اعــام آخریــن تغییــرات هیات مدیره و ارســال نامه معرفــی نمایندگان 
سندیکا در شورای هماهنگی 

گزارش جهت ارائه به هیات مدیره در خصوص موضوع مشــاغل  • تهیــه 
کار  گذرنده  ح استفساریه 4 درصد از پیمانکار به وا سخت و زیان آور و طر

)کارفرمایان(
کمیســیون بهداشــت مجلــس  • پیگیــری مشــاغل ســخت و زیــان آور در 

شورای اسامی
کمیتــه مــاده 12 قانــون احــکام بــا موضــوع بررســی رئــوس  • شــرکت در 

مشکات پیمانکاران
بــه ســازمان  پیگیــری و مکاتبــه در خصــوص درخواســت های اعضــا   •

مدیریت و برنامه ریزی
• تکمیل مدارک الزم در خصوص رتبه بندی تشکل ها به اتاق بازرگانی

کمیته عمومی مبحث22 ســازمان نظام  • اعــام نماینــدگان ســندیکا در 
مهندسی ارسالی از شورای هماهنگی

• ارســال نامه به آقایان نوبخت و شــافعی با موضوع عدم رعایت قوانین 
کشور جاری توسط مدیران اجرایی 

گهی اعــام نتیجه انتخابــات انجمن صنفی شــرکت های  • اخــذ پاســخ آ
ساختمانی ایران 

کارورزی دانش آموختگان  ح  • پیگیــری نامه اتاق تهــران در خصوص طر
دانشگاهی 

• مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه با موضوع تاخیر در پرداخت ها
• اعزام هیات جهت بازدید از مجموعه صنعتی ماموت از سوی سندیکا
• پایــان دوره آموزشــی ایمنــی ســطح 2 )ویــژه مســئولین شــرکت ها( در 

سندیکا )دوره سوم(
• دعوت از 6 تشــکل همســو برای برگزاری نشســت مشــترک در خصوص 

مسایل روز از جمله وزرای پیشنهادی و انتخابات شورای هماهنگی
کمیسیون عمران مجلس • پیگیری جهت برگزاری جلسه با 

• برگزاری جلســه هم اندیشــی و هماهنگی با انجمن مهندســان مشــاور 
معمار و شهرساز

• دریافت نظرات اعضای سندیکا در خصوص اسناد خزانه اسامی
کار در خصوص ارائه مشکات  کارشــناس وزارت  کارشناســی با  • جلســه 

اعضا در موضوع مشاغل سخت و زیان آور
• پیگیری و مکاتبات در خصوص مشکات بیمه و اسناد خزانه

• هماهنگی با شش تشکل  پیمانکاری دیگر در خصوص بررسی مسائل 
و مشکات پیمانکاران و اتخاذ سیاست های واحد

• اطاع رســانی پیشــنهاد تامیــن مالــی بــا روش اوراق منفعــت از ســوی 
شرکت تامین سرمایه نوین برای اعضای سندیکا

ج و تنظیم و  کارگــران ایرانــی اعــزام به خــار • پیگیــری بررســی بخشــنامه 
کمیته مــاده 12 قانون  ارســال نامــه به آقــای دکتر ســاح ورزی  دبیرخانه 

ج کارگران ایرانی اعزام به خار احکام دائمی با موضوع: بخشنامه بیمه 
• نامــه بــه آقــای نــادر ســیف اتــاق ایــران در خصــوص الحاق دومــاده به 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
• نامــه بــه آقای ســردار عبدالهــی قــرارگاه خاتم االنبیــاء در خصوص لزوم 
توجه منطقی و عادالنه از طرف شــرکت ســپانیر و رفع مشکات تحمیلی 

به شرکت های عضو سندیکا
کارفرمایی  کانون عالــی  کارگاه ســه روزه آموزشــی ILO توســط  • برگــزاری 

در سندیکا
• نامه های صادره: 53۰ فقره / نامه های وارده: 49۰ فقره

اهــم مکاتبــات: مکاتبات با اعضا / مکاتبات با ســازمان برنامه و بودجه، 
معاونــت راهبــردی ریاســت جمهــوری، شــورای هماهنگــی تشــکل های 
مهندسی، اتاق های بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، 
ســازمان  کار،  وزارت  مجلــس،  بهداشــت  کمیســیون  پارســیان،  بانــک 
تامیــن اجتماعــی، بیمــه مرکــزی، وزارت نفــت، وزارت نیــرو، وزارت راه و 
کمیســیون عمــران مجلس شــورای اســامی، دفتر ریاســت  شهرســازی، 
کار و رفاه اجتماعی، مرکز  جمهوری، نظام فنی و اجرایی، وزارت تعاون، 
کار  کار وزارت تعــاون،  تحقیقــات و تعلیمــات حفاظــت فنــی و بهداشــت 

کار و رفاه اجتماعی و... و رفاه اجتماعی، معاونت های وزارت تعاون، 
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کمیســیون امنیت ملی مجلــس در خصوص حمایت  • جلســه بــا رئیس 
ح هــای نیمه تمــام بــه بخــش  گــذاری طر از تــوان بخــش خصوصــی و وا

خصوصی
• جلسه با نظام فنی و اجرایی آیین نامه نظام فنی و اجرایی

کنفرانــس ایمنــی شــهری و ریســک در جامعه  • کمیتــه علمی تخصصــی 
مشاوران

• بررسی ظرفیت های برنامه ششم در موسسه تحقیق برای توسعه
• جلسات شورای هماهنگی درباره نظام فنی و اجرایی/ برنامه شورا
• جلسه اعضای هیات مدیره با رئیس سازمان نظام مهندسی ایران

• جلسه مدیریتی با معاون درآمد سازمان تأمین اجتماعی 
کارگروه از بیمه  • جلســه در شــرکت سرمایه گذاری بیمه ایران-  تشــکیل 

ایران / سندیکا / موننکو / سازمان برنامه و بودجه
گو( گفت و  کمیته ماده 12)شورای  • حضور فعال در جلسات  

• حضور در جلسات موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث
کارگروه تعیین استراتژی شورای هماهنگی • حضور  فعال در جلسات 

• حضور  فعال در جلسات مرکز پژوهش های مجلس 
مدیریــت  موضــوع  خصــوص  در   UN HABITAT جلســه  در  حضــور   •

شهری در جهان در محل وزارت راه و شهرسازی
• حضــور در جلســه هم اندیشــی پایــداری در ســازمان محیــط زیســت با 

حضور خانم ابتکار
گفــت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا  • حضــور در جلســه شــورای 
موضوع "بررســی مراتب اعتراض اجــرای حکم ماده 46 قانون رفع موانع 

تولید و دستورالعمل های مرتبط بانک مرکزی" با حضور وزیر اقتصاد
کمیته راهبردی مرکز تحقیقات وزارت تعاون،  • حضور  فعال در جلسات 

کار و رفاه اجتماعی
• شــرکت در نمایشــگاه هوشمندســازی ســاختمان با حضور سندیکا در 

غرفه اختصاصی )با شهرداری تهران(
• برگــزاری جلســه با آقای دکتر تقی نژاد معاون وزیر اقتصــاد و امور دارایی و 

رییس امور مالیاتی کشور در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
• تعامل با دبیرکل اتاق بازرگانی ایران در خصوص موضوع همکاری های 

آموزشی 
• تعامل با اتاق بازرگانی تهران در خصوص همکاری های آموزشی

• حضور فعال در سمینار امنیت شغلی و سرمایه گذاری و تولید با حضور 
کار وزیر 

احــکام  قانــون   12 مــاده  کمیتــه  در  پیمانــکاران  مشــکات  بررســی   •
دایمی کشور

کار اتاق تهران کسب و  کمیسیون  • حضور فعال در جلسات  
• تعامل و برگزاری جلسه مشترک سندیکا با سازمان برنامه و بودجه در 

بحث مورد تشخیص صاحیت
• حضــور  فعــال در نشســت هماهنگــی بــا شــش تشــکل پیمانــکاری در 
خصــوص مســائل و مشــکات مربوط بــه اســناد خزانه اســامی در محل 

انجمن راهسازی
کشــور  کمیتــه نظــام فنــی و اجرایــی یکپارچــه  • شــانزدهمین نشســت 

)فوق العاده(
• حضور در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون صنعت آب ایران

• حضوردر انتخابات هیات اجرایی و هیات بازرســان شــورای هماهنگی 
کشور تشکل های مهندسی، صنفی، حرفه ای 

کمیسیون های اتاق  • انتخابات 
کنفرانس مدیریت ریسک در شرکت ها  • میزگرد مقدماتی 

کار در  کســب و  کنفرانــس "ارزیابــی چالش هــا و فرصت هــای  • حضــور در 
بنگاه های صنعت آب، آبفا و برق"

• حضور در دوره آموزشی قوانین حمل و نقل در وزارت صنعت و معدن 
و تجارت در 9 شهریور با نماینده سندیکا

• جلسه مشترک با انجمن مهندسان معمار و شهرساز
• دیدار آقای حبیب زاده از شورای شهر تهران با آقای مهندس دادمان

فعالیت	های	آموزشی	دبیرخانه
• برگزاری دوره های آموزشی ماشین آالت

• کارگاه آموزشی اهمیت مدیریت سرویس
• کارگاه آموزشی تست موتوروگیربکس

• کارگاه آموزشی- چگونه با OCM در ماشین آالت
•  دوره های آموزشی و ایمنی زیر نظر مستقیم مرکز تحقیقات و تعلیمات 

کار حفاظت فنی و بهداشت 
برگــزاری دوره آمــوزش ایمنــی ویــژه مســئولین و ایمنــی شــرکت های   •

پیمانکاری
• برگزاری دوره آموزش ایمنی ویژه مدیران عالی شرکت های پیمانکاری

کارگران شرکت های پیمانکاری • برگزاری دوره آموزش ایمنی ویژه 
کارگاه شــرکت های عضــو در محــل  • برگــزاری دوره آمــوزش ایمنــی بــرای 

کارگاه عمرانی )طبق درخواست(

جلسات هیات مدیره وکمیسیون های    سندیکا 
با سازمان ها ونهادها    
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قراردادهــای  بــه  مربــوط  اخبــار  هنگامی کــه 
تامیــن مالــی بین المللــی )فاینانــس(  منتشــر 
کــه تامیــن  گمــان می کننــد  می شــود، برخــی 
کشــور، نشــانه ضعف اقتصاد  ج از  مالــی از خار
ح می کنند چرا  کشــور اســت و این نکته را مطر
گاز  کــه منابــع غنــی و سرشــار نفــت و  کشــوری 
کشــورهای خارجــی وام بگیــرد و  دارد، بایــد از 

کند.  برای آن سود هم پرداخت 
گذشــته و  برخــی دیگــر امــا از زاویــه عملکــرد 
سال های قبل از انقاب به نقد این قراردادها 

می پردازند.
کــه در آن دوران به  کشــوری  بــه بــاور آنان چرا 
کشــورهای خارجــی )و حتی به ادعــای آنها به 
کنون  برخی کشورهای اروپایی(  وام می داده، ا
گــون )از جملــه برخــی  گونا کشــورهای  بایــد از 
کند. عده ای  کشــورهای آسیایی( وام دریافت 
دیگــر،  ایجــاد بدهــی خارجــی را آینده فروشــی 

کــه بدهــی خارجــی،  می داننــد و معتقدنــد 
که در ســال های آینده  این پتانســیل را دارد 
کند. برخی نیز این  کشــور را با مشکل مواجه 
گر قراردادهای  که ا ح می کنند  پرسش را مطر
تامین مالی خارجی به نفع ایران اســت، چرا 
طرف هــای خارجــی بــه ایــران وام می دهند 
که طــرف خارجــی از وام دادن به  و منافعــی 

ایران می برد، چیست.
کــه برخــی از انتقــادات  حقیقــت ایــن اســت 
تحلیل هــای  و  فرض هــا  بــر  مبتنــی  فــوق، 
کشــورهای  گرفتن از  نادرســتی هســتند. وام 
خارجــی، به هیچ وجــه نشــان دهنده ضعف 
نیســت.  کشــورها  اقتصــادی  نظــام  در 
کشــورها  نگاهــی به آمــار بدهی های خارجی 
اقتصادهــای  از  بســیاری  می دهــد  نشــان 
توســعه یافته، بدهــی خارجــی قابــل توجهی 
بــه  خارجــی،  مالــی  منابــع  تامیــن  و  دارنــد 
کــه بــه نحــو حســاب شــده و بــرای  شــرطی 
پروژه هــای اقتصــادی انجــام شــود نــه تنهــا 
واجد اشــکال نیســت، بلکه یــک مزیت مهم 

محسوب می شود. 
گرچــه  ا ایــران،  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
اجــرای  بــرای  بســیاری  ظرفیت هــای 
توســعه  و  تولیــدی  و  عمرانــی  پروژه هــای 
اقتصــادی دارد، امــا در حــال حاضــر منابــع 
در  پروژه هــا  ایــن  اجــرای  بــرای  کافــی  مالــی 
اختیــار نــدارد. تنگنــای منابع  ســال ها اســت 
کــه از زبان مســئوالن دولتی به عنــوان چالش 
ح های توســعه ای در صنایع  اصلی اجرای طر

ح می شود.  مختلف مطر
گاز در ایــران نیازمنــد  توســعه صنعــت نفــت و 
بــا  کــه متاســفانه دولــت  منابــع مالــی اســت 
کــه دارد قــادر به  محدودیت هــای بودجــه ای 
تامیــن تمامی آنهــا نیســت. از ایــن رو، جــذب 
کشــور بــرای اجــرای  ج از  منابــع مالــی از خــار
ح هایــی، می توانــد ظرفیــت تولیــد  چنیــن طر
افزایــش  را  ایــران  اقتصــاد  در  اشــتغال زایی  و 
گــر  ا خارجــی،   مالــی  منابــع  و  وام هــا  دهــد. 
کــه درآمــد  بــرای پروژه هــای مولــد اقتصــادی 
ارزی دارنــد و قــادر بــه ایفــای تعهدات ناشــی 
پــروژه  هســتند صــرف  از منابــع خــود  از وام، 
گره ها  گشــودن برخــی از  شــوند، می توانند به 

منافعوچالشهای
تامینمالیخارجی

ا دهن ی  هی و ن ار رهای  ر ا  وا 
ت رها نی صادی  ا اق ع در ن  

می د غ م  م

	وام	هـــا	و	تســـهیات	مالـــی			خارجـــی	
پروژه	هـــای	 اجـــرای	 صـــرف	 	 بایـــد	
عمرانـــی	و	تولیـــدی	خودگـــردان	شـــود	
بـــرای	 ارزی	 درآمـــد	 ایجـــاد	 قابلیـــت	 و	
کشـــور	داشـــته	باشـــند	تـــا	بازپرداخت	
محـــل	 از	 شـــده	 تامیـــن	 مالـــی	 منابـــع	
درآمـــد	همـــان	پروژه	هـــا	صـــورت	گیرد.			
بانـــک	مرکـــزی،	وزارت	امـــور	اقتصادی	
و	دارایـــی	و	ســـازمان	برنامـــه	و	بودجـــه				
بـــرای	 را	 مشـــخصی	 چارچـــوب	 بایـــد	
اولویت	بنـــدی	پروژه	هـــا	و	بخش	هـــای	
اقتصادی	در	جهت	اســـتفاده	از	منابع	

کننـــد	 مالـــی	خارجـــی	طراحـــی	
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کمــک  کشــور  و چالش هــای اصلــی توســعه 
وام  خانــوار،  یــک  در  کــه  همان طــور  کننــد. 
مصرفــی  کاالهــای  خریــد  بــرای  گــر  ا گرفتــن 
نباشد و برای اموری همچون تامین مسکن 
خانــواده  اقتصــادی  پیشــرفت  بــه  باشــد، 
کمــک می کنــد و در یــک بنــگاه اقتصــادی، 
گرفتــن بــرای توســعه تــوان تولیــدی آن  وام 
کشــور  بنــگاه امری پســندیده اســت، در یک 
گرفتــن بــرای افزایش ظرفیــت تولید  نیــز وام 
کــردن اقتصــاد، امــری مفیــد و  و رقابت پذیــر 
گاه ضروری است و نباید از این فرصت  حتی 

کرد.  چشم پوشی 
بند )الف( تبصره 3 قانون بودجه سال جاری 
مالــی  تامیــن  تســهیات  ســقف  کــه  کشــور 
خارجی در ســال جاری را معــادل 5۰ میلیارد 
دالر )عاوه بــر باقیمانده ســهمیه ســال قبل( 
ماحظــه  همیــن  بــا  اســت،  گرفتــه  نظــر  در 
ج از  تدوین شــده و اجازه تامیــن مالی از خار

کرده است. کشور را صادر 
 عاوه بــر ایــن، اعطــای وام هــای بلندمــدت 
کشــور  کــه  کشــور نشــانه آن اســت  یــک  بــه 
کشــور  وام دهنــده بــه نظام مالی و اقتصادی 
کافــی  وام گیرنــده و بانک هــای آن اطمینــان 
دارد و حاضــر بــه برقــراری روابــط بلندمــدت 
بــا آن شــده اســت. نگاهــی بــه آمــار بدهــی 
که برخی از  کشــورها نشــان می دهد  خارجی 
کشــورهای فقیر و توســعه نیافته صرفا به این 
که ســایر  دلیــل بدهــی خارجی اندکــی دارند 
کشــورها اعتمادی به نظام مالی و اقتصادی 
آنهــا ندارند؛ بنابراین حاضر به اعطای وام به 

آنها نشده اند.
از  کــه طــرف خارجــی  نکتــه  ایــن  همچنیــن 
گرچه  اعطــای وام بــه ایران منتفع می شــود، ا
که  صحیــح اســت، امــا بــه ایــن معنــا نیســت 
ایــران از دریافت  این وام ها منتفع نمی شــود. 
ســود بــردن یــک طــرف در تجــارت و روابــط 
مالــی، لزوما به معنای زیان دیدن طرف دیگر 
نیست. معموال کشورها اعطای وام های خود 
که بخشــی از خرید  را منــوط بــه ایــن می کنند 
دانــش فنــی و تجهیــزات پروژه هــای موضــوع 
گیــرد. بــا ایــن حــال، ایــن  وام، از آنهــا انجــام 
قاعــده حــدود و ثغور مشــخص خــود را دارد و 

بخشی از سهم داخلی پروژه و همچنین سهم 
کشور ثالث نیز قابلیت استفاده از وام خارجی 
گر ایران قراردادهای وام  را دارد. عاوه بر این، ا
کنــد، آن گاه  گون منعقد  گونا کشــورهای  را بــا 
بــرای اجــرای هــر پــروژه، ابتــدا تصمیم گیــری 
کدام  کــه تجهیــزات و دانش فنــی از  می شــود 
کشــور خریداری خواهد شــد و سپس با توجه 
بــه تابعیــت پیمانکار یــا فروشــنده خارجی، از 
کشــور اســتفاده  منابع مالی یا وام های همان 
می شود؛ بنابراین در قراردادهای تامین مالی 

کشور منتفع می شوند. خارجی، عما هر دو 
کــه در برخی  بــا ایــن حــال، نکتــه صحیحــی 
اظهارنظرهــا درباره  وام های خارجی نوشــته 
که باید مراقب بود  و منتشــر شــده این است 
ج  وام هــا و تســهیات مالــی دریافتــی از خــار
صــرف اجــرای پروژه های عمرانــی و تولیدی 
خودگردان شود و قابلیت ایجاد درآمد ارزی 
کشــور را داشــته باشــند تــا بازپرداخت  برای 
درآمــد  محــل  از  شــده  تامیــن  مالــی  منابــع 

گیرد. همان پروژه ها صورت 
 همچنیــن الزم اســت بانــک مرکــزی، وزارت 
امــور اقتصــادی و دارایــی و ســازمان برنامــه 
را  مشــخصی  چارچــوب  کشــور،  بودجــه  و 
اولویت بنــدی پروژه هــا و بخش هــای  بــرای 
اقتصــادی در جهــت اســتفاده از منابع مالی 
کننــد؛ به نحوی کــه تــوازن  خارجــی طراحــی 
الزم در اســتفاده از منابــع مالــی خارجــی در 
داشــته  وجــود  کشــور  مختلــف  بخش هــای 

باشد. 
کننــدگان  امضا به عنــوان  نیــز  بانک هــا 
بایــد  خارجــی  مالــی  تامیــن  قراردادهــای 
نظارت هــای الزم را انجــام دهنــد تــا منابــع 
دریافتــی، دقیقــا در پروژه ها و به شــکل مقرر 
در  انحرافــی  و  شــوند  هزینــه  قراردادهــا  در 
خ ندهد. به عبارت  اســتفاده از وجوه مزبور ر
دیگــر، ماحظــات مربوط به اجــرای صحیح 
کــه از این  قراردادهــای فاینانــس و مطالبــی 
بــاب تذکر داده می شــود، مهــم و قابل توجه 
بوده و الزم اســت دســتگاه های فــوق آنها را 

مدنظر قرار دهند.
منبع: دنیای اقتصاد- 13 شهریور

جزئیات نحوه تزریق ۸میلیارد یورو 
پول در اقتصاد ایران

معــاون اداره تامیــن اعتبــار ارزی بانــک مرکزی 
کــره  گشــایش فاینانــس 8 میلیــارد یورویــی  از 
جنوبــی از ســوی 12 بانــک ایرانــی خبــر داد و 
گفــت: پروژه ها پس از تائید شــورای اقتصاد، به 
کــره ای معرفی می شــوند. حمید قنبری  طــرف 
گفتگــو مهــر بــا تشــریح جزئیــات فاینانس 8  در 
کره ای ها برای اقتصــاد ایران  میلیــارد یورویــی 
کــه میــان ایــران و  گفــت: بــر اســاس قــراردادی 
کره جنوبی به امضا رسیده است، خط اعتباری 
برای تامین مالــی پروژه های تولیدی و عمرانی 
آن،  اســاس  بــر  و  شــده  گرفتــه  نظــر  در  ایــران 
پروژه ها توسط طرف ایرانی مشخص و به طرف 
کــره ای معرفــی می شــوند. معــاون اداره تامین 
اعتبــار ارزی بانــک مرکــزی افــزود: هــر دســتگاه 
اجرایــی پروژه هــای اولویت  دار خــود را انتخاب 
گــر پــروژه ای مربــوط بــه وزارت نفــت،  کــرده و ا
پتروشیمی یا پاالیشگاه باشد، از سوی دستگاه 
مربوطــه باید به تائید برســد تا مشــخص شــود 
 کــه جــزو پروژه هــای اولویــت دار آن وزارتخانــه 

محسوب می شود. 
گر مربوط به  کرد: به عنوان مثــال ا وی تصریــح 
راه آهن یا صنعت راهســازی باشــد، وزارت راه و 
کــرده و به  شهرســازی بایــد اولویــت آن را تائید 
عبارتی تائیدیه دســتگاه ذیربط خود را داشــته 
گر مصوبه شــورای  باشــد؛ آنگاه حســب مــورد، ا
اقتصاد الزم باشــد، این شــورا، مصوبه مربوطه 
گفتــه قنبــری، بعد از  کــرد. به  را صــادر خواهــد 
طــی همــه مراحــل مذکــور، امــکان اســتفاده از 
کــه البته  فاینانــس بــرای پروژه فراهم می شــود 
کــه  ســهمیه هــر دســتگاه نیــز مشــخص شــود 

گرفته شده است. چقدر در نظر 
 پــس از آن، پــروژه بــرای تامیــن مالــی به طرف 
اظهــار داشــت:   کــره ای معرفــی می شــود. وی 
کــره ای،  بعــد از معرفــی از ســوی ایــران، بانــک 
ح،  قــرارداد مخصــوص را بــرای هــر پــروژه و طــر
کــرده و تامیــن مالی هر پــروژه را صورت  منعقــد 
که مجموع خط اعتباری  می دهد؛ به این معنا 
کــه معــادل 8 میلیــارد یــورو اســت، مــورد  کــره 
گیرد.این مقام مســئول در بانک  اســتفاده قرار 
کــرد: دوازده بانــک ایرانی   مرکــزی خاطرنشــان 
را  تســهیات  ایــن  می تواننــد  حاضــر  حــال  در 

کنند./ خبرگزاری مهر- 6 شهریور دریافت 



ر                                   اد یا   
شهریور    1396
شماره 358

1- موقعیت منابع آبی ایران در جهان
2- علت های بروز بحران آب در ایران

3- راهکارهای برون رفت از بحران 
توضیح	:	این مقاله در کمال بی طرفی با هدف 
کالبــد شــکافی واقعیت هــای موجــود در بدنــه 
مدیریتــی منابــع آب ایــران تهیــه شــده اســت 
کــه شــناخت درســت واقعیت ها،  بــا ایــن بــاور 
پیــش نیاز برون رفت از بحران آب خواهد بود، 
که تاش های ارزشــمند  کید بر ایــن نکته  بــا تا
انجام شــده درزمینه توســعه پایــدار منابع آب 

نبایستی از نظر دور بماند.

1 – موقعیت منابع آبی ایران در جهان
1	-		1	:		بارش	های	جوی	در	جهان

کره زمین   حجــم کل بارش هــای جــوی روی 
کیلومتر مکعب در سال معادل  44۰۰۰۰ 

   بارش هــای جــوی در ســطح جهــان به طــور 
متوسط معادل   86۰   میلیمتر در سال

  بارش هــای جــوی در ســطح ایــران به طــور 
متوســط معــادل  24۰  میلیمتــر در ســال و یــا  

28%  میانگین جهانی 
ســطح  روی  جــوی  بارش هــای  کل  حجــم   
کیلومتــر  کــره زمیــن معــادل  125۰۰۰  خشــکی 

که 6۰%  آن به صورت آب های  مکعب در سال، 
سطحی و زیر زمینی قابل بهره برداری است.

2 – 1 :  الگوی مصرف آب در جهان

) آمار 2007 (  و ایران
                               در جهان          در ایران    

  مصرف آب
 برای آبیاری                          %69                           %92

   مصرف آب
 برای صنعت                         %23                        %2

  مصرف آب شهری
 )شرب و بهداشت(           8 %                         6 %

– 1	:		بودجه	آبی	کشور	های	جهان	  3
)	آمار	2008(

کمتریــن منابع آب تجدید شــونده  کویــت با    
)۰.۰2 میلیــارد ویــا 2۰ میلیــون متــر مکعــب در 

سال( فقیرترین کشور جهان 
بــا منابــع آب تجدیــد     عربســتان ســعودی 
شــونده بــه میــزان  2.4 میلیــارد متــر مکعب در 

سال دارای رتبه 21 در جهان
   برزیــل با منابع آب تجدید شــونده به میزان 
8233  میلیــارد متر مکعب در ســال  غنی ترین 

کشور جهان
   ایــران بــا منابع آب تجدید شــونده به میزان  
137.5 میلیــارد مترمکعب در ســال دارای رتبه 
کشــور  که از 115  116 در جهــان، بــه ایــن معنــی 
جهان غنی تر و از 57 کشور جهان فقیرتر است. 
که خواهیــم دید این رتبه در  البتــه همانطوری 

کرده است. سال های بعد تنزل پیدا 

– 1	:		سرانه	آب	تجدیدشونده  4
	در	جهان	و	ایران

 متوسط سرانه آب در جهان حدود  1۰۰۰۰  متر 
مکعب برای هر نفر در سال

 متوسط	سرانه	آب	در	ایران:	
-در ســال 1388 معــادل  1965 مترمکعــب 

برای هر نفر
 -  در ســال 1395 معــادل  1375 مترمکعب 

برای هر نفر

– 1	:		مصرف	سرانه	آب	در	جهان	و	ایران  5
   متوســط مصــرف ســرانه آب در جهــان )آمــار 

2۰1۰( معادل  635 مترمکعب در سال
 متوســط  مصرف ســرانه آب در ایــران معادل  

23۰۰ مترمکعب در سال                            

2 – علت های بروز بحران آب در ایران
که در بخش اول  مقدمه: نظر اجمالی به آنچه 
که با وجود  مقاله آمده اســت، نشــان می دهد 
کشور  رتبه مناسب منابع آبی ایران در جهان، 
کشــورهای بحران زده جهان  ما درردیف اولین 
قرار دارد. در این بخش سعی می شود عواملی 
کــه موجــب بــروز بحــران آبــی در ایــران شــده 
است، مرور شود. در راس همه عوامل بایستی 
شــرایط  ایده آل تریــن  در  حتــی  کــه  بپذیریــم 
مدیریتی، منابع آب تجدیدشــونده ایران تنها 
کفایت  بــرای جمعیتی معادل 6۰ میلیــون نفر 
دارد و جهــت تامیــن آب بــرای جمعیت هــای 
گزافی )اعم  بیشــتر بایســتی هزینه های بســیار 
و  نگهــداری  ســرمایه گذاری،  هزینه هــای  از 
بهره برداری و نیز خسارت های زیست محیطی 
کشور(  ناشی از برداشت غیر مجاز از منابع آبی 
کــه تحمــل آن  پرداخــت شــود، هزینه هایــی 
غیرممکن خواهد بود. این اولین اصلی اســت 
کــه در نقشــه راه بــرای آمایــش ســرزمین ایران 
گیــرد و در همیــن راســتا  بایســتی مدنظــر قــرار 
دومیــن اصــل، مدیریــت مصــرف بــه ویــژه در 
کشــاورزی می باشد، چنانچه بخواهیم  بخش 
کن در مناطــق مختلف  نســل های بعــدی ســا
مملکــت مــا بــدون تنــش آبــی بــه زندگــی خود 

ادامه دهند.
– 1:  نبــود نقشــه راه بــرای آمایــش ســرزمین   2
ایــران، آمایــش ســرزمین ایــران بــه ایــن معنــی 
است که در هر منطقه از کشورمان به مقتضای 
محدویت هــای  و  منابــع  اقلیمــی و  شــرایط 
رســیدن  بــرای  ســازگاری  راهــکار  منطقــه،  آن 
و  اجتماعــی  کولوژیکــی،  ا پایــدار  وضعیــت  بــه 
اقتصــادی تعریــف شــود و نــگاه جامعــه بــرای 
کوتاه مدت، میان مدت  رسیدن به هدف های 
کــه در  گونــه ای باشــد  و درازمــدت درســت بــه 

نقشه راه مشخص شده است.
– 2:  نبود ساختار قانونی و نبود قانونمندی   2
کــم  کان منابــع آب، ســاختار حا در مدیریــت 
یــک مدیــر الیــق  کــه حتــی  گونه ای ســت  بــه 
بــه  ببــرد.  پیــش  از  کاری  نمی توانــد  کاردان  و 
عنــوان مثالــی ملمــوس در این زمینــه می توان 
بــه تعدد مدیریت در حوضه آبریز یک رودخانه 
واحــد اشــاره نمود، این ســاختار درســت مغایر 
که امــروزه دنیا به آن رســیده  ســاختاری اســت 
اســت و در قالــب آن عمــل می کنــد )مدیریــت 

یکپارچه منابع آب(.
کارآمد در خصوص حفاظت  2	-	3:  نبود قانون 

را ب در ا را  ب
ا ار ا و را ت   

عی  ماعی  ر  ا د
ما  ا ی را و  ن رای م د

ع منا  را ت ا 
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منابع آب و آبخیزها، نبود نظارت مسئوالنه در 
زمینــه اجــرای قوانیــن موجــود و در نتیجه دور 

زدن قوانین بدون نیاز به پاسخگویی
تصمیم گیری هــای  در  مــرج  و  هــرج   :4  –  2
کلیــدی و سرنوشت ســاز در زمینــه طرح هــای 
توسعه منابع آب با ماحظات سیاسی، امنیتی 
و مصلحتی، ناشی از دیدگاه های  با زاویه بسیار 
تنــگ. به عبــارت دیگر عدم اعتقــاد و یا اعتماد 
تصمیم گیری هــای  در  کارشناســی  بدنــه  بــه 
سرنوشت ســاز و نبــود ظرفیــت در پذیــرش و یا 

حتی شنیدن انتقادهای سازنده
– 5:  عــدول از خطــوط قرمز توســط برخی از   2
مهندســان مشــاور، عهده دار مطالعات مربوط 
بــه طرح های زیربنایی صنعــت آب )تضاد بین 
جاذبه هــای مالی و تقوای حرفه ای(  و در عین 
حــال نبود ظرفیت هــای الزم در دســتگاه های 
کــه بتواننــد خطــوط قرمز در  اجرایــی مملکــت 
کنتــرل نمایند. به  تصمیم گیری های مشــاور را 
عنــوان مثال هائــی در ایــن زمینــه می تــوان به 

موارد زیر اشاره نمود:
– 1: طراحــی و احــداث حــدود 2۰ ســد   5 –  2
مخزنــی بزرگ در حوضه آبریــز دریاچه ارومیه با 
،)B - C کثر کثر مقیاس توسعه )حد ا  دیدگاه حدا

کثــر از منابع   یعنــی بــا هــدف بهره بــرداری حدا
آب رودخانه هــای ورودی بــه دریاچــه )و البتــه 
با بیشــترین هزینه( و بدون رعایت حقابه های 
کــه اثــرات مخــرب آن امــروزه  زیســت محیطی، 
کــه  کنــون  گردیــده اســت. هــم ا کامــا آشــکار 
کردن  دولت برای جبران اشتباهات به فکر رها 
حقابه های زیست محیطی از سدهای مذکور بر 
آمده است، اجبارا بایستی با احداث سرریز آزاد 
میانی، هزینه های اضافــی قابل ماحظه ای را 
بــر روی تک تک این ســدها متحمل شــود. در 
غیر این صورت برنامه دولت در حد شعار باقی 

خواهد ماند.
در همین راســتا، نویسنده مقاله در اوایل دهه 
هفتــاد به جرم دفــاع از حقابه دریاچه ارومیه از 
رودخانه های ورودی به آن و تیز حقابه دشــت 
گیان از سیســتم رودخانه سفیدرود، متحمل 
خسارت های مالی و حیثیتی سنگینی گردیده 

که خود بحث مفصلی است!        است 
– 2: اشــتباهات فاحــش مهندســی در   5 –  2
گتوند  مطالعــات و طراحی ســدها، مانند ســد 
کارون، ســد عبــاس آبــاد )15  بــر روی رودخانــه 
خــرداد( بــر روی رودخانــه قم رود، ســد اســتور 
و پــروژه دردســت اجــرای ســد مشــمپا بــر روی 

رودخانه قزل اوزن، ســد شــیاده در منطقه بند 
پی بابل و...  

کــه در شــرح خدمــات  الزم اســت اشــاره شــود 
قرارداد مطالعات و طراحی پروژه های زیربنایی 
کــه در مراحــل  صنعــت آب، موکــدا الزم اســت 
گــزارش توجیهی بــه نام  اولیــه مطالعــات یــک 
گزارش امکان یابی پروژه توسط مهندس مشاور 
تهیه و برای بررسی به دستگاه اجرائی )کارفرما( 
گــزارش بــه صورت مســتند  تقدیــم شــود. این 
کــه پــروژه مورد  بایســتی بــه ایــن نتیجه برســد 
بحث مردود است و یا اینکه می تواند به مرحله 
بعــدی مطالعات راه یابد. در ســطح بین الملل 
از پروژه هــا در همیــن  کــه بســیاری  چــه بســا 
مرحلــه مــردود و متوقــف شــده اند، در حالیکه 
کــه نویســنده در جریان  کشــور مــا تــا جایی  در 
می باشد، هیچگونه پروژه سدسازی در مرحله 
امکان یابی )Feasibility( رد نشده است! شرح 

دالیل آن در این مبحث نمی گنجد.
–6 :  ندیده گرفتن دیپلماسی آب و یا برخورد   2
ضعیف و نادرســت با این مسئله. این موضوع 
)آبهــای  مــرزی  رودخانه هــای  خصــوص  در 
کشــور( و یــا حتــی در  ورودی و یــا خروجــی از 
که بر محیط زیســت  رودخانه هــای بین المللی 
ایــران تاثیرگذار می باشــند بســیار حائز اهمیت 

است. مثال هایی در این زمینه؛
کــردن انتقــال آب رودخانــه  2	-	6	-	1 : مطــرح 
مــرزی زاب بــه دریاچه ارومیــه و انعکاس آن در 
کشــور، در حالیکــه چنین  رســانه های داخلــی 
طرحــی اصــوال عملــی نبــوده و هیچوقــت نیــز 
که سد مخزنی زاب  عملی نشــده اســت. اینک 
در شهرستان سردشت با هدف هیدروالکتریک 
و آبیاری ساخته شــده، موضع گیری و اعتراض 

گردیده است. کردستان عراق را موجب 
– 2 :  عــدم توفیــق ایــران در برقــراری   6 –  2
حقابه هــای تاریخی خــود از رودخانــه هیرمند 
در  گذشــته.  معتبــر  پروتکل هــای  اســاس  بــر 
سال های اخیر تنها آب مازاد رودخانه هیرمند 
کــه بــرای  بــه ایــران می رســد، بــه ایــن معنــی 
تغذیه رودخانه سیســتان در ایــران دبی پایه و 
منظمی وجود نداشته و تنها جریان های سرریز 
ج  کــه فعــا خــار شــده از ســدهای افغانســتان 
کنتــرل آنهاســت، بــه ایــران وارد می شــود. با  از 
که روند فعلی به یک  این ترتیب ممکن اســت 

فاجعه زیست محیطی در سیستان بیانجامد.
اجــرای  و  طراحــی  مطالعــات،   :  3  –  6  –  2
در  ســطحی  آب  منابــع  توســعه  پروژه هــای 

مناطــق مــرزی بــر روی رودخانه هــای ورودی 
بــا  همزمــان  دیپلماســی  بــدون  خروجــی  و 
ممکــن  کار  ایــن  نتیجــه  ذیربــط.  کشــورهای 
اســت بــه صــرف هزینه هــای بســیار ســنگینی 
که در عمل نتوانیم از ظرفیت های  منجر شــود 
کنیــم. بــه عنــوان مثال  ایجــاد شــده اســتفاده 
احداث ســدمخزنی دوســتی بــر روی رودخانه 
تامیــن آب شــرب شــهر  بــرای  مــرزی هریــرود 
که بــر روی رودخانه های  مشــهد و پروژه هایی 
کشــور اجرا شــده و یا در دست اجرا  مرزی غرب 

می باشند.
– 4:  بــروز فاجعه زیســت محیطی در اثر   6 –  2
خشک شدن هورالعظیم ناشی از فعالیت های 
گســترده سدســازی دولت ترکیه بر روی  بســیار 
پروژه هــای  فــرات.  و  دجلــه  رودخانه هــای 
سدســازی ترکیــه در عیــن حــال اثــرات بســیار 
کیفیت آب اروندرود خواهد داشت  مخربی در 
و در آینده نزدیک موجب پس زدن آب شور در 

گردید. کل اروند رود خواهد 
نمونــه موفقــی از دیپلماســی آب را  توضیــح:	
حوضــه  در  آفریقائــی  کشــور   1۰ بیــن  می تــوان 
رودخانــه نیــل )طوالنی تریــن رودخانه جهان( 
که حــدود %97  جســتجو نمــود بــه این معنــی 
کشــور مصــر از رودخانه نیل تامین  بودجه آبی 
که مصر پایین دســت ترین  می شــود، در حالی  
کشــور در حوضــه نیــل بــوده و حوضــه آبخیــز 

کشورها قرار دارد. کا در سایر  رودخانه 

2 – 7 : خشکسالی و تغییر اقلیم
کره  گرم شدن  بدون شک خشکسالی و پدیده 
زمین در تشــدید بحران آب به ویژه در مناطق 
خشــک و نیمه خشک جهان بسیار موثر است 
ولی میزان این تاثیر به مدیریت تامین و مصرف 
آب برمی گردد. منابع آب تجدید شونده جهان 
در طول تاریخ دوره های متعدد خشکســالی و 
ترســالی را تجربه نموده و در عین حال شــرایط 
کولوژیــک خــود را حفــظ نموده اســت.  پایــدار ا
اثــر خشکســالی بــر روی منابع آبهای ســطحی 
بســیار  دریاچه هــا(  و  تاالب هــا  )رودخانه هــا، 
ســریع و مخرب است ولی طبیعت برای حفظ 
بقای خود قوانین پایدار و محکمی دارد، به این 
که در طبیعت اثرات مخرب خشکسالی  معنی 
بــر روی منابع آبهای ســطحی، بــا منابع آبهای 
زیرزمینــی تعدیــل می شــود. در نظــم طبیعت 
منابــع آبهــای زیرزمینی در حکم چــرخ لنگری 
کــه در یــک موتــور نوســانات ســرعت را  اســت 
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کنتــرل می کنــد چــون تــوان اضافی سیســتم را 
جذب نموده و در شــرایط نیاز به سیســتم پس 

می دهد.
چنانچه به لحاظ مدیریت نادرست، پیوند آب 
ســطحی و زیرزمینــی در منطقــه ای قطع شــود 
)سطح آب زیرزمینی از حد مجاز پایین تر رود(، 
دوره هــای  در  نمی توانــد  زیرزمینــی  آب  دیگــر 
و  بیایــد  ســطحی  آب  کمــک  بــه  خشکســالی 
در نتیجــه دوره خشکســالی شــدید و طوالنــی 
کولوژیــک  می گــردد و در نهایــت بــه ناپایــداری ا
می انجامــد. ابــداع سیســتم قنــات در مناطــق 
کــم آب ایــران توســط پیشــینیان مــا  خشــک و 
همواره ارتباط آب سطحی و زیرزمینی را حفظ 
کــه اقــوام ایرانــی  گونــه ای  می کــرده اســت بــه 
کن در مناطق خشک با بارندگی ساالنه  1۰۰  سا
گردیدند در زادگاه خویش بدون  میلیمتر، قادر 
تنش آبی زندگی نمایند و به امر تولید اشــتغال 
ورزند. احداث چاه های عمیق و نیمه عمیق در 
که سیســتم قنات وجود  تمام مناطقی از ایران 
داشــته است، یک اشــتباه فاحش مدیریتی به 
حســاب می آیــد. بیــان آبهای زیرزمینــی ایران 
در ســال های نــه چنــدان دور نشــان می دهــد 
نقــش عمــده ای در  کــه قنات هــا و چشــمه ها 
استحصال آب زیرزمینی داشته اند، در حالیکه 
امروزه جای خود را به چاه های عمیق داده اند. 
کــه مدیری بدون  مشــکل از آنجا آغاز می شــود 
کم در طبیعــت بخواهد با  شــناخت قوانین حا
تصمیمی متهورانه، وضعیت موجود را متحول 
کــه خســارت های تصمیم  نمایــد. او نمی دانــد 
او بــرای جامعــه فعلی و نســل های آینده چقدر 
ســنگین اســت و چه میــراث شــومی برای مدیر 
ک تر آنکه  بعــدی خود به ارث می گذارد. اســفنا
در این گیرودار محکمه ای وجود ندارد که مدیر 

خاطی در مقابل آن پاسخگو باشد.
 نمونه هــای ملموس تری از مدیریت نادرســت 
کشــور به  کــه در مــورد رودخانه های  منابــع آب 
گذاری حــق امتیاز  وفــور مشــاهده می شــود، وا
برداشــت مصالــح رودخانــه ای بــه پیمانــکاران 
که دســتگاه اجرایی  اســت. مســئله این اســت 
و یــا متولیــان منطقــه ای منابع آب بــا توجه به 
امتیــاز  خــود،  فوق العــاده  جــاری  هزینه هــای 
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و یا ایجاد 
تاسیســات پــرورش ماهــی در مســیر رودخانــه 
گــذار می نماینــد و حتــی چشــمه های آبــا و  را وا
اجدادی روستاها را به پیمانکاران بسته بندی 
و  می فروشــند   )Water Bottling( شــرب  آب 
کار  در ایــن میــان هیچگونــه نظارت موثــری در 

پیمانکاران ندارند.
کــه مصالح شــن و ماســه و ســنگ بســتر  وقتــی 
رودخانه ها به حدی برداشت می شود که بستر 
گل می رســد، دیگر رفتــار رودخانه  رودخانــه به 

خ می دهد: تغییر می کند و دو پدیده زیر ر
کــه بــه  پدیــده	اول:  نقــش زایندگــی رودخانــه 
آبرفــت  در  بســتری  زیــر  جریان هــای  وســیله 
)مصالــح رودخانــه ای( ذخیــره شــده و در زمان 
اســت،  می کــرده  تغذیــه  را  رودخانــه  آبــی  کــم 
کوتاه تریــن دوره  قطــع می گــردد و در نتیجــه بــا 
در  می شــود.  خشــک  رودخانــه  خشکســالی، 
همین راســتا اخیــرا )تیرماه ســال جــاری( یکی 
که  از مســئولین وزارت نیــرو اعام نموده اســت 
کاهــش 1۰% بارندگــی، جریــان رودخانه های  با 
کرده است. متاسفانه  کاهش پیدا  کشــور %25 
کان  ایشــان نمی توانند به بدنــه تصمیم گیری 
کشــور اعــم از وزارت متبــوع خود و یا  منابع آب 
که بریدن  متولیان متعدد دیگر تفهیــم نمایند 
نشســته ایم،  آن  روی  بــر  کــه  شــاخه ای  بیــخ 

موجب سقوط ما می شود!
پدیــده	دوم: بــا برداشــت ســنگ های درشــت 
رودخانــه  ســیابی  بســتر  و  جــاری  بســتر  در 
)ســنگ های آرمــور( در واقــع قــدرت رودخانــه 
بــه  و  گرفته ایــم  ســیاب  انــرژی  کاهــش  در  را 
اصطــاح رودخانــه را در مقابــل ســیاب خلــع 
کرده ایــم و در نتیجــه انــرژی ســیاب ها  ســاح 
بــا رونــد فزاینــده ای شــتاب می گیــرد و موجــب 
گاها غیرقابــل جبران  خســارت های ســنگین و 
که در تمام مــوارد به  می شــود، خســارت هایی 

حساب بایای طبیعی گذاشته می شود.
وجــود ســنگ های آرمــور در بســتر رودخانه هــا 
حمــل  رودخانــه  وســیله  بــه  زمانــی  خــود  کــه 
کســیژن  شــده اند، در امــر هوادهــی و جــذب ا
کمــک می کننــد و از ایــن طریــق در بهبــود  آب 
کیفیــت شــیمیایی آب رودخانه )خــود پاالیی(  
تاثیــر حیاتــی دارند. بســتر ســیابی رودخانه ها 
در شــکل طبیعی خود  عامل بســیار موثری در 
کردن ســیاب ها از یکســو و تغذیه آبخوان  کنــد 
زیرزمینــی از ســوی دیگــر می باشــند، بنابرایــن 
بایســتی در فــرم طبیعــی خــود حفظ شــده و از 

تجاوز به آن خودداری شود.
از نظــر اقلیمی کشــور ایران در منطقه خشــک و 
نیمه خشــک جهــان قــرار دارد. توزیــع مکانی و 
زمانی بارش های جوی مناسب نیست. از نظر 
توزیع مکانی می توان گفت که 75% بارش های 
خ می دهــد  کشــور ر جــوی در 25%  مســاحت 
)13۰۰میلیمتر در شمال تا کمتر از 1۰۰میلیمتردر 

کشــور(، از نظر زمانــی فصل های  جنــوب شــرق 
کثــر آبیــاری همســاز  تــر بــا فصل هــای نیــاز حدا
فوق الذکــر  محدودکننــده  عامــل  دو  نیســت. 
که در ایــران اجرای پروژه های  نشــان می دهند 
انتقــال آب بین حوضــه ای و احداث ســدهای 
مخزنی امــری اجتناب ناپذیر می باشــد منتهی 
این پروژه ها بایستی در قالب طرح ملی آمایش 
ســرزمین ایــران تعریــف شــوند نــه بــه صــورت 
ج از  محلــی، ناحیه ای و ســلیقه ای و نــه در خار

اصول توسعه پایدار.
کــره زمیــن آثار  گرمایــش  تغییــر اقلیــم و پدیــده 
مخربــی در اقلیم حســاس مملکت ما به وجود 
طبیعــی  رژیــم  کــه  معنــی  بایــن  اســت،  آورده 
رودخانه ها از حالت دبی پایه به حالت سیابی 
در حال دگرگونی اســت، البته برداشت بی رویه 
آنهــا  مســیر  طــول  در  رودخانه هــا  پایــه  دبــی 
یــک عامــل تشــدیدکننده در ایــن ماجراســت. 
کمتر  ســیاب های اخیر با دبی اوج باالتر ودوام 
کــه نتیجــه آن فرســایش شــدید  خ می دهنــد  ر
ک در حوضه آبریز و افزایش نرخ رسوبگذاری  خا
کشور اســت. در سال های  در مخازن ســدهای 
کشور با  کثر ســدهای  اخیر مخازن نیمه خالی ا
ســیاب ها پر شده اســت. این موضوع درست 
است که موجب خوشحالی مسئولین به لحاظ 
پر شــدن مخزن ســد می شود ولی خود موجب 
انباشته شدن مقدار زیادی گل و الی در مخزن 
می گــردد و در عیــن حال زمــان ماندابی مخزن 
که خود موجب افزایش تلفات  افزایش می یابد 
کیفی آب تنظیم شــده خواهد  کاهش  تبخیر و 
گذشته،  شــد. بر اساس آمار دوران بهره برداری 
ساالنه حدود 25۰ میلیون مترمکعب از مخازن 
کشورمان در اثر رسوبگذاری از دست  ســدهای 
که معــادل 3۰۰ میلیون متــر مکعب در  مــی رود 
ســال آب تنظیــم شــده اســت.  بــرای توضیــح  
که از دســت رفتن 3۰۰ میلیون  اشــاره می شــود 
 مترمکعــب آب تنظیــم شــده در ســال معــادل 
است با از دست دادن آب مورد نیاز برای 3۰هزار 
کشاورزی و یا 4 میلیون نفر  هکتار اراضی )آبی( 
جمعیت شهری. همه اینها چالش هایی  است 
کــه در طــرح ملی آمایش ســرزمین ایــران با آنها 

روبرو خواهیم بود.

ثار برون رفت از بحران 3 -  آ
برون رفت از بحران آب یعنی بتوانیم کشورمان 

کنیم: را در وضعیتی به شرح زیر مجسم 
   رودخانه هــای دائمی مــا در تمــام فصل های 
بــرای  را  ســال جریــان زیســت محیطــی خــود 
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کیفی دارا هستند. کمی و  حیات آبزیان ازنظر 
  دریاچه های آب شــیرین، برکه ها، تاالب ها و 
جشــمه ها، محیط آبی با طراوت خود را حفظ 
کرده انــد و در آنهــا حیــات جریــان دارد و همــه 

ساله پذیرای مرغان مهاجر هستند.
  حوضه هــای آبریــز و آبخیز و منابع طبیعی در 
عرصه های مراتع و جنگل ها  از تعرض و آلودگی 

در امان هستند.
ســطحی  آب هــای  منابــع  و  رودخانه هــا     
آبخوان هــای  ســالی  تــر  دوران  در  کشــورمان 
زیرزمینــی را تغذیــه می کننــد و بــه ایــن ترتیــب 
خشکســالی  دوران  بــرای  را  مناســبی  ذخیــره 

فراهم می آورند.
دوران  در  زیرزمینــی  آب هــای  منابــع     
کمک منابع آب های ســطحی  خشکســالی به 
می رونــد، رودخانه هــا را تغذیــه می کننــد و بــه 
این ترتیب دوره های خشکسالی بدون بحران 

سپری می شوند
    برنامه ریــزی و اســتفاده از منابــع آب در هــر 
منطقه ای از ایران به صورت هدفمند، ســازگار 
بــا اصــول توســعه پایــدار و در قالــب طــرح ملی 

آمایش سرزمین صورت می گیرد.
بــه صــورت     مدیریــت منابــع آب مملکــت 
یکپارچــه و تحــت مســئولیت واحــدی عمــل 
می کند و نسبت به عملکرد خود پاسخگوست.
مدیریــت  تولیــد،  مدیریــت  سیســتم های     
مصرف و حفاظت منابع آب و نظارت بر اجرای 
آن در طرح آمایش ســرزمین به روشــنی تعریف 

شده است.
کز جمعیت در مناطق خشک      آبادی ها و مرا
کشــور حفظ شده است. به این معنی  و مرزی 
مناطــق  خشــک ترین  در  مــا  هموطنــان  کــه 
کافی به آب مــورد نیاز خود  )زادگاه( دسترســی 
دارند و نیز به مقتضای اســتعداد منطقه شغل 
و تولیداتی دارند و سرشار از امید به زندگی خود 

ادامه می دهند.
کشــور     توزیــع مکانــی جمعیــت در ســطح 
متعادل است، بخش هایی از مملکت از سکنه 
خالی نیست و بخش های دیگری دچار انفجار 

جمعیت نمی باشد.
منابــع  از  بهره بــرداری  و  برنامه ریــزی  در     
آب هــای مرزی )رودخانه های مــرزی ورودی و 
یــا خروجی( دچار مباحث تنــش زا و اختاف بر 
انگیز نمی باشیم بلکه با دیپلماسی خردمندانه 
شــرایط  در  را  مســائل  توانســتیم  قانونمنــد   و 

کنیم. برد- برد حل 

رســیدن به وضعیت فــوق در حــال حاضر تنها 
بــه صــورت یــک آرمان مقــدس جلــوه می کند، 
که  گر ایــن واقعیــت را در نظــر بگیریم  بــه ویــژه ا
شــرایط بحران فعلی به ســمت وخیم تر شــدن 
کافیســت  در ســال های آینــده پیــش مــی رود. 
که جمعیت ایــران با روند فعلی به  کنیم  تصــور 
1۰5 میلیون نفر در ســال 14۰4 خواهد رســید و 
در آن ســال حتی با حتی با فرض ثابت ماندن 
منابع آب تجدید شونده به میزان فعلی )فرض 
خوشــبینانه(، ســرانه آب تجدیــد شــونده بــه 
نصف میزان سال  1388 کاهش خواهد یافت.

که برای برون  کاما روشــن است  بدین ترتیب 
رفت از بحران آب، ایجاد یک تحول بنیادی در 
جامعــه ما غیرقابــل اجتناب می باشــد. تحول 
بنیــادی بایســتی بــه دور از اقدامات شــتابزده 
که  و فــرد محور بــوده و مبتنی بر اصولی باشــد 
بتوانــد ســرزمین ایــران را از نظــر منابــع آب بــه 
کــه ســیمای آن در بــاال ارائــه  وضعیــت پایــدار 
شده است، برساند. در این راستا باید بپذیریم  
که هــدف متعالی اســت، راه  بــه همــان انــدازه 
گذر از این راه دشــوار باید  دشــوار اســت و برای 
کــم در جامعــه بــه  دیدگاه هــا و معیارهــای حا
کلــی دگرگــون شــوند. نقشــه راه بــرای رســیدن 
کارشناسان  به هدف باید توســط هســته ای از 
و  تقــوای حرفــه ای  دارای  مســتقل، مجــرب، 
غ از پســت و مقام ســازمانی تهیه شــود و با  فار
گاه،  اعمــال نظرات ســازنده از صاحب نظــران آ
کمــال برســد. نقشــه نهائی شــده بایســتی  بــه 
کوتاه مــدت، میان مدت و  بتوانــد برنامه هــای 
درازمدت را به روشنی تعریف نماید و بر اساس 
آن طرح آمایش ملی سرزمین ایران تهیه شده 
و توســط ســازمانی با مســئولیت ها، اختیارات 
و سیســتم نظارتــی تعریف شــده به مــورد اجرا 

درآید.
بــدون پرداختــن بــه جزئیــات، اصــول بنیادی 
در طــرح آمایــش ســرزمین ایــران بــه شــرح زیر 
پیشنهاد می شود. بدیهی است این پیشنهاد 
کارشناسی با دید همه  می تواند در یک فضای 
جانبه به بحران حاضر، مورد بررســی و نقد قرار 

گرفته و در نهایت تعدیل و یا تایید شود.

اصول بنیادی در طرح آمایش ملی
 سرزمین ایران

کردن جمعیت  کنتــرل جمعیــت و محدود    - 1
ایران در افق درازمدت به حدود6۰ میلیون نفر

کانشــهر تهــران  کــردن جمعیــت  2 -  محــدود 

بــه میــزان 6 میلیــون نفــر و ســایر  )پایتخــت( 
کانشــهرها به دو میلیون نفر )کنترل مهاجرت 

در سطوح ناحیه ای، منطقه ای و ملی(
3 -  مدیریــت یکپارچــه و قانونمند منابع آب و 
کشوری، همراه  آبخیزها صرفنظر از تقســیمات 

با سیستم نظارتی مستقل
بخــش  در  ویــژه  بــه  مصــرف  مدیریــت    -4
کــه در افــق درازمــدت  گونــه ای  کشــاورزی، بــه 
کشــت مصوب  نیازهــای آبیاری بــر پایه ترکیب 
ک، در هر  در هر منطقه و رطوبت موجود در خا
زمان به وســیله مرکز دیســپاچینگ منطقه ای 
آب در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. پیش نیاز 
کردن هر چه  رســیدن به این هدف، یکپارچــه 
کشــاورزی در قالب شــرکت های  بیشــتر اراضی 

سهامی زراعی می باشد
5 -  احیای سیســتم قنات در مناطق خشــک 
کلیــه چاه های عمیق و  کردن  ایران و مســدود 

نیمه عمیق در این مناطق
6 -  ایجــاد سیســتم تشــویق و تنبیــه در بیــن 
مصرف کننــدگان آب و برقــراری یارانــه آب برای 

مناطق خشک و دور افتاده
7 - دیپلماســی آب و ایجــاد ارتبــاط ســازنده با 
کشورهای همسایه با هدف حفظ حقابه های 
تاریخــی و حفظ زیســت بوم های آســیب پذیر و 

متاثر
در نظراول، برخــی از اصول فوق الذکر ناممکن 
و حتــی مســخره به نظــر می آیند ولــی واقعیت 
که برای  که باید پذیرفت  بسیار تلخ این است 
کشــور از نابودی، چاره ای جز پذیرفتن  نجات 
ح آمایش ســرزمین خود  اصــول بنیادی در طر
کــه وضعیــت مــا  ندارنــد و بــه ایــن بــاور رســید 
که برای  دقیقــا ماننــد وضعیت بیماری اســت 
گردن  زنده ماندن، به قطع دست و پای خود 
کــه هرچــه زودتــر اینــکار  می نهــد و می پذیــرد 
ادامــه  بــرای  بیشــتری  شــانس  شــود،  انجــام 

حیات دارد.
کــه خداونــد بــا قوانیــن  در پایــان بایــد بدانیــم 
گذاشته  که در طبیعت  بسیار حساب شده ای 
است، همواره نظاره گر عملکرد جامعه ماست، 

به مصداق شعرسعدی:

بــن	می	بریــد	 ســر	شــاخه،	 بــر	 یکــی	
کــرد	و	دیــد 	خداونــد	بســتان	نگــه	
می	کنــد	 بــد	 مــرد،	 ایــن	 کــه	 بگفتــا	
کــه	با	نفس	خــود	می	کند 		نــه	بــا	من	



ر                                   اد یا   
شهریور    1396
شماره 358

ر اد ب انم با تا  اق ب  با ت
ت های عمرانی ر عیت  ار و ا در ن ر  یا ع هیات م عبا  ن  ا م  

مهندس شعبان یوسفیان متولد سال 1333 
اســت. بعــد از اتمام تحصیات خود در رشــته 
عمــران از دانشــگاه مازنــدران،   بــا اســتخدام 
عرصــه  وارد  ســنندج  ســنگ  پــل  شــرکت  در 
ســازندگی شــد. بعــد از  تجربه آمــوزی در چند 
کشــور در ســال 1382 به  شــرکت صاحــب نــام 
عنوان ســهامدار به شرکت پارس یکم پیوست 
کنون رئیــس هیات مدیره این شــرکت  و هــم ا

می باشد. 
اخیــر  ســال های  طــی  یوســفیان  مهنــدس 
کمیســیون  عضــو  و  فنــی  کمیســیون  عضــو 
بازنگری قوانین شــورای هماهنگی تشکلهای 
مهندسی، صنفی، حرفه ای کشور بوده است. 
اخیــر ســندیکای  انتخابــات  توانســت در  وی 
شــرکت های ســاختمانی ایران اعتماد اعضا را 
به دســت آورد تا به عنوان عضــو هیات مدیره 

گردد. دوره بیست و سوم انتخاب 
ماهنامــه پیــام آبادگــران در راســتای رســالت 
خــود، بــرای معرفــی ایــن عضــو جدیــد هیات 
مدیره به شرکتهای عضو، پای صحبت ایشان 
کــه نظــر شــما را بــه خوانــدن  نشســته اســت 

مشروح آن جلب می نماییم.   

  در	ابتدا	از	دالیل	و	زمینه	های		ورودتان	به	
که	به	 حرفه	پیمانکاری	بگویید،	چگونه	شد	

فعالیت	در	این	حوزه	عاقمند	شدید؟
کــه افتخــار همــکاری بــا آن را  اولیــن شــرکتی 
که در  داشــتم شــرکت پل ســنگ ســنندج بود 
پــروژه هوابرد نیروی زمینی اصفهان به عنوان 

کار شــدم.  مهنــدس دفتــر فنــی مشــغول بــه 
دفتــر  سرپرســتی  مهندســی  حرفــه  ادامــه  در 
فنــی پــروژه انبــوه ســازی در خانــه اصفهــان را 
بــا شــرکت دامنه پذیرفتــم. بعد از بازگشــت به 
تهــران همــکاری خود را با شــرکت ارونــدراه به 
عنــوان مدیــر دفتــر فنــی و سرپرســت اجرایــی 
بخشــی از پــروژه نیــروی دریایــی بندرعبــاس 
کــردم. بعد از حــدود 8 ســال همکاری  شــروع 
بخشــی   1365 ســال  در  ارونــدراه  شــرکت  بــا 
گردیــد  گــذار  از ســهام ایــن شــرکت بــه مــن وا
دریایــی  نیــروی  پــروژه  کــه   1377 ســال  تــا  و 
بندرعباس و پروژه مجتمع مســکونی ایستگاه 
راه آهــن بندرعبــاس با تاش اینجانب و ســایر 
همــکاران تکمیــل و بــه بهــره بــرداری رســید. 
شــرکت مذکور به دالیل مختلف نتوانســت به 
فعالیــت خود در ســطح اول پیمانکاری ادامه 
دهد لذا در همان سال از شرکت اروندراه جدا 
کیســون پیوســتم. از ســال  شــده و به شــرکت 
کیســون  در  1377 تــا 1382 در دفتــر مرکــزی 
زمینه تهیه اســناد مناقصه و پیشــنهاد قیمت 
همــکاری نمــوده و در مدت 5 ســال همکاری 
بــا ایــن شــرکت توفیــق پیــروزی در مناقصــه و 
انعقــاد قــرارداد پروژه هایــی نظیــر آروماتیک 4 
عســلویه، ســد تلمبه ذخیره ای ســیاه بیشــه، 
خط لوله نفت نکا-ری و آماده ســازی ســایت 
ســال  در  آوردیــم.  دســت  بــه  عســلویه  4و5 
1382 بــه عنــوان ســهامدار بــه شــرکت پــارس 
کنــون بــه  یکــم ملحــق شــدم و از آن ســال تــا 
 عنوان رییس هیــات مدیره و مدیر پروژه های 

آبیــک  خوزســتان،  اســتانهای  در  عمرانــی 
کســتان، بابــل واصفهــان فعالیــت  قزویــن، تا
نمــوده و موفــق بــه انعقــاد قــرارداد و اجــرای 
مناطــق در  عمرانــی  پــروژه   12 حــدود   کامــل 

گردیدم.   فوق الذکر 
از پروژه های برجســته این شرکت می توان به 
قرارداد محوطه ســازی و تاسیسات زیربنایی 
کنتــرل قطــار شــهری اصفهــان،  و ســاختمان 
زیربنایــی تاسیســات  و   محوطه ســازی 

 دانشــگاه صنعت نفــت در آبــادان، مجموعه 
نفــت  شــرکت  ســالنی  آبــی  ورزشــهای 
و  آبیــاری  پمپــاژ  ایســتگاههای  درخرمشــهر، 
زهکشــی شــرکت آب و برق خوزســتان و چند 
اجتماعــی شــرکت  تامیــن  واحــد شــعبه های 

خانه سازی ایران اشاره نمود. 

کار	   بیشــتر	شــرکتها	از	شــرایط	رکــود	و	نبــود	
گایــه	دارند.	در	این	شــرایط	چگونه	شــرکت	
پارس	یکم	به	فعالیت	خود	ادامه	می	دهد؟

فعــال نگــه داشــتن شــرکت ها در شــرایط رکود 
می شــود.  مربــوط  مدیــران  اســتراتژی  بــه 
در  خــود  ســازمان  حفــظ  بــرای  پیمانــکاران 
و  شــرکت  توســعه  از  ناچارنــد  رکــود  وضعیــت 
کردن کرده و با مصروف   ســود خود صرف نظر 

 داشــته های خــود چــراغ تشــکیات را روشــن 
نگهدارند. البته خوش نامی در سوابق اجرایی 
کمک نماید ولی چاره  می تواند به پیمانکاران 
ایــن وضعیــت  تــداوم  بــود،  مشــکل نخواهــد 
کشــور خواهد بود.  در نهایــت به ضــرر اقتصاد 
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کــرد خــود را به  شــرکت پــارس یکــم نیــز ســعی 
که با  کارفرمایانی  عنوان شرکت قابل قبول نزد 

آنها همکاری داشته است، بشناساند.
در  را  اصلــی  رســالت  دو  یکــم  پــارس  شــرکت 
کــه یکــی از  کــرده اســت  برنامــه خــود تعریــف 
کیفیت مناســب در هر شــرایطی و  آنهــا حفــظ 
دیگری برقراری و حفظ تعامل ســازنده و برد- 
کارفرمــا و مشــاور می باشــد، بــه عبارتی  بــرد بــا 
بــرای تــداوم موفقیــت در هــر حرفــه ای عــاوه 
بــر رعایــت اصولــی همچــون منطبــق شــدن با 
کار و  کیفیــت  دانــش و تکنولــوژی روز، حفــظ 
کار  تعامل مســتمر سازنده با مشتری نیز الزمه 
کلی اقتصاد  خواهــد بود. با این وجود شــرایط 
کشــور بر شــرکت ما هم بی اثر نبوده و در ســال 
1395 و 1396 موفــق به انعقــاد قرارداد جدید 

نشده ایم. 

  چــه	مشــکاتی	باعــث	بــه	وجــود	آمــدن	
شــرکتهای	 کــه	 اســت	 شــده	 شــرایطی	
پیمانــکاری	مــا	بیــش	از	هــر	چیزی	بــه	ادامه	
فعالیــت	 بــه	 قــادر	 و	 می	اندیشــند	 حیــات	
دلخــواه	خــود	نیســتند؟	چگونه	بایــد	از	این	

کرد؟ گذر	 بحران	
پروژه هــا  گــذری  وا در  دولــت  رویکــرد  تغییــر 
مشــکل اصلی پیمانکاران است. زمانی دولت 
کــه بخش عمــده ای از  درآمــد زیــادی داشــت 
آن صرف پروژه هــای عمرانی می گردید، تعداد 
کار  کم بود و همه شرکتها -کم وزیاد-  شــرکتها 
می کردند. در چند ســال اخیــر به دلیل ضعف 
ح هــای عمرانــی بــه  مالــی دولــت، بودجــه طر
خوبــی تعریــف و عملیاتــی نمی شــود، تعــداد 
کشــور ما  که  کــم شــده در حالــی  پروژه هــا هــم 
بــه صدهــا هــزار میلیــارد ریــال پــروژه عمرانــی 
کافی برای این  فعــال نیاز دارد. دولــت بودجه 
گــذاری بخش  امــر نــدارد و چشــم بــه ســرمایه 
کــه متاســفانه بــه  خصوصــی در پروژه هــا دارد 
دالیلــی همچون شــرایط خاص سیاســی و نیز 
مشــکات قانونی امــکان جذب ســرمایه های 
کافــی میســر نمی باشــد، پیمانکارهــا  خارجــی 
که آنها  گذاری نیستند چرا  هم قادر به سرمایه 
 بعــد از انقــاب نــه تنها رشــد مالی نداشــته اند 
رفتنــد  پیــش  مالــی  ضعــف  ســمت  بــه  بلکــه 
کلی نابود شــدند و آنهایی  بســیاری از آنهــا بــه 
کافــی بــرای  کــه توانســتند ســرپا بماننــد تــوان 

گذاری ندارند. سرمایه 
بــی شــک حدود 3۰-35 ســال قبــل دولت در 

کــه پروژه را بــا حداقل  جهتــی حرکــت نمی کرد 
قیمــت  بــا  قراردادهــا  کنــد،  گــذار  وا قیمــت 
مناســب منعقــد می گردیــد و پیمانــکاران قادر 
کارهــای موضوع قرارداد  بودنــد عاوه بر اینکه 
را بــه نحــو احســن به اتمــام برســانند امکانات 
نیــز  را  خــود  بنگاههــای  نوســازی  و  توســعه 
کننــد و توانایــی رقابــت در پروژه هــای  فراهــم 
شــرایط  در  و  آورنــد  به دســت  را  بین المللــی 
کمک حال دولت باشــند و این یعنی  بحرانــی 
بخــش  دســت  بــه  کشــور  اقتصــادی  توســعه 
کار گــذاری  کــه قوانیــن وا کنــون   خصوصــی. ا
 بر اســاس پایین ترین قیمت می باشــد شاهد 
کیفی پــروژه و نیمه تمــام ماندن  کمی و  افــول 
کشور و در نهایت  تعداد زیادی از آنها در سطح 
که همانا تضعیف اقتصاد  تضعیف پیمانکاران 

کشور  است، می باشیم. 
گذاری پروژه هایی با حداقل قیمت بدترین  وا
که قابلیت  رویکرد ممکن اســت. شرکت هایی 
و توانایی ندارد با قیمت پایین پروژه را شــروع 
تحویــل  کاره  نیمــه  پــروژه  نهایتــا  و  می کننــد 
کشــمکش  دولــت می دهنــد و بــه ناچــار وارد 
کــه نتیجــه ای بــرای هیچکس  قضایــی شــده 
گر خســارت پروژه هــای بر زمین  در بــر نــدارد. ا
مانــده در 1۰-15 ســال اخیــر را صــرف نظــر از 
کاربــری آنهــا در نظــر بگیریــم و فقــط  تعریــف 
کنیــم دهها  هزینــه تکمیــل پــروژه را محاســبه 
که همه  برابر برآورد اولیه خواهد شد، در حالی 
آن پروژه ها چنانچه در زمان خودش مدیریت 
می شــد فقط بــا 1۰-15 درصد هزینه بیشــتر به 

سرانجام می رسید.
وجــود  قدرتمنــد  خصوصــی  بخــش  گــر  ا
کافی  داشــت می توانســت بــا ســود و تضمیــن 

 سرمایه گذاری کند. اما در حال حاضر توانایی 
گذاری  بخش خصوصی داخلی برای ســرمایه 
گــذاری دولتی و  واقعــی اندک اســت. ســرمایه 
بخشهای وابسته به دولت به در لباس بخش 
خصوصــی )معــروف بــه خصولتی ( نیــز مفهوم 
گــذاری دولتی  که این نوع ســرمایه  نــدارد چرا 
محســوب می شــود و نمی توانــد تعریف بخش 

خصوصی را داشته باشد.
اساسنامه بانکها و نهادهای وابسته به دولت 
مردمی برخــوردار  و  ملــی  ســرمایه های  از  کــه 
گــذاری واقعــی و  هســتند نیــز اجــازه ســرمایه 
ریســک پذیــری را بــه آنهــا نمی دهد، لــذا الزم 
اســت قوانین و بخش نامه ها بــه نحوی تغییر 
که بانکها موظف شــوند با ســود مناســب  یابد 
کننــد، از طرفی  در پروژه هــای عمرانی شــرکت 

گذاری  کافی برای ســرمایه  تضامیــن و قوانین 
خارجــی نیــز فراهــم نیســت و بــا ایــن شــرایط 

گشت.  چرخه سازندگی نخواهد 

گــذاری	در	 آیــا	تشــکیل	موسســات	ســرمایه	
بــه	 نمی	تــوان	 را	 خصوصــی	 بخــش	 درون	

کرد؟ عنوان	راه	حلی	دیگر	مطرح	
گذار  در رابطــه بــا تشــکیل موسســات ســرمایه 
ح  توسط بخش خصوصی پیشنهادهایی مطر
هســت ولی به نتیجه رســیدن آن با مشکاتی 
بــه  نیــاز  اینکــه  اول  می باشــد.  مواجــه  چنــد 
قوانین جدید برای جذب سرمایه مردم دارد، 
دوم اینکه این موسسات در صورت تشکیل و 
جــذب ســرمایه می توانند ســرمایه را در جهت 
که ســود حاصل از  ســازندگی اســتفاده نمایند 
آن هــم دراز مدت اســت و هــم ناچیز، لذا هرگز 
گردش  که رســالت به  قــادر به رقابــت با بانکها 

پیمانکار:	شرکت	پارس	یکم کنترل	پنل	قطار	شهری-	اصفهان	 ساختمان		
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بــدون  کان  پــول و دریافــت ســود  در آوردن 
ریســک پذیری را دارنــد ممکــن نخواهــد بود. 
در نتیجــه چنیــن طرحــی بــرای رســیدن بــه 
نتیجه مطلوب، راه ســختی را پیش رو خواهد 

داشت. 

با	توجه	به	آنچه	عنوان	کردید	به	نظر	می	رسد	
کمبود	بودجه،	نبود	نقدینگی	و	عدم	 مسئله	
ســرمایه	گذاری	در	مرکز	مشــکات	شرکتهای	

کوچک	و	بزرگ	بخش	خصوصی	قرار	دارد؟	
بــه عقیــده بنــده اراده، دانــش فنــی و تجربــه 
کشــور برای توســعه  در تشــکیات پیمانکاری 
و رونــق اقتصــادی وجــود دارد. تنهــا چیــزی 
که مانع روند پیشــرفت درســازندگی و توســعه 
اســت.  ســرمایه  و  نقدینگــی  نبــود  می شــود، 
گرفته و  قوانین پیمانکاری ســالها قبل شــکل 
کنون جا افتاده اســت. فهرست بها، تعدیل  تا
و بخش نامه های سازمان برنامه برای اجرای 
 کار کافی هستند. اما مشکل در دیدگاه ماست ، 
ایــن  تصــور مســئولین از جامعــه پیمانــکاری 
کــه پیمانــکاران بایــد قــراردادی امضاء  اســت 
کــه در نتیجــه آن در شــرایط مطلــوب و  کننــد 
کلیه تعهدات خود، ورشکســت  پــس از انجام 
که دیدگاه جهانی در رابطه  نشــوند در صورتی 
با بخش خصوصی چنین نیســت. ســازندگان 
بخــش خصوصــی بــه معنــی عــام می بایســت 
خ اقتصاد  بســیار قوی و توانمند باشــند تــا چر
کشــور در بدتریــن شــرایط بگــردد. همــکاری و 
کمک پیمانکاران با نیروهای نظامی در جنگ 
بــا تهاجــم دشــمن غیــر  تحمیلــی در مقابلــه 
که در آن زمــان توانمند  قابل انکار اســت چــرا 
بودنــد ولــی امــروز دیگــر آن قــدرت و توانایــی 
وجود ندارد. اجرای قوانین نیز می بایســت به 
که متاســفانه در شــرایط  درســتی انجام شــود 
کنونی چنین نیست. در تفسیر قوانین مربوط 
بــه بیمــه و مالیات هم مشــکاتی وجــود دارد 
امــا ایــن قوانیــن چــون دارای پایــه و اســاس 
مشــخصی هســتند بــا شــفاف ســازی و پرهیز 
 از یکجانبــه نگری و اصاح دســتورالعمل های
ســایر  و  مدیــره  هیــات  توســط  کــه  اجرایــی   
بخشــهای ســندیکا در حال پیگیری می باشد 

مشکات اجرایی آنها برطرف خواهد شد.

  بــه	نظر	می	رســد	با	برطرف	شــدن	مســائل	
خرد	وکان	مانند	تامین	سرمایه،	باز	هم	فضا	
برای	فعالیت	بخش	خصوصی	مساعد	نباشد	

که	بخــش	خصوصی	 کــه	طی	ســالهایی	 چــرا	
ضعیــف	و	ضعیــف	تــر	شــده،	شــرکتهای	شــبه	
کنــون	در	لبــاس	رقیــب	در	ایــن	 کــه	ا دولتــی	
بخــش	ظاهر	شــده	اند	قدرتمند	و	فربه	شــده	

اند؟	نظر	شما	در	این	باره	چیست؟	
نهادهای شــبه دولتی هیچگاه تولید ســرمایه 
نکــرده انــد و امکانــات و ماشــین آالت و ابــزار 
کار را بــا تاش خود بدســت نیــاورده اند. بلکه 
گرفته انــد. تعداد  آنهــا را بــه رایــگان در اختیار 
زیــادی از ایــن شــرکتها مالیــات نمی دهنــد و 
کنــار می آیند. حسابرســی  بــه نحــوی با بیمــه 
کارفرمایان  کنتــرل ندارنــد و از همــه مهمتــر  و 
و  نــدارد  آنهــا  کارهــای  روی  کافــی   تســلط 
بــه  را  قــراردادی  و  فنــی  قوانیــن  نمی تواننــد 
را  شــده  تمــام  هزینــه  و  نمــوده  دیکتــه  آنهــا 
کار و رقابت بخش  کنتــرل نماینــد لــذا شــرایط 
خصوصــی با آنها برابر نیســت. راحت بگویم از 
گیری این نهادهــا برای انجام  نظــر من شــکل 
کارهــای اقتصــادی از اســاس اشــتباه بــود و از 
لحــاظ قانونــی هم بدون اشــکال نیســت پس 

ادامه فعالیت آنها توجیه ندارد.
شــکوفایی  و  پیشــرفت  راهکارهــای  از  یکــی 
که بخشــهای  کشــور این اســت  اقتصــادی در 
کارهــای اقتصادی  دولتــی و شــبه دولتــی را از 
کنیــم و آنها  از جملــه بخش ســازندگی منفک 
را بــه ســمت وظایــف اصلی خود ســوق دهیم 
نهادهــا  ایــن  در  شــاغل  فعــال  نیروهــای  تــا 
جــذب بخــش خصوصــی شــوند، در غیــر ایــن 
گذشــته،  صــورت بــا توجه بــه تجربه 3۰ ســال 
کامل بخش  در آینــده نزدیک شــاهد نابــودی 

که از نظر  خصــوص و بزرگتر شــدن بدنه دولت 
گفته نیز بخشــی از دولت  من نهادهای پیش 
کــه نتیجــه آن تضعیف  هســتند خواهیــم بود 
کشــور و افزایــش وابســتگی به  بیشــتر اقتصــاد 

ج و رشد بیکاری و فقر خواهد بود. خار
بــه عنوان مثــال قدمت صنعت خودروســازی 
کــره جنوبــی  کشــور  ایــران 2۰ ســال بیشــتر از 
اســت ولــی ارزش افــزوده آنهــا با یکدیگــر قابل 
که خودروساز ما دولتی و  مقایســه نیست چرا 
کره جنوبی خصوصی اســت. این  خودروســاز 
مقایســه را می تــوان بــرای تمــام محصوالت و 

خدمات داخلی انجام داد. 
در تمام دنیا بنای پیشــرفت بر اســاس تقویت 
گر قرار اســت  بخش خصوصی اســتوار اســت، ا
کنند دیگر چه احتیاجی  دولت ها تصدی گری 
بــه بخش خصوصی اســت. بی شــک تا زمانی 
در  را  و شــبه دولتــی   کــه شــرکت های دولتــی 
کنار  حوزه هــای تولیــد و عمــران و بازرگانــی در 
بخــش خصوصــی ببینیــم پیشــرفتی در حوزه 

کشور نخواهیم دید.  اقتصاد 

  شــما	از	چــه	زمانــی	فعالیت	هــای	صنفی	و	
کردید،	و	چگونه	شــد	 حرفــه	ای	خــود	را	آغاز	

که	عضو	هیات	مدیره	سندیکا	شدید؟
حــدود ســه دوره قبل بــا توجه بــه عاقه خود 
گروهــی و جمعــی و بــا هدف  بــه فعالیت هــای 
کمیســیون  مبادلــه اطاعــات و دانــش، وارد 
کامــل بــا ایــن  فنــی ســندیکا شــدم و دو دوره 
کمیســیون فنی  کــردم.  کمیســیون همــکاری 
در تهیــه فهرســت بها، شــاخص تعدیــل، رفع 
اختــاف پیمانکارهــا و تولید و اصــاح قوانین 
فعــال بــوده اســت. در نهایــت بــا درخواســت 
همــکاران و دوســتان خود وارد هیــات مدیره 
کمیســیون  شــدم و در دوره جدیــد عــاوه بــر 
کمیته بازنگری و  کمیســیون قوانیــن و  فنی با 
آیین نامه های شــورای هماهنگی تشــکلهای 

مهندسی نیز همکاری دارم.

  از	مجمــوع	بیانــات	شــما	می	تــوان	بــه	این	
که	اغلب	مســائل	و	مشکات	 نتیجه	رســید	
درون	صنــف	در	نتیجــه	عوامــل	بیرونــی	بــه	
وجــود	آمده	اســت،	و	ســندیکای	شــرکتهای	
ســاختمانی	ایــران	بــرای	حــل	ایــن	مســائل	
بایــد	نقشــی	فراصنفــی	بر	عهــده	بگیــرد؟	در	
فعالیتهــای	 اجــازه	 قوانیــن	 آیــا	 زمینــه	 ایــن	

فراصنفی	را	به	ما	می		دهد؟
کنترل	پنل	قطار	شهری-	اصفهان ساختمان		

پیمانکار:	شرکت	پارس	یکم
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نظرســنجی های جدید )عمدتا در آمریکا و کانادا( 
شغل شــان  در  کارکنــان  بیشــتر  می دهــد  نشــان 
آنقــدر  افــراد  برخــی  ندارنــد.  شــادی  احســاس 
احســاس ناراحتــی در کار دارنــد کــه می خواهنــد 

شغل تازه ای پیدا کنند.
دنیای اقتصاد نوشت: خیلی از ما در طول زندگی 
کاری شــغلی داشــته ایم که در مقطعی راضی مان 
نمی کند. درحالی که روانشناســان و دانشــمندان 
علــوم اجتماعــی معتقدنــد بخشــی از شــادی در 
وجــود مــا ذاتــی اســت، امــا بخــش قابــل توجهی 
از آن تحــت کنتــرل خودمــان اســت. صرف نظــر از 
موقعیتی که در کارتان دارید، هفت عادت افرادی 

را که در کارشان شاد هستند، معرفی می کنیم.
زندگــی  هــدف  عنــوان  بــه  مــداوم  رشــد  بــه   -1
متعهدند. افراد شــاد معتقدند باید نهایت ســعی 
خــود را در هــر کاری بکنند؛ چه به آنها گفته شــده 
باشــد، چــه نــه. این موضــوع به خودشــان حس 

بهتری می دهد.
2- اهدافی دارند که تاش برای تحقق آنها ارزش 
دارد. افرادی که اهداف مشخص در زندگی دارند، 
می تواننــد همــه چیــز را فراتــر از مشــکات کاری 
روزمــره ببیننــد. وقتــی همه چیز بــه خوبی پیش 
نمــی رود، آنهــا بــه جای تمرکــز بر موقعیــت منفی 
پیــش آمــده در محیــط کار، بــر هدفــی کــه تعیین 

کرده اند متمرکز می شوند.
3- درگیــر مســائلی کــه فراتــر از کنتــرل آنها اســت، 
اجــازه  خودشــان  بــه  شــاد  افــراد  نمی شــوند. 
نمی دهنــد از نظــر احساســی درگیــر جــو منفــی و 
شایعات مسموم در محیط کار شوند. آنها بر کاری 
کــه در دستشــان اســت و توانایی هایشــان بــرای 

انجــام آن کار متمرکــز می شــوند و خودشــان را در 
درگیری هایی که به آنها مربوط نمی شود دخالت 

نمی دهند.
4-دوست دارند به دیگران کمک کنند. افراد شاد 
همیشــه به دنبــال راه هایی برای کمــک کردن به 
دیگران هســتند. محققان دانشگاه ویسکانسین 
دریافته انــد افــرادی کــه در محیــط کار بــه دیگران 

کمک می کنند، در مقایسه با سایرین شادترند.
5-تــا جایی که ممکن اســت از افــراد منفی دوری 
می کننــد. افراد شــاد وقتــی با یک فــرد منفی باف 
یــا کســی که دائم شــکایت دارد مواجه می شــوند، 
ســعی می کننــد به دنبــال یــک راه حــل بگردند یا 
موقعیــت را از زاویه دیگری مورد توجه قرار دهند. 
این انرژی مثبت اغلب باعث می شود افراد شاکی 

از آنها دوری کنند.
6-قدردانی بخشی ثابت از وجود آنها است. افراد 
شــاد همیشــه دالیلی برای قدردان بودن دارند و 
ایــن حس را آزاد و رها بیــان می کنند. این رویکرد 
قــدردان بــودن دیگــران را جــذب انــرژی مثبــت 
آنهــا می کند. همکاران دوســت دارنــد دور چنین 

افرادی باشند و در کنار آنها کار کنند.
7- احساســات خود را مدیریــت می کنند و حس 
شــوخ طبعی دارند. افراد شــاد به صــورت خودکار 
ســعی می کننــد از هــر موقعیتــی در کار، خانــه یــا 
دورهمی ها بیشــترین بهره را ببرند. آنها می دانند 
کــه می توانند احساســات خود را بــا یک لبخند یا 
شــوخی تغییــر دهند. همچنیــن می توانند با فکر 
کردن به مسائل خوشحال کننده و موقعیت های 
شــادی آور، حواسشــان را از مسائل ناراحت کننده 

پرت کنند. / روزنامه دنیای اقتصاد/ 25 مهر

ادند ان  ا در کار اد افراد که وا بــه    اخیــر  ســالهای  در  کــه  فشــارهایی 
پیمانــکاران وارد شــده اســت باعــث شــده 
ســندیکا قدمی جلوتــر بگــذارد و بــا دولــت، 
گفتگو شــود،  مجلــس و ســایر نهادهــا وارد 
ایــن امر نه تنهــا خاف قانون نیســت بلکه 
از وظایــف ســندیکاها بــرای حفــظ اعضای 
خــود و دفــاع از منافع آنان اســت. در اصل 
بــا نهادهــای اجرایــی  کار ســندیکا تعامــل 
اســت، البتــه اتــاق بازرگانــی به ســهم خود 
عنــوان  بــه  ســندیکا  و  می کنــد  را  کار  ایــن 
یکــی از بازوان اصلی اتــاق در این امر نقش 

مهمی به عهده دارد.

دیدگاه	شما	به	عنوان	عضو	هیات	مدیره	
برای	بهبود	فعالیت	سندیکا	چیست؟

واقــع  مٍوثــر  می توانــد  صورتــی  در  ســندیکا 
کــه تعامــل ســازنده ای بــا نهادهــای  شــود 
شــورای  مجلــس  جملــه  از  کشــور  قانونــی 
گفتگوهای  کند و در  اســامی و دولت برقرار 
سازنده با آنها حضور داشته باشد تا بتواند 
تجربیــات ارزشــمند صنعــت احــداث را در 
ح  جهت اصــاح قوانین و تکمیــل آنها مطر
کمــک حال نمایندگان باشــد، همچنین  و 
کامــل قوانیــن بــا دولــت  در جهــت اجــرای 
همکاری ســازنده داشــته باشــد تــا جایگاه 
اقتصــاد  شــکوفایی  در  خصوصــی  بخــش 

گردد.  مشخص 

حرفــه	 وارد	 کــه	 کســی	 شــما	 نظــر	 بــه	   
پیمانکاری	می	شود،	باید	چه	خصوصیاتی	

داشته	باشد؟
موفقیــت در هــر حرفــه ای نیازمنــد دانــش 
و تجربــه اســت، دانــش حرفــه پیمانــکاری 
صرفا فنی نیســت بلکه تســلط بــه قوانین و 
مقررات و کسب مهارت الزم جهت استفاده 
اســت،  کار  الزمــه  نیــز  قوانیــن  از  مناســب 
ولــی پیمانــکاران عــاوه بر دانــش حرفه ای 
می بایســت از خصوصیــات ذاتــی همچــون 
شــجاعت، قــدرت ریســک پذیــری، روحیه 
خســتگی ناپذیــر و جنــب و جــوش زیــاد نیز 
برخوردار باشند. درگیری های فکری یکی از 
مشــکات روزمره و دائمی پیمانکاران است 
که این شغل را انتخاب می کنند  کسانی  لذا 
می بایســت توانایی تحمل شــرایط ســخت 
ناشــی از اتفاقــات غیــر قابــل پیــش بینــی و 

تعامل با آنها را داشته باشند. 
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در ســال  1821 میــادی تومــاس جان ســی بک به این موضــوع پی برد 
گر در مداری متشــکل از دو فلز متفــاوت و متصل به یکدیگر، محل  کــه ا
گیرد قادر اســت عقربه  اتصال و دوســر فلزها در برابر دمای متفاوت قرار 
کــه حرکت عقربه  قطــب نمــا را به حرکت در آورد. ســپس او متوجه شــد 
در اثــر میدان مغناطیســی حاصل از تولید جریــان در این مدار به وجود 
که در  آمــده اســت. بعد هــا از این پدیده به عنــوان اثر Seebeck یاد شــد 
کاربرد دارد. در سال 1834 میادی جین چارلز  ســاخت مولد الکتریکی 
گرما و  کــه عبور جریــان برق از دو فلــز متفاوت تولیــد  کشــف نمود  پلتیــر 
ســرما در دو ســر دیگــر آنهــا و در محل اتصالشــان می نمایــد. این پدیده 

که به نوعی معکوس See beck بود به عنوان اثر Peltier شناخته شد.
ج از حوصله ایــن مقاله  علــت پیدایــش آثــار فوق بســیار پیچیــده و خــار
گیــر از ایــن پدیــده نیــز راندمان بســیار پایین  اســت و عــدم اســتفاده فرا
گذشــت زمان  گرما می باشــد، البته با  آنهــا بــرای تولید بــرق و جابجایی 
و استفاده از آلیاژهای جدید، راندمان آنها در حال افزایش  می باشد.  

گرما اثر Peltier برای جابجایی 

اثر Seebeck برای تولید جریان

نحوه	اتصال	نیمه	هادی	ها	در	یک	صفحه	ترموالکتریک

در حال حاضر از اثر Seebeck برای تولید الکتریسیته در برخی ماهواره ها 
کــرده و  کــه در فواصــل دور از خورشــید حرکــت  و ســفینه های فضایــی 
امــکان بهــره منــدی از پنل هــای خورشــیدی در ایــن فاصلــه را ندارند، 
گرمای حاصل از  اســتفاده می شود. الکتریســیته مورد نیاز با استفاده از 
کتور به دست می آید. پلوتونیوم 238 سرامیکی  پلوتونیوم 238 )1( در رآ
که  گرمــا تولید می کند  کتورها، در حالــت عادی آنقدر  موجــود در ایــن رآ
که  خ در آمده و حدود پنجاه ســال اســت  کامًا ســر گداخته و  به صورت 
کاربرد دارد. این مولد ها از دیگر قســمت های  در مأموریت های فضایی 
گرمای اضافه را از طریق  کرده و  ســفینه به عنوان منبع ســرما اســتفاده 
ج از ســفینه هدایــت می نمایند. در بعضــی ماهواره ها،  تشعشــع به خار
کار می روند، بدین  صفحــه خورشــیدی و مولد ترموالکتریک توأمان بــه 
گرما و  گــرم صفحــات خورشــیدی به عنــوان منبــع  که قســمت  صــورت 
ســمت دیگر صفحه واقع در ســایه به عنوان منبع ســرما مورد اســتفاده 
قرار می گیرند.گرما در ســطوح ســرد، از طریق تشعشــع به بیرون هدایت 

می شود. 
کننده های ترموالکتریک   از اثر Peltier در حال حاضر در ســاخت خنک 
کوچــک بــرای مدارهــای الکتریکــی، دیودهــای لیــزر و ایجــاد ســرما در 
مصــارف پزشــکی، تحقیقاتــی، آزمایشــگاهی و همچنیــن یخچال هــای 
کوچــک و بــی صــدا یا قابل حمل بــرای نگهداری مواد غذایی اســتفاده 
کنــون چیلــر Peltier با ظرفیت  می شــود امــا به علت راندمــان پایین، تا 

بیشتر از یک تن به تولید انبوه نرسیده است.
کمتر از صفحاتی بــه نام صفحات  بــرای بــاال بردن اثــر Peltier در حجــم 
کوچک در آنها به یکدیگر  که ده ها نیمه هادی با ابعاد  ترموالکتریک )2(  

لحیم شده اند استفاده می شود.

ترموالكتریک
آیندهچیلرها؟

ر تا قان ن  م
ار و ان ت  ر  
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صفحه	ترموالکتریک

کار	می	کند. که	با	برق	اتومبیل	 کننده	ترموالکتریک		 استفاده	از	خنک	

کنترل دما  کوچک، قابلیت  از مزایای این چیلرها می توان به ابعاد بسیار 
گازهای مخرب محیط زیســت و همچنین  با دقت زیاد، عدم اســتفاده از 
بــاالی آنهــا اشــاره نمــود. در بعضــی مصــارف علمــی،  اطمینــان بســیار 
که  کنترل دقیق دما بســیار حیاتی می باشد و از آنجا  تحقیقاتی و پزشــکی 
گزینه  گــراد برخوردارند،  چیلرهــای Peltier از دقتــی تــا میزان ۰/1 ســانتی 
مناســبی بــرای ایــن مصــارف می باشــند. در حــال حاضر حتــی  صفحات 
کوچکتر از یک ســانتی متر مربع و ضخامت 3 میلی متر، نیز  ترموالکتریک 
کوچکتــر از ظریف ترین  کــه صدها برابر  بــه تولید انبوه می رســند. ابعادی 
گونه  که در صفحات ترموالکتریک هیچ  کمی موجود است. از آنجا  چیلر ترا
قطعه متحرکی وجود ندارد، لذا امکان خرابی آنها نسبت به دیگر چیلرها 
گرم این صفحات منجر به آسیب  کمتر است، البته افزایش دمای قسمت 
جدی به دســتگاه از جمله ذوب شــدن لحیم موجود در محل اتصال دو 
فلز می شود، لذا بهتر است برای ممانعت از خرابی صفحات ترموالکتریک، 
کننده نیز اســتفاده  گــرم آنهــا عاوه بــر فین، از یک فــن خنک  در قســمت 
گرمای جا به  کــه در ایــن صفحات ایجــاد می گردد عاوه بــر  شــود.گرمایی 
گرمای حاصل از عبور جریان الکتریسیته را نیز شامل می گردد.  جا شده، 
گرمای  کــه میــزان آن در یک صفحه ترموالکتریک معمولــی حدود دو برابر 
جابه جا شــده اســت. یک صفحــه ترموالکتریک معمولــی قابلیت تحمل 
که در مدل های سفارشــی  گرما را دارا می باشــد  گراد  یکصد درجه ســانتی 

گراد می رسد.  حتی به بیش از دویست درجه سانتی 

گرم	یک	صفحه	ترموالکتریک	 اتصال	به	فین	و	فن	در	دو	قسمت	سرد	و	

COP	و	توان	باالبردن	برای

  می باشد و این بدین 
  

  ضریب عملکرد این نوع از چیلرها معمواًل حدود 
معنی است که هر کدام از آنها حدود ده برابر یک اسپلیت معمولی با ضریب 
کارشناسان استفاده از چیلر  که  عملکرد 3 برق مصرف می کند! از اینروست 

Peltier در ابعاد بزرگ را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی دانند. 
که چرا به جای  که ممکن اســت برای برخی پیش آید این اســت  ســوالی 
کــردن مدارهــای الکتریکی  اســتفاده از فــن و پره هــای فیــن، برای خنک 
مانند CPU کامپیوتر بایستی از این روش استفاده کرد؟ باید توجه داشت 
که عمــًا غیر ممکن اســت( دمــای فین های  کــه فــن در حالــت ایــده آل ) 
کامپیوتر می رســاند در حالیکه دمای  متصل به CPU را به دمای محیط 
کامپیوتــر بــه دلیــل وجــود مدارهــای الکتریکــی ، همیشــه باالتر از  کیــس 
 CPU که، یک صفحه ترموالکتریک بین دمای اطاق است. اما در صورتی 
گیرد، دمای CPU با ســرعت بیشــتری بــه پایین تر از دمای  و فین هــا قرار 
اطــاق می رســد. در یــک صفحــه ترموالکتریــک معمولی اختــاف حرارت 
که با  گراد می رســد  گرم به حدود 7۰ درجه ســانتی  بیــن دو طــرف ســرد و 
گــرم، در دمای اطاق می توان  اســتفاده از فن و پره های فین در قســمت 
گراد دســت یافت. برای رســیدن به  بــه دماهــای زیر صفــر درجه ســانتی 
که در  دماهــای پاییــن تر، از چیلرهای چند مرحله ای اســتفاده می گردد 
آن، چنــد صفحــه ترموالکتریک به یکدیگر متصل هســتند، در این نوع از 
چیلرها، صفحه دوم نه تنها بایستی گرمای جابه جا شده در قبال سرما را 
گرمای حاصل از عبور الکتریسیته در صفحه اول را نیز  جذب نماید، بلکه 
کند. از این رو صفحــات بعدی در چیلرهای چند مرحله ای  بایــد جذب 

که تولید سرما می نماید.  معمواًل بزرگتر از صفحه اول است 

کننده	یک	مرحله	ای	و	دو	مرحله	ای  مقایسه	عملکرد	خنک	
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کننده6	مرحله	ای	ترموالکتریک خنک	

گــرم ایــن صفحــات برابر اســت با  گفتــه شــد دمــای طــرف  کــه  همانطــور 
گرمای جابه  گرماهای تولیدی در اثر عبور جریان الکتریســیته و  مجمــوع 
که در صورت استفاده از  جا شــده از طرف ســرد و این بدین معنی اســت 
گرما را بــه داخل هدایت می نماید  که توســط این صفحات،  یــک بخاری 
میزان برق کمتری نسبت به یک بخاری برقی معمولی، مصرف می شود. 
 در نظر بگیریم در قبال مصرف 

  
گر ضریب عملکــرد را  بــه عنــوان مثال ا

گرما تولید و جابه جا   133w ،1۰۰  برق، توسط یک صفحه ترموالکتریکw
که در یک بخاری برقی این مقدار 1۰۰w می باشــد. با  می گردد در صورتی 
این وجود به خاطر قیمت ســاخت باالی این صفحات و پیچیدگی های 
کننده ها به تولید انبوه نرســیده اند. شــایان  گرم  کنون این  فنی دیگر، تا 
گرما و ســرما، با تغییر جهت جریان الکتریســیته  ذکر اســت تغییر ســیکل 

صورت می گیرد. 
چیلرهــای ترموالکتریک علی رغم مزایای فراوان، برای اســتفاده در ابعاد 
که در آینده  وســیع مســیر طوالنی را در پیش روی دارند و به نظر نمی آید 
کمپرسوری باشند ولی  نزدیک بتوانند جایگزین مناسبی برای چیلرهای 
می توان پیش بینی نمود با پیشــرفت در ســاخت صفحات ترموالکتریک 

با ضریب عملکرد باالتر، نمونه های بزرگتر آن به تولید انبوه برسد. 

کار واندیشه  ساخت یخ به وسیله یک صفحه ترموالکتریک در شرکت 
کار و اندیشه توســط یک صفحه ترموالکتریک این  در آزمایشــگاه شــرکت 
گرفــت. در طــول آزمایش از طریــق یک خنک  پدیــده مــورد آزمایــش قرار 
گــرم مــورد  کــه بــه عنــوان رادیاتــور)3(  قســمت  کامپیوتــری   CPU کننــده
گرفت و همچنین با اســتفاده از یک صفحــه ترموالکتریک  اســتفاده قــرار 
کمتــر از 7 دقیقــه )4(  بــه  بــا ابعــاد  4×4 ســانتی متــر، دو ســی ســی آب در 
گــراد تبدیــل شــد. در ایــن  یــک قطعــه یــخ بــا دمــای 1۰- درجــه ســانتی 
گــراد و دمــای پره های  آزمایــش دمــای پره هــای  اتــاق 25 درجه ســانتی 
گراد بود )5( . گیری، 4۰ درجه ســانتی  گرمترین نقطه قابل اندازه   فین در 
 بــرای انتقال بهتر حــرارت از صفحه به فین، یک الیه نازک روغن بین آن 
دو قــرار دادیــم. قبــل از انجام آزمایــش، دمای آب به زیر صفر نمی رســید 
زیــرا این صفحــات قابلیت ایجاد اختاف دما در وجوه خــود را دارند و در 
کافی خنک نشــود، دمــای مطلوب در  گــرم به انــدازه  صورتیکــه قســمت 

قسمت سرد ایجاد نمی گردد. 
کــه در شــکل پیداســت، از یک انگشــتر به عنــوان مخزن آب و  همانطــور 
گردیــد. با انجام  بــرای آب بندی، قســمت زیرین آن توســط روغن چرب 
کمتر  گرم و قیمتی  کوچک و بسیار ساده با وزن 32۰  آزمایش، یک چیلر 

که با استفاده از یک  از صد هزار تومان ساخته شد، و این در حالی است 
کاهش بیشــتر وزن نیز وجود داشــت. بهرحال  کوچکتــر، امکان  رادیاتــور 
کار بسیار پیچیده  کمی با این اوزان و در صورت امکان،  ســاخت چیلر ترا
کننده های ترموالکتریک  ای خواهد بود و این دقیقًا همان مزیت خنک 
که در ظرفیت های پایین مصرف باالی انرژی را توجیه می نماید.  است 

   

قطعه	یخ	تولیدی	بعد	از	برداشتن	قالب

گیری	دمای	یخ	تولیدی	 اندازه	

یخ	درون	قالب

 1- Plutonium 238 
کننده می شناسند.   2- در ایران برخی افراد این صفحات را با نام مدول خنك 

کندانســور در چیلرهای  گرمــا در ایــن نــوع از چیلرهــا، تــا حــدودی نقــش    3- جــاذب 
قســمت ایــن  در  میعانــی  گونــه  هیــچ  کــه  آنجــا  از  امــا  می کنــد،  بــازی  کمــی را   ترا
کندانسور از واژه رادیاتور استفاده شود.  کلمه   انجام نمی شود ترجیح داده شد به جای 

گونه عایقی برای جلوگیری از اتاف سرما استفاده نشد. 4-   از هیچ 
کــه ابزاری برای گرمتریــن نقطــه محل تاقــی صفحه ترموالکتریك و رادیاتور اســت   -5 

گیری آن وجود نداشت.   اندازه 

پی	نوشت:
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گو با موضوع  گفــت و  برنامــه »مناظــره« رادیو 
رابطــه دســتمزد و تــورم و بــا حضــور مهندس 
محمــد علــی پورشــیرازی عضو هیــات مدیره 
ایــران،  ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای 
کانون عالــی انجمن  غامرضــا عباســی رئیس 
اهلل هاشــمی نژاد  احســان  کارگــران،  صنفــی 
کار، تعاون  کار وزارت  کل روابط  معــاون اداره 
و رفــاه اجتماعــی و علیرضــا محجــوب عضــو 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــه روی آنتــن 
رفــت. این مناظره بــر مبنای مــاده 41 قانون 
که تعیین دســتمزد را بر دو مبنای تورم و  بود 

کارگران قرار داده است.  معیشت 

تعیین ضریب تورم به موارد مختلفی
 بستگی دارد

مهندس محمد علی پورشــیرازی عضو هیات 
ســاختمانی  شــرکتهای  ســندیکای  مدیــره 
که آیا دســتمزد  ایران در پاســخ به این ســوال 
گفت:  ارتباطــی بــه افزایش تورم دارد یــا خیر، 
این ارتباط هم می تواند وجود داشــته باشــد 
و هم نه؛ این مهم را سیســتم تعیین می کند. 
کارفرما و  متاســفانه عمومــا در ایــن حــوزه بــه 
که هــر دو را  تولیــد توجــه نمی شــود در حالــی 

کنار هم دید. باید در 

تــورم  از  صحبــت  وقتــی  عمومــا  افــزود:  وی 
تاثیرگــذار  مولفه هــای  از  بســیاری  می شــود 
واردات،  کــه  درحالــی  می کنیــم  فرامــوش  را 
کدام  صــادرات و بخش های دیگــر تجارت هر 
ایــن مســائل  اثرگــذار اســت. وقتــی  تــورم  در 
ایــن  نتیجــه  ندهیــم،  قــرار  توجــه  مــورد   را 
کــه در روزنامه هــای یــک روز، بــرای  می شــود 

تورم عددهای مختلفی ذکر می شود.
کشــور با  کارفرمایی  کانون عالی انجمن  عضو 
 اشاره به تعطیل شدن کارخانه ها و کارگاه های
کشــور، اظهــار داشــت: در تعطیلــی   تولیــدی 
که  کنیم  کارخانه هــا نباید فقط به ایــن توجه 
کارگرها اثرگذار اســت؛ هــر چند هزینه  حقــوق 
تولید در ایران زیاد اســت و افزایش دســتمزد 

کارگرها باعث افزایش هزینه ها می شود.
وی بیان داشت: تعیین ضریب تورم به موارد 
نیــز  واردات  و  صــادرات  همچــون  مختلفــی 
کارگرها مربوط  ارتباط دارد و تنها به دستمزد 
که  کارگر از دســتمزدی  گــر  نمی باشــد. اتفاقــا ا
 دریافــت می کنــد راضی باشــد شــاهد افزایش 
 بهره وری کارخانه نیز خواهیم بود که مثال های 
دارد.  وجــــــــود  آن  بــرای  زیــادی   متعــدد 
بنابرایــن بایــد منبع تــورم را در مــوارد دیگری 
و داخلــی  سیاســی  موضوعــات   همچــون 

  بین المللی و همچنین مسائل کان اقتصادی
نــه دســتمزد  دیــد  واردت  و  ماننــد صــادرت 

کارگرها.
و  تــورم  از   41 مــاده  در  کــرد:  عنــوان  وی 
کارفرمایــان  از  امــا  رفتــه  ســخن  معیشــت 
صحبــت نشــده اســت. در ایــن مــاده باید به 
دولــت  وقتــی  شــود.  توجــه  هــم  کارفرمایــان 
خصوصــی  بخــش  بــه  بایــد  دارد  مشــکل 
کان مــا  کلــی اقتصــاد  کنــد.  بــه طــور  توجــه 
کارفرما  کارگر و  کمــک  کــه باید با   مشــکل دارد 

حل شود.

افزایش دستمزذ در افزایش بهره وری تاثیر دارد
در ادامه این برنامه غامرضا عباســی با اشاره 
کارفرمــا در ماده 41  کارگــر و  بــه اینکــه تکلیــف 
کار مشــخص اســت، اظهار داشــت: در  قانون 
که  ح شده است  گذشته بارها مطر چند سال 
کارگرها بیش از تورم اســت  افزایــش دســتمزد 
که چنین نیست. در سال 9۰ حدود  در حالی 
کارگــر  3۰ درصــد تــورم داشــتیم امــا دســتمزد 

فقط 9 درصد افزایش یافت.
کارگران  کانــون عالــی انجمــن صنفــی  رئیــس 
کــه افزایــش دســتمزد  کــرد: در زمانــی  اضافــه 
کاهــش تــورم  کمتــر از تــورم بــود، بــه  کارگــری 

منبعتورمرانباید
دردستمزدکارگرانجستجوکرد

ر رما  ار م  ی ان ان عا ع 
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کمک نکرد و حتی باعث افزایش تورم نیز شد. 
کارگری بیشتر از  که دستمزد  در سال هایی هم 
تورم بود، باعث افزایش تورم نشد. در سال 94 
که 11,9 درصد تورم داشــتیم، حقوق  در حالی 
کارگرها را 17 درصد افزایش دادیم اما سال بعد 

در تورم تاثیر منفی ندیدیم.
کارگــری نه  کــرد: افزایــش دســتمزد  کیــد  وی تا
تنهــا روی افزایــش تــورم تاثیــری نــدارد، بلکــه 
در پویایــی اقتصــاد و توانمندســازی معیشــت 
کارگران اثر مستقیم  کارگران و افزایش بهره وری 
کیفیت تولیدات و رفع  دارد زیــرا باعث افزایش 

رکود اقتصادی می شود.

بــه عقــب  توجــه  بــا  البتــه  بیــان داشــت:  وی 
قبــل،  ســال های  در  کارگــران  مــزد  افتادگــی 
کارگــران در ســال های اخیــر افزایش  دســتمزد 
مناســبی داشــته اســت امــا با ایــن حــال هنوز 
شــکاف دســتمزدها جبــران نشــده اســت، هــر 
کوتــاه مــدت  کــه امــکان جبــران آن در  چنــد 

فراهم نیست.

شکاف دستمزد باید در روندی آرام اتفاق بیفتد
گفــت  رادیــو  »مناظــره«  برنامــه  ادامــه  در 
تــورم  و  دســتمزد  رابطــه  موضــوع  بــا  گــو  و 
کل روابط  احسان اهلل هاشمی نژاد معاون اداره 
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی با بیان  کار وزارت 
کارگــری و افزایش  اینکــه ارتباط بین دســتمزد 
کان اســت،  تــورم یکــی از تئوری هــای اقتصاد 
گفــت: طبــق ایــن تئــوری، یــک رابطــه علــت و 
معلولی بین دستمزد و سطح عمومی قیمت ها 
که بر اســاس افزایش دســتمزدها،  وجــود دارد 

ســطح  و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  نیــز  تقاضــا 
عمومی قیمت ها نیز بیشتر می شود.

کــه تعاریفــی  طبــق  کــرد:  اضافــه   وی 
 سازمان بین المللی کار درباره دستمزد می کند، 
کارگر بدون توجه به بهره وری نیروی  دستمزد 
کار و عرضــه و تقاضــا و مــوارد دیگــر و صرفــا بــر 
کارگر تعیین   اســاس شرایط معیشــتی و زیستی 
می شــود و به همین دلیــل توجهی به موضوع 

تورم نمی کند.
کار، تعــاون  کار وزارت  کل روابــط  معــاون اداره 
کارگر  و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه آنچه برای 
کارفرمــا اهمیــت دارد، قــدرت خریــد اســت،  و 

اظهار داشــت: افزایش مــزد واقعی به دو روش 
کارگر هر ســال  امــکان پذیر اســت؛ یا اینکه مزد 
خ تــورم را پایین  کنــد یا اینکــه نر افزایــش پیــدا 
بیاوریــم زیرا تورم در حقیقــت یک نوع مالیات 
که بر قشــر دســتمزد بگیــر وارد  مضاعف اســت 

می شود.
بــدون  تــورم،  کاهــش  داشــت:  بیــان  وی 
کان  سیاســت های  و  حمایتــی  روش هــای 
گر  اقتصادی امکان پذیر نیست. بدون تردید ا
کاهــش تورم با افزایش دســتمزد همراه باشــد، 

کارگر بهتر می شود. معیشت 
کار و  کار بــا بیــان اینکــه وزارت  نماینــده وزارت 
کاهش شــکاف دســتمزدی  تعــاون بــه دنبــال 
کــرد: در ســال 58 حداقل  اســت، خاطرنشــان 
که در ســال  دســتمزد 56 تومــان بود در حالی 
53 حــدود ده تومــان بــود و در ســال 96 بــه 
91۰ هزار تومان رســیده اســت. با وجود چنین 
شــکاف  همچنــان  امــا  دســتمزدی،  افزایــش 

دستمزد باقی مانده است.
کاهش شــکاف دستمزد،  کرد: برای  کید  وی تا
بایــد بســتر مناســبی فراهم شــود یعنی ســطح 
از ســوی دیگــر حداقــل  و  بیایــد  پاییــن  تــورم 
کدام از  کند. هیــچ  کارگــر نیز افزایــش پیدا  مــزد 
طرفیــن راضی نیســتند یک دفعه این شــکاف 
دســتمزد از بین برود بلکه باید در طی روندی 

آرام این موضوع برطرف شود.

معانی مختلف تورم
کارشــناس اقتصــادی نیز  هــادی حق شــناس 
کــه تــورم در دهکهــای مختلــف  بــا بیــان ایــن 
کــرد:    جامعــه معنــای متفاوتــی دارد، عنــوان 
کارگران و دهک های پایین تورم را بهتر احساس 
افزایــش   قیمــت ســطح  تــورم  لــذا  می کننــد. 
که   عمومــی کاال و خدمات در یک ســال اســت 
خ تــورم تقریبا  بــرای همــه یکســان نیســت. نــر
خ هــا تاثیــر دارد، لــذا در قوانیــن  روی همــه نر
خ  نــر را  مبنــا  تعدیل هــا  و  مناقصــات  حتــی  و 
خ تورم هــم تحت تاثیر  تــورم قرار می دهنــد. نر
سیاســتهای پولــی و مالــی بــوده اســت، در هر 
خ تورم و دســتمزد  حــال باید رابطــه ای بین نر
گرچه پاسخگوی نیاز دهک های پایین  باشد ا
که  کنتــرل تورم اســت  نباشــد. وظیفــه دولــت 
گر  کرد. ا بســیاری شــاخص ها را واقعی خواهــد 
کارفرما برای رونق بیشــتر  بهــره وری باال بــرود، 
کارگر خود می رســد اما متاســفانه  کار خــود بــه 

تورم بهره وری را هم از بین می برد. 

کار پیشــنهادی به مجلس قدرت خرید  در قانون 
کارگرها مدنظر قرار نگرفته است

تلفنــی  مهمــان  محجــوب  علیرضــا  ادامــه  در 
برنامه مناظره درباره ارتباط افزایش دســتمزد 
در  داشــت:  اظهــار  عمومی قیمــت  ســطح  و 
ایــن خصوص همــه قیمت هــا مد نظر نیســت 
کننده همــه محصوالت  کارگــران مصــرف  زیــرا 

نیستند و اساسا قدرت خرید باالیی ندارند.
صحبــت  تــورم  از  وقتــی  عمومــا  افــزود:   وی 
می کنیــم مــوارد مهــم و تاثیرگــذار یعنــی غــذا، 
ک را در نظــر نداریــم در حالــی  مســکن و پوشــا
کارگری بســیار تعیین کننده  کــه در ســبد هزینه 
بیشــترین  کاال،  ســه  ایــن  بــرای  زیــرا  اســت 
که بیشــترین  درخواســت وجــود دارد در حالی 

تورم نیز مربوط به این بخش است.
اظهــار  مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
و  خریــد  قــدرت  بیــن  کــه  ای  رابطــه  داشــت: 
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اثــر  در  قیمت هــا  بــا  کارگرهــا  حقیقــی  دســتمزد 
افزایــش دســتمزد ایجاد می شــود، رابطــه واقعی 
گر ده سال قبل را سال پایه قرار دهیم،  نیســت. ا
امروز فقط چهل درصد دســتمزد ده ســال پیش 
گر به اول انقاب برگردیم،  را دریافــت می کننــد و ا
یعنــی  می شــود  نیــز  ســخت تر  حتــی  وضعیــت 

دستمزدها نشان از افزایش ندارند.
کارگران  کارگر به معوقات ســنگین  دبیــرکل خانــه 
کــرد: ثروتمندان با تــورم پول  کــرد و بیــان  اشــاره 
کارگرها  پارو می کنند و اساســا جشــن اغنیا عزای 
کارگران یک طلب ســنگین تاریخی دارند  اســت. 
که  اما این مطالبات پرداخت نمی شود در حالی 
کارفرمــا و دولــت بایــد ایــن مطالبــات را پرداخت 
کننــد. برای این مهم، ماده 41 باید اصاح شــود 
کار بــه مجلــس  و آنچــه امــروز بــه عنــوان قانــون 
ارســال شــده اســت، اصــا مناســب نیســت زیــرا 
کارگرها در ایــن قانون مــورد توجه  قــدرت خریــد 

قرار نگرفته است.

کارفرمایان در تقابل با هم نیستند کارگران و 
مهندس پورشیرازی نیز در پاسخ به سوال مجری 
کارفرمایان در  کارگــران و  برنامــه دربــاره اینکه آیــا 
کردند: به نظر من  تقابل با هم قرار دارند، عنوان 
نبایــد مفهــوم ثروتمنــد را بــا تولیدکننده اشــتباه 
کان و  گرفت. برای حل مشــکل باید بــه اقتصاد 
کرد. برای ارائه  سیســتم پنهان مملکــت مراجعه 
راه حــل بایــد به ســراغ چراها رفــت. نباید طوری 
کارفرماهــا از اســتخدام وحشــت  کــه  کــرد  رفتــار 
کارگران تقابل نداریم،  داشــته باشــند. ما اصا با 
کارفرما اشــتباه  نبایــد دولــت و خصولتی هــا را بــا 
کارگــران به چشــم همــکاران خود  گرفــت. مــا بــه 
گذاشــتن آنهــا خــود مــا  کنــار  نــگاه می کنیــم و بــا 
کارفرما مطالبــات خود را  زیــان می بینیم. وقتــی 

کند؟ کارگران پرداخت  نمی گیرد چگونه پول به 
کــرد  عنــوان  غامرضاعباســی  قســمت  ایــن  در 
کارگر از قیمت تمام شــده حدود  میانگین هزینه 
که مهندس پورشیرازی  5/7 دهم درصد اســت 
تذکــر داد ایــن رقم در مــورد ســازندگان زیربنایی 

25 درصد است. 

اجرای اصل 41 را دنبال می کنیم
کرد: ما اجرای  در ادامه غامرضا عباسی عنوان 
اصــل 41 را دنبــال می کنیــم. در قانــون نوشــته 
شــده تــورم، اما باید معیشــت هم لحاظ شــود. 
شــود  عملیاتــی  هــم  بــا  شــاخصه  دو  ایــن  گــر  ا
کارگــران حــل می شــود. مــا در تقابل با  مســائل 

کارفرمایــان نیســتیم بلکــه بــا آنها در یک ســنگر 
کنیــم. سیاســتگذاری  هســتیم، و بایــد تعامــل 
کارفرمایــان  بــا دولتهــا اســت، و بخــش عمــده 
 هم دولتی هســتند بنابرایــن دولت دوچهره ای
کارگــران را   حضــور می یابــد و قــدرت چانــه زنــی 
بایــد در جاهــای دیگــر  ســلب می کنــد. دولــت 
و  کارفرماهــا  گــر  ا کنــد.  توانمنــد  را  کارفرماهــا 
بنگاههــا توانمنــد شــوند بســیاری مســائل حل 
کافــی اجرایی  گر مــاده 41 بــا نظــارت  می شــود.ا
کارگــران افزایــش یابــد بــه  شــود و قــدرت خریــد 
ســمت خــروج از رکــود می رویــم. در پایــان بایــد 
کنم عاوه بر دســتمزد باید امنیت شغلی  کید  تا

گرفته شــود.  هم در نظر 

کرد  کارگران جلوگیری  باید از دستبرد به دستمزد 
خ ســود بانکهــا حــدود کــرد نــر  محجــوب عنــوان 

 15 درصد و 3 برابر دستمزد است. باید با اصاح 
کارگر  در مــاده 41 از دســتبرد بــه دســتمزد انــدک 
که  کــرد. تشــخیص مجلــس ایــن بود  جلوگیــری  
کارگــران  طرحهــای ارائــه شــده نــه تنهــا بــه نفــع 
نیســت بلکــه به ضــرر آنها اســت، مــاده 41 عاوه 
کید  بر تورم و معیشــت روی شــرایط اقتصادی تا
که نکته مبهمی بود و این وسط به زیان  داشــت 

کارگران تمام می شد. 

کنار هم دیده شوند همه عوامل در 
پایانــی  ســخن  در  پورشــیرازی  مهنــدس 
کارگــران  کــرد درصــد دســتمزد  خــود عنــوان 
کارهــای زیربنایــی بیــن 22 تــا 32 درصــد  در 
کار متغییــر اســت. مــاده  نــوع  بــه  و بســتگی 
41 بایــد اصــاح شــود و همــه مــوارد تاثیرگذار 
درصــد   6۰ شــود.  دیــده  آن  در  دســتمزد  در 
فعالیــت اقتصاد ما دســت خصولتی ها اســت 
که در ایجاد وضع موجود اثرگذار بوده  است. 
کارفرمایــان فاصلــه ای وجود  کارگــران و  بیــن 
نــدارد اما ســعی می کنند این فاصلــه را ایجاد 
شــود.  اصــاح   41 مــاده  نمی گذارنــد  و  کننــد 
مســئله بیــکاری از معظــات مــا اســت و باید 
کارفرما  کنیم اســتخدام بیشــتر شــود و  ســعی 
کارگران خود  مجبور نشــود بــا حداقل تعــداد 
کنار  کنــد. بــه نظر من همه عوامل باید در  کار 

هم لحاظ شود. 

نظـــر	 پورشـــیرازی:به	 مهنـــدس	 	
مـــن	نبایـــد	مفهـــوم	ثروتمنـــد	را	بـــا	
تولیدکننـــده	اشـــتباه	گرفـــت.				نباید	
کارفرماهـــا	از	 کـــه	 کـــرد	 طـــوری	رفتار	
اســـتخدام	وحشت	داشـــته	باشند.	
کارگـــران	تقابـــل	نداریم،	 ما	اصـــا	با	
را	 خصولتی	هـــا	 و	 دولـــت	 نبایـــد	
گرفـــت.	مـــا	بـــه	 کارفرمـــا	اشـــتباه	 بـــا	
کارگـــران	بـــه	چشـــم	همـــکاران	خود	
گذاشـــتن	 کنـــار	 نـــگاه	می	کنیـــم	و	بـــا	
آنها	خود	مـــا	زیان	می	بینیـــم.	وقتی	
کارفرمـــا	مطالبات	خـــود	را	نمی	گیرد	
کارگـــران	پرداخت	 چگونـــه	پول	بـــه	

؟ کند
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بــا  گفتگویــی  ماهنامــه  پیشــین  شــماره   در 
مهندس زورچنگ عضو هیات مدیره ســندیکا 
کودکان  کید ایشــان روی نقش  کــه تا داشــتیم 
کشور، ما را بر آن داشت سری  در توسعه آینده 
کودکان  به مؤسســه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات 
بزنیــم و بــا زهــره قایینــی مدیــر ایــن موسســه 
از دو نویســنده مجموعــه ده جلــدی  یکــی  و 
کوتاه  گفتگویی  کودکان ایــران،  تاریــخ ادبیات 
مــاه 1332،  باشــیم. وی متولــد دی  داشــته 
کارشناس ادبیات  کتابداری،  کارشــناس ارشد 
کتاب  کــودکان، و از اعضــای با ســابقه شــورای 
کــه دو دوره رییس هیات داوران  کودک اســت 
کنون  کریســتین آندرسن بوده و ا جایزه هانس 
کتاب برای  عضو هیات مدیره دفتر بین المللی 

نسل جوان IBBY است.

که	در	 		خانــم	قایینی	ضمن	تشــکر	از	وقتی	
اختیــار	مــا	قــرار	دادیــد،	به	مــا	بگوییــد	بعد	از	
طی	چه	مسیری	به	فعالیت	در	این	موسسه	

رسیدید؟	

آموزگاری را در یکی از روستاهای مازندران و در 
کردم. نخســتین  دبیرســتانی در تهــران تجربه 
کــودکان،  ادبیــات  حــوزه  در  مــن  پژوهــش 
کودکان 4 تا 6 ساله  کنش  پژوهش میدانی »وا
کــه بــه عنــوان  کتاب هــای تصویــری« بــود  بــه 
کارشناســی ارشــد از آن دفــاع  پایان نامــه دوره 
کردم.  پیــش از همکاری در پژوهش و نگارش 
ادبیــات  تاریــخ  مرجــع  کتاب هــای  مجموعــه 
گون  گونا کــودکان ایران، مدتی در نشــریه های 
به نوشــتن مقاله، ترجمه و ویراســتاری سرگرم 
کتاب ترجمه نیز از من منتشــر  بودم. چندین 
کارگاههــای ســاالنه ادبیــات  شــده اســت. در 
تدریــس  کــودک،  کتــاب  شــورای  در  کــودکان 
در  تصویــر  و  ایــران  کــودکان  ادبیــات  تاریــخ 

کودکان را بر عهده داشتم و دارم. کتاب های 
کار پژوهش درباره تاریخ ادبیات  از سال 1376 
و  پژوهشــگر  همــکاری  بــا  را  ایــران  کــودکان 
کودکان ایران، محمد هادی  نویسنده ادبیات 
کــردم و بــا پایه گذاری موسســه  محمــدی آغاز 
در  ایــران  کــودکان  ادبیــات  تاریــخ  پژوهشــی 

و  دســتیار  گــروه  یــک  کنــار  در   ،1379 ســال 
کودکان  جســتجوگر پروژه بزرگ تاریــخ ادبیات 
گــروه  ایــران را ادامــه و سرپرســتی و مدیریــت 
گرفتم. ویرایش نخســت  پژوهــش را به عهــده 
این مجموعه ده جلدی در ســال 1386 پایان 
گرفــت، امــا ســه جلــد آخــر آن در ســال 1392 

کرد. اجازه انتشار پیدا 
موسســه های  در  پژوهــش  چندیــن  کنــون  تا
کــودکان انجام داده ام. در  بین المللــی ادبیات 
زمینه همکاری با نهادهای بین المللی ادبیات 
هیــات  عضــو   2۰۰4 و   2۰۰2 ســال  در  کــودکان 
که به  کریســتین آندرسن  داوران جایزه هانس 
کودکان به شــمار می آیــد بودم، و  نوعــی نوبــل 
در ســال 2۰۰5 عضــو هیــات داوران فســتیوال 
» CineKidبین المللی فیلم کودک »سینه کید 

 بــودم. در ســال های 2۰۰8 و 2۰1۰ بــه ریاســت 
کریســتین  هیــات داوران جایزه جهانی هانس 
آندرســن برگزیــده شــدم. همچنین بــه عنوان 

کنکور نامی عضو هیات داوران بین المللی 
کــره جنوبــی در ســال های   ،Nami concourse
2۰13، 2۰15 و 2۰17 حضور داشــته ام. در حال 
کودکــی و  ح مطالعــات  حاضــر سرپرســتی طــر
کودکان مناطق  کتابخوانی برای  برنامه ترویج 

محروم را برعهده دارم.

	از	فعالیت	هــای	موسســه	تاریــخ	ادبیــات	
کودکان	بگویید؟

کــودکان  ادبیــات  تاریــخ  پژوهشــی  موسســه 
پــس از ســال ها پژوهــش درباره تاریــخ ادبیات 
در  کــودک  کتاب هــای  جایــگاه  و  کــودکان 
کــه ترویج  جامعــه، بــه این باور رســیده اســت 
کــودکان و نوجوانان به ویژه  ادبیــات در میــان 
کتابخوانــی با آنها می تواند اســتعدادها و  از راه 
توانمندی هــای ذهنــی نســل آینــده جامعه را 

کند. شکوفا و زندگی آنها را دگرگون و بارور 
کار انجام شده در این موسسه، پژوهش  اولین 
کــه در راســتای  کــودکان بــود  تاریــخ ادبیــات 
کودکان اعم  تالیــف آن تمام اســناد مربوط بــه 
کــودکان  کتــاب و تمــام اشــیای مربــوط بــه  از 
کتاب  گردآوری شــده اســت. این  در موزهــای 
کتــاب ســال شــده  موفــق بــه دریافــت جایــزه 
کتاب  اســت. پــروژه بعــدی مــا در ایــن زمینــه 
کــه بــه تاریــخ  کودکــی اســت  تاریــخ مطالعــات 

کودکی در ایران می پردازد. تکوین مفهوم 
در زمینــه فعالیــت میدانــی نیــز موسســه برای 
صنــدوق  خیابــان،  و  کار  کــودکان  بــه  کمــک 

بامنبخوان
چونیوچرایی!

رد نی ت  هر قا
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کار و محروم  کودکان  آموزش و توانمندســازی 
را در ســال 1385 بنیــاد نهــاد. ایــن صنــدوق 
در  و  می شــود  مردمــی اداره  کمک هــای  بــا 
کتاب های  گذشــته بــا اهــدای  طــی ســالهای 
فارسی آموز ادبی و ریاضی آموز ادبی)مجموعه 
کتاب هــای آمــوزش خــاق(  بــه آمــوزش بهتــر 
کار و خیابــان یــاری رســانده اســت.  کــودکان 
ح و تاثیری  موسسه به سبب موفقیت این طر
کتاب ها در آموزش و سامان یابی  گونه  که این 
کودکان داشــته اســت، از مــرداد 139۰  روحــی 
کتابخوانــی را  کــه موضــوع ترویــج  بــر آن شــد 
گســترش دهد  ح »بــا مــن بخــوان«  قالــب طــر
ح به  کــه امیــدوار بــود بــا اجــرای این طــر چــرا 
کــه بــه دنبــال  پرســش های اساســی افــرادی 
کتابخوانی  یافتــن راه هــای بهتــر بــرای ترویــج 
کــم درآمدند،  کــودکان خانواده های  درمیــان 

گوید. پاسخ 
برنامــه »بــا من بخــوان« توجه ویژه بــه برنامه 
دارد.  محــروم  کــودکان  میــان  در  کتابخوانــی 
هدف رساندن کتاب های مناسب و با کیفیت 
که در شرایط معمول  کودکانی است  به دست 
کتابها دســت  زندگــی خــود نمی توانند به این 
یابنــد. ایــن برنامــه با تکیــه بر آمــوزش مربیان 
کودک برنامه ریزی شــده  کتابدار  کتابخوانی و 
اســت تــا آنهــا با آشــنایی بــا ادبیــات و راه های 
کتابخوانــی بتواننــد عشــق بــه  موثــر و خــاق 
کودکان  خوانــدن و لذت بــردن از ادبیات را به 

انتقال دهند.
کز  کنــون در شــماری از مرا »بــا من بخــوان« تا
بــه  و  شــده  اجــرا  کشــور  اســتان   16 آموزشــی 
موفقیت های چشمگیری دست یافته است. 
طی 5 سال از زمان آغاز برنامه، نزدیک به 35 
کودک و نوجوان دختر و پسر در سنین 4  هزار 
تا 16 ســال زیر پوشش این برنامه بوده اند و از 
امکانات آن بهره مند شده اند. با درک تاثیر»با 
کز جدیــدی به این  مــن بخوان« هــر ســال مرا
شــمار  نظــر  از  برنامــه  و  می پیوندنــد  برنامــه 
کــودکان و مربیان و آمــوزگاران و نیز جغرافیای 

گسترش است. زیر پوشش در حال 
بــا پشــتیبانی برخــی ســازمان ها و نهادهــای 
خصوصــی همچــون جامعــه یــاوری فرهنگی، 
ایــداج،  شــرکت  آذرســتان،  عمــران  شــرکت 
گلگهر  گرامی، شرکت  شــرکت بالین تک، بنیاد 
ســیرجان و شــماری از نیکــوکاران ایرانی، این 
برنامــه درهفــت منطقــه در اســتان خراســان 
جنوبــی، اســتان سیســتان و بلوچســتان، در 

حاشــیه شــهر یــزد در منطقــه ای محــروم بــه 
نام حســن آباد مشــیر، در ســه منطقــه محروم 
و  ارزنــان  و  )یزدآبــاد  اصفهــان  شــهر  حاشــیه 
لرســتان،  کوهدشــت  مــدارس  در  حصــه(، 
کرمــان، قصر شــیرین در  ســیرجان در اســتان 
کرمانشــاه، در دو خوابــگاه دختــران و  اســتان 
پســران شــهر زلزلــه زده  بــم، در 12 مهدکــودک 
در  آذربایجــان،  هریــس  زلزلــه زده  منطقــه  در 
فــورگ نزدیــک داراب  ســه روســتای منطقــه 
کار  کودکان  )اســتان فارس(، در چندین مرکــز 
و خیابــان در حاشــیه  شــهر تهــران )خانه های 
کــودکان  شــوش،  مولــوی،  خــاوران،  کــودک 
کوره پزخانه های نزدیک روستای محمودآباد 
کودک  در جنوب شــرق حاشــیه تهران(، خانه 
"آوای  زنــان  توانمندســازی  مرکــز  در  کوشــا، 
کــودکان  بــرای  تهــران،  مولــوی  در  مانــدگار" 
کودکان  خردسال شیرخوارگاه آمنه در تهران، 
بیمــار در بیمارســتان محک تهران و تســکین 
کودکان بی سرپرست در شهریار  تبریز، دو مرکز 
شــرکت  کارگــری  خانواده هــای  بــرای  ج،  کــر

سازورسازه آذرستان اجرا شده است.
کردن  بخشــی از برنامه »با مــن بخوان« مجهز 
کتاب های  کتابخانه هــای مناطــق محــروم بــا 
کتابخانه  کنــون ده هــا  کــه تا کیفیت اســت  بــا 
روســتای  گمیشــان،  دامغــان،  در  جملــه  از 
گلستان و روستای سلخ  خواجه نفس اســتان 
ح پیوســته اند. این  جزیره ی قشــم به این طر

گسترش است. پروژه همچنان در حال 
»بــا مــن بخــوان« در ســال 2۰16 برنــده  جایزه  
کتابخوانی »ایبی -آساهی«  بین المللی ترویج 
کتاب برای  که از ســوی دفتر بین المللــی  شــد 
گروه  نســل جــوان هــر دو ســال یک بــار بــه دو 
انجــام  بــا  کــه  اهــدا می شــود  یــا موسســه ای 
در  پایــداری  ســهم  چشــمگیر،  فعالیت هــای 
کودکان  کتابخوانی  اجرای برنامه های ترویــج 

و نوجوانان داشته باشند.

کدام	نهادها	و	سازمان	ها	از	فعالیت	های	 		
کرده	اند؟ موسسه	شما	پشتیبانی	

حمایــت بخــش دولتــی را نداشــته ایم امــا در 
بخــش خصوصــی پشــتیبانی های محــدودی 
از  مؤسســات  و  شــرکت ها  برخــی  جانــب  از 
مــا شــده اســت و ایــن پشــتیبانی ها عمومــا از 
که دغدغه فرهنگی  طــرف افرادی بوده اســت 
که تمایل به  دارند. متاســفانه بیشــتر افرادی 
کار در حــوزه فرهنــگ دارنــد به مدرسه ســازی 

که مدرســه  عاقــه نشــان می دهنــد در حالــی 
کــه در درون آن  ســخت افزار اســت و چیــزی 
کــودکان  کردن  می گــذرد مهم تــر اســت. آشــنا 
کتــاب و ادبیــات  بــا ارزش هــای زندگــی از راه 
کــودکان  زندگــی  مهارت هــای  آمــوزش  و 
کم برخوردار آنها  آســیب پذیر در خانواده های 
را توانمند می کند تا در بدترین شــرایط زندگی 

بتوانند با نامایمات روبه رو شوند.

		دلیــل	تمرکــز	موسســه	شــما	بــر	آمــوزش	و	
کــودکان،	به	ویــژه	در	مناطق	محروم	 تربیــت	

چیست؟
کــودکان برمی گــردد. آنچــه بــه  همــه چیــز بــه 
بــاز  نیــز  جامعــه  بــه  می شــود  داده  کــودکان 
می گــردد. همــه آموزش هــا و فرهنگ ســازی از 
دوران کودکی آغاز می شود، آموزش هایی چون 
حقــوق شــهروندی و داشــتن محیــط زیســتی 
کــه بخش بزرگی  ســالم و به ســامان. از آنجایی 
کــودکان  کــودکان در جهــان و در جامعــه مــا  از 
کــودکان بــه  محــروم هســتند و بیــش از بقیــه 
 ایــن آموزش ها نیاز دارند موسســه ما روی این

کرده است. کودکان  تمرکز  گروه از   
امــروزه در دنیا آمــوزش از راه ادبیات حرف اول 
گاهــی آواشناســی از راه ادبیــات و  را می زنــد. آ
الفبــاورزی از جمله آموزش های مدرنی اســت 
کــودکان از هنــگام تولــد تا  کــه در جهــان بــرای 
کید می شود. ما سعی  زمان به مدرسه رفتن تا
داریــم زبــان فارســی را با روش هــای نــو و از راه 

ادبیات، شعر، بازی و جنبش آموزش دهیم.
کم برخوردار به ســبب  کــودکان خانواده هــای 
نبــود امکانات فرهنگی و محرومیت از آموزش 
پیــش دبســتانی در بســیاری از مــوارد وقتــی 
کودکان  وارد مدرســه می شــوند، چند ســال از 
هــم ســن خــود عقــب هســتند و جبــران ایــن 
کار ســاده ای  عقــب ماندگــی بــا روش معمــول 
نیســت. ایــن روش هــای خاق یعنــی آموزش 
کودکان  از راه ادبیــات می تواند در آموزش این 
که  گذشته  کارساز باشد. در چند سال  بســیار 
»بــا من بخوان« و آمــوزش خاق از راه ادبیات  
خراســان  پــرورش  و  آمــوزش  هماهنگــی  بــا 
جنوبی و سیســتان و بلوچســتان در شــماری 
از مــدارس بــه ویــژه پایــه اول اجرا شــد، نتایج 
بــرای خــود مســئولین هــم  آمــده  بــه دســت 

شگفت انگیز بوده است.



ر                                   اد یا   
شهریور    1396
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طــی  دولــت  1396هیــات  ســال  مــرداد   11
اجــازه داد 25  نیــرو  وزارت  بــه  ای  بخشــنامه 
میلیــارد تومــان اعتبــار از محــل منابــع قانــون 
تشــکیل ســازمان مدیریــت بحــران برداشــت 
کنــد و آن را بــرای تامیــن آب شــرب اضطــراری 
اســتان سیستان و بلوچســتان در قالب انجام 
گفتــه  کنــد. البتــه بــه  حفــاری آب ژرف هزینــه 
آقای هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان 
مطالعــات مربــوط به آب ژرف از دی ماه ســال 
گروه روســی و ایرانی در  گذشــته بــا فعالیت 22 
کلید  اســتان فــارس و سیســتان و بلوچســتان 
خــورده بــود، و بــا ایــن بخشــنامه اراده جدی 
کــه اهالــی  بــرای انجــام آن دیــده شــد، امــری 
کارشناسان  کرد اما  کم آب را امیدوار  شهرهای 
را به اندیشه ای جدی در مورد مسئله آب ژرف 
کارشناســان معتقدنــد  واداشــت. اغلــب ایــن 
که این  کرد چرا  نباید به آب ژرف دست درازی 
کار شــروعی بــرای مصــرف آخریــن ذخایــر آبــی 

زمین و منابع استراتژیک آب است. 

آب ژرف چیست؟
بــه  پیداســت  آن  نــام  از  کــه  چنــان  ژرف  آب 
آبهــای موجــود در الیه هــای عمیــق تــر زمیــن 
گفته می شــود. ایــن پدیده را می تــوان در برابر 

آبهــای ســطحی و آبهــای زیرزمینــی، غیرقابــل 
دســترس تر دانست. درباره اینکه دسترسی به 
آبهای ژرف در چه عمقی از زمین عملی اســت 
تفاوت هایــی در نقاط مختلف دیده می شــود 
که در اعمــاق باالی هزار  امــا عموما بــه آبهایی 

گفته می شود.  متر قرار دارند آب ژرف 
 دکتــر محمــد آریامنــش متخصــص ژئوفیزیــک
کتــاب هیدروژئودینامیک، منابع آب ژرف   در 

را به 5 دسته تقسیم نموده است:

1-منابع آب ژرف فسیلی
کــه در طــی هــزاران ســال در  آبهایــی هســتند 
که این منابع  اعماق زمین محبوس شــده اند 
نیز منشــاهای مختلفی دارند. به عنوان مثال 
برخی از این آبها حاصل خشــک شدن دریاها 
که باقی مانده این  و ایجاد خشکی ها بوده اند 
آبها در طی چندین هزار سال به وسیله ماسه 

سنگ ها پوشانده شد. 
2-منابع آب ژرف ژئوترمال یا معدنی

گونــه منابــع در چرخــه هیدرولوژیکی آب  ایــن 
شــرکت ندارنــد. این نــوع آبهــا در اعماق زمین 
و در فعــل و انفعــاالت شــیمیایی مربــوط بــه 
امــاح  و  انــد  گرفتــه  شــکل  آتشفشــانی  مــواد 
کــه آنها را بــرای انســان غیرقابل  زیــادی دارند 

 استفاده می کند.  

3-منابع آب ژرف با ساختار نفتی
در بیشــتر ســفره های نفتی زیر زمین به میزان 
قابــل توجهــی نیــز آب وجــود دارد. بــه شــکلی 
آن  زیــر  در  آب  و  باالتــر  قســمت  در  نفــت  کــه 
کیفیــت  قــرار می گیــرد. ایــن منابــع آبــی نیــز از 
مناسبی جهت بهره برداری برخوردار نیستند 
و در صورت برداشت نیازمند تاسیسات بسیار 
کیفیت آن خواهند بود. پیشرفته برای بهبود 

4-منابع آب ژرف آبرفتی
ایــن منابــع از جملــه منابــع ژرف آبی هســتند 
در  و  می کننــد  حرکــت  زمیــن  زیــر  در   کــه 
الیه هــای آهکی زمین با ضخامت بیش از 7۰۰ 
متر ذخیره شــده انــد. این منابــع تجدیدپذیر 
محســوب می شــوند و به عبارتــی می توانند در 
چرخه هیدرولوژیکی آب شرکت داشته باشند 
کامل شــدن یک چرخه از آنها  امــا مدت زمان 
کیفیت این نــوع منابع  بســیار طوالنی اســت. 

بستگی به نوع رسوبات سفره آب دارد. 

گسلی 5-منابع آب ژرف 
گسلی زمین بستر مناسبی برای  ســاختارهای 
ذخیره و حتی حبس آب هســتند. البته بسته 
گســل و بــا  بــه نــوع ســاختار زمیــن شــناختی 
توجه به شــیب هیدرولیکــی می توانند حرکت 
ج شــوند. ایــن آبهــا را  کــرده و از دســترس خــار
کیفیت بهتری نســبت به ســایر آبهای ژرف  که 
دارند تجدیدپذیر می دانند  و وقتی صحبت از 
اســتخراج آب ژرف می شــود عموما همین نوع 

مورد نظر است.

تاریخچه بهره برداری از  آب های ژرف
کشورها  کمبود آب شــیرین، برخی  با توجه به 
بــه اســتفاده از آبهــای ژرف روی آورده انــد. در 
کتشــاف نفــت به آب هــای ژرف  لیبــی هنگام ا
کردند. پروژه ای دیگر  فســیلی دسترســی پیدا 
جهت بهره برداری از آب زیرزمینی فســیلی در 
کشور اردن انجام شد. عربستان نیز از این آبها 
کــرد. چین و  گندم اســتفاده  کشــت  در زمینــه 
روســیه هــم تجربــه بهــره بــرداری از آب ژرف را 

دارند. 
کشــور ما برداشــت آب از دشت ها و مناطق  در 
گذشــته، و در پــی  آبرفتــی بــوده اســت. ســال 
کشــف تصادفــی آب در عمق بیــش از 5۰۰ متر، 
در حیــن حفاری های شــرکت ملی فــوالد ایده 
ح شــد. وزارت نیــرو  اســتفاده از آب ژرف مطــر

برنامهدولتبرایآبهایژرف
مخالفانوموافقانچهمیگویند؟

ی و  ن
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بــرای  پــروژه 25۰ میلیــون دالری  آغــاز  از  نیــز 
کتشــاف آب در ذخایر ژرف ایران با مشــارکت  ا
روس هــا خبــر داد. امــا چــرا روس هــا؟ ایــران و 
روســیه در آذر ماه 1394 و در حاشــیه اجاس 
جهــت  گاز  صادرکننــده  کشــورهای  مجمــع 
تعمیــق و تحکیــم همکاری هــای مشــترک، ٧ 
کرده  ســند و یادداشــت تفاهم همکاری امضا 
کــه در ایــن مراســم یادداشــت تفاهــم  بودنــد 
ذخایــر  ارزیابــی  و  کتشــاف  ا مطالعــه،  زمینــه 
آب هــای زیرزمینــی ژرف توســط معــاون وزیــر 
گئولوگیای  نیروی ایران و رئیس شــرکت روس 

روسیه به امضا رسیده  بود.
کیــف ایــن  کــم و  آمــار و اطاعــات دقیقــی از 
مطالعــات و عملیــات اجرایــی حفــاری اولیــن 
طبــق  امــا  اســت  نشــده  ارائــه  ژرف  آب  چــاه 
اعــام وزارت نیــرو انجــام مطالعــات عملیــات 
ژئوفیزیــک بــرای شناســایی آب هــای ژرف در 
عمــق بیــش از هــزار متــری زمیــن خواهــد بود 
و عملیــات حفــاری در جســت وجــوی منابــع 
اولویت بنــدی  مناطــق  در  آب  تجدیدپذیــر 
کشــور انجام می گیرد. در همیــن زمینه  شــده 
مناطقــی  برآوردهــا  طبــق  می شــود  گفتــه 
کرمان، سیســتان و  ماننــد خراســان جنوبــی، 
بلوچســتان، در اولویت حفاری برای رســیدن 
بــه آب ژرف قــرار دارنــد. وزارت نیــرو در مــورد 
کثــر 1.5  حجــم آب پیــش بینــی شــده نیز حدا
کشــور را  تــا 2 میلیــارد آب ژرف تجدیدپذیر در 
تخمیــن زده اســت. )خبرگــزاری مهر- 29 دی 

)1359

آسیب ها و فرصت ها
5 مــرداد 96 روزنامــه خراســان به نقــل از وزیر 
از آب ژرف  اســتفاده  بــود  کــرده  عنــوان  نیــرو 
هیچگونــه آســیب زیســت محیطــی بــه همراه 
نــدارد. در همیــن نوشــتار نقل قولــی از حمید 
چیــت چیــان ذکــر شــده بــود مبنــی بــر اینکه: 
»مطالعه آب های ژرف مســئله جدیدی است 
کنــون  کشــور مــا ســابقه نداشــته اســت. ا و در 
که در اعماق  نتیجه مطالعات نشــان می دهد 
کــه بــا  1۰۰۰ تــا 2۰۰۰متــر منابــع آب وجــود دارد 
فنــاوری مشــابه حفــر چاه هــای عمیــق بــرای 
استخراج نفت، قابل برداشت است. چاه های 
عمیــق آب در دو دســته بندی تجدیدپذیــر و 
گونــه اول از طریق  تجدیدناپذیــر قــرار دارنــد. 
گســل ها تغذیــه و در صــورت اســتفاده نکردن 
ج می شــود و بــه  از آن، از طریــق منافــذ خــار

دریــای خــزر و خلیج فــارس مــی رود. در واقــع 
گر ما از این آب ها به اندازه منطقی اســتفاده  ا
زیســت محیطی  آســیب  هیچ گونــه   کنیــم، 

در پی نخواهد داشت«.
کــه وجــود آب ژرف و  کنــار افــراد خوشــبین  در 
برداشــت از آبهــای ژرف تجدیدپذیــر را بــرای 
مقابلــه بــا خشکســالی مفیــد می داننــد برخی 
گــر بیــش  معتقدنــد برداشــت آب هــای ژرف ا
کــه قابــل جایگزینــی اســت،  از حــدی باشــد 
شــد.  خواهــد  زمیــن  فرونشســت  موجــب 
کــه عنــوان  کارشناســان دیگــری هــم هســتند 
بــا  می کننــد آب هــای ژرف معمــوال شــورند و 
 بــه ســطح آوردن ایــن آب هــا بــدون مطالعه و 
ک  پیــش بینی هــای الزم زمینــه نابــودی خــا

حاصل خیز فراهم می شود.
دکتــر ســعیدی مشــاور و ناظــر زمیــن شناســی 
ســاختمانی بــرای پــروژه مطالعــات خدمــات 
پژوهشــی پتانســیل یابــی پهنه هــای مســتعد 

کشــور در مقام مخالف برداشت  آب های ژرف 
آبهای ژرف، معتقد اســت:» وقتی نمی توانیم 
آب هــای ســطحی و ســفره های آب زیرزمینــی 
کنیــم، مطمئــن باشــید آب هــای  را مدیریــت 
ژرف را هــم از بیــن می بریــم. تــا همیــن االن و 
در ســایه مدیریــت غیرعلمی و اصولی، سراســر 
کشــور به بحران خشکی دچار شده است و به 
بیابــان زایی دامن زده ایم پــس باید مدیریت 
کنیم. متاسفانه هنوز  کشــور درســت  آب را در 
آنکــه  علیرغــم  کشــور  مناطــق  از  بســیاری  در 
امــا  هســتیم،  آب  مشــکل  دارای  می دانیــم 
 همچنان کشاورزی به صورت سنتی 5۰۰ سال
  پیــش انجــام می شــود. )روزنامــه اطاعــات- 

9 اسفند 1395(

تخصصــی  دکتــرای  مقــدم،  گلیــن  خدیجــه 
جغرافیــا و برنامه ریــزی روســتایی نیــز معتقــد 
گسست  است: ارتباط مستقیمی بین تحرک و 
گســل ها و ظهــور آب هــای زیرزمینــی بــه  نــام 
چشــمه در سطح زمین وجود دارد. به عبارتی 
گســل ها یــا نزدیــک آن هــا  ســکونتگاه ها روی 
ســاخته می شــوند زیــرا در ایــن بخش هــا آب 
در ســطح زمیــن پدیــدار می شــود. در نتیجــه 
برداشــت آب هــای ژرفایــی تاثیــر بســیاری بــر 
بــروز زلزلــه خواهد داشــت )اقتصــاد آناین- 6 
محیــط  فعــال  پریــزاد  امیــر  شــهریور1396(. 
در  ژرف  آب هــای  اســت  معتقــد  هــم  زیســت 
کــه دارای تخلخــل هســتند جمــع  الیه هایــی 
می شوند و ایجاد جریان آب در عمق می تواند 
و  شــود  گســلی  جابه جایــی  تســهیل  باعــث 
قانــون-  )روزنامــه  موثرباشــد.  زمین لــرزه  در 

29مرداد 1396(

گرهای استفاده از آب ژرف اما و ا
دسترسی به آب ژرف و استفاده از آن به نوعی 
کــره  خشکســالی  برابــر  در  احتمالــی  حــل  راه 
زمین است. اما این راه حل امید بخش تا چه 
انــدازه ای می توانــد نگرانی انســانها را برطرف 
کنــد. در ایــن باره بایــد برخی ماحظــات را در 

گرفت. نظر 
آب  معتقدنــد  کارشناســان  از  تعــدادی   •
گســل ها عبــور می کنــد  کــه از داخــل  ژرفــی 
تجدیدپذیر اســت. یعنــی از نواحی دورتری 
تغذیــه می شــود و نهایتــا از محــل حفــاری 
عبــور می کنــد یــا در جایــی دیگــر بــه هــدر 
می رود پس بهتر است از آن استفاده شود. 
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دکتر آریامنش منبع این آبها را شمال شرق 
کوه های هندوُکش در افغانســتان،  ایــران، 
جمهــوری  و  ترکیــه  و  ایــران  غــرب  شــمال 
آذربایجــان می دانــد. وی معتقــد اســت در 
که  گســل های فرعی  گــرس و  گســل زا پهنه 
در آنجــا وجــود دارد آب جریــان دارد. وی 
کانال های حاوی آب ژرف  می گوید برخی از 
ج می شــوند و وارد اقیانوس و  کشــور خــار از 
دریــا می شــوند یــا وارد ســرزمینهای اطراف 
ایران می شــوند، بنابراین قبل از خروج آنها 
از منطقه در دســترس باید از آنها اســتفاده 
کیــد می کنند  کارشناســان دیگــر نیز تا کــرد. 
کشــورها  که منابع آب ژرف بین  در مواردی 
مســئله  بــه  بی توجهــی  اســت  مشــترک 
بهره بــرداری  فرصــت  آنهــا  از  بهره بــرداری 

کشورهای همسایه می دهد. بیشتر را به 
ایــده آب  آیــا  کــه  • ســوال اصلــی ایــن اســت 
ایــن  میــزان  و  بــود  خواهــد  راهگشــا  ژرف 
کشــور  کفــاف نیازهای  آب اســتخراج شــده 
را خواهــد داد؟ بــه عبارتــی آنچــه بــرای بــه 
کوششی به  دســت آوردنش چنین هزینه و 
کار خواهــد رفت، ارزش ایــن هزینه و تاش 
ژرف  آب  از  اســتفاده  داشــت؟  خواهــد  را 
امری هزینه بر اســت. این هزینه مربوط به 
مطالعــات مربــوط بــه اســتخراج و حفاری، 
حفــاری، و تصفیــه و تبدیل ایــن آب به آب 
گفته می شود حفاری  قابل استفاده است. 
کتشــافی در بلوک ها و نقاط  هــر حلقه چاه ا
عمیــق و ژرف بــه حدود 3۰ میلیــارد تومان 
اعتبــار بــه صــورت ســاالنه نیــاز دارد. البتــه 
دکتر محمد آریامنش؛ متخصص ژئوفیزیک 
این رقم را در سال 1395 حدود 33 میلیارد 
تومــان تخمیــن زده بــود، این در شــرایطی 
کــه ممکــن اســت بخشــی از این آب  اســت 
به دلیل داشــتن آلودگی هایی چون شوری 
شــدید یا آلودگی ها قابل اســتفاده نباشــد. 

چنیــن احتماالتــی بــا توجــه بــه هزینه هــای 
بــاالی اســتحصال آب، نیــاز بــه بررســی ها و 
مطالعات بیشتر را یادآوری می کند.  به عنوان 
بــزرگ آب  کشــف ســفره های  از  پــس  مثــال 
زیرزمینــی فســیلی در مــرز اردن و عربســتان، 
پروژه ای برای بهره برداری ساالنه 99 میلیون 
مترمکعــب آب ژرف و انتقــال آن بــه پایتخت 
اردن کلید خورد اما پس از کشف آالینده های 
کتیوی در آبهای این ســفره زیرزمینی،  رادیوا

پروژه مذکور متوقف شد. 
کــم  • آب ژرف و پرداختــن بــه آن از تجربیــات 
تعــداد جهــان بــه شــمار می آید و شــناخت 
پیامدهــای  و  آن  دربــاره  دقیقــی  و  جامــع 
زیســت محیطی اســتخراج آن وجــود ندارد 
کــه بتوان بر اســاس آن برنامه  مدونی برای 
کرد. عاوه  برداشت و استفاده از آن تدوین 
کاری نیــاز بــه تجهیــزات و  بــر ایــن، چنیــن 
کــه ایــران هنــوز به  تکنولــوژی خاصــی دارد 
آنهــا دسترســی نــدارد. در زمینــه مطالعات 
کان  مربــوط بــه آب های ژرف، وجــود نگاه 
و سیستمی به آب های ژرف ضروری است. 
چنانچه حمیدرضا ناصری، استاد دانشگاه 
کمیته راهبری پروژه  شــهید بهشتی و عضو 
آب هــای  مســتعد  پهنه هــای  »شناســایی 
کشــور« در موسســه تحقیقــات آب نیز  ژرف 
کیــد دارد مطالعــه آب هــای ژرف بایــد در  تا
مفهــوم  انجــام شــود.  ابرحوضه هــا  ســطح 
مــگا بــه سیســتم های آب زیرزمینــی اتــاق 
بــه  منطقــه  یــک  ســطح  در  کــه  می شــود 
یکدیگــر مرتبــط هســتند. مطالعــه حوضــه 
پاســخگو نیســت.  کوچــک  آبریــز محلــی و 
 ابرحوضه یک محیط هیدرولیکی پیوســته
و  تغذیــه  و  جریــان  آن  در  کــه  اســت 
تخلیــه آب هــای زیرزمینــی عمدتــا توســط 
 گســل های ناحیه  ایی واقع در ســنگ بستر
اقتصــادی  )خبرگــزاری  می شــود.«  کنتــرل 

ایران- 5 مرداد 1396(
آبهــای  بــه  دسترســی  مــوارد  برخــی  در   •
اســت.  غیرعملــی  یــا  دشــوار  بســیار  ژرف 
کــه آب هــای فســیلی در  مثــا در مــواردی 
الیه های آهکی قرار داشــته باشــند، امکان 
بهره بــرداری و جابجایــی آنهــا وجــود دارد، 
گر این آب ها در الیه ماســه ســنگ ها  ولــی ا
باشــند، برداشت آن بسیار دشوار می شود. 
اتمــی،  آلودگی هــای  ایــن وجــود  بــر  عــاوه 
برخــی از فلــزات ســنگین یا شــوری بیش از 
گازهای ناشناخته،  حد، دمای زیاد، وجود 
گاه محترقــه از جملــه مباحــث  گاه ســمی و 
کلیدی در زمان برداشــت این منابع اســت 

گیرد.  که باید مورد توجه قرار 
کلیــدی اینکــه، آیــا واقعــا  • و نکتــه نهایــی و 
اســتخراج این ثروت بین نسلی تنها راهکار 
موجــود اســت؟ به نظر می رســد در شــرایط 
کــه دور ماندن از  کنونــی جهــان، همانقــدر 
ح روز مشــکل آفریــن اســت  مباحــث مطــر
نیــز  بی مطالعــه  و  زده  شــتاب  اقدامــات 
می توانــد مصالــح ملــی را به خطــر بیندازد. 
هــر  از  قبــل  ژرف  آب هــای  حــوزه  بــه  ورود 
چیزی احتیاج به مطالعه و بررسی دقیق از 
گاهی از  گام اول آ صفــر تا صد آن را دارد. در 
کشور،  کیف منابع آب ژرف موجود در  کم و 
گام دوم پاسداشــت ایــن منابع و یافتن  در 
کم هزینــه تر برای رفع  راه حل هــای دیگــر و 
گام آخــر دســت یافتــن به  بحــران آب، و در 
اســتخراج  بــه  مربــوط  دانــش  و  اطاعــات 
کــه آمادگــی  و بهــره بــرداری از ایــن منابــع 
 عملــی بــرای اســتخراج ســریع ایــن ثــروت

بحرانــی  لحظــات  در  را  النســلی  بیــن   
کنــد. امیــد اســت بــدون مطالعات  فراهــم 

 عمیــق و جامــع بــه طــرف آب ژرف نرویــم، 
 و بــه بحران هــای زیســت محیطــی موجود 

دامن نزنیم. 

کتشاف آب های ژرف از رویا تا واقعیت- خبرگزاری مهر - 29 دی 1395  1-ا
2- مافیــای آب، به دنبــال دســت یابی به منافع خویش هســتند- روزنامه 

قانون- 6 شهریور 1396
کم آبی خواهد بود- ســایت  گذر از بحران  کلیدی برای  3-آیا آبهای ژرف، 

انجمن تخصصی مهندسی علوم آب- 2۰ دی 1395 
4- مرثیه ای بر آب های ژرف- روزنامه قانون- 29مرداد 1396
5- راهکار پرریسک- هفته نامه تجارت فردا  -21 مرداد 1396

 6- اختصــاص 25 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای حفــر نخســتین چــاه آب

کشور- خبرگزاری صدا و سیما -6 شهریور 1396  ژرف 
7- حفــر نخســتین چــاه عمیق آب های ژرف در شــهر زاهــدان- خبرگزاری 

اقتصادی ایران- 5 مرداد1396
8- تهیــه آب ژرف از عمــق 1۰۰۰ متری 18 ماه زمان می برد-عصر ایران- 19 

مرداد 1396
9- ورود ایران به حفاری »آبهای ژرف«- روزنامه خراسان- 5 مرداد 1396

1۰-ویکی پدیا
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 "به نام خدا"

 حضور گرامی جناب آقای دکتر نوبخت
 معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه

 طرحهای نیمه تمام موضوع:
 

 با سالم؛
نده بخش عظیمی از احتراماً،      به استحضار می رساند سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به عنوان نمای

پیمانکاری حوزه صنعت احداث که مجری طرحهای عمرانی کشور می باشند پیگیر اجرای تهای خصوصی شرک
پروژه ها جهت بهره برداری و ایجاد ت محترم با هدف به اتمام رساندن طرحهای نیمه تمام در جهت همراهی دول

 رحهای تملک دارائیهای سرمایه ای باشد.پاشتغال و کاهش هزینه های تطویل مدت پیمان ط
خواهشمند است دستور فرمایند آخرین اطالعات الزم در طرحهای نیمه تمام و پروژه هایی که مطابق قانون بودجه 

برای اجرای آنها ردیف بودجه اختصاص یافته و جزو طرحهای اولویت دار است و می بایستی با سرمایه  96سال 
 به اتمام برسد را در اختیار این سندیکا قرار دهند.خصوصی  –گذاری شرکت بخش عمومی 

این سندیکا در راستای اهداف متعالی دولت دوازدهم با به اشتراک نهادن اطالعات فوق در جمع اعضای خود، 
تشویق به سرمایه گذاری در طرحهای نیمه تمام را به عنوان یک رسالت ملی، صنفی، حرفه ای مستمراً پیگیری 

 نمود و متعاقباً گزارش اقدامات به استحضار جنابعالی خواهد رساند. خواهد
 پیشاپیش از دستوری که صادر می فرمایند سپاسگزاری می نماید.

 

 با تقدیم احترام        
 بهمن دادمان             
 رئیس هیأت مدیره        

 



ر                                   اد یا   
شهریور    1396
شماره 358

مهــم  ابزارهــای  از  یکــی  بانکــی  بهــره  خ  نــر
اســت  مرکــزی  بانــک  پولــی  سیاســت های 
ارتباطــی  ارز  خ  نــر تــورم و  بــا متغیرهــای  کــه 
که از  کشــور ما  خ در  گسســتنی دارد. این نر نا
یــک نظــام عملیــات بانکی بدون ربــا تبعیت 
کــه  می کنــد، توســط شــورای پــول و اعتبــار 
اخیــرا ترکیب اعضــای آن تغییر یافتــه، با نظر 
بــا مواضــع  شــورای فقهــا به لحــاظ انطبــاق 
شــرعی تعییــن و توســط بانــک مرکــزی اباغ 
می شــود. فعــا ترکیــب اعضای شــورای پول 
خ  نــر درتعییــن  فقهــی  شــورای  و  اعتبــار  و 
گفتــه  ج اســت، امــا نا بهــره از بحــث مــا خــار
خ بهــره نــه براســاس رابطه  کــه نــر پیداســت 
تــورم،  جامعــه،  اقتصــادی  واقعیــات  بــا  آن 
بــازده  خ  نــر و  ارز  خ  نــر ســرمایه گذاری،  خ  نــر
ســرمایه، بلکه بر اســاس درک تصمیم سازان 
کشــور بــا هــدف  پولــی از شــرایط اقتصــادی 
هماهنگــی بــا متغیرهــای اقتصــادی به طــور 
نرماتیو تعیین می شود. در این میان جایگاه 
که تعیین کننده سیاســت های  بانک مرکزی 
کشوراســت، متاســفانه در تصمیمات  پولــی 
شــورای پول و اعتبار و شورای فقهی چندان 
خ بهره ســپرده ها،  برجســته نیســت و امــا نــر
کــه  عامــل مهمــی در تودیــع سپرده هاســت 
منابــع اعتبــاری بانک هــا را تجهیــز می کنــد و 

قــدرت اعطــای تســهیات بانکــی را افزایــش 
می دهد. لذا هرچه میزان بهره ســپرده بیش 
بیشــتری  ســپرده های  باشــد،  تــورم  خ  نــر از 
جمــع آوری شــده و از ســوی دیگــر بانک ها با 
خ تســهیات را از  محاســبه اســپرد بانکــی نــر
خ  مشــتریان دریافــت می کننــد. باالبــودن نر
منفــی  آثــار  تولیــد  و  برســرمایه گذاری  بهــره 
ســپرده  ســود  کاهــش  و  می گــذارد  برجــای 
کمبــود منابــع مالــی  هــم نیــز بانک هــا را بــا 
خ بهره  تســهیاتی روبه رو می کند. لذا باید نر
گیرد. اخیرا  بانکی در جایگاه واقعی خود قرار 
خ ســپرده گذاری 15درصد  که نــر اعام شــده 
کشــور به طــور یکســان بایــد عمل  در سراســر 
خ های  خ قبلی، به ویژه نر کمتر از نر که  شــود 
و  مالــی  موسســات  و  بانک هــا  غیرمنطقــی 
ابزارهــای  دیگــر  ســوی  از  اســت.  اعتبــاری 
کنترلــی بانک مرکزی فاقد ظرفیت  نظارتی و 
خ سود سپرده و تسهیات  کنترل نر ردیابی و 
بانک ها و موسســات مالی و اعتباری اســت. 
کاهش دستوری  بر این اساس یکی از تبعات 
خ بهره ســوق یافتن سپرده ها از بانک های  نر
کانال هــای  دولتــی بــه این گونــه بانک هــا یــا 
غیربانکی اســت، زیرا این بانک هــا همواره از 
که در نهایت  راهکارهایــی اســتفاده می کنند 
ســود بیشتری از تسهیات گیرندگان دریافت 

نمایند و لذا ســود بیشــتری هم به ســپرده گذاران 
پرداخــت می کننــد تا منابــع تجهیزات تســهیاتی 

خود را افزایش دهند.
کاهش ســود بانکی شــالوده  لذا با اعام دســتوری 
بــه هم می ریزد و اختاف عمیقی در مبانی نظری 
سیاســتگذاری های پولی و مالی آشــکار می شود و 
شرایط را برای رعایت الزامات علم اقتصاد ناممکن 
خ ســود بهــره بــدون  می ســازد. پایین کشــیدن نــر
توجه به سایر متغیرها، عبور از قواعد علم اقتصاد 
خ بــا هدف ایــده آل در جهت  گرچــه این نر اســت. 
کمــک بــه رشــد اقتصــادی و ســرمایه گذاری های 
بیشــتر تعیین شــود، اما تردید جدی در دستیابی 
به اهداف درنظرگرفته شــده وجود دارد، زیرا هنوز 
به زحمــت  ســود  حاشــیه  صنایــع  از  بســیاری  در 
تســهیاتی  بهــره  هزینه هــای  پوشــش  بــه  قــادر 
انگیــزه  لــذا  بانک هاســت.  18درصــدی  دریافتــی 
کاهــش یکی، دو درصد  ســرمایه گذاری تولیدی با 
سود تســهیات افزایش نمی یابد. فی الواقع شوق 
گری  لی و ســودا بخش هــای غیرتولیــدی نظیر دال
در اخذ تســهیات تقویت می شــود. از سوی دیگر 
خ سپرده ها تاثیر چندانی در تقویت  پایین بودن نر
کثریت سپرده گذاران  بورس نخواهد داشــت، زیرا ا
از آشــنایی بــا مکانیــزم بــورس بی بهره انــد، ضمن 
آنکه بورس را هنوز محل امنی برای سرمایه گذاری 
نمی داننــد، زیــرا تجربــه ترکیــدن حبــاب قیمتــی 
بــورس در ســال 84 را از یــاد نبرده انــد. اســتدالل 
غیــاب  در  فی الواقــع  کــه  دولــت  و  مرکــزی  بانــک 
اســتقال بانــک مرکــزی در تعیین سیاســت پولی 
که شیب تورم  کنون  که ا هم داســتانند، این است 
کاهــش یافتــه و بــه حدود1۰درصــد رســیده، بهــره 
بانکــی اعــم از ســود ســپرده و تســهیات اعطایــی 
خ  کنــد. البته در یک نظام رقابتی نر نیــز باید تنزل 
بهــره از فعل و انفعات متغیرهای اقتصادی نظیر 
خ ارز متاثــر می شــود و اراده آمره ای  خ تــورم و نر نــر
ج از سیســتم اقتصــاد رقابتی نیــز وجود ندارد  خار
کند.  خ هــا را به صــورت نرماتیو تعییــن و اباغ  تــا نر
خ ارز  متاســفانه طی نزدیک به چهار دهــه اخیر نر
خ بهره هــای بانکــی و قیمت گــذاری بســیاری  و نــر
کاالهــا و خدمــات به صــورت دســتوری توســط  از 
دولــت یا بانک مرکزی تعیین شــده و بــارآور نتایج 
مطلوبــی نبــوده، امــا تصمیمات اقتصاد سیاســی 
در یــک دور باطل تکرار شــده، بدون آنکه تاشــی 
در جهــت تغییــر و تحــول اندیشــه های مولــد این 
گرفتــه باشــد. ایــن در حالــی  تصمیمــات صــورت 
کلــی  سیاســت های  و  رویکــرد  به رغــم  کــه  اســت 
کوچک ســازی دولــت از طریق  نظــام در خصوص 
انگیــزه  سیاســی،  و  دولتــی  اقتصــاد  گذاری هــا  وا

رویكردغیرعلمیدرتعییننرخبهره
ا ام د  م م
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بزرگ ترشدن خود را از دست نداده و همچنان 
دامنــه دخالت هــای دولت اعــم از تصدی گری 
و مالکیــت و انحصارگرایــی در تمــام حوزه های 
اقتصادی وســیع تر شــده و مبانی اندیشه های 
اقتصادی دولت گرایانه را تقویت نموده اســت، 
کــه متغیرهــای اقتصــادی مجالــی  بــه نحــوی 
بــرای حرکــت در مجــرای صحیــح را نیافته اند. 
که تورم به 1۰درصد رســیده،  گفته شــده اســت 
خ در ســبد مصرفــی جامعه خود  امــا آیــا این نــر
خ تــورم  را نشــان داده اســت؟ آیــا تابه حــال نــر
ســبد مصرفــی و معیشــتی خانوارهــا آشــکارا و 
گانه اعام شــده است؟ تجربه نشان داده  جدا
خ تورم واقعی ســبد مصرفی خانوار  که نر اســت 
که  خ تورم اســمی دولت است  بســیار بیش از نر
کاال حاصل شــده  از میانگیــن حدود 375 قلم 
خ 15درصد  اســت. لذا ســپرده گذاران تعیین نر
کــه در عملکــرد و  زیــان خــود می داننــد  بــه  را 
گر تورم واقعی  رفتارآنــان تاثیر می گذارد. حتــی ا
خ تورم  کمتر از نــر ســبد معیشــتی همســنگ یا 
که هنوز  باشــد، عامل انتظــارات تورمی جامعه 
خ 15درصدی ســود بانکی را  فروکــش نکرده، نر
به زیان ســپرده گذاران توجیه می کند. از سوی 
که در چارچــوب عقود  دیگــر عملیات بانک هــا 
کســر منابع به سبب  اســامی محدود شده و با 
اعطای تســهیات تکلیفی و بدهی های بانکی 
دولــت، حجــم انبــوه بدهی های انباشته شــده 
و معــوق روبه روســت، مایــل بــه ازدســت دادن 
ماهرانــه  را  قانــون  لــذا  نیســتند،  خــود  منابــع 
دور زده و ســودهای بیشــتر از 15درصــد را بــه 
مشــتریان ارائــه می دهنــد. نکتــه آنکــه بانــک 
مرکــزی چنــدی قبــل از آنکه ســود ســپرده ها را 
کند، بانک هــا را در جریان این  15درصــد اعام 
اباغیــه قرار داده بود تا بانک ها خود را با وضع 
جدیــد تطبیــق دهنــد. جالــب آنکــه بســیاری 
از بانک هــا تلفنــی یــا با ارســال پیــام و یا دعوت 
حضــوری ســپرده گذاران را تشــویق بــه تمدیــد 
خ هــای قبلــی نمودنــد تــا از  قراردادشــان بــا نر
کاهش منابعشــان  خروج ســپرده ها و درنتیجه 
کنند. از ســوی دیگر مســلما بانک ها  جلوگیری 
عقــود  بــر  را  مشــارکتی  عقــود  هــم  قبــل  از  کــه 
مبادالتی ترجیح داده و حجم آن را از 2۰درصد 
به 8۰درصد تســهیات بانکی رسانده بودند، از 
ایــن پس حتــی بیــش از پیش عقود مشــارکتی 
کار خــود قــرار خواهنــد داد تــا بــر  را در دســتور 
که مسلما  کارشناسان بانک  مبنای تشــخیص 
خ  خ بازه سرمایه، به مبلغ بیش از نر با برآورد نر
واقعــی منافــع بانک هــا را محفــوظ می دارنــد، 

کنند. متاسفانه ضعف  سود بیشــتری دریافت 
کارآمــدی عملیــات بانکــی بدون ربا ســبب  و نا
که جامعه با دو نظام بانکی روبه رو شود؛  شده 
یکــی نظام بانکی دولتی و دیگــری نظام بانکی 
گفــت غیربانکــی.  غیردولتــی و حتــی می تــوان 
بانک هــا یــا موسســات اخیــر از تودیــع ســپرده 
قانونــی نزد بانک مرکزی ســرباز زده و درنتیجه 
بانک هــای  از  ارزان تــر  آنهــا  بــرای  پــول  بهــای 
کل بانک  دولتی است. به رغم اظهارات رئیس 
که بــا پیگیری های بانــک مرکزی دیگر  مرکــزی 
هیــچ موسســه غیرمجازی وجــود نــدارد، هنوز 
بســیاری از این گونــه موسســات فعالند، ضمن 
کــه بــه بانــک تبدیــل شــده و  آنکــه موسســاتی 
کرده انــد، از  کســب  مجــوز بانــک مرکــزی را نیــز 
مقــررات بانک مرکزی پیــروی نمی کنند. بانک 
مرکزی نیز قادر به نظارت بر آنها نیست. لذا هر 
که شــورای پول و اعتبار با تایید شــورای  نرخی 

فقهی تعیین و به بانک مرکزی اباغ می کند، در 
فرایند عملیات بانکداری غیردولتی و غیربانکی 
کــه نتیجه آن فقدان  کاغذ می ماند  فقــط روی 
هماهنگــی بیــن بانک هــا و اختــال بیشــتر در 
گی های عملیات  کشور است. از ویژ نظام پولی 
کمیــت دولت  کنــار حا بانکــداری بــدون ربــا در 
کاربرد عقود اســامی در  در نظــام بانکــی و عدم 
جهــان پیشــرفته امــروز و عــدم اســتقال بانک 
مرکزی و فقدان رقابت همین تعیین دســتوری 
کاالها  خ گذاری روی  خ سود بانکی و اصوال نر نر
که خاف منطق بازار اســت و  و خدمات اســت 
که توسط نهادهای دولتی تعیین  قیمت هایی 
می شوند، با واقعیات هزینه های تولید و بهای 
ارز و تــورم همخوانــی ندارنــد. قیمت هــا همــه 
گزیر دستورات دولتند و به همین دلیل  اسیر نا

تخصیــص منابع بیــن نیازهای واقعــی اقتصاد 
بــا چالــش عظیمی روبه روســت. قیمت هــا باید 
توســط بازار تعیین شوند، زیرا نظم خودجوش 
بــازار قیمت ها را متعادل می ســازد، اما دخالت 
که به شــکل تعییــن قیمت خود  دولــت در بازار 
تخریــب  را  بــازار  مکانیــزم  می دهــد،  نشــان  را 
و بــازار را بــه نابــازار تبدیــل می نمایــد. از آنجــا 
و  مدیــر  مالــک،  کــه دولــت خــود عمده تریــن 
نخواهــد  اجــازه  اســت،  اقتصــادی  کارفرمــای 
در  را  خــود  خودجــوش  نقــش  بــازار  کــه  داد 
متعادل ســازی عرضــه و تقاضــا و قیمــت ایفــا 
کنــد. تعییــن قیمت هــا همــه در جهــت منافع 
و مصالــح دولــت اســت و مبنــای علمی ندارد. 
حــدود  دولتــی  عوامــل  توســط  آزاد  ارز  حتــی 
ســاعت 12 ظهــر هــر روز تعییــن می شــود، زیــرا 
خ  بزرگ تریــن عرضه کننــده ارز دولت اســت. نر
صحیحــی  معیــار  نیــز  بانکــی  بهــره  15درصــد 

نگهــداری  هزینه-فرصــت  اندازه گیــری  بــرای 
خ بهره باید بــر مبنای  پــول نیســت. تعیین نــر
کوتاه مــدت بین بانکــی، یعنی  خ بهره هــای  نــر
که بانک هــا در مقابل وام بــه یکدیگر  بهــره ای 
ســپس  و  شــود  تعییــن  می کننــد،  پرداخــت 
خ بهره ســپرده  عملکرد رقابتی بانک ها باید نر
خ بهــره بین  کنــد. نــر و تســهیات را مشــخص 
مرکــزی  بانــک  مشــارکت  بــا  بایــد  هــم  بانکــی 
کشــور براســاس الگوهــای  کلیــه بانک هــای  و 
بین المللــی  بانکــداری  نظــام  تعریف شــده 
تعییــن شــود. متاســفانه عــدم ارتبــاط نظــام 
بانکــی ما بــا نظام بانکــی بین المللی طی چند 
دهــه اخیرنظــام بانکی ما را نســبت به قواعد و 
کرده اســت. مقررات بانکی بین المللی بیگانه 

* اقتصاددان 
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D در   »ایلنــاز رنجپــور«، معــاون فنــی قطعــه 
منطقــه یکــم آزادراه تاریخــی تهــران -  شــمال 
ایــران  در  زن  عمــران  مهندســان  امــا  اســت 
کار مشــغولند  معمــوال در بخــش محاســبه به 
و از حوزه هــای نظارت و اجرا، دور هســتند. او 
کار  کارگاه هــای مختلــف  کــه در  ١٠ ســال اســت 

می کند.
متولــد اردیبهشــت ٥٩ اســت و می گویــد لــذت 
کــردن را بــا هیچ چیــزی عــوض  ســاختن و آبــاد 
کار  ١٠ ســال  تمامی ایــن  در  ایشــان  نمی کنــد. 
کارگاهــی، هیچ وقــت همــکاری بــا یــک خانــم را 
تجربه نکرده و همیشه در محیط های زمخت، 
کله می زده؛  کارگران و مدیران ارشــد مرد سر و  با 
به قول خودش باید به همه آنها توانایی هایش را 
ثابت می کرده است. »آن قدر کار کردن یک خانم 
که در  در این سمت برای مردم ما عجیب است 
یکی از شهرهایی که مشغول به کار بودیم، وقتی 
لیست بیمه را برای دفتر بیمه کننده فرستادیم، 
کارگزار مربوطه قبول نکرد و برای بررسی صحت 
کارگاه  کارشــناس خــود را به محــل  هویــت من، 
کارشــناس یک دفتر  فرســتاد.« رنجپور در ابتدا 
فنی بوده و بعد از آن سرپرســتی دفتر فنی به او 
داده شده است. حاال معاونت فنی پروژه است؛ 
گرفتــه تــا  کنتــرل و تهیــه نقشــه های اجرایــی  از 
کردن احجام. امروز  کردن اعداد و ریالی  اجرایی 
کار  پای همه دغدغه های زنانه او نشسته ایم. از 
در محیط های مردانه و کارگاهی گرفته تا موانعی 
گذاشــته و  کــه جامعه پیــش پای زنانــی مثل او 

می گذارد و خواهد گذاشت.

کارتــان،	زن	بــودن	 • در	ســال	های	ابتدایــی	
کارفرماها	به	شما	نمی	شد؟ مانع	اعتماد	

که به من سخت تر اعتماد  کرد  نمی توان انکار 
کارگاهی  کار  می کردنــد. نگــران بودنــد از پــس 
که به عنوان مســئول  کارگاهی  برنیایــم. اولین 
مقیــم بــودم، مربــوط بــه یــک پــروژه ســخت 
حوالی شــهر ســنندج بــود. می گفتنــد یک ماه 
آزمایشــی برویــد، احتماال خانــم رنجپور آن جا 
دوام نخواهید آورد. رفتیم و با همسرم ٦ سال 

کردیم. سنندج زندگی 
بــه خرم آبــاد رفتیــم و  از پــروژه ســنندج  بعــد 
کارگاهی  کامــا  چنــد ماه دیگــر در یک محیط 
کردیــم. بعــد از آن رفتیــم  صبح مــان را شــب 
سردشــت. ٣ ســال و چنــد مــاه هم سردشــت 
از مــن  را  پــروژه  از ٣ ســال آن  بعــد  کــه  بــودم 

کم است. گفتند این پروژه برای تو  گرفتند و 

کار	اجــرا	در	 کمتــر	خانمی	مثــل	شــما	 •	چــرا	
دســت	می	گیرد؟	مشــکل	از	جامعه	اســت	یا	

مشکل	خود	ماییم؟
ببینیــد یــک مجموعــه عوامــل در ایــن میــان 
بــه  ســخت تر  شــاید  جامعــه  اســت.  دخیــل 
که مــِن زن هم  کنــد  خانم هــا اعتمــاد و قبــول 
از  امــا  برمی آیــم،  مختلــف  کارهــای  پــس  از 
کارمندی  کار  طرفــی برخــی از زنان مــا هم بــه 
کم ریســک عاقه  بیشــتری نشان می دهند.  و 
صرفــا  عمرانــی،  کارگاه هــای  در  کار  موضــوع 
کار و توانایــی فنــی نیســت. خیلی هــا  ســختی 
در  ســخت،  شــرایط  در  زندگــی  نمی تواننــد 
شــهرهای دورافتــاده و دور از خانــواده را تــاب 

بیاورند. مرد و زن هم ندارد.

که	تجربه	 کارگاهی	 •	از	ســخت	ترین	شــرایط	
کرده	اید	برای	ما	بگویید.

نمی خواهــد  دلــم  کــه  کارگاه هــا  از  یکــی  در 
نامــی از آن بیــاورم، شــرایط جانبــی و محیطی 
کارگاه ســنندج  کار در  کــرد. یــا  مــن را مریــض 
هم ســختی های خودش را داشــت. ٤ ساعت 
تــا نزدیک تریــن فــرودگاه فاصلــه داشــتیم. در 
کار در  منطقــه صفــر مــرزی بودیــم و زندگــی و 
کنیــد تــا متوجــه  ایــن مناطــق را بایــد تجربــه 

سختی هایش شوید.

کار	 غ	از	این	موارد	جزئی،	از	ســختی	های	 • فار
کردن	در	محیط	های	مردانه	برایمان	بگویید.

که همزمان  ماهیت شــغل من ایجاب می کند 
کارگر در تماس باشم هم با مدیران  هم با قشر 
کنید؛ به تک تک ایــن افراد باید  ارشــد. تصــور 
که  کاری  کنــم! در محیط های  خــودم را ثابت 
که  کنم  رنگ زن به خودش ندیده، باید ثابت 
دیــد اجرایــی دارم و شــاخه اجــرا را مانند یک 
کنــم  مهنــدس آقــا درک می کنــم. بایــد ثابــت 
بــه انــدازه یــک مهنــدس آقــا دقیق بــوده و به 

ح می شود اشراف دارم. که مطر موضوعی 
کارگری یا در میان  فرقی نمی کند در بین قشــر 
مردســاالرانه  دیــدگاه  همــه  ارشــد.  مدیــران 
گاهــی مــرا چندیــن و چندبــار محــک  دارنــد. 
که  کننــد. بارها پیش آمده  می زننــد تا اعتماد 
گرفتن نیــرو برای پروژه هــای مختلف  درحــال 
که حاضر  کردند  کید  بودیم و مدیران ارشــد تأ

مرابارها
محکمیزنند
تااعتمادکنند
نی   ا  ا تن ت و    
ا معا  ما   عن را  ادرا ت در 
ت ار ا نی  م  
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کنند! کار  نیستند با خانم ها 

کردن	شما	در	یک	شغل	 کار	 •همسر	شما	با	
کارگــر	مرد	مشــکلی	 ســخت	بیــن	ایــن	همــه	
نداشت؟چطور	می	شود	مشاغل	را	تفکیک	

کرد؟ جنسیتی	
در ذهــن مــن و همســرم تفکیــک مشــاغل بــر 
اســاس توانایی هــا انجام می شــود. همه افراد 
بایــد توانایی هــا و عاقــه خــود را بشناســند و 
کننــد. بــا عاقــه ریاضی  بــر اســاس آن حرکــت 
خوانــدم، بــا عاقــه شــهر و رشــته ام را انتخاب 
کــردم. من قبــل از ازدواج به صورت ماموریتی 
کارگاه هــا فرســتاده می شــدم و بــا توجه به  بــه 
این که همسرم، همکارم است، بعد از ازدواج، 
شــرایط برای من مهیاتر هم شد و االن حدود 
کشــور،  کــه در مناطــق مختلف  ١٠ ســال اســت 
کارگاه های مختلف و پروژه های راهســازی  در 

کارم. کوچک و بزرگ مشغول به 

از	 زن،	 عمــران	 مهنــدس	 یــک	 •بــه		عنــوان	
که	دریافت	می	کنید	راضی	هستید؟ حقوقی	
شــما  ســوال  ایــن  بــه  باشــد  بهتــر  شــاید 
جامعه شناسان و حقوقدانان پاسخ دهند. چرا 
باید در جامعه ما، زنان در یک موقعیت شــغلی 
کمتری  از مــردان در همــان موقعیــت، دریافتی 
داشــته باشند؟ قوانین نانوشــته ای در این باب 
گاهــی برای شکستن شــان باید  کــه  وجــود دارد 
کــرد. مــن همیشــه دوســت دارم  بســیار تــاش 
کــه واقعــا از چه تاریخــی و بر چه اساســی  بدانــم 
اســتثمار زنان شــروع شده اســت؟ در ابتدا زنان 
کردنــد و بــه پســتوها بردند.  را از جامعــه حــذف 
کردند و به  کشــید تا زنان قد علم  ســال ها طول 
کردن  جوامــع مــردزده برگشــتند و بــرای همــوار 
موانع هزینه پرداختند. من هم مثل تمامی این 
زنان، ســال ها طول کشــید تا خــودم را به عنوان 
کردم. بعد از آن نوبت  مهندس به جامعه ثابت 
چالش جدید بــود! حاال باید درآمدم را با آقایان 

هم تراز می کردم.

کارمند	 کارگر	یا	 •	شما	روزانه	با	تعداد	زیادی	
کافی	در	 مرد	ســروکله	می	زنید.	حرف	شنوی	

چنین	محیط	هایی	از	شما	وجود	دارد؟
در حالــت عادی خیر، ندارند. در بیشــتر مواقع، 
که  کارگاهی مجبــورم آن چیزی  در محیط هــای 
هستم نباشم. درواقع به خاطر استانداردهایی 
که در جامعه تعریف شده، من مجبورم خشن تر 

از خودم باشم تا کار پیش برود.
از  دارم  خاطــره  مــن  بخواهــد  دلتــان  تــا 

که مردها بــه صرف زن بودن،  موقعیت هایــی 
کارگا هــی  کشــیدند. در اولیــن  مــرا بــه چالــش 
کــه جــدول آرماتوربندی را  کــه بودم، قــرار بود 
کردم  کنــم. جــدول را تهیــه  بــرای اجــرا آمــاده 
را شــروع  کار  کــه  گفتــم  پیمانــکار جــزء  بــه  و 
کمی بــه چشــم های مــن زل زد و اســناد  کنــد. 
گفت: شــما  گذاشــت و  کف دســتم  مربوطه را 
کن فعا، تا من خودم از آقای  اینهــا را مطالعه 
کنم! مجبور شدم در جوابش  مهندس سوال 
بگویــم یا همین االن اجــرا می کنی یا می توانی 
فقــط  ایــن  و  بــروی  و  بــرداری  را  قــراردادت 
کــه در چنین  گوشــه ای از چالش هایــی اســت 

کرد. محیطی تجربه خواهید 

کارگاهی	باید	 کار	 •االن	دیگــر	بعــد	از	١٠	ســال	
شــما	را	پذیرفتــه	باشــند	و	برایتــان	دردســر	

درست	نکنند؟
گر پروژه های تازه را با همان افراد ســابق  بله، ا
که  کنم دردســری نیســت. ولی هــر بار  شــروع 
کارگاهی تازه با افراد تازه می شوم،  وارد محیط 
چالش هــای  پــروژه،  آن  در  حاضــر  مردهــای 

جدیدی برایم ایجاد می کنند.

شــما	 ماننــد	 زن	 عمــران	 مهنــدس	 یــک	 	•
بــه	 کارمنــدی	 کارهــای	 از	 می	توانــد	 چگونــه	
کارگاهی	و	عملی	برسد؟	این	 مسئولیت	های	

شروع	برای	خود	شما	از	کجا	و	چگونه	بود؟
مــد  راهســازی  پروژه هــای  کارگاه هــای  گــر  ا
مــا  کشــور  در  پروژه هــا  ایــن  باشــد،  نظرتــان 
بــه  ســختی  بــه  شــرکت ها  و  اســت  محــدود 
کارگاه های  مهندسان اعتماد می کنند، اما در 
ســاختمانی خانم هــا می تواننــد در شــهرهای 
کار  نزدیــک محــل ســکونت خــود، شــروع بــه 
کــه من در آن  کارگاهی  کننــد. اولیــن  کارگاهــی 
کارگاه ســاختمانی  کــردم، یــک  کار  شــروع بــه 
گــر بخواهنــد  ا بــود. خانم هــا  در شــهر تهــران 
می تواننــد. نمی گویــم آســان اســت، امــا خود 
خانم ها باید قبل از هر چیز بخواهند و جلوی 

گرهایش بایستند. اما و ا

 • تلخ	ترین	روزهای	کاری	شما،	چه	ویژگی	هایی
	دارد؟

کار اجرایی بسیار زیاد است،  گرچه استرس در  ا
کارگاهی  کنیم. اولین  اما بیایید ســوال را عوض 
کارگاه  که من در آن به صورت مقیم دایم بودم، 
که  کمربندی شهر ســنندج بود. اولین سازه ای 
از من خواستند، بلند ترین پل استان کردستان 
لحظــات  بهتریــن  از  یکــی  مــی رود.  بــه شــمار 

کارگاهی من جانمایی آخرین تیر در آن پل بود؛ 
وقتــی دیــدم تمام اعــداد و ارقام من، به شــکل 

یک سازه زیبا درآمده است.

•	شــما	معاون	فنی	در	قطعه	D	پروژه	آزادراه	
تهــران-	شــمال	هســتید،	به	جز	شــما	خانم	

کل	این	پروژه	حضور	دارد؟ دیگری	در	
که من می دانم، در تمامی این آزادراه  تا آن جا 
کارگاهی  کار  فقــط یک خانم دیگر مشــغول به 

که سمت ایشان را نمی دانم.  است 

•از	آن	جا	که	کار	شما	را	خیلی	ها	جزو	مشاغل	
بازنشســتگی	 قوانیــن	 می	داننــد،	 ســخت	

متفاوتی	در	انتظار	شماست؟
ابــدا؛ قوانین هیچ فرقی نمی کنــد. با این که ما 
گاهی در مناطق  به مثابــه پروژه های مختلــف 
کار می شــویم،  محــروم و مرزی هــم مجبور به 
اما همان ٢٥ ســال خانم ها، شامل حال من و 

کارگاهی و اجرایی می شود. سایر مهندسان 

پروژه	هــای	 در	 کــه	 سال	هاســت	 •شــما	
که	 کارید.	تحریم	هایی	 مختلف	مشــغول	به	
گذشــته	علیه	ایران	اعمال	شد،	 ســال	های	

کار	شما	تأثیر		گذاشت؟ چقدر	بر	روند	
کــه مــن مســتقیما بــا آنهــا در ارتبــاط  کارگاه   ٣
و  شــد  بســته  تحریم هــا  دلیــل  بــه  بــودم، 
بیــکار می شــدند.  کار  از  زیــادی  بســیار  افــراد 
کارگرهای  که در پی تعطیلی آنها،  کارگاه هایی 

بسیار زیادی آواره و بی خانمان شدند. 

•شما	در	پروژه	های	عمرانی	بزرگ	و	مختلفی	
کار	بودیــد.	چــه	چیزهایــی	در	 مشــغول	بــه	

کار،	شما	را	بیشتر	آزار	می	دهد؟ خال	
از  یکــی  مــا  کشــور  در  وقــت  بــودن  بــی ارزش 
کــه همیشــه ذهن مــن را به  چیزهایــی اســت 
اســت. خیلــی وقت هــا  کــرده  خــود مشــغول 
کافــی، بــه طراحــی پروژه های  بــدون مطالعــه 
بــزرگ می پردازیم بــدون این که در نظر بگیریم 
کشــورمان بــه  یــک ســازه بــزرگ ســرمایه ملــی 
کنار  حســاب می آید و بودجه زیادی بــرای آن 
که پیمانکار  گاهی زمانی  گذاشــته شده است. 
کار می کند تازه  در چنیــن شــرایطی شــروع بــه 
آزمون و خطا در پروژه در دست، آغاز می شود. 
ایــن موضــوع فقــط به همــکاران مــا در بخش 
گاهی فشــارهای خاص  مشــاوره برنمی گردد و 
 کارفرمایی مشــاور را تحت فشــار قرار می دهد.

/ روزنامه شهروند- 3۰ شهریور 1396
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به دنبال هشــت فصل رکود تورمی در سال های 
کــه تحت تاثیر تحریم های اقتصادی   1391-92
خ داد، دولت  و مدیریت نامناســب اقتصــادی ر
کنترل تــورم و ســپس ایجاد  یازدهــم موفــق بــه 
رشــد اقتصادی مثبت در ســال 1393 شــد. اما 
که از خرداد آن  افت سریع و شدید قیمت نفت 
ســال شروع شد، ورود مجدد اقتصاد به شرایط 
رکــودی را در ســه فصــل اول ســال 1394رقــم 
زد. ســپس در ســال 1395 نرخ رشــد اقتصادی 
کــه در ربــع قــرن اخیــر  بــه 12/5 درصــد رســید 
فعــاالن  از  بســیاری  بــوده، هرچنــد  بی ســابقه 
اقتصــادی از نامحســوس بــودن ایــن رشــد در 
فعالیت های خود شکایت دارند. از آنجا که رشد 
اقتصادی باال در سال 1395 عمدتا به دلیل رفع 
تحریم هــا پــس از اجرای توافق برجــام و افزایش 
تولیــد و صــادرات نفــت و محصــوالت نفتــی به 
وقوع پیوســته اســت و نظر به اینکه تولید نفت 
ایــران بــه ســقف توافــق شــده در اوپک رســیده 
است، تکرار چنین رشدهای اقتصادی در آینده 
از محــل رشــد تولیــد و صــادرات نفــت ناممکن 
که اســتمرار  اســت. عامــل بســیار مهم دیگــری 
رشــد اقتصادی مثبت را مشــکل می سازد روند 
نزولی »تشــکیل ســرمایه« در چهار ســال از پنج 
ســال اخیر اســت. رشد واقعی تشــکیل سرمایه 
 1392 و   1391 ســال های  در  ناخالــص  ثابــت 
و منفــی 7/8  ترتیــب منفــی 19/۰ درصــد  بــه 
درصد، در ســال 1393 مثبت 7/8 درصد، و در 
ســال های 1394 و 1395 بــه ترتیب منفی 12/۰ 
درصــد و منفی 3/7 درصد بوده اســت. به این 
ترتیب تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 
1395 تنها دو-ســوم تشکیل ســرمایه ناخالص 

داخلی در سال 139۰ بوده است.
ورود خیل عظیم جمعیت جوان و تحصیل کرده 
که بخشی از آنها در اواخر دهه 138۰  کار  به بازار 
و اوایــل دهــه 139۰ به دلیــل ناامیــدی از یافتن 
ج شــده بودند،  کار خــار شــغل مناســب از بــازار 
کــه لــزوم انجــام اقدامات  عامــل دیگــری اســت 
کوتاه مــدت و بلندمدت در جهت تحریک رونق 
کرده  اقتصــادی و پایدارســازی آن را دوچنــدان 
اســت. البته دســتیابی به رشــدهای اقتصادی 
پایــدار در بلندمــدت نیازمنــد انجــام اصاحات 
بخشــیدن  بهبــود  و  اقتصــاد  در  ســاختاری 
کار بنگاه ها اســت، اما در عین  کســب و  محیط 
که  حــال نباید از اعمــال سیاســت های دیگری 
کوتاه مــدت در  ایجــاد رونــق اقتصــادی در  بــه 
کمک  کنترل تــورم  عیــن حفــظ دســتاوردهای 

می کننــد، غافــل شــد. در ایــن نوشــتار ضمــن 
اجــرای  کوتاه مــدت،  سیاســت های  بــر  کیــد  تا
سیاست های مالی و پولی متناسب و هم راستا 
و نظارت بر حسن اجرای آنها برای دستیابی به 

این اهداف مورد بحث قرار می گیرد.
اقتصــادی  سیاســت گذاران  ابزارهــای  از  یکــی 
کوتاه مــدت،  در  اقتصــادی  رشــد  تحریــک  در 
طــور  بــه  و  مالــی  سیاســت های  پیاده ســازی 
خــاص سیاســت های مالــی انبســاطی اســت. 
که سیاســت مالی انبســاطی از  ارجــح آن اســت 
ج عمرانی زیربنایی اعمال  طریق افزایش مخــار
شــود؛ زیرا اوال به علــت درازمدت بودن بازدهی 
آنهــا بخــش خصوصی به خــودی خــود تمایلی 
بــه ســرمایه گذاری در ایــن طرح هــا نــدارد؛ ثانیا 
قسمت عمده عوامل احداث آنها داخلی است 
کشــور وارد  کمتریــن فشــار را بــه منابــع ارزی  و 
می کنــد؛ ثالثــا پروژه های زیرســاختی به تقویت 
کمــک می کننــد و باالخــره اینکــه  رشــد پایــدار 
بــرای ایجــاد بســیاری از طرح هــای عمرانــی از 
ماشین آالت و ملزومات و مواد داخلی استفاده 
می شــود و حتــی تامیــن مالــی آنها هــم داخلی 

که برخی از آنهــا عواید ارزی به  اســت، در حالــی 
همراه دارند.

بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی بودجــه دولــت و 
ســنگینی هزینه های جاری و یارانه ها، احتماال 
کســری  سیاســت های مالی انبســاطی افزایش 
بودجــه را به دنبــال خواهــد داشــت. از آنجایــی 
کســری بودجــه بایــد توســط  کــه تامیــن مالــی 
و  اقتصــادی  امــور  )وزارت  کشــور  خزانــه داری 
دارایــی( و از طریــق انتشــار اوراق بدهی صورت 
پذیــرد، ایــن عمــل یقینــا نــرخ بهــره را افزایــش 
می دهــد. با افزایــش نقدینگی در بــازار از طریق 
سیاســت پولــی و روش تســهیل مقــداری پــول 
)Quantitative Easing( می توان مانع از افزایش 
نرخ بهره شــد. ولی از طرف دیگر رشد نقدینگی 
که برای  می توانــد باعث افزایش نرخ تورم شــود 
کســری بودجه  جلوگیــری از آن بایــد اوال ایجــاد 
صرفــا بــرای انجــام ســرمایه گذاری های عمرانی 
که مســتقیما باعث  هدفمند )targeted( باشــد 
ایجــاد رشــد اقتصــادی می شــوند و ثانیــا بانک 
مرکزی بــا مدیریت نرخ بهره، تــورم، حجم پول 
در بــازار و حجــم اوراق دولتــی در پرتفوی خود، 

نقش خود را به درستی ایفا نماید.
کشــورها  تجارب سیاســت گذاری پولی برخی از 
بــرای خــروج از رکــود و ایجــاد رونــق اقتصــادی 
می تواند درس هایی برای اجرای سیاست های 
موثــر در ایــران داشــته باشــد. به عنــوان مثــال، 
فــدرال رزرو آمریــکا بعــد از بحــران مالی در ســال 
اوراق  از  بــه خریــد حجــم باالیــی  اقــدام   2۰۰8
کــرد. این  بدهــی دولتــی و اوراق رهنی مســکن 
اقــدام هرچند به افزایش بیــش از 4 برابری پایه 
کشور انجامید، با توجه به  پولی در اقتصاد این 
پرداخت همزمان سود بر ذخایر اضافی بانک ها 
نــزد فــدرال رزرو و عــدم تمایــل بانک هــا بــرای 
پرداخت تسهیات دارای ریسک باال در شرایط 
بحرانــی، بــه رشــد متناســب نقدینگــی منجــر 
نشــد. پس چنانچــه نقدینگی به عنــوان هدف 
میانی سیاســت پولی مدنظر باشــد، می توان با 
اجرای این سیاست ها مانع از افزایش نرخ تورم 
در اثــر رشــد باالی حجم نقدینگی شــد. الزم به 
که عاوه  بر ایاالت متحده آمریکا،  توضیح است 
بانــک  مرکــزی اروپــا )ECB( و بانک های مرکزی 
ژاپــن، انگلیــس، ســوئیس و ســوئد نیــز از روش 
تسهیل مقداری پولی استفاده کرده اند. به طور 
متوســط در ایــن 6 مــورد، حــدود یــک پنجــم 
بدهی های دولتی در پرتفوی بانک های مرکزی 

گرفته است.  آنها قرار 

تجربهدنیادراجرایسیاستهایموثرضدرکود

رونقغیرتورمی
چگونه؟
رمانی ی  ی ر  ع د

صادی ر ار اق ا ن  

رمیان ا ان  رعام  م



ر                                  اد یا   
شهریور   1396 

شماره 358

کشــورمان  متاســفانه در قوانیــن بودجــه ســاالنه 
خریــد و فروش اســناد خزانه دولتی توســط بانک 
که بــرای مثال در بند  مرکزی ممنوع شــده اســت 
»هـــ« تبصــره 5 قانــون بودجــه ســال 1396 ایــن 
که بــا هدف  مســئله دیــده می شــود. ایــن تبصره 
استقال سیاست پولی از سیاست مالی در قانون 
بودجــه وارد شــده، عمــا امکان سیاســت گذاری 
حتــی  و  کــرده  ســلب  مرکــزی  بانــک  از  را  پولــی 
تهدیدکننده اســتقال ابزاری این نهاد محسوب 
مبانــی  پولــی  اســتقال سیاســت گذار  می شــود. 
کــه باید از مجــاری دیگری پیگیری  ویــژه ای دارد 
کــه  قانونــی  محدودیــت  ایــن  بنابرایــن  شــود؛ 
کــرده اســت، به عنوان  مشــکات زیــادی را ایجاد 
یکی از مهم ترین پیش نیازهای اجرای این بسته 

پیشنهادی باید هرچه سریع تر مرتفع گردد.
اجــرای سیاســت انبســاطی پولــی بــرای حمایت 
که منابع  از سیاســت انبســاطی مالی، در صورتی 
مســتقیما  مرکــزی  بانــک  ازســوی  شــده  تزریــق 
کــه متعاقبــا زنجیــره ای از  در پروژه هــای عمرانــی 
پروژه های بخش خصوصی را آغاز می کند مصرف 
کمتری بــه افزایش فشــارهای  گــردد، بــا احتمــال 
تورمی به ویــژه در بلندمــدت منجــر می شــود. بــه 
کســری بودجه  این ترتیب، اثر تزاحم مالی تامین 
دولت از طریق بازار بر بخش خصوصی به حداقل 
رســیده و رشــد اقتصادی از محل افزایش مصرف 
و سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی افزایش 

می یابد.
الزمــه موفقیــت بانک مرکــزی در نیل بــه اهداف 
که بازار بورس اوراق بهادار توسعه  فوق این است 
یابد؛ معامات اوراق بدهی نقش عمده ای در آن 
داشــته باشــد و »اوراق بدهی شــرکتی« نیز بخش 
عمده ای از بازار بدهی را تشــکیل دهد. اســتفاده 
از بازار بدهی شــرکتی باعث می شــود شرکت های 
بــزرگ و حتی متوســط بتواننــد جایگزینــی برای 
تســهیات بانکی داشته باشــند. استفاده از این 
کاهش تقاضا  بازار توســط شرکتها از یکسو باعث 
بــرای تســهیات بانکــی شــده و از ســوی دیگــر 
ســپرده های سرمایه گذاری اشخاص و نهاد های 
ســرمایه گذاری در بانک ها به سپرده های جاری 
تســهیات گیرندگان تبدیــل می شــود. ایــن امــر 
بدون افزایش نقدینگی باعث کاهش هزینه پول 
در سیســتم بانکــی خواهد شــد و رقابــت بین دو 
بازار پول و سرمایه برای جلب مشتری نیز باعث 
کاهــش نــرخ بهره خواهد شــد. بــا توجه بــه این 
محســنات بازار بدهی، الزم است شرکت ها برای 
ورود به آن تشویق شوند. رایج ترین روش اعمال 

 چنیــن سیاســت تشــویقی ارائــه اعتبــار مالیاتــی
 )Tax Credit( هدفمند است.

کشــور و  کم بر اقتصاد  با توجه به تنگنای مالی حا
که تامیــن مالی یکی از دغدغه های  این حقیقت 
کشــور بوده و  مهــم بنگاه هــای تولیــدی و تجاری 
بــار اصلــی آن نیز بر دوش سیســتم بانکی اســت، 
به منظور تشــویق بنگاه های بخش خصوصی به 
تامین مالی از طریق بازار بدهی پیشنهاد می شود 
کوتاه مــدت درصــدی از هزینه این نوع  دولــت در 
تامیــن مالــی را از طریــق تخفیــف مالیاتــی تقبــل 
نمایــد. به ایــن ترتیــب هزینه هــای این نــوع ابزار 
تامیــن مالــی برای شــرکت ها تعدیل شــده و یکی 
از موانــع مهم افزایــش تولید از طریق بــازار بدهی 
برطرف خواهد شد. با افزایش تولید شرکت، درآمد 
کرده و لــذا درآمدهای  مشــمول مالیات نیز رشــد 
که این  مالیاتــی دولــت نیــز افزایش خواهد یافــت 
افزایــش حتــی می توانــد بیــش از تخفیف هــای از 
پیــش تعهــد داده شــده باشــد. چنین سیاســتی 
کاهش فشــار بــر بانک ها، بــه تعمیق   همزمــان با 

کرد. بازار بدهی نیز کمک خواهد 
در تکمیــل مطالــب فــوق و در راســتای افزایــش 
کشــور و ایجــاد رشــد  کارآیــی سیســتم اقتصــادی 
پایدار اقتصادی، نکات زیر نیز پیشنهاد می گردد:

کســری بودجــه دولــت بایــد  کســری	بودجــه:  	)1
به عنــوان یــک امــر مقطعــی دیــده شــود و پــس از 
کثر 1۰ ســال( به صفر  یــک دوره معقــول )مثا حدا

رسیده و سپس به مازاد تبدیل شود.
2(	بدهی	هــای	دولــت: جمع بدهی هــای دولت 
باید متناسب با تولید ناخالص داخلی کشور بوده 
و نســبت آن بــه تولیــد ناخالــص داخلی از ســقف 
مشــخصی باالتر نرود. این ســقف )مثا 5۰ درصد 
تولیــد ناخالــص داخلی( باید بــه تصویب مجلس 
رســیده و هیــچ دولتــی نتوانــد از ایــن حــد تعیین 

شده تجاوز نماید.
 3(	مالیات	بر	درآمد	شرکت	ها:	مقایسه داده های
که کی از آن اســت  کشــورها حا   مالیاتی مربوط به 
کشــورهای صنعتی، سهم  در درآمدهای مالیاتی 
)personal income tax( مالیات بر درآمد شخصی  

شــرکت ها  درآمــد  بــر  مالیــات  برابــر   چهــار 
کــه  آنجــا  از  اســت.    )corporate income tax(
مالیات بر درآمد شرکت ها موجب کاهش وجوهی 
کــه می توانــد در ســرمایه گذاری جدید و  می شــود 
توسعه کسب وکار وارد شود، در بسیاری از کشورها 
مالیات بر درآمد شرکت ها بسیار پایین می باشد. 
پیشــنهاد می شود نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها 
در ایــران طــی یــک دوره زمانی مشــخص )مثا 5 
ساله( به مرور کاهش یافته و به سطح کشورهایی 
چون امارات برســد و در مقابل ســود توزیع شــده 
بیــن ســهامداران و پاداش مدیــران و البته درآمد 
گردد. چنین سیاستی  شخصی مشمول مالیات 
بــه بنگاه هــا انگیزه می دهــد تا بخش بیشــتری از 
ســود خــود را صــرف ســرمایه گذاری مجــدد برای 
توسعه کسب وکار یا تحقیق و توسعه برای افزایش 
کنند و از این طریق ارزش افزوده  بهــره وری بنگاه 
که این امر  بیشــتری ایجاد نمایند. بدیهی اســت 
محیط مناسب تری را برای سرمایه گذاری داخلی 
و خارجــی و در نتیجــه افزایــش رشــد اقتصادی و 

کرد. ایجاد اشتغال فراهم خواهد 
بانــک  اســتقال  مرکــزی:  بانــک	 اســتقال	 	)4
کنترل تــورم به عنوان  مرکــزی بایــد تامین شــده و 
کشــورها  اولویــت اول آن تعییــن شــود. در برخــی 
تصمیم گیــری در مورد تمدید ماموریت رئیس کل 
نگــه  در  وی  موفقیــت  براســاس  مرکــزی  بانــک 
کــف از پیــش  داشــتن نــرخ تــورم مابیــن ســقف و 

تعیین شده اتخاذ می گردد.
کــه این  در نهایــت ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت 
بسته پیشنهادی را باید به صورت یک مجموعه 

کرد. به هم پیوسته نگاه 
کــردن بخش   اجــرای بخشــی از این بســته و رها 
دیگــری از آن می توانــد تبعــات منفــی به دنبــال 
داشــته باشــد. به عنــوان نمونه اجرای سیاســت 
پولــی انبســاطی بــدون همراهــی موثــر سیاســت 
مالــی تبعات تورمی خواهد داشــت و به از دســت 
کنترل تورم دولــت منجر خواهد  رفتــن دســتاورد 
شــد. همچنیــن منابــع تجهیزشــده در راســتای 
که  اجــرای سیاســت مالــی انبســاطی در صورتــی 
هدفمند و مســتقیما بــرای افزایــش تولید هزینه 
نشــود نتیجــه ای جــز افزایش نــرخ تــورم نخواهد 

داشت.

	بـــا	توجـــه	بـــه	وضعیـــت	فعلـــی	بودجه	
دولت	و	ســـنگینی	هزینه	هـــای	جاری	و	
یارانه	ها،	احتماال	سیاســـت	های	مالی	
کســـری	بودجـــه	را	 انبســـاطی	افزایـــش	
به	دنبـــال	خواهـــد	داشـــت.	از	آنجایـــی	
کـــه	تامیـــن	مالـــی	کســـری	بودجـــه	باید	
کشـــور	)وزارت	امور	 توســـط	خزانه	داری	
اقتصـــادی	و	دارایی(	و	از	طریق	انتشـــار	
اوراق	بدهـــی	صورت	پذیـــرد،	این	عمل	
یقینا	نـــرخ	بهـــره	را	افزایـــش	می	دهد.	
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زیست ســپهر،  یــا  زیســت کره  ذخیره گاه  هــای 
کــه در آن امکان زندگی  بخشــی از زمین اســت 
وجود دارد و زیستگاه انسان و سایر موجودات 
به شــمار می رود. ذخیره گاه های زیست ســپهر 
محســوب  شــده ای  حفاظــت  مناطــق  نیــز 
بــرای  مطالعاتــی  ســایت  های  کــه  می شــوند 

پژوهشگران فراهم می کنند.
در اســتان فــارس نیــز ذخیــره گاه زیست ســپهر 
ذخیره گاه هــای  ایــن  نمونــه  پریشــان  و  ارژن 
کیلومتری  کــه در 6۰  حفاظــت شــده هســتند  

شیراز قرار دارد.
بــرای  مأمنــی  روزگاری  پریشــان  و  ارژن 
زیســتمندان محسوب می  شــد و دریاچه  های 
ارژن و پریشــان نیــز هر ســاله میزبــان پرندگان 
ذخیــره گاه  مجمــوع  در  و  بودنــد  مهاجــر 
 ارزشــمندی در حوزه محیط زیســت محسوب 
نظیــر  مختلفــی  دالیــل  اینکــه  تــا  می شــد 
خشکســالی، قطع درختان، اســتفاده بی رویه 
از آب هــای زیرزمینی هر دو دریاچه را با بحران 
بی آبی و خشــکی مواجه و درختان منطقه نیز 
برای استفاده از زغال و سایر محصوالت بریده 
کش  کشا شدند تا روند نابودی این منطقه در 

بی تفاوتی تصمیم سازان استان آغاز شود.
گفــت: ذخیــره گاه   دبیــر موسســه 13 فروردیــن 

اولیــن  از  پریشــان  ارژن  زیست ســپهر 
ذخیره گاه  های ثبت شــده در سازمان یونسکو 
تنــوع  و  کولوژیکــی  ا ارزش  بی  شــک  و  اســت 
در  کــه  بــوده  غنــی  آنچنــان  منطقــه  زیســتی 
مراحــل اولیــه ارزیابی بــدون هیچ مشــکلی به 

ثبت جهانی یونسکو رسیده است.
کاظمینــی افــزود: در جنــوب ایــن  کبــر  علــی ا
تــاالب  بزرگتریــن  پریشــان  تــاالب  ذخیــره گاه، 
آب شــیرین در ارتفاع ٨٠٠ متــری، جنگل های 
گونه شــاخص بلوط وگونه  های بنه،  گرس با  زا
ُکنار وجود دارد. گونه  بادام و دشت پریشان با 

وی ادامــه داد: جنــگل انبــوه بلــوط در دشــت 
کمی بنه یکــی از زیباترین  بــرم با تعــداد بســیار 
که  کشــور اســت  گرس در  جنگل هــای بلــوط زا
در حــد فاصل تاالب پریشــان و تــاالب ارژن در 
گرس قرار  کشــیده زا کوه های ســر به فلک  بین 

گرفته است.
کــرد: تاالب  ایــن فعــال محیــط زیســت اظهــار 
ارژن بــا مســاحت ٢٢٠٠ هکتار، در دشــت ارژن 
گــرس در ارتفاع حدود  کوه  هــای زا و در دامنــه 
کناره آن  که نیزارهــای  ٢٠٠٠ متــری واقع شــده 
گونه هــای بلــوط، ارژن، بنــه، زرشــک  و انــواع 
گونــه علفی موجــود در  و... بــه همــراه صدهــا 
گونه ای خاصی  دامنه ها تا ارتفاعات آن، تنوع 

را به منطقه ذخیره گاه  بخشیده است.
کوچــک در  بــه جــز یــک تــا دو چشــمه بســیار 
کن  که فقط آب پرندگان ســا دریاچــه پریشــان 
را تأمین می کند دیگر آبی در پریشان نیست  و 
در ســال هیچگونه پرنده مهاجری در پریشان 
افــزود: در ارتفاعــات و در  فــرود نمی  آیــد، وی 
کوه  هــای شــرقی  ذخیــره  گاه ارژن پریشــان در 
زرشــک  حســین آباد،  و  زنیــان  خــان  جنــوب 
را  انبوهــی  پوشــش  های  دیگــر  گونه  هــای  و 
بررســی  وجــود  ایــن  بــا  آورده  انــد.  وجــود  بــه 
ارژن  ذخیــره گاه  زیست ســپهر  کولوژیکــی  ا
که وضعیت این  پریشــان به ما نشان می  دهد 
منطقه به شــدت بحرانی اســت و تا سال های 
کاستن  متمادی نیاز به حفاظت، نگهداری و 
ایــن منطقــه  در  آمــده  وجــود  بــه  تنش  هــای 

توسط انسان ها دارد.
تــاالب  خشــکیدگی  بــه  اشــاره  بــا  کاظمینــی 
پریشــان ادامــه داد: بــه جــز یک تا دو چشــمه 
که فقط  کوچــک در شــمال و شــرق آن  بســیار 
کن را تأمیــن می  کند دیگر آبی  آب پرندگان ســا
در پریشــان نیســت. چــه در زمســتان و چه در 
فصول دیگر سال هیچگونه پرنده مهاجری در 

پریشان فرود نمی  آید.
وی با اشاره به خشک شدن نیزارهای  پریشان 

غروب
ارژنو
پریشان
درفارس
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گز در بســتر پریشــان  کرد: جوامع درختچه  بیــان 
بخصوص در شرق و غرب آن رو به گسترش است 
گونه های علفی از خانواده اســفناجیان ســطح  و 

تمام بستر پریشان را پوشانده  اند.
کــرد:  بیــان  زیســت  محیــط  حــوزه  فعــال  ایــن 
آتش ســوزی  های مــداوم چــه زیرســطحی و چــه 
روســطحی در فصول مختلــف به خصوص فصل 
گــرم یکی از بزرگترین معضات پریشــان و جوامع 

محلی اطراف پریشان است.
وی با اشاره به اینکه انبوه مواد آلی بستر پریشان 
گفــت:  مــی  رود،  بیــن  از  آتش ســوزی  ها  توســط 
کشــاورزی  افزایــش چاه هــا و چهــار فصــل شــدن 
کشــت  های  و  آبیــاری  نویــن  سیســتم های  و 
زیرپاســتیکی منجــر به پمپــاژ آب از اعماق زمین 
آب  تــاالب  بزرگتریــن  و  شــده  فصــول  تمــام  در 
گرفتار شــده  شــیرین ایــران به آنچنــان مصیبتی 
کیلومتر دورتر با ساخت  که قرار اســت آب از ده ها 

یک سد به آن منتقل شود.
گرس  کاظمینــی با اشــاره بــه حال و روز جنــگل زا
در محــدوده ذخیــره گاه  زیست ســپهر ادامــه داد: 
کشت های زیر  گیاهی جنگل، به علت  گونه  های 
کشــت ها  اشــکوب و مصــرف آب بــاران برای این 
کــه آفت  گذشــته چنــان ضعیــف شــد  از ســالیان 
سوســک چوب خــوار به جان آنها افتــاده و باعث 
خشــکیدگی شــاخه و حتی تنــه در بعضــی از آنها 

شده است.
رشــد  اجــازه  دام  چــرای  و  شــخم  گفــت:  وی 
جنــگل  بســتر  زمیــن  روی  بــر  نهــال  هیچگونــه 
نمی دهــد و عمــا جنــگل پیــر و بــدون زادآوری 
کوهستان و قطع درختان  شده، آتش ســوزی در 
کوره های زغال ســازی  بــرای تولید زغــال و ایجاد 
بــه علــت قیمــت بــاالی آن نیــز یکــی از بزرگتریــن 
که روز به  مشــکات جنگل در این منطقه اســت 

روز بر شدت آن افزوده می شود.
فشــارهای  افــزود:  فروردیــن   13 موسســه  دبیــر 
گســترش صنایــع و توســعه ناپایــدار  بــرای  زیــاد 
درون جنگل از مشــکات دیگر اســت و سرانجام 
جاده سازی های بسیار زیاد در درون جنگل، چه 
دشت و چه ارتفاعات، آخرین ضربه ها را به جان 

جنگل وارد می سازد.
گفت: اخیرا هم عده ای به دنبال جدا  کاظمینــی 
کــردن منطقــه دشــت بــرم از حــوزه جغرافیایــی 
کوه  کازرون و الصاق آن به شهرستان  شهرستان 
که این اتفاق ناخوشایند می تواند  چنار هســتند 
بزرگترین ضربه بر پیکر مدیریت یکپارچه منطقه 
باشــد و بــه عنــوان یــک نمــره منفــی در پرونــده 

ذخیره گاه  ثبت شود.
کــرد: قطعــا ســازمان محیــط زیســت  وی اظهــار 
نبایــد اجــازه تقســیم ذخیــره گاه  را در تقســیمات 
کــه قبــا در مــورد مناطــق  کشــوری بدهــد چــرا 
چهارگانــه اتفاقــات مشــابهی داشــته ایم و عمــا 
کولوژیکی خود  بخش هایی از آن مناطــق ارزش ا
را از دســت داده انــد و حال این موضــوع با توجه 
بــه جهانی بــودن ذخیره گاه  تحت هیچ شــرایطی 
نباید اتفاق بیفتد و الزم اســت مدیریت یکپارچه 

موجود حفظ شود.
کوه میانکتل حال  کرد: در پشــت  کاظمینی بیان 
گســترش باغ شــهر ها، تصرف  و روز تــاالب ارژن با 
زمین هــای بســتر و حاشــیه و انبــوه بهره بــرداران 
و  شــده  خشــک  کــه  تاالبــی  کنــار  در  دامــدار 
آتش ســوزی های اطــراف تــاالب ارژن نیــز مزید بر 

علت شده است.
بــرم در بســتر مــرگ آنچنــان  گفــت: دشــت  وی 
کمکی  کــه نمی تواند هیچ  ضعیف و رنجور اســت 

کند. کولوژیکی پریشان و ارژن  به بهبود توان ا
دبیــر مؤسســه 13 فروردیــن بــا اشــاره به شــرایط 
در شــرق ذخیــره گاه  زیست ســپهر ارژن پریشــان  
گونه هــای  گســترش باغــات ســیب و  کــرد:  بیــان 
باغی سردســیری در میان جامعه های زرشــک و 
گونه ها، حفر چاه و ســاخت باغ  ارژن، قطــع ایــن 
بزرگتریــن آســیب  را به پوشــش های شــرقی وارد 

آورده است.
کمبود آب در دسترس  گفت: حفر چاه باعث  وی 
گیاهی ذکر شده و نهایتا خشک شدن  گونه های 

آنها شده است.
بیشــتر  روز  بــه  روز  زمیــن  تصــرف  بــرای  تــاش   
می شــود؛ آتش ســوزی های عمــدی بــرای از بین 
گســترش و تصاحب  بــردن جوامع درختچه ای و 
زمیــن و تبدیل به باغ همگی حکایت از وضعیت 
بحرانــی در شــرق ذخیــره گاه  ارژن پریشــان دارد 
ضمــن اینکــه جاده هــای زیاد برای دسترســی به 
باغات از مهمترین آســیب ها در شــرق ذخیره گاه 

 است.
کــرد: حــال و روز یکــی از اولیــن  کاظمینــی بیــان 
ذخیره گاه هــای زیست ســپهر دنیــا یعنــی ارژن و 
پریشان بسیار بد و خراب است و در صورت ادامه 
رونــد تاثیــرات منفــی انســان ها بــر روی منطقــه، 
بی شــک به زودی این ذخیره گاه  در لیســت قرمز 
گرفت و پــس از مدتی نیز از  یونســکو قرار خواهــد 
فهرســت ذخیره گاه هــای تحــت پوشــش بیــرون 

خواهد رفت./ خبرگزاری مهر- 6 شهریور

مدیران و مالکان
 ساختمان ها  مسئول

 حوادث آسانسوری شدند
براســاس ضوابــط و الزامــات مقــررات ملــی 
ســاختمان مدیران دســتگاه های اجرایی، 
مالــکان و مدیــران مجتمع هــای تجــاری و 
مسکونی موظف به ایمن و استانداردسازی 
متبــوع  مجموعه هــای  آسانســورهای 
خــود هســتند و هرگونــه حادثــه ناشــی از 
عــدم عقــد قــرارداد ســرویس و نگهــداری، 
بازرســی و اخــذ تاییدیــه آسانســور به عهده 
مدیر ســاختمان یا مالک اســت. براســاس 
مبحــث   6  -2  -22 و   2-1۰  -22 بنــد 
مقررات ملی ســاختمان مدیــران و مالکان 
ســاختمان ها در ارتبــاط بــا ایمن ســازی و 
اخــذ تاییدیه هــای مــورد نیاز سیســتم ها و 
تجهیزات منســوب شــده مکلفنــد با توجه 
به ماهیت آسانسورها و پله های برقی برای 
از عملکــرد مناســب و  حصــول اطمینــان 
کافی در دوره بهره برداری با  داشــتن ایمنی 
انجام ســرویس های ماهانه و ساالنه اقدام 
کنند. بدین ترتیب، مدیران دســتگاه های 
اجرایــی، مالــکان و مدیــران مجتمع هــای 
مســکونی و تجــاری طبــق قانــون موظــف 
بــه ایمــن و استانداردســازی آسانســورهای 
هســتند.  خــود  متبــوع  مجموعه هــای 
گواهینامــه و تاییدیه های ایمنــی و عمکرد 
صادر شده از سوی سازمان ملی استاندارد 
ماهانــه  ســرویس های  انجــام  شــرط  بــه 
توســط نصابان مجاز دارای اعتبار یکســاله 
بــوده و پــس از آن نیــاز بــه بازرســی مجدد و 
اخذ تاییدیه  ســرویس های ماهانه توســط 
نصابــان مجــاز اســت. مدیــران و مالــکان 
 آپارتمان هــا بــه اســتناد مبحــث 2-22- 6
 مقــررات ملی ســاختمان موظفند، ضمن 
عقــد قــرارداد ســرویس و نگهــداری ماهانــه 
بــا شــرکت های نصــاب در مورد بهــره گیری 
واجــد  بازرســی  شــرکت های  خدمــات  از 
صاحیت از ســازمان ملی اســتاندارد ایران 
برای انجام بازرســی ادواری )ســاالنه( و اخذ 
تاییدیه ایمنی و عملکرد از طریق مراجعه و 
ثبت نام در ســایت ســازمان ملی استاندارد 

اقدام کنند. /منبع: ایسنا-3۰ مرداد
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سیاســی  علــوم  اســتاد  القلــم  ســریع  دکتــر 
دانشــگاه شهیدبهشــتی و پژوهشگر توسعه در 

جدیدترین یادداشت خود نوشت:
یــک مؤسســه تحقیقاتــی خصوصــی آلمانــی، 
گوی تعدادی اســاتید دانشــگاه  گفت و  ترتیب 
کشور با رییس جمهور آلمان را طی هفته  از 14 
گذشــته فراهم آورد. این ماقات چند ساعته، 
هم ابعاد فکری قابل تأملی داشت و هم ابعاد 
خلقــی و رفتاری قابل ثبــت. در زیر به برخی از 

مشاهدات خود می پردازم.
ح  گــو مطر گفت و  رییــس جمهــور آلمــان طــی 
گذشــته، آلمان یک  کــرد: طــی دو ســال و نیــم 
نفــر ســوری، عراقــی  میلیــون و چهارصدهــزار 
هزینــه  اســت.  پذیرفتــه  را  مهاجــر  افغانــی   و 
هــر مهاجر در ماه برای اســکان، مــواد غذایی، 
یــورو   5۰۰۰ آلمانــی،  زبــان  آمــوزش  و  بیمــه 
می باشــد. )شــما خودتــان می توانیــد ضــرب و 
کل آلمان پخش  کنید(. مهاجرین در  تقســیم 
شــده انــد و تمــام دولت هــای محلــی وظیفــه 
دارنــد تا هم مهاجرین را نســبت بــه فرهنگ و 
کنند و هم مردم آلمان را  گاه  سیســتم آلمانی آ
بــرای پذیرش اجتماعی و اقتصادی مهاجرین 
پــروژه   یــک  ایــن  دهنــد.  آمــوزش  مســلمان، 
که براســاس اصــل همگرایی  دراز مدت اســت 
مهاجریــن به جامعه و اقتصــاد آلمانی طراحی 

گروه عظیم مســلمان  شــده، ضمن اینکه این 
باید حقوق مذهبی و مدنی خود را نیز داشــته 

باشند.
گفــت: دومیــن چالــش مــا حفــظ اتحادیــه  او 
بــا  را  خــود  همکاری هــای  بایــد  اروپاســت. 
دولت جدید فرانســه افزایش دهیم و به رشــد 
اتحادیــه  امنیــت  و  یکپارچگــی  اقتصــادی، 
که  مســاعدت بخشــیم. نظــر مهــم تر این بــود 
نتیجــه  و  اســت  آلمــان  مــردم  خواســت  ایــن 
گواه بر حفــظ وحدت و  انتخابــات فرانســه نیــز 

توسعه اتحادیه اروپاست.
چالش سوم این است که چگونه همانند دوره 
جنگ ســرد، برای ایجاد یک نظم بین المللی 
مبتنی بر قواعد میان قدرت های بزرگ، اروپا و 
گر رفتارها  کنیــم. ا قدرتهــای منطقه ای تاش 
از قبــل قابــل پیــش بینــی نباشــند نمی تــوان 
درصدد ثبات، رشد و امنیت باشیم. چه رفتار 
ملــی و چــه رفتــار بیــن المللــی تابع اســتخراج 
پایبنــد  آن  بــه  بازیگــران  کــه  اســت  قواعــدی 
کاهش تنش های میان روســیه  باشــند. برای 
بــا غــرب باید بــه دنبــال تنظیــم قواعــد جدید 
که این خواســته  کیــد شــد  باشــیم. مجــدداً تأ

مردم آلمان است.
چالــش چهــارم حفــظ محیــط زیســت آلمان، 
و  ای  هســته  نیروگاههــای  تدریجــی  تعطیلــی 

حرکــت بــه ســوی اســتفاده از تکنولوژی هــای 
برتر برای تأمین انرژی های تمدیدپذیر اســت. 
مجددًا نکته حائز اهمیت اینکه این خواســته 

کثریت مطلق مردم آلمان است. ا
که در هیچ مقطع  ح شد  گوها مطر گفت و  طی 
تاریخــی بــه انــدازه امــروز، آلمــان در ایــن حد، 
امــن، ثروتمنــد، موفــق و الگو نبوده اســت. در 
کســری  کشــورهای صنعتی،  کثر  که ا شــرایطی 
بودجــه قابل توجهی دارنــد، دولت آلمان باید 
کمتر  کند و از مردم  نظام مالیاتی خود را ترمیم 
مالیــات بگیرد چــون مازاد بودجــه دارد و پول 

اضافه را باید به مردم برگرداند.
کشــور متمرکز  قــدرت در آلمان در پارلمان این 
اســت و پارلمان نمــاد تمام اقشــار اجتماعی و 
گرفته تا چپ می باشد.  فکری از دســت راست 
اقتصــادی،  ســازی های  تصمیــم  تمــام 
اجتماعی، امنیتی و نظامی در پارلمان صورت 
کــه مظهــر اراده ملــت اســت. حتــی  می پذیــرد 
نظامی بــه  نیــروی  اعــزام  حــق  آلمــان  دولــت 
رأی  نیازمنــد  اقــدام  ایــن  و  نــدارد  را  ج  خــار
کثریت مطلق پارلمان آلمان است. در البای  ا
 مباحــث اســاتید اقتصــاد و روابــط بیــن الملل

که در هیچ  گفته شــد   بــا رییس جمهور آلمان 
کشــور دنیــا بــه انــدازه آلمــان: اینقدر مــردم به 
دولــت، بخــش خصوصــی و رســانه ها اعتمــاد 

رد
 ا

  

آنچه از 
آلمان آموختم

د  ا م ر م ی ا د اددا
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ندارنــد. ایــن یــک وجــه تقریبــًا بــی نظیــر در 
کــه  فــردی  المللــی اســت. هــر  بیــن   مقیــاس 
ســمت قبول می کنــد مرتب باید بــه پارلمان و 
حــوزه انتخابیه خود پاســخ بدهــد. حکمرانی 
فقــط انتخابــات نیســت. در جلســات منظــم 
هفتگــی میــان مــردم و نماینــدگان پارلمــان، 
شــهروندان مطالبه می کنند و نمایندگان باید 
پاسخگو باشند. این نزدیک ترین نمونه قابل 

تصور به متون دموکراسی است.
یک اســتاد دانشــگاه مصری به این نویســنده 
چنــد ســال پیــش می گفــت: بــه عنــوان ناظــر 
کشــور آســیای مرکــزی  ســازمان ملــل بــه یــک 
ریاســت  انتخابــات  اجــرای  حســن  بــرای 
جمهــوری رفتــم. دو روز قبــل از انتخابــات بــه 
آنجا رســیدم و متوجه شــدم همه جا جشن و 
مهمانی است و مرا از یک مهمانی به مهمانی 
دیگری می برند. وقتی دلیل جشــن ها را جویا 
گفتند برای آقای رییس جمهور است.  شدم، 
گفتند همین  کدام رییس جمهــور؟  پرســیدم 
گفتم انتخابات دو روز دیگر  که انتخاب شده. 
است! گفتند: شما متوجه نیستید دموکراسی 
کسی  ما فرق می کند؛ از قبل معلوم اســت چه 

رییس جمهور می شود.
کشــورهای جهان ســوم،  طــی چند دهه اخیر، 
انــد و  گرفتــه  اســتهزاء  بــه  را  ایــده دموکراســی 
تبلیغــات و Propaganda را جایگزین شــفافیت 
کــرده انــد و هــر چند ســال یکبار  و پاســخگویی 
نمایــش انتخاباتــی بــه راه می اندازنــد. رابــرت 
موگابه، همچنان پس از 3۰ سال، در انتخابات 

ریاست جمهوری زیمبابوه انتخاب می شود.
دموکراسی جز نمایندگی و تحقق خواسته های 
مردم، امر دیگری نیست. قدرت دولت آلمان 
ناشــی از توانمندی های بنگاه های تولیدی و 
تجاری و بانکی آلمانی اســت. دولت آلمان نه 
کاســب اســت و نه مسئولیت اشــتغال را دارد، 
کننده روابط معقول میان مردم  بلکه تنظیــم 
و بخــش خصــوص بــرای ایجــاد یــک جامعــه 
مدنــی اســت. هارمونی میــان دولــت، مــردم و 
کل نظام  بخش خصوصــی در آلمان تقریبًا در 

بین الملل بی  نظیر است.
و امــا در رفتــار و خلقیــات: مهــم ترین خصلت 
کــردن واقعی )و  گــوش  آقــای رییــس جمهور، 
نه نمایشــی( اوست. بقا و رشد سیاستمداران 
تحقــق  و  کــردن  گــوش  گــروی  در  آلمانــی 

بــه  می گفــت  او  اســت.  مــردم  خواســته های 
طور مرتــب با طیف نویســندگان، خبرنگاران، 
دانشگاهیان و مردم در تماس است و نظرات 
آنهــا را می پرســد و از ایــن طریــق به سیاســت 

گذاری در پارلمان مساعدت می کند.
تــا  می کــرد  ســؤال  فــراوان  خصلــت،  دومیــن 
مطمئن شــود موضوعی را دقیق متوجه شده 
اســت. ســوم، دقــت در جملــه بنــدی و قالب 
 بنــدی و اســتفاده صحیــح از واژه هــا. چهارم، 
که مخاطبان احســاس  بــی تکلفی به  طــوری 
می کردنــد بــا یــک شــخص معمولــی در حــال 
گــو هســتند. اســاتید مهمان از ســاده  گفــت و 
بودن تشــریفات و احترام فوق العاده صحبت 

می کردند.
و پنجم، انتقال یک حسی که یک مقام اجرایی 
گونــه ای نظری  عاقمنــد اســت بیامــوزد و بــه 
که شاید او متوجه همه ابعاد موضوع  می دهد 
نیست و باید دائمًا بیاموزد، مشورت کند و نظر 
بخواهد؛ مدیریت و حکمرانی و سیاست گذاری 
مطلوب تنها با روابط دوطرفه دولت با جامعه 

و متخصصین امکان پذیر است.
نیســت.  تصادفــی  کشــوری  هیــچ  وضعیــت   
کــه  حداقــل، علــم و تاریــخ بــه مــا می گوینــد 
و  قاعــده  حکومــت  و  مطلــوب  حکمرانــی 
قــوه  قابلیت هــای  تابــع  نهایــت  در  قانــون 
که  کشــور اســت؛ قــوه مقننــه ای  مقننــه یــک 
یــک  گرایشــهای  و  تفکــرات  طیــف  انعــکاس 
کنار قــوه مقننه،  جامعــه باشــد. آلمانی هــا در 
که در جوامــع دیگر ضعیف  ســرمایه ای دارنــد 
کمیــت، بخــش خصوصی،  اســت: دولــت، حا
و  بانکهــا  کارگــری،  ســندیکاهای  احــزاب، 
عموم شــهروندان از یک چارچوب مســتحکم 

قــرارداد اجتماعــی مبتنــی بــر مصلحــت عامــه 
اجتماعــی:  قــرارداد  از  منظــور  برخوردارنــد. 
تفاهم دائمی پیرامون عموم جهت گیری های 
سیاســت  و  سیاســی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
در   

ً
انحصــارا آلمــان  در  اختــاف  خارجــی. 

گذاری های جزئی اســت. تفاهم نه  سیاســت 
کمیــت بلکه میان  فقــط در درون دولــت و حا
بخــش خصوصــی  مــردم.  عامــه  و  کمیــت  حا

صرفًا در پی سود بیشتر نیست.
دســتمزد  افزایــش  دنبــال  صرفــًا  ســندیکاها 
مــردم  رفــاه  بــرای  عمدتــًا  دولــت  نیســتند. 
تصمیــم می گیــرد؛ و همــه مصلحــت عامــه را 
بــر منافــع ســازمانی خــود اولویــت می دهنــد. 
گی باعــث می شــود هماهنگی ذهنی  ایــن ویژ
کنــد.  کــم نظیــری در آلمــان ظهــور  و فکــری 
کثریــت مطلق در آلمان راســتگو هســتند  گــر ا ا
کــه دوره هــای طوالنــی  نیســت  ایــن  بخاطــر 
گذرانده اند بلکه به واســطه  اخاق و معنویت 
که در آن  که سیستمی ســاخته اند  این اســت 

کاربرد ندارد.  دروغ، 
می کننــد  کار  کــه  جایــی  هــر  در  افــراد  وقتــی 
کــه مشــارکت آنهــا تعییــن  احســاس می کننــد 
کننده اســت ضرورتــی برای دروغ، نادرســتی، 
نــدارد.  نمایــش وجــود  و  کــردن  بــازی  فیلــم 
رییــس جمهور، صدراعظم، احــزاب و پارلمان 
سیستمی هســتند  دائمــی آن  اصــاح  پــی  در 
آرامــش منجــر  و  رفــاه، ســامتی  نفــع  بــه  کــه 
تحقیقــات  در  کــه  نیســت  دلیــل  بــی  شــود. 
کــه در آن  اخیــر، 3 شــهر از 6 شــهر اول جهــان 
کمتریــن  اســترس های زندگــی وجــود دارد،   
 3 شــهر آلمانــی هســتند: اشــتوتگارت،  هانوفر 

و مونیخ. / عصر ایران-28 شهریور



ر                                   اد یا   
شهریور    1396
شماره 358

پیشینه معماری
وی زمانــی اســتاد دانشــکده هنرهــای زیبای 
ایــن  رئیــس  دوره  ســه  و  تهــران  دانشــگاه 
دانشــکده بــود. اســتاد »هوشــنگ ســیحون« 
مــرد  بــه  ایرانــی،  ســاله   86 معمــار  و  نقــاش 
بناهای ماندگار معروف اســت آن هم به دلیل 
طراحــی و نظــارت بــر ســاخت آرامــگاه بزرگانی 
ســینا،  بوعلــی  کمال  الملــک،  خیــام،  چــون 
کلنل محمدتقی خان پسبان  نادرشــاه افشار، 
و ده هــا مقبره و آرامگاه دیگر، ضمنًا وی طراح 
بنــای مــوزه تــوس در ســال 1347 و همچنین 
توپخانــه  میــدان  در  ســپه  بانــک  ســاختمان 

تهران نیز می باشد.
در  کــه  اســت  نقش  انــدازی  ســیحون  اســتاد 
دنیای ابعاد از معانی پر رمز و راز باطن ســخن 
بــه میــان مــی آورد و معانــی و فلســفه نظری و 
که معمار و طــراح آرامگاه هر  وجــودی بزرگانی 
یک از آنان بوده، در نقش مقبره شان متجلی 
نموده است. به عنوان مثال در 1338 آرامگاه 

حکیــم عمر خیــام را مبتنی بر اصــول ریاضی و 
کرده است. مثلثاتی خیام، محاسبه و طراحی 
کتــاب »نگاهــی به ایــران« در مورد بنای   او در 
آرامگاه نادر شــاه افشار می نویسد: ماده اصلی 
کوهسنگی  ساختمان از سنگ خارای منطقه 
کاره  است، این  مشــهد، مشــهور به ســنگ هر 
ســنگ یکــی از مقاوم  ترین ســنگ هایی اســت 
کــه در ایران وجــود دارد، او دلیل این انتخاب 
را اشــاره بــه صابت و عظمت نادر شــاه افشــار 
کلی  می داند«. او در ادامه می نویســد: »شکل 
و مقبره نادر به شــکل شــش ضلعی متناسبی 
کــه، شــکِل ســیاه جادرهایــی را تداعــی  ســت 
که  می کنــد، دلیــل این امــر همین نکته اســت 

کاخ در زیر چادر زندگی می کرد. نادر به جای 
پیشینه	نقاشی

و  مـــــــناظر  از  نقاشــی  بــه  معمــاری  کنــار  در 
و  می پــــــــــــــرداخت  ایــران  روستاهـــــــــای 
نمایشــگاه هایی از ایــن آثــار خــود در ایــران و 
کرده اســت. آثــار وی در  ج از ایــران برپا  در خــار

نمایشگاهی در دانشگاه ماساچوست در سال 
کنــار آثار هنرمندانی چون پیکاســو و  1972 در 
دالــی بــه نمایــش درآمــد. در ایــن نمایشــگاه 
گذاشت  کافه های خط به نمایش  تابلویی از 
کــه در آن از خطــوط مــوازی و پــر پیــچ و تــاب 
کــه هیچ همدیگــر را قطع نمی کنند، اســتفاده 
کرده بود. دانشــگاه هایی مثلMZT، هاروارد، 
واشــنگتن و برکلی مجموعه ای از نقاشی های 
می کننــد.  نگهــداری  و  کــرده  گــردآوری  را  او 
همســر سابق وی معصومه سیحون نیز نقاش 
است و بیش از 7۰ سال سن دارد و شگرد وی 

کشیدن نقاشی های مدرن است. در 

ثار معماری                برخی از آ
کلنل محمد تقی خان پسیان   آرامگاه 

و بعضــی دولتمــردان   مقبــره عبــاس میــرزا 
قاجار

کمال الملک در نیشابور           آرامگاه 
 ساختمان بانک سپه در تهران     

ون ن سی ناها ماندگار هو
مهنــدس	هوشــنگ	ســیحون	در	31	مرداد		1299	در	تهــران	به	دنیا	آمد.	تحصیــات	معماری	خود	
کانادا	 را	در	دانشــگاه	تهران	و	دانشــکده	هنرهای	زیبای	پاریس)بوزار(	انجام	داد،	وی	در	ونکوور	
کلمبیا	از	دنیا	رفت. زندگی	می	کرد		و	5	خرداد	1393	)26	مه	2014	میادی(	در		ونکوور،	بریتیش	

بی	مناسبت	نخواهد	بودنگاهی	به	زندگی	نامه	و	بناهای	ماندگار	او		داشته	باشیم.
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 بنای موزه توس )1347(
 مرکز فرهنگی یزد

مقبره فردوسی بزرگ
بازســازی و طراحی آرامگاه فردوســی در توس 
ح پیشین، در سال 1347 بود. این  بر پایه طر
بنا یادمانی اســت در توس در شــمال مشــهد 
که توسط  ک جای ابوالقاســم فردوســی  در خا
ح پیشــین آن  هوشــنگ ســیحون بــر پایــه طر
کمی تغییرات در  که توســط حســین لــرزاده بــا 
ابعــاد و انــدازه و تزئینــات طراحی و بازســازی 
کنونی آرامگاه در سال 1313  شد. ســاختمان 
گشایش  هم زمان با آیین های هزاره فردوسی 
یافت. آرامگاه که به شکل بناهای پرسپولیس 
پاســارگاد ســاخته شــده  کــورش در  و مقبــره 
که  اســت از ســه قسمت تشــکیل شــده است 
اولیــن بخــش آن، میانی ترین بخش اســت و 
از ســنگ قبــری از جنس مرمر بــه ابعاد 1.5×1 
متــر و حــدود ۰.5 متــر ارتفــاع تشــکیل شــده 
گرفته  اســت و در مرکز در ســکوی مرمــری قرار 
اســت. بخش دوم شــامل تاالری مربع شــکل 
که از سنگ مرمر ساخته شده و داخل  اســت 
گشته است و چهار ستون  کاشــی تزئین  آن با 
بلند با دو ســر ستون بزرگ در چهارگوشه این 
تاالر موجود می باشد و تصویر مردی بالدار در 
گشــته  بــاالی ضلع جنوبی بنای اصلی ایجاد 
گی های پرســپولیس را بیشتر به  که ویژ اســت 
یاد می آورد و ســومین بخــش محوطه پلکانی 
که اتــاق روی  پوشــیده از ســنگ مرمــر اســت 
گرفته اســت و تعــداد زیادی از اشــعار  آن قــرار 
گشــته اســت  فردوســی روی دیــوار آن حــک 
کــه حســین حجار باشــی زنجانی سنگتراشــی 
اســت  داده  انجــام  را  قبــر  و  بنــا  ســنگ های 
کــه بــه خــط  و ســنگ نوشــته های آرامــگاه را 
نســتعلیق و از اشعار فردوســی می باشد از آثار 
طاهــرزاده اســت. و طراحــی معمــاری آن اثــر 

هوشنگ سیحون است.
 

آرامگاه بوعلی سینا در همدان)1۹51(
از بهتریــن و مشــهورترین آثــار ســیحون بنای 
کار طراحی اش  که  یادبود ابوعلی ســینا اســت 
کــرد و اجــرای آن را  را در ســال 1328 شــروع 
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ح از  در ســال 1331 بــه پایــان رســاند. ایــده طر
کــه همزمان  گرفته  کاووس الهام  گنبــد  بنــای 
با زندگی حکیم ســاخته شده است. او در این 
بنــا از ســنگ  های عظیــم و حجیــم و تیرهــای 
بتنــی افقی بــه شــکلی نمایــان )expose( بهره 
ح ج یادبــود همان طر  جســته اســت. نمای بر
 گنبد کاووس  که به شکل بسیار ظریف و کشیده 
آن را استرلیزه کرده و سپس کاهک متناسبی را 
که بی شباهت به کاهک های موشکی امروزی 

نیست، بر سر آن کار گذاشته است. 
کاهک به ســتون  های باریک  جزئیــات نصب 
که ایــن اجزا را به  و ظریــف و بلنــد و طریقه ای 
هــم می  پیونــدد و فرو رفتن »میــل « در داخل 
ســاختمان بسیار جالب و دیدنی است و تمام 
قســمت  های بنــا از جزییــات معمــاری بســیار 
کل بــر  ســنجیده و غنــی برخــوردار اســت و در 
کید می  ورزد.  ســبک » بروتالیســم « اروپایی تا
کــه مجموعه معماری بنا ســاده  بــا وجود این 
اســت، ولــی از بیانــی معمارانــه و بســیار قوی، 
بــرای مدتــی مســحور می  کنــد،  را  انســان  کــه 
برخــوردار اســت . این همان احســاس فضای 
که حکــم او درمان همه   معنــوی بوعلی اســت 
خوبــی  بــه  ســیحون  هوشــنگ  دردهاســت. 
موفق می  شــود خصوصیات جاودانه و جهانی 
نمایــش  بــه  معمارانــه  فضایــی  در  را  حکیــم 
بگــذارد. ســنگینی و ابهــت حجــم مکعبــی بــا 
کلفت و سنگ  های عظیم  کوتاه و  ستون  های 

به مثابه حکمت حکیم در ترکیب با شــفافیت 
کــه عروج  ج بــا ســتون  های باریــک و بلنــد،  بــر
کسپرســیو این  ذهــن و فکر را می نماید، بیان ا
معمــاری اســت. بنــا در نهایت ســادگی دارای 
شــده  مطالعــه  بســیار  ســاختمانی  جزییــات 
کــه قــدرت خاقــه و تصــورات  و جالبــی اســت 
ســیحون را در شــناخت و اســتفاده صحیــح از 
کارگیری مصالح و ادغــام آن ها در به وجود  بــه 
آوردن فضایــی مناســب بــرای آرامــگاه بوعلــی 
ســینا را نشــان می  دهــد. پان ســاختمان هم 

حالت یک » البیرنت « را دارد.
 

آرامگاه خیام در نیشابور)133۸(
عــدد  اولیــن   1۰ عــدد  دارد،  پایــه   1۰ بنــا  ایــن 
دورقمی ریاضــی و پایــه اصلــی اعــداد اســت. از 
هــر پایــه دو تیغه مورب بــه صــورت مارپیچ به 
کنند،  ســمت باال مــی  رود تا بــا یکدیگر تاقــی 
ســقف بنا را بسازند و از ســمت دیگر فرود آیند 
که خود یکی از اشــکال پیچیده ریاضی است. 
ایــن شــکل هندســی و عــدد 1۰ هــر دو ســمبل 
دانش ریاضی خیام اســت. بر خــورد تیغه  ها با 
یکدیگر، فضاهایی پر و خالی و به خصوص در 
که  باال ســتاره  هایی درهــم را به وجود می  آورد 
از البه الی آنها آســمان آبی نیشابور پیدا است 
گنبــد، ســتاره  ها  و بــه تدریــج بــه طــرف نــوک 
کوچکتــر می شــوند و درآخــر یک ســتاره پنج پر 
کامــل می کنــد. ایــن ســتاره ها و نقــش  آنهــا را 

بــه شــخصیت منجــم خیــام  آســمان، اشــاره 
دارند.

و امــا برخــورد تیغه  هــا بــا هــم، ده لــوزی بزرگ 
بــه خــط  کاشــی  کاری هایی  بــا  کــه  می  ســازند 
نستعلیق شکســته و به روش خطاطان بزرگی 
مثــل میرعمــاد، بــه شــکل انتزاعــی و مــدرن از 
که شکسته  رباعیات خیام پر شــده اند. از آنجا 
کامــا ایرانــی اســت، ایرانــی  نســتعلیق خطــی 

دوست بودن شاعر در بنا لحاظ شد است.
کرد  رباعیــات را اســتاد جال همایــی انتخاب 
و زیبانویســی ها توســط مرتضــی عبدالرســولی 
انجام شد. در تاریخ معماری ایران این اولین 
که خط شکســته نستعلیق در تزئینات  بار بود 
کار می رفــت. از داخل نیــز همین  یــک بنــا بــه 
گل و برگ و پیچک،  لوزی ها پر از شعر با نقش 
کاشــی معرق تزیین شــدند و تماما اشاره به  با 

شخصیت شاعر خیام دارند.
گفته اند: "دور تا دور  استاد ســیحون در جایی 
کنار چشمه ســارها، یک دایره وســیع  ج در  بــر
ج ســاخته شــد. همه از ســنگ  به مرکز خود بر
گرانیــت بــا اجزاء مثلثــی شــکل و تورفتگی ها و 
که تا اندازه ای شکل خیمه  برون آمدگی  هایی 
را تداعــی می  کننــد و ایــن اشــاره بــه نــام خیام 
اســت. چون پدرش خیمــه دوز بود و نام او به 

همین مناسبت انتخاب شد. "
کاشــی فیروزه  "از طــرف دیگــر حوض  هــا ]را[ بــا 
کــه در مجمــوع قســمتی از ســتاره را  ]داریــم[ 
نشــان می  دهند، به تعــداد هفت پر به مفهوم 
هفــت فلــک و هفت آســمان و هفت تپــه ]که[ 
ک و نجوم، دانش دیگر خیام  باز اشــاره به افا
اســت. روی هم رفته مجموعــه در یک حال و 
هوای شــاعرانه با درختان تنومند در اطرافش 
کــه خواســت خود  ســاخته شــد و همــان طور 
کاما باز است و مزارش ]در[ بهاران  خیام بوده 

گل افشان."
             

کمال الملک آرامگاه 
در جــوار آرامــگاه عطــار نیشــابوری و در میــان 
باغــی در حومــه شــهر نیشــابور واقــع اســت و 
در ســمت غــرب آرامگاه خیــام و بــه فاصله دو 
کیلومتــری از آن واقــع اســت. طــراح این بنای 

یادبود استاد هوشنگ سیحون است.
ایــن بنا در نقشــه از دو مدول )پیمون( مربعی 
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شکل تشکیل شده است و مستطیلی با تناسب 
1 بــر 2 را می ســازند. اضــاع مربــع در نمــا بــا یک 
قوس نیم دایــره خود نمایی می کنند؛ حجم بنا 
که بر روی اقطار مربع زده  از قوس هایی متقاطع 
که این فوس های متقاطع،  شده اند پدید آمده 
که در معماری ســنتی  »تاق های چهاربخش« را 
ایــران بســیار دیده شــده اند را تداعــی می کنند و 
احتمــااًل منبع الهام طراح نیز بوده اســت. طراح 
که  بــا بهره گیــری خاقانــه از قــوس و با پیچشــی 
نتیجــه ای  بــه  کــرده،  ایجــاد  آن  کلــی  ایــده  در 
 متفــاوت بــا هندســه ای پیچیــده دســت 

ً
ظاهــرا

ح مبتکرانــه به مدد ســازه  یافته اســت. ایــن طــر
پوسته ای بتنی اجرا شده است.

کمــال الملک دو نــوع قوس به  در بنــای یادبــود 
ح زیر دیده می شــود. شــش قوس نیم دایره  شــر
کــه نســبت دهانــه بــه ارتفــاع آنها 1 بــه 1/2  نمــا 
کــه بــر روی اقطار  اســت، چهــار قــوس متقاطــع 
کــه در پایین  دیده می شــوند. الزم به ذکر اســت 
کوتاه تر  قوس هــای اصلــی نما از روبــرو دو قــوس 
کــه در واقــع تاقــی قوس های  نیــز وجــود دارنــد 
حجــم  گفــت  بتــوان  شــاید  هســتند.  متقاطــع 
کلی بنا از پوســته ای ســه بعــدی در فضا حاصل 
کــه در یــک حرکت نــرم دو نوع قوس  آمده اســت 
یاد شــده را بــه هم پیوند می دهند. این قوســها 
و پوشش آنها در باال، اشکال هندسی مخروطی 
که ابتکاری هندســی  شــکلی را بوجــود آورده اند 
بــوده، اوج خاقیــت معمــاری را در بهره گیــری از 
عناصــر معمــاری ســنتی ایــران در ترکیبی جدید 
و موزون نشــان می دهد. در ایــن بنا نیز همانند 
آرامگاه خیام هندســه نقشی شــایان توجه دارد 
و پیونــد عمیق این بنا را با نظام معماری ایرانی 

کرده است. برقرار 
آرامــگاه  بــرای  شــده  اســتفاده  تزیینــات 
نقــوش  کــه  اســت  معــرق  کاشــی  کمال  الملــک 
آنهــا بســیار هنرمندانــه بــر روی ســطوح منحنی 
خــط  ســمت  بــه  و  شــده اند  گرفتــه  بــکار  نمــا 
کوچک تر  کوچــک و  تقــارن قوس ها ایــن نقوش 
می شوند. به گفته طراح، کاشی معرق، معماری 
کمال  الملک را یادآور  کاشــان یعنی محــل زادگاه 
کلــی بنــا و تزیینــات و همچنیــن  می شــود. فــرم 
کاشــی ها، هارمونی بــس عجیــب بــا بنــای  رنــگ 
مجاور یعنی آرامگاه عطار دارد، به طوریکه شاید 
بازدیدکننــده در بــدو ورود بــه بــاغ و در نگاه اول 

کند! آن دو را دو جزء از یک بنا درک 
ســایر  همچــون  کمال  الملــک  مــزار  ســنگ 
آرامــگاه  در  ســیحون  کــه  مــزاری  ســنگ های 
کرده اســت، یکپارچه  ظهیرالدوله تهران طراحی 
بــوده، در  بــا بافــت خشــن  گرانیــت و  از ســنگ 
دار  زاویــه  و  مرتفــع  کــه  ســنگ  بــاالی  قســمت 
از  برجســته ای  نقــش  شده اســت،  تراشــیده 
گرد ایشان مرحوم استاد  کمال الملک توسط شا

گردیده  است. ابوالحسن صدیقی حجاری 

آرامگاه نادرشاه)1۹5۸( 
مجموعه باغ و موزه آرامگاه

ســاختمان جدیــد آرامــگاه نــادر شــاه افشــار بــه 
گزارش میراث خبر در تاریخ 12 فرودین ماه سال 
1342 با حضور پهلوی دوم به همت انجمن آثار 

ملی در باغ نادری بازگشایی شد.
نــادر شــاه افشــار فاتــح دهلــی در هنــگام حیــات 
خود دســتور به ســاخت آرامگاهــی کوچک در باال 
کوچک در ســال  خیابان مشــهد داد. این آرامگاه 
1145 هجــری قمــری در مجاور چهارباغ شــاهی و 
گل ساخته شد.  روبروی حرم امام ضا از خشت و 
موزه نادری در قسمت اصلی بنای یادبود آرامگاه 
افشــار در 2 تــاالر بــه منظــور معرفــی آثــار تاریخــی 
گرفته اســت. ایــن بنــا بــه همت  ایــن دوره شــکل 

انجمن آثار ملی در سال 1342 خورشیدی توسط 
مهندس سیحون طراحی و ساخته شده است.

تندیــس نادر شــاه ســوار بر اســب به همــراه تنی 
چنــد از ســربازانش بــر فــراز یــک حجــم ســنگی 
مرتفع توسط مجسمه ساز شهیر ایرانی زنده یاد 
استاد »ابوالحسن صدیقی« ساخته شده  است. 
تاالر شــماره 1: این تاالر به انواع ساح های دوره 
افشــاریه، تابلوهای نقاشی از نادر و صحنه های 
کاری ماننــد زیــن و بــرگ  جنــگ، وســایل ســوار 
اســب از دوره افشــاریه تــا قاجاریه، چند نســخه 
خطــی از جملــه تاریخ جهانگشــای نــادری و دو 
که روی  شمشــیر متعلــق به نادراختصــاص دارد 
کلمه »الســلطان نــادر« حک شــده و روی  یکــی 
کوب شده اســت: شــاه  دیگرایــن بیــت شــعر طا
شــاهان نــادر صاحــب قــران هســت ســلطان بــر 
ســاطین جهــان ایــن شمشــیر در دشــت مغان 
بــه ســال 1148 هجــری در روز تاجگــذاری نادر از 

طرف ملت ایران به وی هدیه شده  است. 
بــه   1373 ســال  در  تــاالر  ایــن   :2 شــماره  تــاالر 
مجموعه اضافه شــد و در آن انواع سکه، ظروف 
و دیگــر اشــیای اهــدای از دوره صفویــه تا معاصر 
گوشــه  بــه نمایــش در آمده اســت. همچنیــن در 
شــمالی آرامــگاه نــادر آرامــگاه محمد تقــی خان 

پسیان سردار خراسان قرار دارد.
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رویدادهــا و اتفاقــات جهانــی روز بــه روز اثرات 
نیرومنــد خــود را بــر اقتصــاد جهانــی نمایــان 
می ســازد. بــه نظر می رســد انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا، خروج انگلســتان از اتحادیه 
قــدرت  کســب  خاورمیانــه  مســائل  اروپــا، 
انحصاری توسط اردوغان در ترکیه، انتخابات 
پیــش روی آلمــان و... باعــث شــود دیگر ورق 
کــه قبــًا حــرف اول را در  کشــورهایی  بــه نفــع 
اقتصــاد جهــان می زدنــد، برنگــردد. از ســوی 
کــه با روح  گرایــش بــه ســمت ملی گرایی  دیگــر 
کامًا در تضاد اســت در  جهانی شــدن اقتصاد 
کشــورها در حال شکل گیری است در  برخی از 
که  ح می شود  چنین شــرایطی این سؤال مطر
کدام ســمت پیش می رود؟  اقتصاد جهانی به 
کشــوری مانند  آیــا انتخــاب یــک فــرد در رأس 
آمریکا، فرانســه یا حتی آلمان می تواند جهانی 
شــدن را به ســمت ملی گرایی ســوق دهد؟ آیا 

ملی گرایی آفتی برای جهانی ســازی اقتصاد به 
شمار می رود؟ یا اینکه نظم نوین جهانی تابع 
که نمی توان به سادگی آن را  متغیرهایی است 
کلی اقتصاد جهانی در سال  تغییر داد. به طور 

2۰17 آبستن چه حوادثی است؟
در این ارتباط دیدگاه چند تن از صاحب نظران 
و تحلیلگــران اقتصــادی را پیرامــون وضعیــت 
که  اقتصاد جهانی در ســال 2۰17 جویا شــدیم 

در این شماره از نظرتان می گذرد.

نقش تعیین کننده بانک های

 سرمایه گذاری آمریکا
دکتــر	بهمــن	آرمان:	 
نــه  پرســش  ایــن 
تنهــا بــرای مــا بلکــه 
جهــان  تمــام  بــرای 
کــه  اســت  ح  مطــر

کاهــش  ملی گرایــی،  ماننــد  رویدادهایــی  آیــا 
جدیــد  قــدرت  شــکل گیری  آمریــکا،  هژمونــی 
بــا هــم ارتبــاط دارنــد. بــه عبارتــی آیــا خــروج 
کارآمدن یک  انگلســتان از اتحادیه اروپا، روی 
گروه های  جریــان سیاســی در آمریکا و تقویــت 
یــک فضــای  کــم شــدن  از حا کــی  ملی گــرا حا
جدیــد اســت. من شــخصًا بــه این امــر معتقد 
نیســتم، زیرا اقتصــاد جهانی یا جهانی شــدن 

اقتصاد عمًا اتفاق افتاده است.
کــه جهانی شــدن اقتصاد  واقعیــت این اســت 
بــه شــکل ریشــه ای انجــام شــده اســت و بــه 
حرف هــای  رفــت.  نخواهــد  بیــن  از  ســادگی 
گفته شــد  بســیاری در زمــان انتخابــات آمریکا 
که همــه آنهــا در عمل به  گفــت  امــا نمی تــوان 
که دیدیم فرمان  گونه  نتیجه می رســد. همان 
اتبــاع  ورود  از  جلوگیــری  خصــوص  در  آمریــکا 
کشــور بــه آمریــکا با مشــکل روبرو شــده  هفــت 

جهانیشدن
اقتصاد
یاملیگرایی؟
NOGLOBAL
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کشورهای  اســت. در ساختار سیاسی و اداری 
در  تنهــا  قــدرت  ریشــه دار،  دموکراســی  دارای 
اختیار یک شخص نیست بلکه قدرت تقسیم 
شــده است و برخی از مشــاغل به هیچ عنوان 
ارتباطــی بــا رئیــس جمهــور ندارنــد. از ســوی 
دیگر تولید، جهانی شــده اســت. این مســئله 
ابتــدا بــا اتحادیــه زغال ســنگ و فــوالد در اروپا 
ایجــاد شــد. ســپس بــازار مشــترک و اتحادیــه 
کــه آنها به  گرفــت. علت ایــن بود  اروپــا شــکل 
دالیلــی نمی توانســتند با دو رقیــب خود یعنی 
کننــد. به همیــن دلیل  ژاپــن و آمریــکا رقابــت 
کشــورهای اروپایــی بــا یکدیگر متحد شــدند. 
بــازار  کــه  در حــال حاضــر مشــاهده می کنیــد 
کار، یک بازار تقسیم شده است. برای  جهانی 
مثــال در اروپا لــوازم خانگی تولید نمی شــود و 
کــره جنوبی  تولیــد این نــوع از محصــوالت در 
متمرکز شــده اســت. بنابراین اقتصاد، جهانی 
شــده اســت. زیرا تولید در مقیاس های پایین 
اقتصــادی نیســت و بایــد بازار بزرگتــری تغذیه 
شــود. عــاوه بــر این روابطــی به وجــود آمده و 
کمــه آمریکا  ضلــع دیگری بــه تعیین هیأت حا
گذشــته شــرکت های  اضافــه شــده اســت. در 
نفتی، خودروسازها و شرکت های تولیدکننده 
تعییــن  را  آمریــکا  کمــه  حا هیــأت  جنگ افــزار 
کنون بانک های ســرمایه گذاری  می کردند اما ا
به عنوان یک نهاد چهارم اضافه شــده است. 
خ  نــر ارز،  قیمــت  ســرمایه گذاری  بانک هــای 
برابــری ارزهــا، قیمت طا، نفــت و... را تعیین 
بــزرگ  ســرمایه گذاری  بانــک   1۰ از  می کننــد. 
جهــان، چهــار بانــک اول آمریکایی اســت. به 
کنترل هــا بــه شــدت در حــال انجــام  عبارتــی 

است.

غول های تأثیرگذار 
در اقتصاد جهانی

ترامــپ انتخــاب  	 جامســاز:	 محمــود	  دکتــر	
شــمار  بــه  جهــان  ســطح  در  شــگفتی  یــک   
می رود. در آن زمان هیچ یک از ســازمان های 
تصــور  جهــان  ســطح  در  آمارگیــری  ح  مطــر
کرســی ریاســت جمهوری  نمی کردند ترامپ بر 
آمریکا تکیه بزنــد حتی در مورد برگزیت چنین 

تصوری وجود نداشت.
ح این موضوع از ســوی بوریس جانســون  طــر

را  همــه  بریتانیــا  فعلــی  خارجــه  امــور  وزیــر 
متعجــب ســاخت زیرا ایــن اتحادیه بــه عنوان 
یــک قدرت بایــد در برابر قدرت چیــن و آمریکا 
کمال شــگفتی طی  عرض اندام می کرد. اما در 
ج  یــک رفرانــدوم، بریتانیا از اتحادیــه اروپا خار
گــر چــه پــس از برگــزاری رفراندوم رشــد  شــد. ا
اقتصــادی انگلیــس و اتحادیه اروپــا با افزایش 
کرد و  روبرو شــد اما پس از آن ســیر نزولی پیدا 
در درازمدت این مســئله به زیــان آنها خواهد 
کشــورهایی  بــود. بــه نظــر می رســد در ادامــه 
بدهــی  کــه  ایتالیــا  و  اســپانیا  یونــان،  ماننــد 
هنگفتــی بــه اتحادیــه اروپــا دارنــد بــه تدریــج 
زمزمــه خــروج از اتحادیــه اروپــا را ســر دهنــد. 
این مســئله تضعیف اتحادیه اروپا را به دنبال 

خواهد داشت. 
بــه هــر حــال مســائل سیاســی و اقتصــادی 
کــرد. در حــال  را نمی تــوان از هــم تفکیــک 
حاضــر اقتصــاد در دنیا، به اقتصاد سیاســی 
بــزرگ،  اســت. ســازمان های  تبدیــل شــده 
خصــوص  بــه  چندملیتــی  شــرکت های 
گــوگل،  اپــل،  ماننــد  مجــازی  شــرکت های 
کــه  هســتند  غول هایــی  توئیتــر  و  فیســبوک 
سیاســت های  تعییــن  در  تصمیماتشــان 
بــزرگ  کشــورهای  خارجــی  و  داخلــی 
بســیار  و...  اروپــا  اتحادیــه  و  آمریــکا  ماننــد 
انتخــاب  کلــی  طــور  بــه  اســت.  تأثیرگــذار 
هیــچ  کــه  بــود  مطالباتــی  حاصــل  ترامــپ 
دموکرات هــا  و  جمهوری خواه هــا  از  یــک 
بخــش  مطالبــات  نداشــتند.  توجــه  آن  بــه 
کــه در فراموشــی  عظیمــی از جامعــه آمریــکا 
آمریــکا  جامعــه  امــروزه  می بردنــد.  ســر  بــه 
شــکاف  و  نــدارد  را  قبــل  آســایش  و  راحتــی 
طبقاتــی باالســت. هــر چنــد ســطح زندگــی 
طبقه متوســط یــا پایین آمریکا بســیار باالتر 
کشــور توســعه یافته  از طبقــه متوســط یــک 
پس انــداز  نوعــی  بــه  آمریــکا  در  اســت. 
اجبــاری وجود دارد و مردم بر اســاس پولی 
کــرد، زندگی  کــه در آینــده دریافــت خواهند 
می کننــد امــا به مرور زمان اختافات بســیار 
دامــن می زنــد  افزایــش مطالباتــی  بــه  زیــاد 
کــه ســال ها فروخــورده شــده اســت. اولیــن 
بین المللــی  پروتــکل  از  خــروج  ترامــپ  کار 
کشــور   9۰ امضــای  کــه  بــود  زیســت محیطی 

از  ترامــپ  همچنیــن  داشــت.  را  جهــان 
پیمــان تجــاری از پیمــان تجــاری اقیانوس 
کشــورهای آســیای جنــوب  کــه   )TPP( آرام
کــره جنوبــی، تایوان،  شــرقی ماننــد ژاپــن، 
مکزیــک،  ســنگاپور،  برونئــی،  ویتنــام، 
کانــادا، شــیلی و... عضــو آن بودنــد، بیرون 
که ترامــپ بافاصله  آمــد. از دیگــر اقداماتی 
انجــام داد امضــای محدودیت بــر مهاجرت 
کــه  داد  نشــان  مســئله  ایــن  البتــه  بــود. 
هنــوز می تــوان در خصــوص دموکراســی در 
کــرد از ســوی دیگــر ترامــپ  آمریــکا صحبــت 
را  آمریــکا  بــه  کانــادا  از  لولــه  خــط  احــداث 
کــه توســط دولــت اوبامــا بــه دلیــل مســائل 
کرد. ترامپ  زیســت محیطی اجرا نشــد، آغاز 
حــاال قصــد دارد آمریــکا را دوبــاره بســازد و 
گردانــد.  قــدرت و اقتصــاد را بــه آمریــکا بــاز 
او خــود را یــک اقتصــاددان می دانــد البتــه 
کارهــا در شــروع خــوب  ایــن  ممکــن اســت 
باشــد و تا حــدودی تولید ناخالــص داخلی 

و تقاضــا را افزایش دهد. 
برایــن اســاس پیش بینــی روشــی نمی توان از 
اقتصــاد ســال 2۰17 داشــت. شــاید انتخــاب 
تــا حــدودی  فرانســه  رئیــس جمهــور جدیــد 
معــادالت جهان را تغییر دهــد. رئیس فدرال 
رزرو آمریــکا پس از 1۰ ســال بــرای تقویت دالر، 
خ بهــره فدرال رزرو و نیم درصد  نیــم درصد نر
کوتاه مــدت بیــن بانکــی را افزایش  خ بهــره  نــر
بــا  معاملــه  طــرف  کشــورهای  کار  ایــن  داد. 
و  فــراز  در  و  می کنــد  مشــکل  دچــار  را  آمریــکا 
ُکنــد شــدن  انتقــال ســرمایه ها تأثیرگــذار و در 
یــا افزایش رشــد اقتصــادی مؤثر اســت. بدون 
شک اقتصاد در سال 2۰17 با مسائل سیاسی 
و اقتصادی مرتبط است، براساس پیش بینی 
کشور  کونومیست« رشد اقتصادی 1۰  نشریه »ا
کــه یکی از آنها  در ســال 2۰17 افزایــش می یابد 
یمن جنگ زده اســت. این امر نشان می دهد 
فعالیت هایی بــرای ایجاد صلح در یمن ادامه 
کــه  اســت  سیاســی  معــادالت  ایــن  لــذا  دارد 
معــادالت اقتصــادی را تعییــن می کنــد. به هر 
حــال بایــد منتظر مانــد و دید چــه اتفاقاتی به 
داد./  خواهــد  خ  ر خاورمیانــه  در  خصــوص 
منبــع: نشــریه اقتصاد جهان- شــماره 264 - 
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مقــررات	 از	 شــرکت	 یــک	 سوءاســتفاده	 پــی	 در	 	: اشــاره	
بــه	 کــه	موجــب	ورود	خســارت	 گهــی	مناقصــه	 آ بــه	 مربــوط	
گــزارش	 	 اســت،	 شــده	 ســندیکا	 عضــو	 شــرکت	های	 از	 یکــی	
اعضــا اطــاع	 جهــت	 اتــــفاق	 ایــن	 بــه	 مربــوط	 	  جزئیــات	

اســت شــده	 منعکــس	 	 ســندیکا	 	 مدیــره	 هیــات	  بــه	
 	بــا	توجــه	به		ضرورت	هوشــیاری	اعضــای	ســندیکا	در	مقابل
» کاربــردکار	 »شــرکت	 مکتــوب	 نامــه	 متــن	 مشــابه	 وقایــع	 	 

	منتشر	می	شود.



ر                                  اد یا   
شهریور   1396 

شماره 358

ا ق  ا    ب 
ت  ی  ا با 

	شــرح	مختصری	از	تاریخچه	
ً
  • در	ابتدا	لطفا

شرکت	محورماشین	بفرمایید.
شــرکت محورماشین )ســهامی خاص( در سال 
1372 تأســیس و در همان ســال پس از انعقاد 
کوماتســوی ژاپن بــه عنوان  قــرارداد بــا شــرکت 
نماینــده رســمی آن شــرکت وارد عرصــه تأمیــن 
کوماتســو در ایران  خدمــات فنی ماشــین آالت 
گردید و در زمینه تامین و خدمات ماشین آالت 
کشــور فعالیت نمود. در حال  معدنی و عمرانی 
حاضــر نیز عــاوه بر نمایندگی رسمی کوماتســو، 
گذشــته با شــرکت تادانو  که ســال  بــا قراردادی 
گردید نمایندگی رسمی برند  کایی منعقد  و ســا
که شــامل جرثقیل های موبایل و پشت  تادانو 
کــه غلتک می باشــد را نیز  کایی  کامیونــی و ســا
دارا اســت و بــه تامین ماشــین آالت، قطعات و 

ارائه خدمات  این سه برند می پردازد.

که	مدتی	شــرکت	محورماشین	در	 •		چه	شــد	
زمینه	فروش	ماشین	آالت	فعالیت	نداشت؟

کشــور  کــه اطــاع داریــد از ســال 9۰  همانطــور 
عزیزمــان مــورد تحریم هــای ناجوانمردانــه قرار 
کــه از آن تحریمها  گرفــت و یکی از شــرکت هایی 
متاثر شــد شــرکت محورماشــین بــود و با توجه 

بــه شــرایط آن دوره، شــرکاء خارجــی مــا اجازه 
فــروش ماشــین آالت بــه مــا ندادنــد و متعاقبــًا 
فعالیتهــای محورماشــین محــدود و صرفــًا در 
قالــب تامیــن قطعــات، خدمــات تعمیرگاهی و 

سیار و آموزش انجام شد.

•		در	حــال	حاضــر	فعالیــت	محورماشــین	بــه	
چه	صورت	می	باشد؟

از ســال 1395 بــا توجــه بــه توافقنامــه برجــام 
فــروش  و  تهیــه  فعالیتهــای  تحریمهــا،  رفــع  و 
گرفته شد و به دلیل  ماشین آالت شرکت از سر 
کوماتســو، نمایندگی تادانو  اینکه عاوه بر برند 
کایی نیز در اختیار این شــرکت اســت، پر  و ســا
قدرت تر از قبل همراه با تکنولوژی های جدید 
کســب ســهم بازار و ارائه  این صنعت به دنبال 
خدمــات مناســب بــه مشــتریان ایــن صنعــت 

می باشیم.

کردیــد	 اشــاره	 بــه	خدمــات	محورماشــین	  •
در	ایــن	خصــوص	چــه	مزیــت	ویــژه	ای	خلــق	

کرده	اید؟
گذشــته تیم ســرویس شــرکت محورماشــین  از 
کنــار مشــتریان خــود  و در  پشــتیبان  همــواره 

انی یر م  ن ا م
ی رما ت  م ر رعام   م

و مات  ا  ا    
رد  ار اعت  ت در  ود   م
ت می  ا مات ت ت  ی  ما

شــرکت محورماشــین از جمله شــرکت های 
ماشــین آالت  تامیــن  زمینــه  در  ســابقه  بــا 
کشــور اســت. این  صنعــت معدن و عمران 
قــرارداد  انعقــاد  بــا   1372 ســال  از  شــرکت 
بــه  ژاپــن  کوماتســوی  شــرکت  رســمی با 
وارد  شــرکت  رســمی آن  نماینــده  عنــوان 
عرصــه تأمیــن خدمــات فنــی ماشــین آالت 
ســال های  در  گردیــد.  ایــران  در  کوماتســو 
کشــور  علیــه  کــه  تحریم هایــی  بــا  گذشــته 
گردیــد، در زمــره شــرکت های تحریم  وضــع 
گرفــت اما بــا تــاش و پشــتکار از  شــده قــرار 
اســتمرار خدمت رسانی در عرصه سازندگی 
کشــور دســت نکشــید و در حــوزه خدمــات 
پــس از فروش به تاشــگران عرصه معدن و 
کشــور ایفای نقش نمود. حال پس  عمران 
از رفع تحریم ها و در دوره پسا برجام شرکت 
قــدرت  بــا  را  خــود  فعالیــت  محورماشــین 
وصابت بیشتر از پیش ادامه داد و در حال 
گسترش زمینه فعالیت های خود می باشد 
کــه بــه همیــن بهانــه مصاحبــه ای بــا آقای 
مهنــدس احمد شــیرخانی مدیرعامل این 

که در پی می آید. شرکت انجام داده ایم 
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تعمیــرات  دوره ای،  بازدیدهــای  اســت.  بــوده 
ســیار، خدمــات تعمیرگاهــی و تامیــن قطعــات، 
کارگیــری )اپراتوری(  آموزشــهای نگهداشــت، به 
و بهره وری از ماشــین آالت جزء بهترین خدمات 
صنعــت  ایــن  بــا  مرتبــط  شــرکت های  بیــن  در 
که البته این خدمات در دوره تحریم  می باشــد، 

محورماشین نیز استمرار داشته است. 
از  پــس  خدمــات  اول  رتبــه  تندیــس  دریافــت 
کیفیت اســتاندارد  فــروش از ســازمان بازرســی و 
تمامی عرضه کننــدگان  بیــن  در   )ISQI( ایــران 
ســال های  در  معدنــی  عمرانــی،  ماشــین آالت 

گواه این مهم می باشد. متمادی خود 
ورود  عــدم  بــه  توجــه  بــا  تحریــم  دوران  در 
ح دنیا و با عنایت  ماشــین آالت نو برندهای مطر
که ماشــین آالت معدنی و عمرانی  به این نگرش 
کشور، ابزار و سرمایه ملی می باشند محورماشین 
جهــت ایفــاء نقــش خــود در چرخــش چرخهای 
کشــور در ایــن بخــش و نگهــداری و حفاظــت از 
این ماشــین ها با تمرکز بر ارائه خدمات تعمیری 

تعمیراتــی  تیمهــای  اســتقرار  ماننــد  گســترده 
کشــور، تهیــه قطعات و  ســیار در معــادن بزرگ 
به حداقل رســاندن خواب دســتگاه ها و نیز با 
تدویــن دوره هــای آموزشــی- عملی ســرویس 
صحیــح  راهبــری  و  اپراتــوری  نگهــداری،  و 
دســتگاه، استفاده موثر و مدیریت نگهداری و 
بهره وری، همواره در ســایت مشــتریان حضور 
نیروهــای  مهــارت  و  دانــش  ارتقــاء  و  داشــته 
مرتبــط بــا ماشــین آالت را در برنامــه خــود قرار 

داده است.    

 • برنامه	های	فروش	ماشین	آالت	محورماشین
	چگونه	است؟

و  روز  دســتگاه های  فــروش  جدیــد  دوره  در 

مدلهای جدید هر کدام از گروه های ماشین آالت 
در برنامــه شــرکت محورماشــین می باشــد. ایــن 
کــه در چنــد ســال  کنــم  توضیــح را هــم اضافــه 
گذشته و با توجه به شرایط شرکت محورماشین 
کارکرده  برخی افراد اقدام به ورود دســتگاه های 
کــه مشــکاتی را  کردنــد  کشــور  و دســت دوم بــه 
که  بــرای پیمانــکاران و مشــتریان به وجــود آورد 
گرفته عمومًا  این دستگاهها از  با بررسی صورت 

کار افتاده و دچار مشکل شده اند.
اقــدام  مــوارد محورماشــین   ایــن  بــه  توجــه  بــا 
کــه عــاوه  کــرده اســت  بــه تامیــن ماشــین آالتی 
بــر تکنولــوژی روز، منطبــق بــا شــرایط اقلیمــی و 
کشور باشد و ضمانت خدمات  خصوصًا سوخت 
که  پــس از فــروش مــا موید ایــن موضوع اســت. 

البته سابق بر این نیز چنین بوده است.

رقبــا	 بــا	 محورماشــین	 تمایــز	 شــاخص	های	  •
چیست؟

ارائه خدمات مناســب و مطابق با استاندارهای 

بین المللــی توســط تیمهــای ســرویس شــرکت، 
کیفیــت مطلــوب محصــوالت از برندهــای معتبر 
گــی محورماشــین  ژاپنــی، مهمتریــن تمایــز و ویژ
ســالهای  در  البتــه  می باشــد.  صنعــت  ایــن  در 
کشور،  گذشته با توجه به شرایط محورماشین و 
کشور  کره ای و هندی وارد  ماشــین آالت چینی، 
کــه اساســًا امــکان تامیــن مســتمر نیاز  شــده اند 
کثــری مشــتری در عملکــرد را نداشــته اند و  حدا
که مهمترین شاخص  در خدمات پس از فروش 
موفــق  می باشــد  خریــد  بــرای  تعیین کننــده 
عمــل نکرده انــد. بــا توجه بــه امکان اســتفاده از 
کوماتســو، تادانــو و  کامــل شــرکتهای  پشــتیبانی 
کایی به عنوان برترین تولیدکنندگان ژاپنی،  ســا
جهت دســتیابی به مدیریت بهینه بهره برداری 
و مدیریــت ایمنــی و عملکــرد ماشــین آالت، تنها 
در پشــتیبانی چنیــن محصوالتــی قابــل تامیــن 
و ارائــه خواهــد بــود و الزم اســت پیمانــکاران و 

مدیران اجرایی بیشتر مورد توجه قرار دهند. 
در زمینه خدمــات تعمیرگاهی همواره تعمیرات 
انجام شده توسط محورماشین از نظر استاندارد 
کیفیت مورد انتظار در صدر تعمیرات  ســازنده و 
کامل دستگاه  کشور بوده و می باشــد، تعمیرات 
که به اورهال یا تعمیرات اساســی معروف اســت 
معمــوال در نمایندگــی دیگــر برندها و یــا حتی در 
که بخش  بازار به ندرت انجام می شــود در حالی 
کیفیــت اورهــال مــا بــه  اورهــال محورماشــین و 
کیفیــت برتــر تعمیــرات همیشــه توســط  عنــوان 
حتــی رقبــا تصریــح شــده، امکانــات تعمیرگاهی 
کشــور تقریبــا  مــا ماننــد بخــش تســت موتــور در 
بی رقیب است. تعمیرگاه و دانش فنی تعمیراتی 
ســطح  باالتریــن  در  همیشــه  محورماشــین 
که در ارزیابی های ســازمان  می باشــد به طــوری 
کیفیــت اســتاندارد ایــران ISQI طــی  بازرســی و 

تعمیـــرات	 دوره	ای،	 بازدیدهـــای	 	
و	 تعمیرگاهـــی	 خدمـــات	 ســـیار،	
آموزش	هـــای	 قطعـــات،	 تامیـــن	
نگهداشت،	به	کارگیری	)اپراتوری(	
ماشـــین	آالت از	 بهـــره	وری	  و	
	جـــزء	بهتریـــن	خدمـــات	در	بیـــن	
شـــرکت	های	مرتبط	با	این	صنعت	
که	البته	ایـــن	خدمات	 می	باشـــد،	
در	دوره	تحریـــم	محورماشـــین	نیـــز	

اســـتمرار	داشـــته	است.	
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خدمــات  امتیــاز  بیشــترین  اخیــر  ســال  چنــد 
پــس از فــروش را در بیــن همــه نمایندگی هــای 
کــرده اســت بــه عنــوان  کســب  کشــور  موجــود 
گذشــته امتیاز خدمات تعمیرگاهی  مثال سال 

محورماشین 98 از 1۰۰ بوده است.
مــا،  تمایــز  شــاخص های  از  دیگــر  یکــی 
ســرمایه گذاری در یادگیــری و انتقال تکنولوژی 
ماشــین آالت جدیــد و تربیــت نیروهــای فنــی و 
متخصص و ســپس اقــدام بــه واردات و فروش 
ماشین آالت می باشــد. به طور مثال از ابتدای 
کنــون جــدا از دوره هــای مدیریتی  ســال 94 تــا 
کارشناســان  و  آمــوزش  مدرســان  مهارتــی،  و 
محورماشین در بیش از 7 دوره آموزشی مرتبط 
کوماتســو در  که توســط  بــا ماشــین آالت جدید 
که  ج از ایران و همچنین 12 دوره  آموزشــی  خار
کوماتســو،  در داخل ایران توســط شــرکت های 
گردیده بــه میزان 1۰4۰  کایی برگزار  تادانــو و ســا
نفر ســاعت شــرکت و بــا بروزرســانی دانش خود 
بیــش از 42 دوره آموزشــی به میــزان 368۰ نفر 
ســاعت آمــوزش بــه تکنســین های فنــی و تیــم 
پشــتیبانی فنــی منتقــل و ایــن تیم هــا را جهت 
آمــاده  کامــا  از محصــوالت جدیــد  پشــتیبانی 

نموده است. 

• چــه	برنامه	هایی	بــرای	آینــده	فعالیت	های	
محورماشین	دارید؟

برنامه شرکت محورماشین در سه اصل اساسی 
مشــتری مداری   -1 می شــود:  خاصــه  کان 
از  پــس  خدمــات  کیفــی  ســطح  باالتریــن  در 
فــروش 2- بزرگترین تامین کننده ماشــین آالت 
کوماتســو در منطقــه )تولیــد  عمرانــی، معدنــی 
در  بــازار  از  ســهم  باالتریــن   -3 صــادرات(  و 
کشور   صنعت ماشــین آالت عمرانی، معدنی در 

تا سال 14۰۰

گر	توضیح	و	یا	نکته	جا	مانده	ای		 •	در	پایــان	ا
دارید،	بفرمایید.

رشــد  شــاهد  نزدیــک  آینــده  در  امیــدوارم 
کشــور باشــیم و مــا هم  اقتصــادی مضاعــف در 
کوچکــی از این خانــواده بزرگ  بــه عنــوان عضو 
کشــور موثــر  بتوانیــم در توســعه امــور زیربنایــی 
کشور  کنار تاشگران عرصه سازندگی  بوده و در 

قدم برداریم.


