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علی حامد ایمان

امضاء

جان الک سخنی دارد که می گوید: »وقتی قانون به انتها می رسد، 
جباریت آغاز می شود«. اما این سخن الک چه زمانی تحقق می یابد؟ 
راستی چه زمانی قانون به انتها می رسد؟ و این که آیا ما در مرحله 

شروع قانون هستیم و یا در انتهای آن؟
همان  مبنای  بر  »قانون«،  کلمه  یک  همین  با  ایرانی  جامعه  مواجه 
رساله »یک کلمه«ای بود که مستشارالدوله نزدیک به 36 سال پیش 
از انقالب مشروطیت و 26 سال قبل از ترور ناصرالدین شاه- شاهی 
که قبله عالم، ظل ا...، سلطان صاحبقران و... نامیده می شد- نگاشته 
شد. بسیاری از صاحبنظران، رساله این اندیشمند اهل تبریز را نخستین 
سند نوشتاری آغاز مدرنیته در ایران می دانند. مستشارالدوله در این 
رساله خود، موادی از قانون اساسی فرانسه و اعالمیه حقوق بشر و 
بزرگان  و  روحانیون  به  کوشید  و  کرد  انتخاب  را  فرانسه  شهروندی 
نشان دهد که می توان هم مسلمان بود و هم این که قانون را قبول 
داشت، قانونی که به گفته وی، شاه و گدا و رعیت و لشگری در برابر 
آن برابر باشند و هیچ کس حق حکم نداشته باشد. این رساله که در 
پیشرفت  راه  بود،  استبداد  و  نیافتگی  توسعه  از  رهائی  راه  یافتن  پی 
بود که  اما طبیعی  دانست.  را در یک کلمه و آن هم »قانون« می 
این  که  چرا  نبود  ایران  مردم  برای  همواری  راه  پیشرفت،  راه  این 
جامعه با چالش های عمده تاریخی مواجه بود، چالش هایی که هم 
مسلمانی! وی را زیر سوال می برد و هم پادشاهی او را. این چالش 
ها چیزی نبود که بعدها به آن پی برده شد، بلکه از همان ابتدا هم 
مشهود بود و سرانجامش نیز برای خود مستشارالدوله تبریزی آشکارتر 
گردید. در همان زمان نگاشته شدن رساله یک کلمه، میرزا فتحعلی 
آخوندزاده نامه ای به مستشارالدوله نوشته و در آن از دو چالش عمده 
دارد  برمی  پرده  رساله  این  مسلمانی(  و  پادشاهی  بردن  سوال  )زیر 
که فوقا هم اظهار گردید. او در نامه ای که آن را »سواد کاغذیست 
نویابر سنه 1875 به جناب سرتیب میرزا یوسف خان  که در هشتم 
نویسد: »مطاعا! یک کلمه  ام« می  تبریز قلمی کرده  الوزرای  نایب 
را سراپا خواندم. کتاب بی نظیر است، یادگار خوب است، و نصیحت 
مگر  ایران  در  است.  نوشته شده  مرده  ملت  برای  لیکن  است.  مفید 
کسی به نصیحت گوش می دهد؟ در یوروپا ]اروپا[ نیز سابقن چنان 
خیال می کردند که به ظالم نصیحت باید گفت که تارک ظلم شود. 

سوت پایان قوانین!
چرا بسیاری از قوانین و مقررات اجرا نمی شوند؟!

بعد دیدند که نصیحت در مزاج 
پس  نیست.  موثر  اصلن  ظالم 
خودش... فواید اتفاق را فهمید 
یک  و  دل  یک  یکدیگر  با  و 
رجوع  ظالم  به  شده،  جهت 
سلطنت  بساط  از  گفت:  نموده 
از آن  و حکومت گم شو. پس 
در  شما  که  را  کنستیتوسیونی 
اید،  کرده  بیان  خودتان  کتاب 
و  عامه  امور  برای  ملت  خود 
آیا  کرد.  وضع  عدالت  اجرای 
ملت شما نیز قادر است که به 
ظالم بگوید: از بساط سلطنت و 

حکومت گم شو؟ هرگز!«.
به  نامه،  این  در  آخوندزاده 
رساله  این  چالش  دومین 
و  اجرای عدالت  مورد  در  نیز- 
احکام شریعت- اشاره می کند. 
ها  چالش  همین  اما  سرانجام 
زودتر از هر کسی، دامان خود 
او را  مستشارالدوله را گرفت و 
روانه حبس کرد. در شرح حال 
بارها  تبریزی،  اندیشمند  این 
را  او  که  هنگامی  اند  نوشته 
زنجیر کرده، به قزوین تبعید و 
زندانی کردند، کتاب یک کلمه 
را آن قدر بر سرش کوفتند که 
چشمانش  آن،  عوارض  اثر  بر 
وی  حال  این  با  اما  آورد.  آب 
باز از پای ننشست. او از همان 
به  ای  نامه  محبس،  درون 

مظفرالدین میرزا می نویسد که »تا قانون مستقر نشود و کار حکومت 
نظم نگیرد هر گونه تظاهر به اصالح امور، بازی های رنگارنگ است« 
که این نامه نیز باز از همان جنس نصیحت هایی به شمار می آید 
سرانجام  بود.  شده  آورده  کلمه  یک  رساله  به  آخوندزاده  نقد  در  که 
این همه نیز همان بود که در همان عمارت رکینه قزوین- که وی 
زندانی بود- تنها مانده و حتی اجازه مالقات با سایر محبوسین را هم 

نداشته باشد.

2
در  قانون،  مبحث  به  ورود  از  قرن  نیم  و  یک  گذشت  با  اما  اکنون 
عمل به این رساله، آن چنان بوده ایم که به جای یک کلمه! با تلی 
از قانون و مقررات و تبصره مواجه هستیم که همگی در سرانجام نه 
تنها نتوانسته اند راه ما را بر توسعه نیافتگی سد کرده و به مشروط 
کردن قدرت و صاحبان آن دست یازند، که چه بسا خود سبب ساز 
اند، تا جایی که بسیاری  مشکالت و چالش های متعددی نیز شده 
از صاحب نظران معتقد به مقررات زدایی هستند تا از شر بسیاری از 

آنها در امان بمانند.
اما واقعا چه شده است که ما سرانجام به این حجم از قانون و مقررات 
رسیده ایم؟! آیا واقعا به سخن »جان الک« جان بخشیده ایم و یا 
اصوال راه را اشتباهی آمده ایم؟ چرا ما اکنون با تورم قانون و مقررات 
روبرو هستیم، آن هم قوانینی که گاه مخرب و بازدارنده هستند و در 

واقع قوانینی هستند برای اجرا نشدن!
شده  زیاد  ما  کشور  در  ای  اندازه  به  مقررات  و  قانون  تورم  امروزه 
حتی  و  موازی  همتای  چندین  توان  می  آنان  از  بسیاری  برای  که 
متناقض یافت که عمل به یکی در واقع نقض دیگری است. چنین 
شرایطی- وضع قانون های فراوان و محدودکننده- عالوه بر این که 
فرد را به سرپیچی و تخلف تشویق می کند، اعتبار قانونگذاری و گام 
های بعدی او را نیز زیر سوال می برد. چنین رویکردی سرانجام باعث 
جایگزینی »حکومت با قانون« به جای »حکومت قانون« می گردد 

که عاقبا هم راه به استبداد می گشاید.
این که چرا به چنین حدی از تورم قانون رسیده ایم، می تواند ریشه 
در مسایل متعددی داشته باشد. وجود نهادها و مراکز مختلف تصمیم 
گیری، ضرورت پاسخگویی به چالش های روزانه و پیش بینی نشده، 
عدم نهادگرایی، تمرکزگرایی و وجود سیستم سانترالیسم حکومتداری، 
عدم نگرش علمی به مسایل جامعه و نیاز به تحلیل علم گرایانه آن، 
الزامات نظام سیاسی به چنین رویکردی، و خیلی از موارد دیگری که 

در نهایت تعدد و بی ثباتی قوانین و مقررات را به همراه می آورد.
از طرفی دیگر، قوانین ما عالوه بر تورم خود، با چالش های دیگری 
نیز همراه است. انعطاف پذیری، پیچیدگی، بی ثباتی، و فرسودگی از 
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پرونده-1

موضع گیری های سیاسی 
و نامناسب شدن فضای کسب و کار!

گفتگوی اختصاصی با دکتر داود بهبودی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان آذربایجان شرقی

با آن دست و پنجه نرم می  جمله چالش هایی است که قوانین ما 
کنند، که این همه تفهیم قانون را در جامعه دچار مشکل می نماید. 
عمومی  باور  و  شکل  در  قوانین  از  برخی  ما  کشور  در  چرا  که  این 
پذیرفته نمی شوند و در نتیجه میزان پایبندی به آن کاهش می یابد، 
سومین چالشی است که قوانین ما با آن مواجه هستند. برای رهایی 
از این چالش نیز بایستی مواردی را مد نظر قرار داد. از جمله این که 
در  را  به صورت شفاف-  آن هم  باید خیر مشترک-  ابتدا  در  قانون 
نظر بگیرد. قانونی که چنین خیری را در نظر نگیرد، نمی توان انتظار 
کشور  در  زیادی  قوانین  عبارتی،  به  داشت.  آن  به  را  افراد  پایبندی 
تصویب می شوند که دلیل اجرایی نشدن آنها، عدم انطباق با عقل 

جمعی )خیر عمومی( و منافع حداکثری جامعه است.
و دیگر این که تفهیم قانون در یک جامعه، یک شبه اتفاق نمی افتد 
در  آن  تا هضم  پذیرد  زمان صورت  طول  در  بایستی  امر  این  بلکه 
جامعه آسان تر گردد، در حالی که ما با قوانینی مواجه هستیم که یک 
ایجاد و یا یک شبه ملغی می گردند. در کشورهای پیشرفته-  شبه 
اقتصادی مردم در  مناسبت های  و  اقتصاد  با  قوانینی که  بخصوص 
آن،  عمومی  اعالم  و  تصوب  از  سال   5 از  پس  حتی  است-  ارتباط 
قابلیت اجرایی می یابد تا مردم فرصت عکس العمل داشته و ناگهان 
غافلگیر نگردند. برخالف کشور ما که قوانین و مخصوصا تصمیمات 
و مقررات اقتصادی یک شبه تغییر می کنند که همین امر راه را بر 
رانت های اطالعاتی و مفاسد اقتصادی هموار می سازند. یعنی همین 
تغییر ناگهانی سبب می گردد کسانی که از این موضوع اطالع دارند 
درصدد بهره مندی از آن اطالعات برآیند که دیگران از آن اطالعی 
ندارند. همین یک خصیصه قانونی سبب می شود که اجرای قانون 
را تنها به قوه قهریه تقلیل دهیم و سایر عوامل تاثیرگذار در بهبود 
قانون گرایی- از جمله خیر مشترک و تفهیم آن را- نادیده بگیریم. 
نباید فراموش نمود که قوه قهریه آخرین مرحله از اجرای قانون است 
تا عدالت را دست یافتنی نماید، نه اولین مرحله آن. قانون باید برای 
تکامل رسیدن خود- عدالت- واجد شرایطی باشد. اول این که ذات 
باشد. تدبیر و  اراده مشروع و تفهیم  تبیین،  تدبیر،  باید شامل  قانون 
تبیین همان چیزی است که اشاره به خیر مشترک و جمعی قانون 
دارد. معموال برای هر قانونی دلیلی وجود دارد که متاسفانه در خیلی از 
موارد علت آن مشخص نشده و یا خیلی مبهم و پیچیده ذکر شده که 
همین امر سبب می گردد که تبیین این قوانین با چالش مواجه گردد. 
مرجع  تا  دارد  قانون  کننده  مرجع صدور  به  اشاره  هم  مشروع  اراده 
صدور کننده خود مشروع بوده و از حوزه اختیارات قانونی خویش خارج 
نشود. تفهیم نیز اشاره به همان فهم عمومی تا مرحله هضم عمومی 
قانون در اذهان مردم و بطن جامعه دارد. و قوه قهریه تنها پس از این 
همه است که ضرورت می یابد. یعنی قوه قهریه خود یکی از حلقه 
های زنجیر پایبندی به قانون است که این زنجیره از روند وضع قانون 
شروع شده و در قوه قهریه به انتها می رسد. این روند یک پروسه 
طوالنی مدتی است که خود سبب تفهیم و پایبندی جامعه به قانون 
می گردد در حالی که در بسیاری از موارد، در پروسه قانونگذاری ما، 

این روند خیلی کوتاه و زودبازده! است.

3
و  توسعه  جهت  در  را  ما  نیاز  مورد  کلمه  یک  مستشارالدوله  گرچه 
رهایی از استبداد به درستی تشخیص داده بود، ولی عدم موفقیت ما 
در این امر نشانگر آن است که این یک کلمه! برای تحقق خود نیاز 
به الزاماتی دارد که طبیعتا ما نداشته ایم. این که این الزامات- به گفته 
آخوندزاده در نقد رساله یک کلمه- انقالب است و یا چیز دیگر، خود 
الزام به بحث و تدبیر بیشتری دارد چرا که اگر الزام آن تنها در انقالب 
بود که ما بایستی تا به حال بعد از دو انقالب- که اولی صرفا برای 
تحقق همین یک کلمه بود، و دومی نیز در تتمه آن- به اهداف ذاتی 

آن یک کلمه! دست می یافتیم.

- گفتگوی ما در رابطه با موانع موجود در حوزه کسب و کار خواهد 
بود. در ابتدا بفرمایید که جنابعالی چه تعریفی از فضای کسب و کار 

دارید؟

دکتر بهبودی: شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 11 شاخص 
نیروی  استخدام  مجوز،  وکار، کسب  آغاز کسب  عناوین  با  کوچکتر 
کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، 
تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق 
محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب 
است.  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  انجام  برای  کشور  هر  بودن 
فضاي کسب و کار در واقع یک بستر نهادي و حقوقي براي انجام 
کسب و کار )Doing Business( است که بخشي از این فضا 
مربوط به شاخص هایي است که به قوانین و مقررات بر مي گردد اما 

مهمتر از آن شاخص ها و فاکتورهاي سیاسي و نهادي است.

- به نظر جنابعالی مهمترین علل وضعیت نامناسب فضای کسب و 
کار در جامعه ما چیست؟

دکتر بهبودی: وضعیت نامناسب فضاي کسب و کار ما در رتبه جهاني 
جلوه اي است که ما از خودمان به بیرون نشان مي دهیم و یا برداشتی 
است که دیگران از ما دارند و اکثرا مربوط به بحث هاي کالني مي شود 

که در موضع گیري هاي سیاسي و نهادي نهفته است.
یک سرمایه گذار خارجي فقط قوانین و مقررات یک جامعه را مدنظر 
دنیا  نگاه  و  دنیا  به  نگاه شما  بررسي مي کند که  بلکه  قرار نمي دهد 

به شما چگونه است؛ آیا دنیا به 
شما به عنوان یک کشور همراه 
با اقتصاد جهاني می نگرد یا در 
به  شما  به  آیا  آن؛  با  تقابل 
نگاه  امن  منطقه  یک  عنوان 
کشوري  عنوان  به  یا  مي کند 
قرار  تهدید  معرض  در  که 
در  چه  اساس  همین  بر  دارد؛ 
سرمایه گذاري و چه در تعامالت 
کالن  محیط  قراردادها  عقد  و 
ما طبعا در نگاه دنیا تعیین کننده 
یا  سرمایه گذار  یک  و  است؛ 
عالوه  داخلی  اقتصادی  فعال 
ثبات  به  مقررات،  و  قوانین  بر 
سیاست ها، محترم بودن حریم 
مالکیت های مشهود و نامشهود 
آتی  انتظارات  افق  و  دارایی ها 
از رفتار دولت و سایر نهادهای 
حاکمیتی توجه می کند. در یک 
حکمروایی  تعبیر  شاید  کالم 
 Good( خوب  شهریاری  و 
نماگر    )Governance
مناسبی از فضای کسب و کار 
و  کسب  فضاي  بالعکس  یا  و 



کار نماگر مناسبی از وضعیت حکمروایی و شهریاری باشد.
اصالح  راستاي  در  خوبي  اقدامات  کشور  داخل  در  اخیر  سالهای  در 
ارتباط  این  در  مناسبي  قوانین  و  داده ایم  انجام  کار  و  فضاي کسب 
تصویب شده است. همچنین در روابط بین المللی، توافق بسیار مهم 
ایران با قدرت های برتر اقتصادی و سیاسی دنیا در قالب برجام گام 
بسیار بزرگی در این مسیر بود که البته این مسیر با خروج آمریکا از 
این توافق و وضع تحریم های حداکثری علیه ایران تا حدود زیادی 
به بن بست برخورده است. این که باعث گردیده ضریب تسهیلي که 
برجام شاهد  از  آمریکا  با خروج  نشود چرا که  داشتیم حاصل  انتظار 

بدعهدی هایی هم از سوی طرف های اروپایی گردید. 

- در این وضعیت برای بهبود فضای کسب و کار چه باید کرد؟

دکتر بهبودی: بهبود فضای کسب و کار الزامات مختلفی دارد که یکی 
از الزامات آن، شفافیت و ثبات تصمیمات دولت است. دولت به عنوان 
اقدام اول در سیاست گذاری هایش در عرصه اقتصاد هدف گذاری کرده 
بود که تورم باالی 40 درصد را مدیریت کند. شرایط اقتصاد کشور در 
این سالها تورم رکودی بود و برای مواجهه با این وضعیت، اقدامات 

اصالحی الجرم باید از کنترل تورم شروع می شد.
تصور  آنچه  از  بیش  با سرعتی  را  تورم  در  موفق شد  یازدهم  دولت 
اقتصاددانان بود کنترل کند بطوری که به یک عدد تک رقمی در سال 
95 رسیدیم. همین امر نشان داد سیاست هایی که دولت اتخاذ کرده 
موفق بوده است. اگر ما شاهد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و 
سود تسهیالت در آن دوره بودیم در پرتو مدیریت تورم بوده است و 

اگر تورم پابرجا بود چنین اتفاقاتی نمی افتاد.
باید  هم  جامعه  نهادی  و  اقتصادی  شاخص های  سایر  اینکه  ضمن 
بتوانند تسهیل فضای کسب و کار را در فعالیت های اقتصادی فراهم 
کنند. هدف دولت رسیدن به رتبه 70 در سال های برنامه ششم توسعه 
بود که شرایط پیش آمده ناشی از تحریم ها این مهم راهدف را از 

دسترس خارج نمود.

- ما شاهد رکود شدیدی در واحدهای تولیدی هستیم؛ فکر می کنید 
علت چیست؟

دکتر بهبودی: عالوه بر موارد پیش گفته یکی از چالش های موجود 
و  است  ما  تولیدی  بنگاه های  رکود، ضعف ساختاری  از  برای خروج 
البته ضعف های نهادهای مالی و پولی هم در کنارش موثر است ولی 
کسانی هم هستند که در این شرایط موفق عمل می کنند که نشان 
واحدها  اگر همه  و  دارد  فعالیت هایی هم وجود  بستر چنین  می دهد 
و  شرایط  می دهد  نشان  باشند  داشته  عملکردی  چنین  نتوانسته اند 

ویژگی های الزم را کسب نکرده اند.
ما از سال های 94 و 95 معموال به عنوان سال هایی یاد می کنیم که 
بود. بخش  ویژه در حوزه صنعت حاکم  به  اقتصاد  بر  رکود شدیدی 
کشاورزی ما خیلی تحت تاثیر مسائل این چنینی قرار نمی گیرد چرا 
که بافت مشخصی دارد و نوسانات ارزی، تسهیالت بانکی و... چندان 
در این بخش موضوعیت نمی یابد. در مقابل صنعت به شدت تحت 

تاثیر قرار می گیرد و خدمات هم تابعی از صنعت است.
به هر حال کانال های تقاضا در اقتصاد ما اعم از تقاضای موثر خانوارها 
)مصرف(، تقاضای موثر دولت )بودجه عمرانی و سرمایه ای(، تقاضای 
موثر بخش خارج )صادرات( و تقاضای موثر بانکی و پولی )اعطای 
این  از  می کنند  عمل  محدود  صورت  به  حاضر  حال  در  تسهیالت( 

رو گردش اقتصادی ضعیف است و رکود شدیدی کل اقتصاد را فرا 
گرفته که خروج از این مدار باطل نیازمند شکستن قفل حداقل یکی 
از حلقه های چهارگانه فوق است. به نظر می رسد در بسته های اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشتغال و جهش تولید که در سالجاری در حال اجرا 
هستند باید به این موضوع توجه ویژه شود. نکته مهم دیگری که باید 
از تشدید  ناشی  اخیر  اشاره کرد احساس شدت رکود در سالهای  به 
واقعی رکود نیست بلکه چون در سایه کنترل تورم، سودهای کاذب 
و صوری بنگاه ها از بین رفته و نیز رانت ها کاهش یافته لذا آنها فشار 
رکودی بیشتری احساس می کنند. با این حال واحدهایی که به رانت 
و  بهره وری  بر  مبتنی  و  نداشته  عادت  کاذب  و  تورمی  سودهای  و 
نوآوری حرکت می کنند و زمینه های دانش بنیان و ارتباط رقابت مند 
با بازار جهانی داشته اند موفق تر هستند و در حاضر نیز با تمام ظرفیت 

فعالیت می کنند.

- استان آذربایجان شرقی تا چه اندازه تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار 
دارد؟

و  نیست  کشور  رکودی  پدیده  از  فارغ  هم  ما  استان  بهبودی:  دکتر 
صنایع ما هم دچار رکود هستند. طبیعتا استان هایی که ماهیت غالب 
از  تابعی  نیز  خدمات  که  آنجا  از  و  است  صنعتی  آنان  فعالیت های 
گسترش و رونق صنعت است فشار رکودی بیشتری دارند. امیدواریم 
با حرکت هایی که انجام می شود بتوانیم بخشی از مسائل را تخفیف 
دهیم و به  تدریج این بن بست هم شکسته شود. توسعه فعالیت های 
دانش بنیان و شاخه هایی همانند ICT می تواند در این مسیر راهگشا 
باشد. توجه ویژه به رسته های پراشتغال نیز می تواند در حل سریعتر 

مشکل بیکاری جوانان کارساز باشد.

- در شرایط فعلی اقتصادی حاکم بر جامعه چه توصیه ای به صاحبان 
واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی دارید؟

نیست،  رکود  و  تورم  فقط  ما  چالش  کنم  تاکید  باید  بهبودی:  دکتر 
نارسایی های دیگری هم وجود دارد و مباحثی مثل بیکاری جوانان، 
فشار  کارزار  همه  از  تر  مهم  و  صادرات  و  بانک ها  مالی،  بازارهای 
حداکثری است که از سوی آمریکا بر علیه کشورمان راه افتاده است 
همگی جزو چالش های اقتصاد حال حاضر ما هستند. اگر ما روابط 
اقتصاد  های  مولفه  حال  عین  در  و  نکنیم  اصالح  را  مان  خارجی 
هم  در  را  ایران  اقتصاد  ها  چالش  این  نکنیم  عملیاتی  را  مقاومتی 
خواهد شکست. هم سیاستگذاران کالن کشور و هم فعاالن اقتصادی 
در بخش های خصوصی و عمومی باید همزمان بسوی گشایش های 

سیاسی و اقتصادی حرکت کنند.
در شرایط فعلی هر بنگاهی که بهره ور و دانش بنیان باشد، به شکل 
علمی مدیریت و با نوآوری حرکت کند، بازار و صادرات دارد و قطعًا 
به سود می رسد اما شرکت هایی که دارای این ویژگی ها نباشند دچار 
از  این مسیر، تکلیف بسیاری  بنده در  به  نظر  مشکل خواهند شد و 

واحدهای اقتصادی ما با خودشان و با اقتصاد روشن خواهد شد.
کسانی که خود را با موج فعالیت مبتنی بر بهره وری و نوآوری همراه 
لذا سیاست ها و  به دست خودشان حذف خواهند شد.  نکنند الجرم 
بسته های حمایتی دولت باید به سمت بنگاه هایی که افق های توسعه 
نوین را انتخاب می کنند و در صدد تطبیق خود با آن و فراهم نمودن 

الزامات آن هستند هدایت شود تا اثربخش و کارساز باشد.

يك سرمايه گذار خارجي 
فقط قوانين و مقررات 

يك جامعه را مدنظر 
قرار نمي دهد بلكه 

بررسي مي كند كه نگاه 
شما به دنيا و نگاه دنيا 
به شما چگونه است؛ آيا 

دنيا به شما به عنوان 
يك كشور همراه با 

اقتصاد جهاني می نگرد 
يا در تقابل با آن؛ آيا 
به شما به عنوان يك 

منطقه امن نگاه مي كند 
يا به عنوان كشوري كه 
در معرض تهديد قرار 
دارد؛ بر همين اساس 
چه در سرمايه گذاري و 
چه در تعامالت و عقد 
قراردادها محيط كالن 
ما طبعا در نگاه دنيا 

تعيين كننده است؛ و 
يك سرمايه گذار يا فعال 
اقتصادی داخلی عالوه 

بر قوانين و مقررات، به 
ثبات سياست ها، محترم 
بودن حريم مالكيت های 

مشهود و نامشهود 
دارايی ها و افق 

انتظارات آتی از رفتار 
دولت و ساير نهادهای 
حاكميتی توجه می كند. 
در يك كالم شايد تعبير 
حكمروايی و شهرياری 
خوب  نماگر مناسبی از 
فضای كسب و كار و يا 
بالعكس فضاي كسب 
و كار نماگر مناسبی از 
وضعيت حكمروايی و 

شهرياری باشد.
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قوانین ما به سمت بهبود نمی رود  قوانین بازدارنده 
در بهبود فضای کسب و کار

قوانین و مقررات زیادی در کشور ما مصوب می شوند اما برای اجرا 
عقل  اقتصادی،  منطق  با  مقرره ها  این  انطباق  عدم  دلیلش  نشدن؛ 
جمعی و البته منافع حداکثر جامعه است. از طرفی تورم مقررات، آنقدر 
در کشور ما زیاد است که برای مقرره ای می توان چند همتای موازی، 
در تعارض و گاه در تناقض یافت که عمل به هرکدام از آنها متضمن 
نقض دیگران است. بنابراین وضع قانون های فراوان و محدودکننده 
با زیر سوال  را به سرپیچی و تخلف تشویق می کند که  نه تنها فرد 
بردن اعتبار قانونگذاری و سیاستگذار، اقدامات و گام های بعدی او را 

هم از چشم مردم می اندازد. 
قانون خواهی و  راه  به همراه مشروطه، پای در  از آن زمانی که ما 
قانون گذاری نهادیم، تا به امروز، با خروارها خروار مقررات و ماده و 
تبصره روبه رو هستیم که نه تنها نتوانسته اند آن هدف اعالی قانون 
را محقق کنند، که چه بسا گاهی خود آنها مشکالت بیشتری را پدید 
آورده باشند. بنابراین به نظر می رسد که وضع قانون های فراوان، به 
هیچ رو مطلوب نیست. با وضع قانون های فراوان و محدودکننده، در 
واقع مشروعیت و اعتبار قانونگذاری را کم می کنیم. پس قانون ها باید 
به تعداد محدود و موثر و معتبر باشند در غیر این صورت هزینه اجرای 

باال، فساد و بی اعتمادی عمومی حاصل آن خواهد بود.
بر همین اساس، در مورد قوانین بازدارنده در حوزه فضای کسب و کار، 
به پای سخنان تنی چند از فعاالن حوزه خصوصی کسب و کار- با 

حضور افراد ذیل- نشستیم:

- مهندس مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی 
تبریز، عضو هیأت موسس شرکت شهرک صنعتی چرمسازان چرمشهر 

تبریز، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان.

و  کسب  محیط  کمیسیون  دبیر  نیا،  به  مصطفی  مهندس   -
انجمن  هیات مدیره  تبریز، عضو  بازرگانی  اتاق  احداث  و صنعت  کار 

پیمانکاران عمرانی آذربایجان شرقی.

- دکتر شهرزاد محمدخانلی، کارشناس مسئول سرمایه گذاری 
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی 

بشیری،  عباس  دکتر   -
و  گذاری  سرمایه  گروه  رئیس 
سازمان  مردمی  مشارکتهای 

مدیریت استان

احمدی،  یوسف  دکتر   -
حقوقدان و مدیرعامل موسسه 

مکنا

این  که  است  ذکر  به  الزم 
و  همت  به  تخصصی  میزگرد 
دیرنگ-  فرهاد  آقای  تالش 
روابط  و  ریاست  حوزه  رئیس 
و  مدیریت  سازمان  عمومي 
آذربایجان  استان  ریزی  برنامه 
سازمان  محل  در  و  شرقی- 
گردید  برگزار  بودجه  و  برنامه  
از  را  تشکر  کمال  دارد  جا  که 

ایشان داشته باشیم.

فرهاد  آقای  جلسه،  ابتدای  در 
دیرنگ در باره علت و ضرورت 
میزگردهای  چنین  برگزاری 
های  حوزه  در  تخصصی 
حوزه  در  بخصوص  و  مختلف 
کسب و کار بیان نمود و اظهار 

داشت:

محیط کسب وکار مجموعه ای 
از سیاست ها، شرایط حقوقی، 
بر  که  است  مقرراتی  و  نهادی 
فعالیت های کسب وکار حاکم 
وکار  اند. اصالح محیط کسب 

با استفاده از راهبردهای متفاوت می تواند گامي مثبت و اساسي در 
جهت تقویت و ارتقاء سطح اشتغال و تولید در کشور بوده و در نتیجه 
و  ای که اصالح  گونه  به  باشد،  اقتصادی  رشد  و محرک  بنا  سنگ 
بهبود محیط  کسب وکارمی تواند زمینه مشارکت بخش خصوصی 
در  فراهم سازد.  را  تولید  و  اشتغال  ارتقاء سطح  و  اقتصاد  در عرصه 
بهبود فضای  راهبردهای مختلفی که پیش روی دولت جهت  میان 
و  مزاحم  مقررات  پاالیش  و  قوانین  اصالح  دارد  قرار  کار  و  کسب 
مالی  بازارهای  غیرشفاف،  و  پاگیر  و  دست  قوانین  آنهاست.  حذف 
و  مقررات  در  بی ثباتی  دعاوی،  طرح  شرایط  دشواری  توسعه نیافته، 
قوانین تجاری، بی ثباتی سیاست های پولی، مالی و تجاری به ویژه در 
بخش تولید از جمله دالیل مهمی است که باعث آشفتگی در فضای 
کسب و کار کشور می شود و ضروری است در فرصتی عاجل نسبت 
به شناسایی و رفع این قوانین و مقررات مزاحم و بازدارنده اقدامات 
الزم بعمل آید. به منظور بررسی کم و کیف تاثیرگذاری این قوانین 
در وضعیت کسب و کار کشور و استان، این میزگرد برگزار می گردد 
تا بتوانیم در طی آن از منظر مختلف به چالش های موجود در این 
زمینه بپردازیم. امیدواریم حاصل گفت و شنودهای این میزگرد، بتواند 

فضایی کارشناسی برای شناخت فضای کسب و کار فراهم نماید.

آن چه در ذیل می آید، حاصل همین نشست است:

- با تشکر از حضور حضار بزرگوار. در ابتدا الزم است به بررسی این 
از قبیل سیاسی، شهری،  بپردازیم که ما در حوزه های مختلف  امر 
محیط زیست، اقتصادی و... قوانین های متعددی داریم که گاه برخی 
از آنها نقش بازدارندگی دارند. حال این سوال مطرح می گردد چگونه 
شده که ما در طول یکصد سال گذشته- که دردمان، درد قانون و بی 
قانونی بود- به مرحله ای از انباشت و تورم قانون رسیده ایم که همین 

قانون به عنوان مخرب خود عمل می کند؟

بنابیان: برای پاسخ به این سوال، بایستی به صورت ریشه ای به این 
پدیده نگریست که آیا اصوال ما از لحاظ فرهنگی معتقد به قانون و 
اجرای آن هستیم یا نه؟! ما همیشه در مورد ضرورت نوشتن قوانین، 
بحث و تردید داشته ایم در حالی که ما در زمینه اجرای قانون مشکل 
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داریم چرا که خیلی از قوانین به صورت سلیقه ای اجرا می شوند که 
این امر از آنجا ناشی می شود قوانینی که ما تدوین می کنیم همگی 
قابل تفسیر هستند. اما در حوزه کسب و کار- با توجه به تجربیات 
سالیان سالی که در اتاق بازرگانی داشته ام- این است که هدف از 
تدوین قانون جلوگیری از هرج و مرج، ایجاد شفافیت و رعایت عدالت 
است. ما اگر بخواهیم محورهای صحبت های خود را به حوزه کسب 
باید بدانیم که معضل اساسی ما در این حوزه،  و کار معطوف کنیم 
مراکز متعدد تصمیم گیری است. در این حوزه سازمان صمت تصمیم 
گیر است، سازمان امور مالیاتی و گمرک هم تصمیم گیر است، و یا 
از حوزه ها ورود  به خیلی  بانک مرکزی  در حوزه صادرات خارجی، 
سازمان  از  خیلی  و  نیست.  آن  اختیارات  حوزه  در  که  کند  می  پیدا 
های دیگر که هر کدام دوست دارند برای حل مشکالت حوزه خود، 
مقررات و بخشنامه های ویژه خود را داشته باشند. جالب این است که 
همیشه غایب اصلی در چنین جلساتی، خود بخش خصوصی است در 

حالی که می خواهیم برای خود 
در  بگیریم!  این بخش تصمیم 
کمیسیون های متعدد هم می 
بینیم که همیشه نماینده ای از 
دارد ولی  بازرگانی حضور  اتاق 
شامل  نهایتا  فقط  حضور  این 
که  حالی  در  است  رای  یک 
حاکمیتی  و  دولتی  نهادهای 
که  دارند  متعدد  رای  چندین 
رای  این  و سوی  هرگز سمت 
خصوصی  بخش  نفع  به  ها 
بگذریم  حال  چرخید،  نخواهند 
از این امر که هیچ وقت هم به 
سخنان بخش خصوصی گوش 
مخصوصا  است.  نشده  داده 
به  که  اخیر  سالیان  این  در 
آمده  پیش  مشکالت  علت 
فشار  تحت  دولت  اقتصادی، 
اصلی  قربانی  همیشه  و  است 
است.  بوده  خصوصی  بخش 
به عنوان مثال در حوزه قوانین 
واردات،  و  صادرات  به  مربوط 
سه  بین  ناهماهنگی  کامال 
گمرک  وزارت صمت،  دستگاه 
است  مشهود  مرکزی  بانک  و 
به طوری که مقررات و ضوابط 
یکی را آن دیگری قبول نمی 
بازمی  دوباره  بنابراین  کند. 
گردیم به مراکز متعدد تصمیم 
کار.  و  کسب  حوزه  در  گیری 
هرم  راس  در  بخواهیم  اگر 
برمی  برویم  باالتر  مراکز  این 
خوریم به هیئت دولت، مجلس 
تخصصی  های  کمیسیون  و 
مجلس،  علنی  صحن  آن، 
از  بعد  تازه  و  نگهبان،  شورای 
برخی  به  رسیم  می  همه  این 
امنیتی،  و  نظارتی  نهادهای  از 
فراقانونی  صورت  به  گاها  که 
پیدا  ورود  موارد  از  خیلی  به 
به  رسیم  می  بعد  و  کنند.  می 
تواند  می  که  قضائیه  قوه  خود 
پیدا  ورود  مسائل  از  خیلی  به 
می  تازه  همه  این  از  بعد  کند. 
رسیم به شورای عالی اقتصاد و 
شورای عالی سران قوا که این 
شورا می تواند تمامی مصوبات 
مجلس را نقض کند به طوری 
نیازی  شورا  این  مصوبات  که 
به شورای نگهبان هم ندارد تا 
مالحظه گردد که اصوال چنین 
اساسی  قانون  با  مصوباتی 
عنوان  به  نه.  یا  دارد  مغایرت 

مثال بانک مرکزی با قدرت نفوذ خود می تواند در شورای سران قوا 
مقرراتی را مصوب نماید که تمامی حق و حقوق بخش خصوصی در 
را تصویب و  قانونی  به عنوان مثال یک شبه  پایمال می گردد.  آن 
اجرا می کنند که شاید برای اجرای آن یک زمان چندین ساله مورد 
نیاز است، در حالی که اصال شاید زمینه ای هم برای حضور و اجرای 
چنین قوانینی وجود ندارد. مثال بانک مرکزی اصرار دارد که صادرات 
بدون انتقال ارز ممنوع است. این خیلی امر پسندیده ای است و در 
کل دنیا نیز بر اساس چنین روشی عمل می شود اما برای کشور ما 
که امکان انتقال ارز وجود ندارد چه می توانیم بکنیم؟ صادرکننده از 
چه کانالی می تواند ارز خود را بازگرداند؟ وقتی دولت پول نفت خود را 
نمی تواند از کره جنوبی و پول برق اش را از عراق بازگرداند آن وقت 
بخش خصوصی چگونه می تواند ارز خود را انتقال دهد؟ بنابراین فکر 
می کنم قوانین مخرب در فضای کسب و کار، یکی به علت مراکز 
متعدد تصمیم گیری و دیگری مربوط به تعداد تصمیم ها است. در 
مورد  در  صرفا  بخشنامه-   165 مرکزی  بانک  گذشته،  ماهه  شش 
صادرات- صادر نموده است. و یا در هفته های گذشته بخشنامه ای 
در مورد قانون چک صادر گردیده که ممکن است به زودی آن را کال 
کم لم یکن تلقی نمایند. وقتی می خواهید قانونی مربوط به چک را 
صادر و اجرا نمایید باید این را در نظر بگیرید که شاید در دست مردم 
میلیون ها قطعه چک وجود دارد که سررسید آنها بعد از 22 آذر ماه 
است. تکلیف این چکها چه خواهد بود؟ بانک می گوید این مسایل 
به ما مربوط نیست. خب پس چه کسی باید جوابگو باشد؟ بنابراین 
تصمیمی که گرفته می شود ممکن است در اثر فشار از همین مراکز 
شود  می  سبب  همه  این  بنابراین،  گردد.  لغو  گیری،  تصمیم  متعدد 
بزرگی گردد. شما  به یک معضل  تبدیل  آن خود  تعدد  و  قانون  که 
برنامه های روزانه مجلس گوش فرا دهید متوجه می شوید  اگر به 
که تقریبا هر روز قانونی تصویب می گردد. مگر این کشور چقدر به 
قانون نیاز دارد که در مجلس آن بایستی روزانه قانون تصویب گردد؟ 
بعد از تصویب قانون، در اثر وجود البی های متعدد و در نظر گرفتن 
فضاهای منطقه ای، مصوبات قانونی تغییر می کند. مثال در مجلس 
در اثر رویه ای که مورد مجمع نمایندگان باب شده موجب می شود 
ها  و البی  ها  بستان  و  بده  مجمع،  این  های  رای  فشار  اثر  در  که 
به صورت  نتواند  ها  این سبب می شود که تصمیم  شروع شود که 
ملی درنظر گرفته شوند. من معتقدم که ما در راس هرم مشکل داریم. 
بزرگترین  امروزه  که  اولیه-  مواد  واردات  معضالت  مثال،  عنوان  به 
مشکل و دغدغه واحدهای تولیدی است- در حالی است که امروزه 
اولیه رسوب کرده  با حدود 5 میلیارد دالر مواد  ما در گمرکات خود 
مواجه هستیم که همگی آنها منتظر یک تیک و تایید بانک مرکزی 
هستند، در حالی که می بینیم در بانک مرکزی چنین انگیزه ای وجود 
ندارد. کاالیی که به ایران وارد شده در حکم سرمایه ای است که وارد 
کشور شده و به این کاال در کشور نیاز شدیدی وجود دارد. متاسفانه 
این مواد تا چند ماه در کنترل بانک مرکزی گیر می کنند. جالب این 
که تقریبا تمامی مواردی که به بانک مرکزی و یا مراجع تصمیم گیر 
ارجاع داده می شود مورد تایید واقع می گردد. اصوال ما باید بدانیم 
که ورود چه کاالیی به کشور آزاد و یا ممنوع است. چرا باید پروسه 
واردات تا 6 ماه هم طول بکشد؟ اگر ورود جنسی آزاد است که اجازه 
دهید بزودی وارد شود و یا اگر ممنوع است پس چرا پس از چند ماه 
اجازه می دهید که این کاال وارد کشور گردد؟! بنابراین مشکل اصلی 
این است که مشخص نیست متولی این امر چه کسی است؟ قانون 
آورده که تصمیم گیر وزارت صمت است ولی وزارت صمت می گوید 
که بانک مرکزی اجازه نمی دهد. در کنار این همه، برخی از تصمیم 
ها هم گرفته می شوند که واقعا غیرکارشناسی هستند. به عنوان مثال 
بخش خصوصی گاها چند روز برای ثبت سفارش در نوبت قرار می 

√ مسعو بنابیان:

همین  از  گیری،  تصمیم  و  گذار  قانون  مراکز  تمامی 
امروز باید تعطیل گردند چرا که روند قانون گذاری هر 
روز بدتر می گردد. ما ابتدا بایستی قانون را در همین 
بکنیم.  باید  چه  که  ببینیم  بعدا  تا  داریم  نگه  مرحله 
سخن ما بهبود فضای کسب و کار نیست بلکه خواسته 
و  باشند  نداشته  کاری  فضا  این  به  که  است  این  ما 
به همین شکلی که موجود است  اجازه دهند وضعیت 
وجود داشته باشد، نه این که روز به روز فشار را زیادتر 
کنند. متاسفانه قوانین ما به سمت بهبود نمی رود. ما 
دیگر بحث های مدیریت جهانی، الگو بودن در منطقه، 
ژاپن اسالمی و... را پشت سر گذاشته و به جایی هم 

نرسیده ایم.
است. حجم  بزرگ  دولت  ما،  کشور  معضالت  از  یکی 
دولت ما خیلی بزرگ و حجیم است. وقتی بدنه دولت 
را به این حجم بزرگ می کنیم که می تواند در تمامی 
حوزه های تصمیم گیری ورود پیدا کند، نتیجه بهتر از 
با یک  ما  دولت حجیم،  این  مقابل  در  نمی شود.  این 
حاکمیت عظیمی هم مواجه هستیم. ما حجم عظیم این 
در  که  بینیم  می  بودجه  تخصیص  امر  در  را  حاکمیت 
بسیاری از موارد حاکمیتی، بودجه آن از بودجه آموزش 
و پرورش، ستاد بحران و... زیادتر هم است. پول این 
حجم از دولت و حاکمیت از کجا بایستی تامین گردد؟
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گیرند ولی بعد از چند روز به ناگاه این امر را لغو می کنند. ما مرتب 
دچار خطا و آزمون هستیم. 

- جناب مهندس بنابیان، موارد متعدی را اشاره نمودند. یکی از موارد 
است که  قانون  تورم  مواجه هستیم،  قانون  زمینه  در  ما  دیگری که 
گیری  تصمیم  متعدد  مراکز  وجود  را  آن  علل  از  یکی  بنابیان  آقای 
متفاوت،  تورم،  از  حد  این  به  قانون  زمینه  در  ما  چرا  کردند.  عنوان 
موازی، متناقض و متکثر رسیده ایم؟ آیا این امر صرفا به خاطر وجود 
مراکز متعدد تصمیم گیری است؟ خانم دکتر خانلی، کدام ساختارها 

سبب این امر می گردد؟

محمدخانلی: در مورد تورم قانون، تمامی مواردی که آقای بنابیان 
اشاره کردند دخیل هستند. مراکز تصمیم گیرنده برای حل مشکالتی 
کنند  می  مصوب  را  مواردی  آیند،  می  وجود  به  آنی  به صورت  که 

که البته اینها هم قانون نیستند 
بخشنامه  و  ها  نامه  آیین  بلکه 
صادر  مرتب  که  هستند  هایی 
می  نقض  را  یکدیگر  و  شده 
کنند. بنابراین قانون تغییر نمی 
طریق  از  قانون  این  بلکه  کند 
نامه های  آیین  و  بخشنامه ها 
مراجع  طریق  از  که  داخلی- 
متعدد و خود سازمان ها صادر 
می گردد- که گاها متناقض با 
هستند  هایی  مصوبه  و  قوانین 
گرفته  قرار  تصویب  مورد  که 
اند. دستگاه های ذیربط هم به 
ناچار همین مصوبات را اجرا می 
کنند که در نتیجه قانون نادیده 
گرفته شده و صرفا با آیین نامه 
های داخلی کارها به پیش می 
رود. ریشه یابی این امر نیاز به 
فرهنگی  و  تاریخی  مطالعات 
دارد. اما اگر بخواهیم بدانیم که 
باید  بکنیم  باید  این چه  از  بعد 
امروزه یک  ما  که  کنم  عرض 
هیئت مقررات زدایی داریم که 
قرار  اقتصاد  وزیر  آن  راس  در 
نامه  آیین  به  هیئت  این  دارد. 
و  ها  بخشنامه  و  داخلی  های 
کند  می  رسییدگی  مصوبات 
این  اگر  البته  قانون.  خود  نه 
هایی  نقص  و  ها  نقض  قانون 
هم داشته باشد پیشنهاداتی هم 
به آن داده می شود ولی در هر 
امروزی  معضل  یک  این  حال 
نیست بلکه ریشه های تاریخی 

و ساختاری دارد. 

بشیری،  دکتر  آقای  جناب   -
طبق  امر-  این  علل  از  یکی 
خانلی-  دکتر  خانم  های  گفته 
مورد  در  نیاز  و  پاسخگویی 
های  چالش  و  مسائل  حل 
این چالش های  که  است  روز 
آنی سبب می شود که قانون و 
مقررات متورم و مثکثر گردند. 
از  زمینه  این  در  بخواهیم  اگر 
تجارب کشورهای توسعه یافته 
بهره بریم باید بپرسیم که مسیر 
قوانین در چنین کشورهایی چه 
که  کرده  طی  را  مسیرهایی 
توانسته به نیازهای روز جامعه 

خود پاسخگو باشد؟

می  کنیم  دقت  اگر  بشیری: 
کشورها  از  خیلی  که  بینیم 

قانون اساسی ندارند. قانون، هنر و دانِش عدالت است. اگر کشوری 
مردم  لحظه  این  در  که  این  یعنی  ندارد  اساسی  قانون  یافته  توسعه 
خود هر چه را بخواهند این خواسته، خود قانون است. بنابراین مطالبه 
عمومی در حکم قانون است و بنابراین نیازی به ورود دستگاه ها و 
این  که  سیستمی  طبق  بنابراین  نیست.  میان  این  در  متعدد  مراکز 
به  تبدیل  را  مردم  خواسته  که  است  این  دارند،  خود  برای  کشورها 

قانون می کنند. 
ایران در  اما در حوزه کسب و کار. شما نگاه کنید جایگاه جهانی  و 
گزارش 2020. جایگاه ایران در این زمینه، 127 است، پارسال 126 
و قبل از آن سال هم 124 بود. این که چرا توانسته ایم یک مرحله 
پیشرفت کنیم به خاطر حوزه کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری 
ایم.  این حوزه اصالح اطالعات داشته  یعنی ما در  های ُخرد است. 
در سند چشم انداز توسعه ا برای سال 1404، ما جایگاه اولی را برای 
تبدیل شده  به 20  از 19  رتبه مان  اما  بودیم  بینی کرده  خود پیش 

√ شهرزاد محمدخانلی: 

در برخی از موارد ما در خود شالوده قانون مشکل داریم 
جزئیات  هم  چه  هر  نگردد  اصالح  قانون  این  اگر  که 
داشت. پس  نخواهد  تاثیری  هم  باز  گردد  اصالح  آن 
دارد  تغییر  به  نیاز  که  است  قانون  خود  این  اینجا  در 
ایجاد  دولتی هم  روند بخش  در  قانونی حتی  و چنین 
اختالل می کند. البته برای تغییر یک قانون نیاز به طی 
که  نیست  اینگونه  و  داریم  ای  پیچیده  بسیار  مراحل 
بخواهیم قانونی را به راحتی تغییر دهیم. تغییر قانون 
اصال کار راحتی نیست. بنابراین احصای قوانین مخل، 
مربوط به آیین نامه ها و بخشنامه ها است که ما برخی 
اعالم  زدایی  مقررات  های  هیئت  به  را  موارد  این  از 
کرده ایم. فکر می کنم که این موارد به نسبت راحت 
تر قابل تغییر و اصالح باشند. ولی در این میان آنچه 
نامه ها می  آیین  اثرگذاری این مقررات و  مهم است 
باشد چرا که ممکن است تغییر یک آیین نامه در یک 
مقطع محدود و کوچک اثرگذار باشد ولی اصل مشکل 

هم چنان الینحل باقی می ماند.
در مورد تمرکززدایی هم باید بگویم که برخی از دستگاه 
ترس  از  ولی  برخوردارند  الزمه  اختیارات  از  ما  های 
اختیارات  این  از  که  ندارند  دوست  نظارتی  نهادهای 
خود استفاده کنند. بنابراین به نظر من، مطالبه گری- 

آن هم با برداشتن گام های خوب- مفید است. 

√ عباس بشیری: 

اگر می خواهیم امروزه کاری انجام دهیم باید آن را به 
مطالبه عمومی تبدیل نماییم. ما باید هر آنچه را که می 
نباید  کنیم.  تبدیل  عمومی  مطالبه  به  بتوانیم  خواهیم، 
هر چیزی بخواهیم و به هیچ چیز هم نرسیم. در دنیا 
هیچ کشوری توسعه پیدا نکرده مگر این که به دو اصل 
پایبند بوده باشد. یعنی اگر این دو اصل تحقق پیدا کند 
کشوری یا در مسیر توسعه است و یا این که توسعه 
یافته است. این دو اصل عبارت است از علم باوری، و 
توزیع قدرت. جهان توسعه یافته به این نتیجه رسیده 
قدرت  و  دولت  دست  در  سیاسی  قدرت  بایستی  که 
اقتصادی در دستان ملت باشد. وقتی هر دو بخش در 
توزیع قدرت صورت می  نه  قطعا  باشد،  یکی  دستان 
گیرد و نه این که علم باوری در آن سیستم حاکم می 

گردد. 
زدایی  تمرکز  با  جامعه  یک  شدن  دموکراتیزه  فرآیند 
پست  از  بسیاری  ها،  سازمان  در  ما  شود.  می  آغاز 
هایی داریم که در قانون هیچ گونه وظیفه ای برای آنها 
مشخص و تعیین نشده است در حالی که آنها از کلی 
اختیارات برخوردار هستند. اگر ما تمرکز زدایی بکنیم 
همه امور دارای متولی خاصی شده و به همه چیز یک 

پاسخ خواهد داشت.
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است. چرا؟ چون پاکستان بهتر از ما عمل کرده است. ما در این حوزه، 
25 کشور داریم، آن هم کشورهایی که خود از موقعیت بهتری هم 
برخوردار نیستند. اما در بین این 25 نفر، رتبه بیستم را داریم! بگذارید 
مثالی بزنم. وقتی که در بانک ها در دستگاه اسکناس شمار بسته پولی 
قرار داده می شود، ممکن است تعداد اسکانسها 99 تا شمرده گردد. 
بعد از برداشتن بسته اسکناس و کمی مرتب کردن دسته بندی آن، 
دوباره که در دستگاه شمرده می شود، عدد 100 را نشان می دهد. 
شما حاال فکر کنید ما دستگاه اسکناس شماری داریم که هر چه در 
آن پول بار می گذاریم، عدد 98 را نشان می دهد. در اینجا می گویند 
که سیستم دچار اشکال است. در اینجا باید متوجه شویم که سیستم 
ما دارای اشکال است. بنابراین در سیستم های ما نیز کارها بایستی 
به طوری به پیش رود که وقتی یک فرد و یا یک فرایند را تغییر می 
دهیم، وضعیت اصالح شود. اگر در جایی که هر چه فرد و فرآیند آن را 
تغییر دهیم، کارها درست به پیش نرود، در آنجا بایستی متوجه شویم 

که سیستم به طور اشتباه کار می کند. 
دولت متعهد شده بود که در سال آتی برنامه ششم، رتبه ایران را 10 
مرتبه اصالح کند تا رتبه وضعیت کسب و کار ما به زیر 70 برسد در 
حالی که ما امروزه در جایگاه 127 هستیم! این روند در آینده به چه 
ترتیبی خواهد بود؟ یکی از رویکردهای اقتصاد نامتعارف- در مقابل 
است که  نهادگرایی  است.  نهادگرایی  ارتدوکس-  یا  متعارف  اقتصاد 
نقش نهادها را در رفتار اقتصادی مشخص می کند. نهاد صرفا دستگاه 
نیست بلکه شامل مقررات، فرهنگ، رویه های اجتماعی، عرف و... 
است که نقش تمامی این عوامل را در رفتارهای اقتصادی مشخص 
و نمایان می کند. نهادگرایی نحوه استفاده از تکنولوژی را تعریف می 
کند. اگر ما جاده ای داریم که حداکثر سرعت در آن 50 کیلومتر در 
ساعت است، دیگر در آن جاده ماشین تویوتا لکسوز با یک فولوکس 
و پیکان هیچ فرقی ندارد چرا که در این جاده امکان حرکت بیش از 

50 وجود ندارد. 
کشورها  تمامی  به  جهانی  بانک  که  ای  توسعه  بعدی.  مورد  اما  و 
در مورد بهبود فضای کسب و کار ملزم کرده، پنجره واحد خدمات 
الکترونیکی است. در صورتی که ما در این زمینه شاهد تداخل بسیاری 
هستیم. به عنوان مثال، در استان خود ما پنجره واحد سرمایه گذاری 
انجام گرفته و در یک مرحله هم سازمان برنامه و بودجه به این امر 
ورود پیدا کرده است. در این روند شاهد نتیجه گیری های خوبی هم 
بوده ایم. اما مشکل اصلی ما در این میان چیست؟ به طور مثال، ما 
می گوییم که مثال اداره کل منابع طبیعی، سازمان صنعت و معدن 
و تجارت، و... لطفا در این پنجره عمل کنید در حالی که همگی آنها 
ادعا می کنند که خود دارای درگاهی هستند که بر طبق آن عمل 
می کنند و تازه کسی هم نمی تواند آنها را رصد کند. بنابراین به نظر 
بنده- در جوامعی نظیر ما- اگر دوست داریم که برنامه هایمان بهتر 
انجام گیرد بایستی به تمرکز زدایی تن در دهیم. یعنی این که به طور 
مستقیم و بدون نیاز به مرکز کارهای خود را انجام دهیم. من در این 
خصوص از صحبت های خود مهندس بنابیان استفاده می کنم که 
مانده  ماهها بخش خصوصی معطل  تایید،  و  تیک  انجام یک  برای 
از ماه ها مجبور می شوند که به نزد مسئول مربوطه  است! و پس 
بروند و تازه آن مسئول هم اظهار بی اطالعی می کند. این همه در 
حالی است که ورود یک شخص معمولی به بانک مرکزی خیلی خیلی 
مسئول  وقتی  همه سختی،  این  از طی  پس  است.  و سخت  دشوار 
نهایت  در  گردد،  می  مزبور  درخواست  و  نامه  وجود  متوجه  مربوطه 
با یک تیک، مشکل چندین ماهه یک نفر حل می شود. حال سوال 
این است که، نمایندگی بانک مرکزی در استان دقیقا چه خاصیت و 
کارکردی دارد؟ چرا چنین تیک ساده ای را نمی توانند در اینجا بزنند؟ 
آزاد  استان  تا در  بودیم  آورده  را  با هزار مصیبت، سرمایه گذاری  ما 

راهی احداث کند. وی سرمایه 
و ماشین آالت به روز بسیاری 
مسئولین  همه  بود.  آورده 
حتی  و  کردند  قبول  استانی 
وزیر مربوطه هم تایید کرد ولی 
متاسفانه ما نتوانستیم در تهران 
اخذ  را  کارشناس  یک  تاییدیه 
کنیم! در نتیجه سرمایه گذاری 
به آن عظمت را از دست دادیم. 
پس بنابراین به نظر بنده، اوال 
نیازی به این همه قانون داریم 
چرا که باید ببینیم خواسته ملت 
قانون  خوِد  را  آن  تا  چیست 
اگر می  که  این  دوم  و  بدانیم. 
موفق شویم  کارها  در  خواهیم 
زدایی  تمرکز  به سوی  بایستی 
حرکت کنیم. من در طول این 
که  ندارم  یاد  به  سال،  همه 
سر  زدایی  تمرکز  شعار  دولتی 
نداده باشد، در حالی که ما هر 
شدن  تر  گسترده  شاهد  روزه 
امپراطوری های مرکز- آن هم 

با اختیارات بیشتر- هستیم.

نیا،  به  مهندس  جناب   -
میان  این  در  بشیری  دکتر 
سیستم  و  نهادگرایی  عدم  به 
نمودند.  اشاره  تمرکزگرایی 
جنابعالی چه مواردی را به این 

همه اضافه می کنید؟

به نیا: در بحث قانون و قانون 
نام  به  اندیشمندی  گذاری، 
آن  قوا-  تفکیک  بحث  روسو 
در  آن  واقعی  معنای  به  هم 
و  گذاری  قانون  اجرا،  حوزه 
مطرح  را  قضائیه-  قوه  بحث 
نموده است. ما هم تفکیک قوا 
کرده  اخذ  بستری  چنین  از  را 
ایم ولی متاسفانه به عنوان یک 
کاالی وارداتی عملکرد درستی 
در قبال این کاال نداشته ایم که 
این یک واقعیت است. اما چرا 

این چنین شده است؟ 
ها  ملت  این  دنیا  در  واقع  در 
هستند که دولت ها و حکومت 
ها را شکل داده اند. یعنی ملت 
را  خود  اختیارات  از  بخشی  ها 
کرده  تفویض  ها  حکومت  به 
اند تا حکومت ها هم با استفاده 
و  جان  اموال،  خود،  قوای  از 
و  حمایت  را  مردم  سرمایه 
حفظ  اختیار  یعنی  کنند.  حفظ 

به دولت  را  آزادی های خود  از  قبال کسر بسیاری  را در  این موارد 
ها واگذار کرده ایم. بنابراین فلسفه ایجاد حکومت چنین خاستگاهی 
است که این را ملت ها خواسته اند و یک امر آسمانی نیست. تازه 
ملت ها هم نگفته اند که دولت ها می توانند در تمامی موارد و زمینه 

ها دخالت کنند. 
در بحث نهادگرایی هم، این نهادها هستند که حکومت ها را کنترل 
می کنند چرا که غیر از این مقدور نیست. یعنی قوه قضائیه مستقل، 
طریق  از  هم  آنها  همگی  که  مستقل،  مقننه  و  مجریه  قوه  کنار  در 
همین نهادها کنترل می شوند. شما می دانید که ما احزاب شناسنامه 
دار نداریم و بزرگترین مشکل امروزی ما همین امر است. در عصر 
کنونی، من بایستی به عنوان یک بخش و تشکل خصوصی، حرف 
ها و نظرات خود را به احزاب بگویم. شما به انتخابات ما نگاه کنید! 
در هنگامه انتخابات، صدها نفر ستاد می زنند و صدها شعار و حرف 
زده می شود در حالی که نیازی به این همه حرف و شعار نیست. ما 
اگر چند تا حزب معدود داشتیم می توانستیم به حرفهای آنها گوش 
نیازی  ثابت شده در دنیا است و  این یک بحث  داده و عمل کنیم. 
از چالش  بنابراین یکی  نداریم.  تکرار مکررات و تجربیات متعدد  به 
های ما، همین عدم وجود احزاب شناسنامه دار است تا بتواند رابطه 
حکومت و ملت بشود. این یکی از بزرگترین و مهمترین حلقه مفقوده 
ارزش  بحث  در  ما  نمونه،  عنوان  به  است.  ما  حکومتداری  سیستم 
افزوده مشکالتی داشتیم که در نهایت توانستیم از طریق انجمن و 
کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع را حل کنیم. اما اگر ما تشکل 
می  آنها  همه  این  جای  به  داشتیم،  دار  شناسنامه  و  قوی  احزاب  و 

توانستند چنین مشکالتی را حل کنند. 
بحث دوم بنده این است که اگر ما به هرم مازلو نگاه کنیم متوجه 
می شویم که امنیت اقتصادی زیربنای این هرم است، در حالی که 
ما از طبقه آخر هرم و مثال از دموکراسی خواهی شروع می کنیم. به 
نظرم ما ابتدا بایستی امنیت اقتصادی خود را پی ریزی نماییم و بعد 
قدرت  ضامن  خود  اقتصادی،  امنیت  بپردازیم.  موارد  سایر  به  آن  از 
است و می تواند قدرت اقتصادی هم بیافریند. فکر می کنم ما کمی 
ما  رئیس جمهور  دهیم.  می  شعار  فقط  ما  ایم.  شده  زده  ایدئولوژی 
شعار می دهد که می خواهیم مدیریت جهانی انجام دهیم. این یک 
ایدئولوژی است. ما نیاز به علم داریم که در این مسیر عقب مانده ایم. 
در قوانین و آیین نامه های ما جایگاه علم کم رنگ است. اقتصاد یک 
علم سهل و ممتنع و نبایدها است در حالی که ما امروزه این همه را 
وصل نموده ایم به بحث تحریم. البته تحریم ها و فشارات اقتصادی 
را نمی توان نادیده گرفت اما ضرورتا علم اقتصاد در همین برهه است 
که به درد می خورد. اگر ما علم اقتصاد را در تمامی قوانین خود لحاظ 
کنیم طبیعتا بسیاری از مشکالت امروزی ما قابل حل خواهد بود. ما 
نمی توانیم با سعی و خطا و با تیری در تاریکی انداختن، مشکالت 
خود را حل کنیم. مثال می گوییم دالر 4200 هزار تومانی! این حرفی 
است که همینطوری می زنیم. امروزه مشخص شده که دولت تاجر 
خوبی نمی تواند باشد. به عنوان مثال ما در اتاق بازرگانی کمیسیون 
فضای کسب و کار ترتیب داده ایم و نیازی به این همه جلسه نداریم. 
تمامی این اصول راهکارهای ساده ای دارند و آن این که دولت از 
اقتصاد کنار بکشد و آن را آزاد کند، بخش خصوصی خود می تواند 
تولید ثروت و تولید ارزش نموده و چالشهای خود را حل نماید. آن 
زمان دیگر نیازی هم به این همه قانون نخواهیم داشت. چرا قانونی 
که مخل کسب و کار است، دولتی در طول چهار سال مدام آن را 
انجام می دهد؟ این خود مصداق مخل اقتصادی است. بنابراین حل 
نیازی  هم  ای  پیچیده  چندان  راهکارهای  به  ها  چالش  این  تمامی 
واقعی آن،  به معنای  آزاد  اقتصاد  الیگارشی،  راهکار آن حذف  ندارد. 
اگر  پروسه،  این  در  است.  دار  شناسنامه  احزاب  وجود  و  نهادگرایی، 
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قانونی هم مصوب شود قطعا با اراده خود ملت خواهد بود و در نتیجه 
به اجرای آن نیز ملزم خواهند بود. در این صورت بسیاری از مشکالت 

ما قابل حل خواهد بود.
مسئولین  از  میزگرد  این  در  اگر  که  معتقدم  بنده  البته  احمدی: 
حکومتی و اداری هم حضور داشتند این نشست می توانست از نظر 
نتیجه گیری مطلوب نظر باشد. طبیعتا مقررات بسیاری در حوزه تامین 
اجتمای و کار و ثبتی- که در حیطه قوه قضائیه است- وجود دارند 
با چالش مواجه می کنند. مثال در بحث  را  فعالین کسب و کار  که 
مقررات تامین اجتماعی و مشمولین این قانون- مخصوصا اشخاص 
زیادی  موارد  میان  این  در  شوند.  می  چالش  دچار  بیشتر  حقوقی- 
هستند که من تنها به مواردی اشاره می کنم. ماده 43 و 44 تامین 
اجتماعی در خصوص تشکیل هیئت های مطالبات تامین اجتماعی. 
جالب این که ترکیب بدوی این هیئت چهار نفر و هیئت تجدید نظر 5 
نفر است. در هیئت بدوی نمایندگان اداره کار و تعاون، نماینده شورای 

نماینده  اجتماعی،  تامین  عالی 
کارفرمایان، و نماینده کارگران 
حضور دارند. اوال این که وجود 
خود  نفره   4 صورت  به  هیئت 
که  چرا  است  اشکال  محل 
معموال ترکیب های این چنینی 
باشد.  فرد  صورت  به  باییستی 
تامین  از طرفی دیگر، مقررات 
اجتماعی به نحوی تبیین شده 
مقام  در  خود  سازمان  این  که 
خواهان است، و سپس خود در 
ترکیب  تازه  و  قضاوت،  مقام 
خودش  دست  در  هم  اکثریت 
این که خود  است. و جالب تر 
عمل  قضایی  ضابط  مقام  در 
می کند و تمامی بازرسی ها از 
دفاتر و کارگاهها توسط عوامل 
در  گیرد.  می  انجام  خودشان 
نهایت خود نیز در مقام اجرای 
هایی  رای  یعنی  است.  احکام 
که خود داده، خود نیز راسا اجرا 
اختیارات  همه  این  نماید.  می 
قانونی  موارد  از  یک  هیچ  در 
ما وجود ندارد. در هیئت تجدید 
نظر هم فقط یک قاضی به این 
از  اضافه می گردد که  ترکیب 
آنجایی که قضات هم معموال 
حوزه  چنین  در  چندانی  آگاهی 
برخوردار  تخصصی  های 
هم  قضات  نتیجه  در  نیستند، 
به رای ترکیب غالب صحه می 
گذارند. بنابراین بنده معتقدم که 
زمینه  در  ها  حوزه  این  تمامی 
های مقررات زدایی بایستی به 
صورت مجزا و کامال تخصصی 
مربوطه  نمایندگان  با حضور  و 

صورت گیرد.

به نیا: ما باید ابتدا یک بار در 
مفاهیم کلی بحث کنیم و بعد 
از آن به بحث های تخصصی 
کلیات  در  هنوز  ما  بازگردیم. 
دارای ایرادات بسیاری هستیم. 
و  کسب  محیط  بهبود  قانون 
قانون  یک  عنوان  به  ما  کار 
مترقی، که در سال 90 تحریر 
و تصویب شد، به نوبه خود یک 
قانون مترقی بشمار می آمد اما 
مجلس   96 سال  گزارش  در 
آمده  تخصصی  کمیسیون  و 
قانون  این  پنجم  یک  تنها  که 
اجرا شده و نصف قانون هایی 
که می توانست شفافیت ایجاد 

کرده و در رفع چالش ها مفید باشد، به محاق رفته است! بدین ترتیب 
ما را به دنبال نخود سیاه می فرستند. به ما می گویند قوانین مخل 
کسب و کار را احصا نمایید. و همه هم در حوزه تخصصی خود، این 
قوانین را در حوزه کسب و کار شناسایی می کنند. سپس اینها را به 
شورای گفتگو می آوریم. به نظرم اگر شورای گفتگو درست اجرا شده 
و گفتگو هم در مفهوم درست آن صورت گیرد )گفتگو این نیست که 
من بگویم شما بشنوید بلکه گفتگو این است که می خواهیم مواردی 
اگر من  بودند.  این چنینی حل شده  موارد  از  بسیاری  بگیرم(  یاد  را 
نوعی به عنوان یک نهاد و تشکل، در شورای گفتگو، نظرات خود را 
در زمینه های تخصصی ابراز می دارم و سازمان ها هم در این شورا 
به این نتیجه گیری می رسند که بایستی این امر اصالح شود، پس 
چرا چنین تصمیم هایی ضمانت اجرایی ندارند؟! به عنوان مثال، ما 
بحث اچ اس ای )ایمني و بهداشت محیط کار( را در انجمن خود به 
صورت کارشناسی کار کرده بودیم. در شورای گفتگو آقای استاندار 

√ یوسف احمدی:
اما امروزه معتقدم که انقالبی در قانون کسب و کار ما 
آنها  آن،  کنندگان  تدوین  که  چرا  افتاد  نخواهد  اتفاق 
اجرا.  برای  نه  اند  کرده  تصویب  ویترین  عنوان  به  را 
اساسا قوانین مفید در جوامعی همچون جامعه ما فقط 
جوامع  مقابل  در  تشریفاتی-  ژست  یک  ایجاد  برای 
پیشرفته- تدوین می شوند و در عمل اراده ای برای 
اجرای چنین قوانین مفیدی وجود ندارد. اگر بخواهیم 
در حوزه کالن تری به بستر قوانین نگاه کنیم، نیاز به 
ریختن ساختارها  برهم  و  قانونگذاری  در  انقالب  یک 
داریم، که البته این امر غیرممکنی است. بنابراین بنده 
معتقدم- در حوزه کسب و کار- باید به اصالح اجزای 
ریز قوانین بپردازیم تا شاید این امر در چند دهه آینده 

بتواند به اصالح قوانین کلی بینجامد. 
مصوب  اجتماعی  تامین  برای  که  قانونی   54 در سال 
شده 118 ماده دارد و در حد 6 صفحه است، در حالی 
که ماده 38 آن برای قراردادهای مغاطعه کاری، باالی 
1500 آیین نامه و بخشنامه دارد. اما این که چرا چنین 
است، به نظرم برای غبار آلود نمودن فضا می باشد. 
بنابراین اگر بنده معتقدم که چنین مواردی بایستی به 
طور اختصاصی مطرح شوند بیشتر به این خاطر است 
که از انقالب در قانون گذاری ناامید هستم چرا که در 

باال دست اراده ای در این زمینه نمی بینم. 

√ مصطفی به نیا:

هستیم.  بسیاری  ایرادات  دارای  کلیات  در  هنوز  ما 
قانون بهبود محیط کسب و کار ما به عنوان یک قانون 
مترقی، که در سال 90 تحریر و تصویب شد، به نوبه 
گزارش  در  اما  آمد  می  بشمار  مترقی  قانون  خود یک 
تنها  آمده که  سال 96 مجلس و کمیسیون تخصصی 
هایی  قانون  نصف  و  اجرا شده  قانون  این  پنجم  یک 
که می توانست شفافیت ایجاد کرده و در رفع چالش 
ما  ترتیب  بدین  است!  رفته  محاق  به  باشد،  مفید  ها 
گویند  می  ما  به  فرستند.  می  سیاه  نخود  دنبال  به  را 
هم  همه  و  نمایید.  احصا  را  کار  و  قوانین مخل کسب 
در حوزه تخصصی خود، این قوانین را در حوزه کسب 
شورای  به  را  اینها  سپس  کنند.  می  شناسایی  کار  و 
اگر شورای گفتگو درست  به نظرم  آوریم.  گفتگو می 
آن صورت  درست  مفهوم  در  هم  گفتگو  و  شده  اجرا 

گیرد بسیاری از موارد این چنینی حل شده بودند. 
ما در سال 1404 از منظر محیط کسب و کار در بین 
کشورهای منطقه »منا«، قرار بود کجا باشیم و امروزه 
کجا هستیم! به کجا می خواستیم برسیم و حال کجا 
مسیر  در  اصوال  که  ایم  زده  درجا  تنها  نه  ما  هستیم؟ 
توسعه هم نیستیم و از آن منحرف شده ایم. ما از جاده 
بیابان گیر کرده ایم، که هر  به بیرون زده و در وسط 

کسی در وسط این بیابان توسعه را توصیف می کند.
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محاسبه  قراردادها  در  امر  این  های  هزینه  بحث  بایستی  که  گفتند 
اما  تصمیم سپری می شود  این  از  دو سال  گردد. حدود  پرداخت  و 
اجرا کند؟  را  امر  این  بایستی  اجرا نشده است. چه کسی  به حال  تا 
بنابراین نظرمن این است که ما باید یک بار در کلیات موضوع بحث 
کرده و به تفاهم برسیم. ما در ماده 22 قانون ششم توسعه، تسهیل 
اقتصاد و دارایی هم  امور  گر فضای کسب و کار دولت است، وزیر 
باید به نمایندگی از دولت این کار را انجام دهد. سوال من این است 
انداز 20 ساله، سند ششم توسعه،  از این همه- سند چشم  که پس 
استان،  تدبیر و توسعه  برنامه های توسعه، سند  احکام دائمی  قانون 
سند آمایش، که اتفاقا موارد خوب بسیاری هم دارند- چرا در نهایت 
تبدیل به یک سری از آرزوها و آمالیی می گردند که بایستی به سمت 
اجرایی شدن بروند. بنابراین باید این بحث کلی را حل کنیم و سپس 
به بحث مواردها در حوزه های تخصصی مختلف بپردازیم. شما ببینید 
که ما در سال 1404 از منظر محیط کسب و کار در بین کشورهای 
منطقه »منا«، قرار بود در کجا باشیم و امروزه در کجا هستیم! به کجا 
می خواستیم برسیم و حال در کجا هستیم؟ ما نه تنها درجا زده ایم 
که اصوال در مسیر توسعه هم نیستیم، و از آن منحرف شده ایم. ما 
از جاده به بیرون زده و در وسط بیابان گیر کرده ایم، و بر طبق شعر 
بیابان  این  یار من« هر کسی در وسط  از ظن خود شد  »هر کسی 

توسعه را معنا و توصیف می کند. 

نگاه  مسائل  به  نیا  به  مهندس  همچون  بنده  هم  زمانی  احمدی: 
کرده و بررسی می نمودم، و سعی می کردم که چنین نگاهی را هم 
کار  و  قانون کسب  در  انقالبی  که  معتقدم  امروزه  اما  نمایم.  ترویج 
ما اتفاق نخواهد افتاد چرا که تدوین کنندگان آن، آنها را به عنوان 
ویترین تصویب کرده اند نه برای اجرا. اساسا قوانین مفید در جوامعی 
همچون جامعه ما فقط برای ایجاد یک ژست تشریفاتی- در مقابل 
جوامع پیشرفته- تدوین می شوند و در عمل اراده ای برای اجرای 
چنین قوانین مفیدی وجود ندارد. اگر بخواهیم در حوزه کالن تری 
به بستر قوانین نگاه کنیم، نیاز به یک انقالب در قانونگذاری و برهم 
بنابراین  امر غیرممکنی است.  این  البته  ریختن ساختارها داریم، که 
بنده معتقدم- در حوزه کسب و کار- باید به اصالح اجزای ریز قوانین 
بپردازیم تا شاید این امر در چند دهه آینده بتواند به اصالح قوانین 
اجتماعی مصوب  تامین  برای  قانونی که  بینجامد. در سال 54  کلی 
شده 118 ماده دارد و در حد 6 صفحه است، در حالی که ماده 38 آن 
برای قراردادهای مغاطعه کاری، باالی 1500 آیین نامه و بخشنامه 
نمودن  آلود  غبار  برای  نظرم  به  است،  چنین  چرا  که  این  اما  دارد. 
فضا می باشد. بنابراین اگر بنده معتقدم که چنین مواردی بایستی به 
طور اختصاصی مطرح شوند بیشتر به این خاطر است که از انقالب 
در قانون گذاری ناامید هستم چرا که در باال دست اراده ای در این 
زمینه نمی بینم. مگر این که مطالبه گری قوی در بخش خصوصی 
برای چنین امری اتفاق بیفتد و بتوانیم این موارد اختصاصی را حتی با 
حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس و با حضور خود نمایندگان 

بررسی و طرح نماییم.

به نیا: ما همه این راهها را رفته و به نتیجه ای نرسیده ایم. ما حداقل 
بیش از 10 مورد از همین موارد ریز و تخصصی را به همان مراجع 
به  ریز  چنان  آن  تحقیق  این  در  بردیم،  هم  شما  نظر  مورد  قانونی 
مسائل پرداخته شده بود که حتی تبصره بخشنامه ها هم مورد بررسی 
قرار گرفته بودند. ما این همه را به شورای گفتگو بردیم اما نتیجه ای 
نگرفتیم. ادعای من این نیست که بیاییم قانون محیط کسب و کار را 
از اول اصالح کنیم، ولی سوالم این است که مثال آمدیم بحث موارد 
سازمان تامین اجتماعی را مطرح کردیم، این موارد در کجا بایستی 

ایران در جهت سرمایه گذاری بود. من گفتم که شما با آنهایی که 
چالش  و  نابسامان  وضعیت  به  بلکه  باشید،  نداشته  کاری  اند  رفته 
که  نخواهند  نیز  آنها  تا  بپردازید  کشور  داخل  گذاران  سرمایه  های 
بروند. بنابراین باید به فکر حفظ سرمایه گذار داخلی بودند. متاسفانه 
قوانین ما به سمت بهبود نمی رود. بر همین اساس معتقدم که تمامی 
سر  وعده  و  کرده  متوقف  را  سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم  مراکز 
خرمن به مردم ندهیم تا مردم هم خود را بر اساس همین قوانین و 
الگو  ما دیگر بحث های مدیریت جهانی،  مقررات هماهنگ سازند. 
به جایی  و  را پشت سر گذاشته  و...  ژاپن اسالمی  در منطقه،  بودن 
هم نرسیده ایم. شما به سازمان تامین اجتماعی اشاره کردید. من می 
پرسم که سازمان تامین اجتماعی متعلق به چه ارگانی است؟ بودجه 
اش از چه منابعی تامین می شود؟ مگر نه این است که این بودجه 
از طریق بخش خصوصی تامین می گردد؟ پول صندوق بازنشستگی 
افراد در حوزه تصمیم  این  متعلق به کارگر و کارفرماست. پس چرا 
گیری این سازمان حضور ندارند؟ چرا سازمان تامین اجتماعی را در 
این  در  را  اجازه ورود بخش خصوصی  ایم؟ چرا  داشته  نگه  انحصار 
مدیریت  راس  بر  کسانی  چه  که  هم  دیدیم  تازه  دهیم؟  نمی  حوزه 
این سازمان قرار گرفتند و منابع عظیم آن را از بین بردند! به همین 
خاطر امروزه یکی از دغدغه های اصلی دولت، تامین بودجه سازمان 
تامین اجتماعی است در حالی که در کل دنیا سازمان های بیمه ای 
خود سرمایه گذار بزرگی هستند و به دولت هم کمک می کنند. ولی 
باید دولت ما از هزینه های بهداشت، آموزش و... کسر کند  امروزه 
ما  نماید.  تامین  را  بازنشستگی  و صندوق  اجتماعی  تامین  هزینه  تا 
آنچه در  توان کرد.  ببینیم چه می  تا  را متوقف کنیم  روند  این  باید 
این سازمان وجود داشت، بابک زنجانی ها و مرتضوی ها برده اند و 
حال باید فکر اساسی کرد و بخشی از آن را به خود بخش خصوصی 
بازگرداند. یکی از معضالت کشور ما، دولت بزرگ است. حجم دولت 
ما خیلی بزرگ و حجیم است. در حال حاضر- به خاطر کرونا- چند 
بخش  و  هستند  تعطیل  نیمه  ها  سازمان  و  ادارات  که  است  ماهی 
بزرگی از افراد در ادارات حضور نمی یابند. می بینیم که اتفاق خاصی 
هم در کشور روی نداده است. اوضاع نه تنها بدتر نشده که در برخی 
از موارد بهتر هم شده است. ساختمان های بزرگ دولتی که نیاز به 
ایاب و ذهاب دارند،  نیاز به  سرمایش و گرمایش دارند، پرسنلی که 
و... و تازه بعد از این همه می بینیم که هیچ کاری هم به پیش نمی 
رود. در دوره ای که آقای جهانگیری وزیر بود، پیشنهاد داده بود که 
36درصد تمامی حقوق و مزایای کارمندان را بدهیم و از آنها بخواهیم 
هزینه  از  بسیاری  ترتیب  این  به  نکنند.  پیدا  کار حضور  در محل  تا 
های دولتی کاهش می یابد! دولت به حوزه هایی که موظف است 
ورود کند- مثل بهداشت، سالمت، آموزش و... که جزو وظایف اصلی 
دولت می باشد- ورود پیدا نمی کند، در حالی که می بینیم در این 
حوزه ها با چه نابسامانی هایی مواجه هستیم. اما در حوزه هایی که 
نباید ورود پیدا کند- به مانند سرمایه گذاری، اقتصاد و...- تماما ورود 
نموده است. جالب این که تمامی مواردی را هم که بر اساس اصل 44 
واگذار گردیده اند در نظر داریم که بازگردانیم. وقتی بدنه دولت را به 
این حجم بزرگ می کنیم که می تواند در تمامی حوزه های تصمیم 
گیری ورود پیدا کند، نتیجه بهتر از این نمی شود. در مقابل این دولت 
حجیم، ما با یک حاکمیت عظیمی هم مواجه هستیم. ما حجم عظیم 
این حاکمیت را در امر تخصیص بودجه می بینیم که در بسیاری از 
موارد حاکمیتی، بودجه آن از بودجه آموزش و پرورش، ستاد بحران 
و... زیادتر هم است. پول این حجم از دولت و حاکمیت از کجا بایستی 
تامین گردد؟ در گذشته منبعی به نام نفت بود که راحت می فروختند و 
پول آن را هم خرج این دولت و حاکمیت حجیم می کردند، به کسی 
هم پاسخگو نبودند. من توئیت جالبی از یکی اعضای اتاق بازرگانی 

خیلی  ما  گردند؟  فصل  و  حل 
از این مواردها- در زمینه های 
کسب  فضای  مالیاتی،  مختلف 
و...-  اجتماعی  تامین  و  کار  و 
داریم که بایستی حل شوند در 
حل  مسئولیت  کسی  که  حالی 

این موارد را عهده دار نیست. 

- جناب آقای مهندس بنابیان، 
قانون طبیعتا برای اجرا تدوین 
و تصویب می گردد. اما در این 
جلسه از مواردی سخن رفت که 
حتی خود سازمان های مربوطه 
نیز این موارد را اجرا نمی کنند. 
جناب دکتر احمدی هم مطرح 
قوانین  از  بسیاری  که  کردند 
خوب ما جنبه تزیینی دارند. می 
خواهیم از جنابعالی بپرسیم که 
این قوانین و مقررات چرا اجرا 

نمی شوند؟

بنابیان: نظر شخصی بنده این 
قانون  مراکز  تمامی  که  است 
گذار و تصمیم گیری، از همین 
امروز باید تعطیل گردند چرا که 
روند قانون گذاری هر روز بدتر 
می گردد. ما ابتدا بایستی قانون 
را در همین مرحله نگه داریم تا 
بکنیم.  باید  ببینیم که چه  بعدا 
کسب  فضای  بهبود  ما  سخن 
ما  خواسته  بلکه  نیست  کار  و 
این است که به این فضا کاری 
دهند  اجازه  و  باشند  نداشته 
که  شکلی  همین  به  وضعیت 
موجود است وجود داشته باشد، 
این که روز به روز فشار را  نه 
گذشته  دولت  در  کنند.  زیادتر 
بحثی در زمینه تشویق ایرانیان 
خارج از کشور جهت حضور در 
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می خواندم که نوشته بود »مطالبات امروزی دولت از ما صرفا مالیات 
است اما تعداد مطالبات ما از دولت، بدون حد و حصر است. چگونه 
تا آخرین نهایت آن وصول می  است که دولت یک مطالبه خود را 
کند اما ما نمی توانیم حتی یک مطالبه خود را از دولت وصول کنیم!« 
اصال دولت پاسخگویی وجود ندارد. دولتی که با نفت تشکیل یافته 
بود نیازی به مالیات من نداشت ولی امروزه نفت تمام شده و دولت 
می خواهد که هزینه های خود را از مالیات مردم تامین کند. بر همین 
اساس در جاهایی که بایستی مشوق های مالیاتی دهد، برعکس از 
تشدیدهای مالیاتی استفاده می کند. بنابراین اولین گام، کوچک کردن 
و پاسخگو نمودن دولت است. تا این اتفاق نیفتد هیچ اصالحی صورت 
نخواهد گرفت. به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی تبدیل به یک 
سازمان عریض و طویلی شده که وظیفه ذاتی خود را فراموش نموده 
است. این سازمان به اندازه ای بازرس و کارشناس و... دارد که حتی از 
عهده حقوق آنها نیز برنمی آید. در عصر دولت الکترونیک، بزرگترین 
وزارتخانه ها و سازمان ها است. چه  به همین  ساختمان ها مربوط 
پرسنل  و  اداره و ساختمان  این همه  به  نیاز  ما  است؟ مگر  خبرمان 
داریم؟ اگر دولت کم حجم نگردد تعداد نهادهای تصمیم گیری زیاد 
خواهند شد. مثال ما سازمان عریض و طویلی به نام سازمان حمایت 
از مصرف کننده داریم، در حالی که اصوال نیازی به چنین سازمانی 
نداریم. آیا واقعا دلیل گرانی سودجویی و گران فروشی یک فرد و تاجر 
است؟ مگر با این تعداد مراکزی که وجود دارد مگر کسی می تواند 

چیزی را گرانتر از دیگری بفروشد؟ 

احمدی: گفته های شما نیازمند یک اقتصاد آزاد و لیبرالیسم است. 
آیا نظام سیاسی و ایدئولوژیک حاکم ما، چنین اراده ای دارد؟ آیا می 

توان به این موارد امیدوار بود؟ 

بنابیان: ما در بسیاری از این جلسات و نشست ها حضور یافته ایم، 
و دیگر از چنین روندی خسته شده ایم. امروزه کرونا را بهانه ای کرده 
ایم برای انزوا و گوشه گیری. من جزو افرادی هستم که در شورای 
گفتگوی ملی هم حضور یافته ام که در آن نشست، حداقل 3 وزیر 
کمیسیون  در  آن  از  قبل  داشتند.  حضور  مجلس  نماینده  چندین  و 
پیمان  و در مورد  یافته  با هزار مصیبت- حضور  اقتصادی مجلس- 
ارزی توضیح داده ام. جالب این که اصال در این کمیسیون تخصصی، 
فرا نمی داد. در دوره مجلس قبلی، در  بنده گوش  به مطلب  کسی 
برای  که  بودیم  داده  انجام  خوبی  کارشناسی  کار  ارزی  پیمان  باره 
توضیح این امر در صحن کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافتم. 
می خواستم گزارش کاملی در مورد مطلبی- که ماهها تحقیق کرده و 
با اکثر صادرکنندگان و گمرکات کارشناسان بانکی و ... صحبت کرده 
بودم، با در نظر گرفتن قانون های باالدستی و مصوبات مجلس- ارائه 
دهم. سعی کردم گزارشم به طور خالصه باشد تا از حوصله کمیسیون 
اقتصادی مجلس خارج نباشد. من با حوصله و به دقت، تمامی این 
موارد را توضیح می دادم که به ناگاه در میانه صحبت هایم متوجه 
شدم که از 20 نفر حضار موجود، بیش از پنج شش نفر باقی نمانده 
اند. تازه از همین افراد موجود هم، کسی به  و جلسه را ترک کرده 
گزارش گوش نمی داد! به جرات می توانم ادعا کنم که کسی به اندازه 
نبرده در حالی که  استانی  به شورای گفتگوی  بنده، طرح و مصوبه 
حتی یک مورد از این موارد هم به نتیجه نرسیده است. بنابراین نیاز ما 
به حضور مسئولین و مدیران در چنین جلساتی، نه به این خاطر است 
که اصالحاتی در این خصوص انجام دهند بلکه به این خاطر است 

بدانند که ما مسائل را می فهمیم تا به شعور ما توهین نگردد. 

مواجه  دیدگاه  دو  با  نشست  این  در  اصالحات،  خصوص  در  ما   -

معتقد  که  دیدگاهی  هستیم. 
به اصالح قوانین از حوزه پایین 
که  دیدگاهی  و  است،  دستی 
معتقد به نگاه کالن تری دارد. 
به  محمدخانلی،  دکتر  خانم 
باید  اصالح  این  جنابعالی  نظر 

چگونه صورت گیرد؟ 

از  برخی  در  محمدخانلی: 
موارد ما در خود شالوده قانون 
مشکل داریم که اگر این قانون 
هم  چه  هر  نگردد  اصالح 
جزئیات آن اصالح گردد باز هم 
تاثیری نخواهد داشت. مثال ما 
صدور  اختیار  تفویض  مورد  در 
تجهیزات  و  دارو  مجوزهای 
چندین  ها،  استان  به  پزشکی 
تخصصی  کار  که  است  ماه 
بخش  دهیم.  می  انجام 
خصوصی و حتی بخش دولتی 
اظهار می دارند که ما بر اساس 
کار   1324 سال  مصوبه  قانون 
می کنیم و استانداردهای ورود 
کاال را با آن تطابق می دهیم. 
که  است  غیرممکن  نتیجه  در 
بتوان داروها را با قانونی تطابق 
نوشته  پیش  ها  دهه  که  داد 
این  اینجا  در  پس  است!  شده 
به  نیاز  که  است  قانون  خود 
تغییر دارد و چنین قانونی حتی 
در روند بخش دولتی هم ایجاد 
برای  البته  کند.  می  اختالل 
طی  به  نیاز  قانون  یک  تغییر 
مراحل بسیار پیچیده ای داریم 
بخواهیم  که  نیست  اینگونه  و 
قانونی را به راحتی تغییر دهیم. 
راحتی  کار  اصال  قانون  تغییر 
نیست. بنابراین احصای قوانین 
مخل، مربوط به آیین نامه ها و 

بخشنامه ها است که ما برخی از این موارد را به هیئت های مقررات 
زدایی اعالم کرده ایم. فکر می کنم که این موارد به نسبت راحت تر 
قابل تغییر و اصالح باشند. ولی در این میان آنچه مهم است اثرگذاری 
این مقررات و آیین نامه ها می باشد چرا که ممکن است تغییر یک 
اصل  ولی  باشد  اثرگذار  کوچک  و  محدود  مقطع  یک  در  نامه  آیین 

مشکل هم چنان الینحل باقی می ماند.

اجازه  داشتند،  اشاره  تمرکزگرایی  به  بشیری  دکتر  جناب  بنیابیان: 
دهید در این زمینه به موردی عینی اشاره کنم. کل صنعت سنگین 
چرم سازی ایران- به غیر از چند تا- در تبریز قرار دارد. سال گذشته 
2620 تن پوست خام وارد کشور شده که مجوز ورود این امر نیز بر 
عهده تهران است. حال ببینیم در تهران چه اتفاقی می افتد! سازمان 
فائو جدولی در این خصوص دارد که ماهانه کشورهای قرمز، نارنجی 
و سفید را مشخص می کند. 7 نفر دامپزشکی که در تهران حضور 
دارند بر اساس همین جدول مجوزها را در مورد کشورهایی با وضعیت 
دارند  نارنجی  وضعیت  که  کشورهایی  از  اگر  کنند.  می  صادر  سفید 
وارداتی انجام گیرد، بایستی در گمرک سم زایی صورت گیرد. در مورد 
کشورهایی با وضعیت قرمز هم که اصال نمی توان وارداتی انجام داد. 
از  از مجموع 2620 تن پوست وارداتی، 2600 تن آن  سال گذشته 
طریق تبریز وارد شده است اما ما مجبور بوده ایم که تمامی موارد و 
آیا یک دکتر دامپزشک  از تهران اخذ کنیم.  نیاز را  مجوزهای مورد 
تبریزی نمی تواند بر اساس همین جدول نظر دهد؟ اصوال نیازی به 
دامپزشک هم نداریم بلکه یک کارمند ساده هم می تواند بر اساس 
این جدول بندی تشخیص دهد. در حالی که در تهران برای این امر 
بایستی کمیته ای تشکیل یابد که خود این کمیته هم ماهانه فقط یک 
بار تشکیل می شود تا این کشورها را بر اساس همین جدول تعیین 
کنند. جالب این که این هیئت خود هیچ حقی در مورد تصمیم گیری 
در این خصوص ندارند چرا که اگر ایران از کشورهای قرمز واردات 
داشته باشد خود هم در جزو همین کشورها قرار می گیرد. من این 
مورد را با وزیر و حتی با آقای واعظی هم مطرح کرده ام، همه حق را 

به ما می دهند اما تا بحال تغییری صورت نگرفته است. 

سیستم  در  تمرکزگرایی  از  موردی  چنین  بشیری،  دکتر  جناب   -
حکومتی، دولتی و بروکراسی ما ناشی از چه امر و زمینه هایی است؟ 
پاسخ جنابعالی از آن لحاظ مهم است که شما جزو کارشناسان سازمان 
توضیح  خصوص  این  در  توانید  می  بهتر  و  هستید  بودجه  و  برنامه 

دهید.

آغاز  زدایی  تمرکز  با  فرآیند دموکراتیزه شدن یک جامعه  بشیری: 
می شود. ما در سازمان ها، بسیاری از پست هایی داریم که در قانون 
هیچ گونه وظیفه ای برای آنها مشخص و تعیین نشده است در حالی 
که آنها از کلی اختیارات برخوردار هستند. اگر ما تمرکز زدایی بکنیم 
همه  بهشتی،  دکتر  قول  به  و  شده  خاصی  متولی  دارای  امور  همه 
چیز یک پاسخ خواهد داشت. ما برای ورود چرم با این وضعیتی که 
بنابیان شرح دادند، اصال نیازی به کمیته نداریم بلکه یک  مهندس 
کارشناس گمرک هم می تواند بر اساس همان جدول تصمیم بگیرد. 
اگر تمرکززدایی صورت گیرد بسیاری از پست های اداری و سازمانی 
بایستی حذف شوند چرا که کار خیلی از این پست ها به خاطر همین 
امضا و تشکیل کمیته هاست. در مسیر تمرکززدایی بسیاری از افراد 
مجبور به حذف شدن خواهند بود. ما به هر چیزی که دقت می کنیم 
نهفته  تمرکزگرایی  در  آن  اجرایی  موانع  ترین  عمده  که  بینیم  می 

است. 
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- خب راهکار در چیست؟ از کجا باید شروع کرد؟

بشیری: بنده در نظر داشتم که بتوانم برای استان مگاپروژه هایی 
تعریف کنیم. به همین دلیل، گاها به گزارشات پرونده هایی می نگرم 
که سالها پیش تهیه شده اند. در این بین متوجه شدم که بسیاری از 
پروژه ها و مگاپروژه هایی که در این استان اجرا شده اند، در سالهای 
60 الی 70 بوده است. آزاد راه تبریز زنجان- انتقال گاز- انتقال آب 
زرینه رود- پتروشیمی و... در این زمینه کنجکاو شدم که چگونه در 
آن سال ها این همه کار صورت گرفته و این که چرا ما هم اکنون 
سرانه  درآمد  متوسط  کنیم؟!  اجرا  را  هایی  پروژه  چنین  توانیم  نمی 
توانیم  نمی  چرا  حال  این  با  است.  درصد   90 کشور  کل  در  استان 
کاری انجام دهیم؟ من این پرونده ها و گزارش ها را بررسی کردم 
تا به این سوال خود جوابی بیابم. پاسخم این بود که متوجه شدم این 
نموده  عمومی  مطالبه  یک  به  تبدیل  را  مواردی  چنین  کارشناسان، 
بودند. یعنی در آن سالها، همه مسئولین، نمایندگان و مردم مطالبات 
کاری  امروزه  خواهیم  می  اگر  بنابراین  اند.  داشته  خاصی  و  محدود 
باید هر  نماییم. ما  را به مطالبه عمومی تبدیل  باید آن  انجام دهیم 
آنچه را که می خواهیم، بتوانیم به مطالبه عمومی تبدیل کنیم. نباید 
هر چیزی بخواهیم و به هیچ چیز هم نرسیم. در دنیا هیچ کشوری 
توسعه پیدا نکرده مگر این که به دو اصل پایبند بوده باشد. یعنی اگر 
یا  این دو اصل تحقق پیدا کند کشوری یا در مسیر توسعه است و 
این که توسعه یافته است. این دو اصل عبارت است از علم باوری، 
و توزیع قدرت. جهان توسعه یافته به این نتیجه رسیده که بایستی 
قدرت سیاسی در دست دولت و قدرت اقتصادی در دستان ملت باشد. 
وقتی هر دو بخش در دستان یکی باشد، قطعا نه توزیع قدرت صورت 

می گیرد و نه این که علم باوری در آن سیستم حاکم می گردد. 

احمدی: فکر می کنم در این امر اتفاق نظر داریم که وقتی قانون 
اساسی کشوری در حوزه حقوق ملت ها کال تعطیل است، نبایستی 
انتظار داشته باشیم که در قوانین پایین دستی و در حوزه های قوانین 
مربوط به کسب و کار، اقدام خاصی انجام گیرد. قبال هم گفتم که 
برای تزیین تصویب می شوند و همه هم می  قوانین مفید همیشه 
دانند که این موارد را برای اجرا تصویب نمی کنند. در ثانی، حضور 
همگی ما در تشکل های عمومی صرفا به خاطر مطالبه گری عمومی 
است. خوشبختانه محروم شدن دولت از درآمد سرشار نفتی برای ملت 
نعمتی است و امیدوارم که این تعطیلی چاه های نفتی ادامه پیدا کند 
تا دولت مجبور گردد که مثل بقیه کشورهای توسعه یافته، به تنها 
خواهد  سبب  روندی  چنین  آورد.  روی  مالیات-  خود-  درآمد  منابع 
پاسخگویی  عدم  بر  مبنی  که  را  خود  دیرینه  عادت  دولت  که  شد 
قبال بخش  به مرور مجبور خواهد گردید که در  بود، ترک کرده و 
خصوصی پاسخگو باشد. بنابراین بنده در این زمینه که در راس اتفاقی 
صورت گرفته و اصالحاتی به جامعه سرازیر گردد که در نهایت به نفع 
مردم باشد، خوش بین نیستم و معتقدم که هرگز چنین اتفاقی روی 
نخواهد داد مگر این که قاعده این هرم به شدت مطالبه گر باشد. ولی 
سوال کنونی من این است که تشکل های صنفی در حوزه مطالبه 
گری تا چه حدی توانمند هستند؟ با توجه به این که ما خود همیشه 
دم از تخصص گرایی می زنیم، آیا خود تشکل های صنفی از بدنه 
خود  مطالبات  تخصصی  طور  به  بتوانند  که  برخوردارند  متخصصین 
را پیگیری نمایند؟ بنابراین بنده کماکان معتقدم که باید در جزئیات 
هجمه آورده و مطالبه گری نماییم. اگر ما قوانین را از بیخ و بن به زیر 
سوال ببریم حاکمیت هم در قبال آن حساس خواهد شد. بنابراین راه 
خروج، مطالبه گرایی با تخصص گرایی و آن هم در جزئیات مقررات 

و مصوبات است.

بزرگترین  ایران  اتاق  بنابیان: 
قانونی  تشکل  ترین  قدیمی  و 
است.  ایران  خصوصی  بخش 
اتاق حدود 44 هزار عضو  این 
در  که  افرادی  تمامی  و  دارد 
می  فعالیت  المللی  بین  حوزه 
ایران  اتاق  عضو  بایستی  کنند 
پارلمان  را  اتاق  این  باشند. 
در  نامند.  بخش خصوصی می 
58 کمیسیون تخصصی و شورا 
این اتاق حضور دائم دارد. اتاق 
تخصصی  کمیسیون   18 ایران 
دارد. اما با این همه، در گزارشی 
اتاق  رئیس  شافعی-  آقای  که 
ایران- می داد اذعان نمود که 
گذشته  سال  در  تنها  اتاق  این 
دولت  به  تخصصی  نامه   200
هیچ  اصال  که  شده  نوشته 

پاسخی نیافته است!

صنفی  های  تشکل  احمدی: 
و  بزرگ  نقش  احزاب  خال  در 
که  است  درست  دارند.  مهمی 
اتاق با دید تخصصی به مسایل 
بدنه  از  وقتی  ولی  نگرد  می 
نمی  نیست  برخوردار  اجتماعی 
تواند مطالبه گری نماید. آیا باید 
راهکارهایی  ایران  اتاق  ببینیم 
را در راستای تبدیل نمودن این 
حوزه  به  تخصصی  گزارشات 

اجتماعی اندیشیده است؟

این  تبدیل  متاسفانه  بنابیان: 
خواسته ها به مطالبه اجتماعی 
در  کند.  می  پیدا  امنیتی  جنبه 
بسیاری از مواردی که خواسته 
عمومی  مطالبه  به  تبدیل  ها 
شده اند، دیده ایم که در طول 

گردد.  می  غالب  امنیتی  های  بحث  و  شده  فراموش  مطالبه  مسیر 
های  پیمان  مورد  در  مرکزی-  بانک  رئیس  همتی-  آقای  به  مثال 
جلوی  در  و  ملی  رسانه  در  ایشان  ولی  شد  آورده  فشار  خیلی  ارزی 
صادرکنندگانی  گرانی  دلیل  که  کردند  عنوان  دروغ  به  مردم  چشم 
است که صادر می کنند ولی ارزهای آن را وارد کشور نمی نمایند. 
در حالی که همه می دانیم علت تورم پولی است که خودشان چاپ 
کرده اند. و یا عنوان نمود که منشا تمامی قاچاق ها، صادر کنندگان 
بخش خصوصی هستند! اتاق بازرگانی در این خصوص اعتراض کرد 
و نامه ای نوشت که مگر حجم قاچاق در ایران چقدر است؟ بنا به 
اذعان خودشان این رقم حدود 15 میلیارد دالر است. در حالی که کل 
صادرات بخش خصوصی 7 میلیارد دالر بوده است. پس این قاچاق 8 

میلیاردی چگونه اتفاق افتاده است؟! 

محمدخانلی: من از سال 93 در حوزه قوانین مخل کار می کنم. 
بسیاری از این موارد شناسایی شده اند که متاسفانه تا به حال هیچ 
مقررات  هیئت  از طرف  ایم.  نگرفته  آنها  اصالح  از  ای  نتیجه  گونه 
ما  از  فرم ها  آن  در  و  داده شده  قرار  ما  اختیار  در  فرم هایی  زدایی 
خواسته گردیده که دقیقا به موارد مورد لزوم در آیین نامه و مقررات، 
صریحا اشاره گردد. و این که این موارد دقیقا چه مشکلی را ایجاد 
نیز  و شفاف  به صورت روشن  پیشنهاد اصالحی  نیز  و  است؟  کرده 
و بخش  دولتی  دستگاه  بین  رابط  ما  سازمان  است.  درخواست شده 
ادعا می کند که فالن  خصوصی است. بخش خصوصی به درستی 
قانون و مقررات برای او ایجاد اشکال کرده است، اما متاسفانه دقیقا 
نمی تواند بگوید که این مشکل دقیقا ناشی از کدام بخش مقررات 
است. در مورد دارو هم که بحث شد، وقتی ما از کارشناسان حوزه دارو 
سوال می کردیم متوجه شدیم که خود آنها نیز اشرافیتی به قوانین 

نداشته و نمی توانستند دقیقا در این راستا توضیح دهند. 
در مورد تمرکززدایی هم باید بگویم که برخی از دستگاه های ما از 
اختیارات الزمه برخوردارند ولی از ترس نهادهای نظارتی دوست ندارند 
به نظر من، مطالبه  بنابراین  استفاده کنند.  اختیارات خود  این  از  که 
گری- آن هم با برداشتن گام های خوب- مفید است. امیدوارم که 

بتوانیم از این طریق به موفقیت های خوبی دست یابیم.

به نیا: بحثی را در مورد نگرش های ُخرد و کالن مطرح کردید ولی 
من چنین دیدگاهی در حل مسائل ندارم. سخنم این است که مکانیزم 
پاسخگویی در قبال این قوانین شناخته شده چگونه می تواند در مسیر 
خود قابل حل باشد! من با دکتر احمدی در این مورد همسو هستم 
که ما نباید بر روی تغییرات کالن و بزرگ قانونی امیدوار باشیم. بر 
همین اساس ما هم موارد کوچکی را برای اصالح مطرح نموده ایم 
ولی عقیده بنده این است که اگر بتوانیم به آن مکانیسم الزمه دست 
یافته، شناسایی نموده و پیشنها دهیم، چنین امری می تواند برای ما 

مهم باشد.
در مورد تخصصی گرایی تشکل های اقتصادی هم موردی مطرح شد 
که بایستی اذعان کنم که ما با ضعف کارشناسی در بدنه تشکل های 
اقتصادی خود مواجه هستیم. یعنی یک سری از انجمن های ضعیف 
و بدون کارشناس و متخصص، در مقابل یک دولت تا دندان مسلح 
بوروکرات قرار گرفته است. وقتی من نوعی و یا تشکل وارد سازمان 
امور مالیاتی می شوم با حجم زیاد کارشناس و خبره مواجه می گردم. 
من زمانی می توانم از حق خود دفاع کنم که سخنم مستدل باشد. 
پس اگر بخواهم جمع بندی کنم، این که تخصص های صنفی ما 
ضعیف هستند، حلقه بین حاکمیت و تشکل ها )احزاب( وجود ندارد، 
و دیگر این که حتما باید با مطالبه گری اجتماعی این کارها به پیش 

رفته و به سرانجام برسند. 
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بهبود  و  اقتصادی  رشد  از  گفتن  سخن  کنونی  زمانی  مقطع  در 
به مثابه شوخی می ماند و خواننده  شاخصهای محیط کسب و کار 
فاضل، نگارنده را به بی سوادی و کج فهمی متهم خواهد ساخت. این 
نوشتار به دنبال آن است در حد بضاعت، به واکاوی موانع موجود در 
مسیر کسب و کارها از منظر حقوقی پرداخته و واقعیتهایی را از دل 
محیط واقعی کسب و کار بنمایاند. گرچه پیشایپش خود به اثربخشی 
آن مردد بوده و امیدی به توجه از جانب سیاستگذاران و هیات حاکمه 

به آن ندارد.
که  است  شده  ارائه  مختلفی  تعاریف  محیط کسب وکار  در خصوص 
عوامل  از  مجموعه ای  را  کسب وکار  محیط  تعاریف،  این  از  یکی 
تاثیرگذار در سرنوشت کسب و کار می داند که خارج از اراده و اختیار 
و  کسب  محیط  دیگر  تعریفی  در  باشند.  می  کار  و  کسب  صاحبان 
کیفیت  همانند  اقتصادی  فعالیتهای  بر  مؤثر  عوامل  مجموعه  را  کار 
زیرساخت ها و پایداری قوانین دانسته است که توسط کارآفرینان و یا 

مالکان بنگاه های اقتصادی غیرقابل تغییر هستند. 
قوانین و  آید  برمی  نیز  تعاریف محیط کسب و کار  از  همانگونه که 
در  تأثیرگذار  و  از عوامل مهم  یکی  مؤلفه ها،  دیگر  کنار  در  مقررات 
محیط کسب و کار بوده و در توسعه یا عدم توسعه بخش خصوصی 
نقش و تاثیر شگرفی دارد. از این روی، بررسی قوانین و مقررات حوزه 
فعالیتهای اقتصادی و کارآفرینی، می تواند در تحلیل بهبود یا ویرانی 

محیط، مفید واقع شود.
از شروع و راه اندازی کسب وکار تا مراحل توسعه و نهایتًا انحالل آن، 
قوانین و مقررات گوناگونی دخالت دارند که همزمان با ورود به اولین 
و  آغاز  دخالت  این  فعالیت،  اندازی  راه  مجوزهای  اخذ  یعنی  مرحله 
نهایتًا در ادامه مسیر با تعیین سازوکارهای مختلف بر عملکرد مختلف 
و... حد  مالیاتی، سرمایه گذاری  ثبتی،  تجاری،  در حوزه های  بنگاه ها 

اعالی تاثیر خود را ظاهر می کند.
متفاوتی  مناظر  از  توان  می  را  و کسب  کار  مقررات حوزه  و  قوانین 
دسته بندی کرد. نگارنده این مقررات را در پنج دسته و به این شرح 

تقسیم می نماید:

1. قوانین و مقررات حوزه کار: نیروی کار و منابع انسانی هر سازمان 

و  نقش  ترین  اصلی  همواره 
جایگاه را در پیشبرد اهداف آن 
سازمان ایفا نموده و در حقیقت 
شرکای استراتژیک کارآفرینان 
می  محسوب  کارفرمایان  و 
شوند و شکی نیست که دولتها 
در تمام جوامع، خود را مکلف به 
حمایت از این سرمایه اجتماعی 
قانون  تصویب  بنیاد  داند.  می 
کار ایران از اوایل انقالب و در 
داری  ضدسرمایه  فضای  یک 
گذاشته شده و در سال 1369 
پس از کش و قوسهای فراوان 
بین مجلس و شورای نگهبان، 
نهایتا با اعمال تغییرات اساسی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در 
حال  رسید.  تصویب  به  نظام 
تشخیص  مجمع  اختیار  آنکه 
تایید  یا  رد  به  محدود  صرفا 
یا  مجلس  مصوبات  از  یکی 
شورای تگهبان می باشد و در 
این فقره متاسفانه خود مجمع 
نموده  ورود  تقنین  بحث  به 

است.
گوناگونی  ابعاد  از  کار  قانون 
نقد مجامع داخلی و بین  مورد 
المللی بوده است: بحث تبعیض 
مشاغل،  تصدی  در  جنسیتی 
و  سوسیالیستی  دستمزد  نظام 
کارفرما  از  حمایت  وجود  عدم 
توان  می  مواردی  اهم  از  را 

برشمرد که خروجی آن پرونده های فراوان حل اختالف است و در 
مراجع حل اختالف کار با شیب باالیی در حال رشد است. این امر 
خود بزرگترین دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات در حوزه روابط 

کارگر و کارفرماست.

2. قوانین و مقررات تأمین اجتماعی: تامین اجتماعی به هر نوع برنامه 
حمایت اجتماعی اطالق می گردد که توسط قانون و یا هرگونه توافق 
الزام آور برقرار شده و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تامین درآمد 
کارافتادگی،  از  بازنشستگی،  دوران  مخاطرات  با  مواجهه  در  مالی 
از  اجتماعی  تامین  باشد. متاسفانه سازمان  یا عائله مندی  بیکاری و 
و  مدیریت  سوء  جهت  به  و  گرفته  فاصله  کامال  خود  اصلی  رسالت 
که  حالی  در  اجتماعی،  تامین  صندوق  اموال  از  حراست  در  اهمال 
ماهانه حدود یک سوم از درآمد کارگران به حساب سازمان واریز می 
شود، سازمان تامین اجتماعی خود تبدیل به سرباری بر دوش کارفرما 
استخوان الی  و  کارآفرینی  کارگر شده و عمال چوبی الی چرخ  و 

زخم کسب و کارهاست.
و  قانون  این  به  توان  می  که  متعددی  ایرادات  و  نقایص  کنار  در 
مقررات تبعی آن وارد نمود فرآیند رسیدگی به اختالفات مشموالن 
تامین اجتماعی و سازمان )با مالحظه ترکیب هیاتهای حل اختالف 
مطابق مواد 43 و 44 قانون مزبور( یکی از مهمترین اشکاالتی است 
که به جهت تمرکز صالحیت ادعا، رسیدگی، صدور رای، بازرسی و 
تحقیقات و اجرای احکام در چنبره خود سازمان، عمال مسیر احقاق 

حق کارفرمایان را مسدود ساخته است.

3. قوانین و مقررات نظام مالیاتی: همانند دو ردیف پیش گفته، ایرادات 
متعددی به قوانین و مقررات این حوزه وارد است. عدم توجه به ماخذ 
مالیات،  تشخیص  فرآیند  اطاله  خدماتی،  و  تولیدی  مشاغل  مالیات 
رسیدگی،  اطاله  و  مالیاتی  اختالف  حل  هیاتهای  نامتوازن  ترکیب 
زیان  و  سود  به  توجه  بدون  الراس  علی  مالیات  تصاعدی  افزایش 
دولت  و تالش  نفتی  درآمدهای  کاهش شدید  اقتصادی،  بنگاههای 
گونه  هر  بدون  مالیاتی  درآمدهای  از  خود  های  هزینه  تامین  برای 
انضباط مالی و مواجهه و تقابل غیراصولی بدنه سازمان امور مالیاتی 
با کارآفرینان که منجر به بلندتر شدن دیوار بی اعتمادی بین بخش 
خصوص و دولت شده است را می توان از نکاتی برشمرد که زخم تن 

کسب و کارها را هر روز عمیق تر و عمیق تر می کند. 

4. قوانین و مقررات تجاری: مقرراتی همچون تاسیس صدور اسناد 
با  مسئولیت  یا  خاص  سهامی  شرکت  ایجاد  پشتوانه،  بدون  تجاری 
با  عام  سهامی  شرکت  تاسیس  ریالی،  میلیون  یک  سرمایه  حداقل 
و  کاغذی  شرکتهای  وجود  ریالی،  میلیون  پنج  سرمایه  حداقل 
کدفروشی که همگی ناشی از فرسودگی مقررات تجاری است، عرصه 
ناهموار  واقعی  کارآفرینان  برای  و  هموار  شیادان  و  برای دالالن  را 

نموده است.

5. قوانین و مقررات ثبتی: این دسته از مقررات اگر چه مسیر تقنینی 
یکسانی با سه دسته قبلی دارد اما فرآیند اجرایی آن در حیطه وظایف 
قضائیه؛  قوه  های  زیرمجموعه  عملکرد  که  این  است.  قضائیه  قوه 
سازمان ثبت اسناد و امالک، سازمان ثبت مالکیتهای معنوی و امثال 
آن در گذشته چگونه بوده است برای کسی مکتوم نیست و جمالتی 
از این دست که »ما وراث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، قضایی 
و قوانین در این قوه ایم« خود مثبِت ناکارآمدی قوه قضائیه بوده است. 
اما در حال حاضر با رویکردی که از سوی ریاست قوه قضائیه اتخاذ 
شده است انتظار اصالحات ساختاری در حوزه کسب و کارها، تاسیس 
دادگاههای اختصاصی بازرگانی و تجاری، عزم جدی قوه در تسریع 
نباید  را  تجاری  عالئم  و  اختراعات  ثبت  و  شرکتها  تاسیس  فرآیند 

مقررات زدایی 
نوشداروی محیط کسب و کار
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انتظاری زیاده و غیرقابل دسترس دانست که قطعا نقش قوه قضائیه 
انکار  بارز و غیرقابل  ارتقای شاخص محیط کسب و کار،  در فرآیند 

است.  
بنابر شرحی که رفت محیط کسب و کار متاثر از قوانین و قواعد رسمی 
و نحوه اجرای این قوانین است. رصد و مطالعه مرتب تحوالت حوزه 
کسب و کار و تغییرات سریع السیر تقنین در این حوزه و از طرفی 
عدم اجرای اصولی همان قوانین مضر و بازدارنده، کالف سردرگمی 
ساخته است که بخش خصوصی عاجز از حل آن و دولت نیز بی میل 
قانون  به گونه ای که حتی تصویب  امری است.  انگیزه به چنین  و 
به  بهبود مستمر محیط کسب و کار« هم  مفیدی همچون »قانون 
دلیل رفتار جزیره ای دستگاههای اجرایی و عدم اهتمام جدی قوای 
حاکمیتی، در عمل با شکست مواجه شده و تقریبا به قانونی متروک 

بدل شده است.
اگر چه حاکمیت با تصویب قوانینی از این دست در ظاهر اراده خود را 
برای مقررات زدایی و بهبود شاخصهای سهولت محیط کار و کسب 
به فراموشی سپرده می شود  این نکته  اما  در کشور نشان می دهد 
که عامل اساسی عدم توفیق در ارتقای این شاخصها به رفتار دولت 
و زیرمجوعه های وی برمی گردد و بخش خصوصی در این مقوله 

کمترین نقش و تاثیر را دارد. به قول سعدی شیرین گفتار:
امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  پنجساله ششم  برنامه  قانون   22 ماده 
 . ویترینی  کاالی  یک  عنوان  به  که  است  دیگری  نمونه  فرهنگی 
عمل  در  و  کرده  طی  را  تصویب  و  قانونگذاری  چرخه  مفید،  قانون 
امکان اجرا و تحقق آن وجود ندارد. مجلس شورای اسالمی نیز که 
نگارنده شان نظارتی وی را )به جهت وفور قانون در کشور( اجل از 
شان قانونگذاری می داند در پیگیری و مطالبه چنین مصوباتی ناتوان 
بوده و جایگاه خود را به فراموشی سپرده است. ذکر ماده مذکور برای 
مطالعه خواننده اندیشمند بیراه نیست. در این ماده قانونی آمده است: 
»دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصالح قوانین، مقررات 
و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف 
در  ایران  رتبه  برنامه،  قانون  اجرای  چهارم  سال  پایان  در  تا  سازد 
دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق 
مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء 
شاخص  در  شود.  محقق  هدف  این  از  بیست درصد   هرسال  و  یابد 
کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان 

اجرای قانون برنامه برسد.«
تنها  نه  داریم  قرار  برنامه توسعه ششم  در حالی که در سال چهارم 
هیچ بهبودی در رتبه کسب و کار حاصل نشده بلکه مطابق آخرین 
گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در سال 2020 در شاخص سهولت 
انجام کسب وکار نسبت به سال 2019 ، 11 پله تضعیف شده و فاصله 
از شاخص پیشرو نیز یک دهم افزایش یافته که نشان دهنده تضعیف 
توام امتیاز و رتبه ایران است. در این میان آقای رئیس جمهور به عنوان 
باالترین مقام اجرایی کشور آدرس مشکالت را به کاخ سفید ارجاع 
می دهند اما نگارنده معتقد است بوروکراسی هزار توی خودساخته و 
خودتحریمی، جامعه را به این شرایط اجتماعی و اقتصادی سوق داده 

است. گرچه منکر تاثیر تحریمهای بین المللی هم نیستیم. 
ذکر این توضیح هم خالی از فایده نخواهد بود که در گزارش سال 
2020 بانک جهانی، نیوزیلند با نمره 8.68 واحدی همچون سال های 
رده  در  وکار  کسب  انجام  برای  کشور  بهترین  به عنوان  گذشته 
ایستاده است. سه کشور شرق آسیایی سنگاپور، هنگ کنگ  نخست 
و کره جنوبی به همراه دانمارک رده چهارمی نیز سایر پنج کشور برتر 

گزارش »سهولت کسب وکار 2020« را تشکیل می دهند.
تمام مواردی که در این گفتار مختصر ذکر شد با جزئیات بیشتر در 
برای  نوشتار  این  در  جدیدی  چیز  و  است  حاکمه  هیات  کفایت  ید 

شفافیت قوانین مهم ترین عوامل 
در تامین امنیت اقتصادی است

دکتر غالمحسین کریمی
و شفافیت  ثبات  تردید  بدون 
جمله  از  مقررات،  و  قوانین 
توسعه  در  موثر  عوامل 
اقتصادی یک کشور است که 
با  رسیدن به این هدف مهم 
کاهش و بازنگری در قوانین 

آن میسر می شود.
شفافیت  و  تسهیل  فرایند  در  گذاری  قانون  مراجع  قطعا 
و کاهش مقررات زائد تاثیر زیادی دارد. این مهم زمانی 
مقررات،  تصویب  در  حداقلی  رویکرد  که  می یابد  تحقق 
قانون گذاری،  ابتکار  در  بر طرح  اولویت الیحه  به  التزام 
ارزیابی  رویه  اتخاذ  و  قوانین  اجرای  بر  موثرتر  نظارت 
مسئوالن  و  اندرکاران  دست  نظر  مد  قوانین  تاثیرات 
بر  حقوقی  و  اقتصادی  امروزه صاحب نظران  بگیرد.  قرار 
این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت 
تامین  در  عوامل  مهم ترین  جمله  از  مقررات،  و  قوانین 
اقتصادی  محیط  قوانین،  ثبات  است.  اقتصادی  امنیت 
شفافیت  و  کرده  تثبیت  اقتصادی  فعالیت های  برای  را 
قوانین، امکان برنامه ریزی دقیق را فراهم می آورد. ایجاد 
قانون گذاری و  فرآیند  این دو اصل در  بر  نگرش مبتنی 
مقررات  و  قوانین  به  دستیابی  نیاز  پیش  مقررات گذاری، 
باشند،  ثبات تر  با  قوانین  هر چه  است.  ثبات  با  و  شفاف 
البته عالوه  کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می کنند، 
و  عدم  مجوز  صدور  در  شفافیت  عدم  معضل  دو  بر 
تورم  معضل  به  باید  مجوزدهی،  شیوه  در  رویه  وحدت 
همچنان  و  نمود  اشاره  نیز  کشور  در  مقررات  و  قوانین 
نیز دستگاه های اجرایی مختلف عمدتا بنا به مقتضیات و 
ضرورت ها در حوزه عمل خود نسبت به وضع مقررات 
اقدام می نمایند که شناسایی این مقررات جدید و راه های 
کاهش و کنترل آن مستلزم ایجاد ظرفیت های قانونی و 
استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه است 
نیز  این مشکل  اتخاذ تدابیر الزم  با  که تالش می شود 
کنترل و جهت دهی شود. به نظر می رسد جهت شفافیت 
باید قوانین و مقررات زاید و موازی حذف و در هر موضوع، 
قانونگذار  مرجع  تصویب  به  پیراسته  و  جامع  قانون  یک 
برسد و قانونگذار و دیگر نهادهاي مقررات گذار پیش از 
تصویب هر مقرره اي، نسبت مقرره در حین رسیدگي را 
با نظام حقوقي موجود و نیازهای واقعی جامعه مورد توجه 
قرار دهند و بدین ترتیب، از تصویب مقررات تکراري یا 
مي  تدبیر  این  کنند.  اجتناب  جاري،  مقررات  با  متناقض 
تواند دستکم از اضافه شدن بي ضابطه مفادي بر حجم 

قوانین و مقررات جلوگیري کند.

سیاستگذاران مطرح نشده است. برابر 
مجلس،  پژوهشهای  مرکز  گزارشات 
اعتبار  و  تسهیالت  دریافت  »دشواری 
در  سرمایه  بازار  »ضعف  بانکها«،  از 
تامین  باالی  نرخ  تولید و  تامین مالی 
سرمایه از بازار غیررسمی«، »بی ثباتی 
مهمترین  از  اولیه«  مواد  قیمت  در 
در  اقتصادی  فعاالن  های  دغدغه 
شما  حال  است.  خصوصی  بخش 
از شرایط  متاثر  این مسائل کالن که 
فعال  و  بوده  جامعه  بر  حاکم  سیاسی 
آن  حل  از  ناتوان  را  خود  هم  دولت 
همچون  عواملی  کنار  در  را  بیند  می 
»مجوز شروع یک کسب وکار«، »اخذ 
آب  »دریافت  تولید«،  اصولی  موافقت 
و برق و گاز و تلفن«، »نظام مالیاتی 
نفی  و  الراس  علی  بر محاسبه  مبتنی 
و  صادرات  »مقررات  خوداظهاری«، 
رانتی«، »عدم  الساعه و  واردات خلق 
وجود دادگاههای تخصصی تجاری«، 
»مقررات حل و فصل ورشکستگی«، 
»استخدام نیروی کار« و »وجود فساد 
دستگاههای  در  اداری  و  اقتصادی 
درخواهید  گاه  آن  بگذارید  دولتی« 
یافت که چرا شاخص سهولت کسب 
پیدا  تنزل  روز  به  روز  ایران  در  کار  و 
بحث  میانه  این  در  که  چرا  کند  می 
جهل و عدم آگاهی نیست بلکه سخن 
از اراده و انگیزه ای است که فعال در 
میان دولتمردان کاالیی نایاب شمرده 

می شود.
های  سرمایه  روزانه  که  کشوری  در 
ناصواب  و  صواب  امور  صرف  زیادی 
می شود چه اشکالی دارد که مجلس 
بازنگری  جدی  عزم  یک  در  محترم 
با  را  کار  و  کسب  با  مرتبط  قوانین 
مشارکت خبرگان بخش خصوصی در 
دستور کار قرار داده و با یک مقررات 
زدایی اصولی، اقدامی انقالبی در این 
عرصه به عمل آورد که این انتظار از 
یک مجلس مدعی انقالبی گری نابجا 

و گزاف نیست.
که  این  بر  تاکید  ضمن  خاتمه  در 
معجزه اقتصادی جوامع توسعه یافته با 
بهبود محیط کسب و کار محقق شده 
است و با مالحظه مشکالت بی پایان 
بخش  که  کارها  و  کسب  عدیده  و 
عمده آن برون سازمانی بوده و همت 
طلبد  می  را  دولتمردان  بلند  درایت  و 
خطاب به مرجع ضمیر سخن که قطعا 
گوشش بدهکار این گونه شکوائیه ها 

نیست باید گفت: 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه جایی نرسد فریاد است!
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سرمایه  برای  باالیی  بسیار  پتانسیل  شهری  گذاری  سرمایه  حوزه 
گذاری و اشتغال و کارآفرینی و توسعه شهری دارد، اما بدلیل فقدان 
مناسبی  عملکرد  از  قانونی،  خالء  ووجود  الزم  قانونی  ساخت  زیر 
برخوردار نمی باشد یعنی ریل الزم برای حرکت قطار توسعه شهری 

وجود ندارد.
در این حوزه دو مشکل اساسی وجود دارد:

اول اینکه خالء زیر ساخت قانونی موجب توقف بسیاری از فعالیتهای 
این حوزه می گردد.

دوم اینکه همین خالء باعث می گردد از سایر زیر ساختهای قانونی 
مثل قانون مناقصات و مزایده ها و آیین نامه مالی معامالتی استفاده 
شود که کامال مغایر با روح امور سرمایه گذاری و مشارکت و اقتصاد 

شهری می باشد و این موضوع، مشکل موجود را دوچندان می کند.
همه مان شنیدیم که در سال 1361 شهرداریها را که موتور محرکه 
اقتصاد شهری و متولی اقتصاد شهری هستند با یک خط قانون کامال 
خلع سالح نمودند و اعالم نمودن استقالل مالی آنها وقطع درآمدهای 
دولتی آنها ضربه های مهلکی بر پیکره شهرها زدوشهرداریها مجبور 

به تراکم فروشی و غیر قابل زندگی کردن شهرها نمود.
همین یک خط قانون کوچک، مصائب بزرگی را برای توسعه شهرها 
فراهم آورد، شهرهایی که جاذبه داشتند به خط تراکم فروشی پیوستند 
محل  از  را  شهرداری  و  شهری  مدیریت  افزون  روز  های  هزینه  و 
و شهرهایی  نمودند  تامین  تخلفات شهرسازی  و  هوا  و  فضا  فروش 
افول  روز  به  روز  نداشتند  فروشی  تراکم  امکان  و  نداشتند  که جذبه 
پیدا نموده و موجبات مهاجرت ساکنین و در رده اول متمولین مالی و 

فکری از آن شهرها گردید و قهقرایی این شهرها شروع شد.
در همان سال قرار بود الیحه درآمدهای پایدار و جایگزین حداکثر تا 
شش ماه از سوی وزارت کشور و دولت تهیه و به مجلس ارایه شود 
اما اکنون بعد از سپری شده چهار دهه نه تنها از چنین الیحه و طرحی 
خبری نیست بلکه در این اواخر الیحه بسیار ضعیفی تهیه شده بود 
که با عبور ازفیلترهای مختلف و دستکاریهای کامال غیرکارشناسی، 
اثر آن را خنثی نمودند و امروز حتی آن الیحه به تصویب و اجرا نیز 

برسد هیچ تاثیری در وضعیت شهرها نخواهد داشت.
در کل دنیا در شهرهای پیشرفته و توسعه یافته از روشهای درآمدی 
توسعه  برای  خارجی  و  داخلی  های  سرمایه  جذب  جمله  از  مختلف 
استفاده می شود  تامین مالی شهرها  و عمران و رشد و پیشرفت و 
این خصوص به تصویب  یا عبارت در  ایران هنوز یک جمله  اما در 
مجلس نرسیده است و عمال از هر طرف شهرداریها و مدیران شهری 
را متوقف نموده اند. از یک طرف شهرداریها را از درآمدهای نفت و 
بودجه کشور و کمکهای حاکمیتی محروم نموده اند. از سوی دیگر 
و  دهند  نمی  را  آفرینی  ثروت  و  اقتصادی  صحیح  فعالیتهای  اجازه 
مخلص کالم اینکه شهرهای ما در اثر خالء قانونی برای فعالیت های 
اقتصادی شهر داریها روز به روز نسبت به همتاهای خود در سطح بین 

الملل افول داشته و غیر قابل زندگی می شوند.
یکی از دالیل عدم توفیق شهرها در پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت، 
نداشتن ساختار قانونی در رده های حاکمیتی می باشد. وزارت کشور 
بعنوان متولی شهرداریها با تشکیل سازمانی بنام سازمان شهرداریها 

بررسی زیر ساخت قانونی 
در حوزه سرمایه گذاری

دکتر داود ندیم- پژوهشگر مباحث سرمایه گذاری و اقتصاد شهری

اختیارات  کلیه  دهیاریها،  و 
سپرده  سازمان  آن  به  را  خود 
کامال  شهرداریها  از  خود  و 
در  یعنی  است  شسته  دست 
هم  شطرنجی  حرکت  یک 
مدیریت  قانونی  ساخت  زیر 
می  قرار  هجمه  مورد  شهری 
سطح  از  آن  ساختار  هم  گیرد 
وزارت به سطح خارج از وزارت 
و پایین تر از معاون وزیر تنزل 
دیگر  سوی  از  و  کند  می  پیدا 
مذکور  سازمان  کارآیی  عدم 
در  خصوصا  مختلف  ادوار  در 
عدم  و  گذاری  قانون  مباحث 
حاکمیتی  و  سیاسی  نفوذ 
مراجع  در  مذکور  سازمان 
ساز  تصمیم  و  گیر  تصمیم 
سازمان  شدن  اثر  بی  موجب 
 1286 عمال  و  گردیده  مذکور 
اکنون  هم  کشور  شهرداری 
و  شان  در  ساختار  یک  فاقد 
منزلت و جایگاه شهرداریها می 
باشد. در حالی که می توان به 
راحتی با تصویب قوانین جدید 
و پیشرفته و ایجاد ساختارهای 
را  مسیر  حاکمیت،  در  نهادی 
در  شهرداریها  پیشتازی  برای 
حوزه عمران و توسعه باز نمود.

هفتاد  از  بیش  باینکه  توجه  با 
درصد جمعیت و اقتصاد کشور 
ضعف  فلذا  هستند  شهرها  در 
ساختهای  زیر  وجود  عدم  یا 
حوزه  در  ساختاری  و  قانونی 
موجب  عمال  شهرها  حاکمیتی 
شده  نیز  کشور  اقتصاد  افول 
کشورمان  امروزه  اگر  و  است 
اقتصادی  بزرگ  چالشهای  با 
کند  می  نرم  پنجه  و  دست 
یک خط تاثیرگذار آن در حوزه 
است  نهفته  شهری  مدیریت 
بخرج  جسارت  که  مدیرانی  و 
داده و قصد و اراده بر خروج از 
این معضل را داشته اند با ورود 
و  بازرسی  و  نظارتی  نهادهای 
هم  و  شده  سرکوب  امنیتی 

اکنون شهرها نه تنها در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی چندانی 
ندارند بلکه در اضمحالل اقتصاد ملی نیز بدالیل گفته شده و بصورت 

ناخواسته نقش آفرینی می نمایند.
این مباحث حدود چهار دهه است که از سوی محققان و پژوهشگران 
این  در  موثر  اقدام عملی  ولی هیچ  و می شود  گفته شده  به کرات 
خصوص از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد. گویا چشم انداز تعریف 
شده اما نانوشته در کشورمان وجود دارد که هدف آن برخنثی بودن 
اقتصادی  آن شکست  به طبع  و  اقتصاد شهری  توقف  و  شهرداریها 
کشور است در حالی که با کمی تدبیر و تصویب چند خط قانون که 
چند روز بیشتر وقت مجلس را نمی گیرد براحتی می توان این معضل 
و چالش را رفع نمود، البته به شرطی که اولویت مان در اداره کشور 

عبارت »توسعه« باشد که نیست. 

2
و  گذاری  سرمایه  تولید،  کارآفرینی،  بخش  در  اقتصادی،  حوزه  در 
فعالیت بخش خصوصی، از نظر مقررات و قوانین دو نوع چالش بزرگ 

در کشور داریم:

الف: انباشت و تراکم قوانین و مقررات )تورم مقرراتی(
ب: کمبود یا عدم وجود قوانین و مقررات )رکود یا خالء مقرراتی(

اوال تکلیف ما در توسعه و پیشرفت و سیستم اقتصادی تا بدین لحظه 
معلوم نیست، سیستم و ساختار و فرایندهای اقتصادی کشور ما، نه 
سیستم کمونیستی و سوسیالیستی است و نه سیستم کاپیتالیستی و 
نه سیستم دیگر، متاسفانه سیستم حاکم یک سیستم تعریف نشده به 
لحاظ علم اقتصاد است. مثل موجودی که نه انسان است و نه حیوان، 
بنابر این تمام تجویزهای علمی و سنتی از جانب هرکسی باشد بدلیل 
عدم شناخت سیستم کامال اشتباه و راه به بیراهه رفتن است و در این 
حوزه هرنوع قانونگذاری چون مبدا آن را نمی دانیم، نسخه ای غیر 

واقعی بوده و خواهد بود.
سیستم اقتصادی ما یک سیستم کمونیستی نیست اما بیش از هشتاد 
درصد اقتصاد در دست حاکمیت است و طبیعی است مجلس و قوای 
سه گانه جوری عمل خواهند کرد که منافع حاکمیت هشتاد درصدی 
حفظ شود و همواره بخش خصوصی در یک وضعیت انفعالی و ضعیف 
و غیر قابل رشد خواهد بود. بعنوان مثال در صنعت خودروسازی، مردم 

ایران بیشترین هزینه و پول را بابت بدترین خودرو متحمل هستند.

در حوزه تورم مقرراتی:
طبق آمارهای موجود همه می دانیم که رتبه ایران در حوزه کسب و 
کار از بدترین رتبه ها جهانی بوده و تالشهای انجام یافته برای بهبود 
فضای کسب و کار بدلیل عدم شناخت سیستم، توفیق چندانی نداشته 
است. مثال برای ثبت شرکت که مرحله نخست یک کسب و کار است 
تمام تالش صورت گرفته تا با حداقل بروکراسی و کمترین زمان و 
کمترین هزینه میسر شود تا جایی که می گویند حداکثر در سه روز 
قابل انجام است ولی در واقعیت هیچ کس نتوانسته کمتر از سه ماه 
ثبت شرکت نماید در حالی که در کشورهای توسعه یافته که سیستم 
اقتصادی مشخصی دارند موضوع ثبت شرکت نه به ماه است و نه به 
هفته و روز، بلکه به دقیقه می باشد. انباشت مقررات زاید و قوانین زاید 

در این حوزه بطور چشمگیری وجود دارد تا حوزه های بعدی...
از مجوزهای واردات و صادرات و کسب و کار و قانون کار و... بقدری 
تورم مقرراتی وجود دارد که حتی مجریان قانون که تخصص شان 
است  جالب  نمایند.  می  مختلفی  تفاسیر  بعضا  است  مقررات  همان 
فعالیت  یک  مقررات  از  استنباطش  »الف«  استان  در  مدیر  یک  که 
مشخص نهایتا رای منفی است و یک مدیر دیگر در استان »ب« از 

همان قوانین و فعالیت مشخص استنباط مثبت دارد.
یا با تغییر یک مدیر و آمدن مدیر دیگر بدلیل تغییر ذایقه مدیریتی 
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به زبان ساده قانون، خط مشی یا دستورالعملی است که با استفاده از 
انضباط  اگر عدم نظم و  انضباط می شود،  آن، جامعه دارای نظم و 
و یا همان بی قانونی در جامعه وجود داشته باشد چه اتفاق می افتد؟ 
در چنین حالتی رفتارهای انسانی حاکم بر جامعه از بین رفته و همه 
زورش  که  کسی  هر  اینکه  یعنی  می شوند.  حیوان  نوعی  به  تبدیل 
بیشتر یا پولش بیشتر است، حکمرانی می کند. محدودیت ها تنها بسته 
به میزان قدرت افراد دارد. هر چقدر زور افراد بیشتر باشد، قلمروی 
حکمرانی آنها نیز بیشتر می شود و این دقیقًا یعنی از بین رفتن تمدن 
وجود  به  تمدن  می شود  باعث  که  است  قانون  این  بنابراین  انسانی. 
یعنی  قانون  قوانین،  از  پیروی کردن  یعنی  به عبارتی  بیاید و تمدن 
تفکیک کردن زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی، یعنی تبدیل کردن 
انسان وحشی به یک موجود متمدن و قانونمند. در نتیجه تمدن در 
یک مفهوم یعنی پدید آمدن قانون در زندگی انسان ها. از لحاظ لغوی 
قانون یا law از واژه ی یونانی به نام kanon برگرفته شده است. 
این قانون است که باعث بوجود آمدن عدالت در بین جوامع انسانی 
است و به همین دلیل است که در نوعی دیگر از تفاسیر از قانون به 

عنوان خط کش و معیار نیز نام برده می شود.

فرهنگ سازی  و  اجرائی  کشور  یک  در  چگونه  قانون 
می شود؟

جامعه  افراد  همه  برای  آن  اجرای  که  دستورالعملی  یعنی  قانونی 
ضروری است، چه حاکمین و چه مردم عادی، در برابر قانون بایستی 
اجرایی شود و  از مردم  برای عده ای  قانون  اگر  کنند.  یکسان عمل 
باشد،  قابل  استثناء  می باشند،  نفوذ  و  قدرت  دارای  که  افرادی  برای 
نتیجه فساد حاصل می شود  اجرا نشده و در  به درستی  قانون  یعنی 
که صرفًا  است  دیکتاتوری  ویژگی های حکومت های  از  یکی  این  و 
از  دیکتاتور ها  و  می شوند  وضع  بی قدرت  مردم  عموم  برای  قوانین 
فقط بصورت  قانون  این صورت  در  و  امتناع می کنند  قوانین  اجرای 
مکتوب وجود داشته و حالت اجرائی و عملیاتی ندارد. )نویسنده محمد 

نصیری، جزیره حقوق و وکالت. وب سایت توسینو(
حکومت های  در  حکام،  توسط  دیکتاتوری  حکومت های  در  قوانین 
که  کشور  پارلمان  یا  مجلس  توسط  دموکرات،  یا  مردم ساالری 
در سه  »قانون« عمدتًا  نمایندگان کشورشان هستند وضع می شود. 

رویکرد یا در سه حالت خود را نشان می دهد:
در  دفاع  برای  ای  قاعده  نبود  و  قانونی  خالء  قانون:  نبود  فرم   -1
حقانیت و حق و حقوق مردم و جامعه و حیوانات و محیط زیست و 

فضای حیاتی توسط حاکمیت و شهروندان. 
اراده  عدم  و  نظارت  عدم  قانون،  اجرای  عدم  قانون:  زدن  دور   -2

سیاسی در اجرای قانون.
بهترین مثال را در این مورد، تخلفات عمده ساختمانی شهروندان در 
شهرهای بزرگ و عدم ساخت رعایت قوانین مقاوم سازی و پرداخت 
بروز  صورت  در  که  می باشد  شهرداری  عوارض  و  جریمه  مختصر 
فجایع  با  تخلفات  و سیل، عمق  لرزه  زمین  مانند  حوادثی  و  بحران 
حادث شده خود را نشان می دهد. در این مورد شهرداری هم به اندازه 
اصاًل  و  هستند  گناهکار  و  مقصر  قانون  اجرای  عدم  در  شهروندان 

مدیریتی،  استنباط  و  حس  یا 
تفاسیر کامال متفاوتی از »شد« 
شود.  می  ارایه  »نشد«  یا 
یک  احداث  برای  مثال  بطور 
تماما  که  خورشیدی  نیروگاه 
کشوری  قانونی  حمایت  مورد 
و جهانی است در امارات کمتر 
با  شود  می  محقق  روز  سه  از 
یک مجوز در حالیکه در ایران 
با چهل مجوز و حدود سه سال 

دوندگی شاید ممکن شود.
مقررات  ازدیاد  دالیل  از  یکی 
کسب  به  کلی  نگاه  عدم  هم 
و کار و صرفا نگاههای بخشی 
مثال  باشد.  می  حوزه  این  در 
را  خود  مقررات  زیست  محیط 
بدون توجه به کلیت سیستم و 
خود  مجموعه  به  نگاه  با  فقط 
به تصویب و اجرا می رساند و 
همچنین سایر نهادها و ارگانها 
.بنابر این خیلی تضادها در این 
مورد پیش می اید و براحتی در 
ضوابط  میتوان  قوانین  البالی 

و مقررات مغایر هم پیدا نمود.

درحوزه خالء مقرراتی:
علیرغم  که  بدانیم  بس  همین 
مشارکت  فرموالسیون  اختراع 
با  دنیا  در  خصوصی  عمومی- 
از دویست سال و  بیش  سابقه 
توسعه  کشورهای  مندی  بهره 
طی  و  آن  مزایای  از  یافته 
و  قرون  در  ترقی  گامهای 
در  متاسفانه  گذشته  های  دهه 
کشور ما هنوز بر سر تدوین و 
تصویب آن در قوای مجریه و 
مقننه اختالف نظر وجود دارد و 
تا بدین لحظه قانونی برای این 

موضوع در کشور وجود ندارد.
هستند  دیگر  مباحث  از  خیلی 
یا رکود  دارند  قانونی  که خالء 
در  یا  دارند  قانونی  سکوت  یا 
با کمبود  گذاری  حوزه سرمایه 
یا خال قانون در حوزه فراخوان 
مواجه  مشارکت  و  واگذاری  و 

هستیم.
باید  نخست  گام  در  بنابراین 
را  مشخصی  اقتصادی  سیستم 
برقرار  و  تعریف  کشور  برای 
از  استفاده  با  سپس  نماییم 
تجربیات و مقررات کشورهای 
پیشرو در این زمینه به تدوین و 

تصویب قوانین بپردازیم.

قوانین ناسازگار در مباحث مربوط به 
محیط  زیست، کشاورزی و منابع آب!

دکتر بهروز صاری صراف- استاد گروه اب و هوا شناسی دانشگاه تبریز

شهرداری ها هم بدشان نمی آید که شهروندان متخلف باشند چرا که 
شهروندان مطیع قانون مفید به فایده نبوده و نقش چندانی در تأمین 

هزینه های سربفلک کشیده شهرداری ها ندارند.
3- مهم تر از دو رویکرد قبلی به قانون، وجود »قانون های مخرب« 
است. قانون هایی که توسط عالیترین مرجع قانونگذاری کشور وضع 
آن  اجرای  به  ملزم  را  خود  کشور  اجرائی  مقامات  عالیترین  و  شده 
به  را  کشور  تدریج  به  خود  قوانین  این  اجرای  که  حالی  در  نموده، 
اداری  های  سیستم  در  و  مرج  هرج  یا  و  کشاند  می  نابودی  سوی 
برای  مختلف  ابعاد  در  فراوانی  مثال های  می گردد.  موجب  را  کشور 
این رویکرد سوم از قانون را می توان بیان نمود. مثال هایی از وضع 
قوانین اقتصادی، قوانین اجتماعی، قوانین مدنی، قوانین کار و قوانین 
خصوصی،  بخش های  به  دولتی  بنگاه های  واگذاری  قانون  مالیاتی، 
از  فراوانی  مثال  های  معماری،  سازی  شهر  نظام  بر  حاکم  قوانین 
قوانین محیط زیست، قوانین کشاورزی و منابع طبیعی، قوانین توزیع 
و بهره وری از آب، بطور خالصه اگر بخواهیم از قوانین مخرب فقط 
به چند مورد بطور خیلی مختصر و مفید اشاره کنیم، می توان گفت 
قوانین  اقتصادی، وضع  در بخش  مثاًل  آن  تبصره های  و  قوانین  که 
تکنولوژی  با  و  مدرن  ماشین های  وارادات  بر  سنگین  تعرفه  های  و 
باالی خارجی، موجب سودآوری و فروش ماشین های داخلی کم دوام 
به مرگ و میرهای جاده ای  عامل اصلی تصادفات منجر  اکثراً  که 
گاه  خانواده  امور  اصطالح  به  مدنی  قوانین  می شود، وضع  محسوب 
زندانی شدن مردان و کاهش  بیشتر و حبس و  موجب طالق  های 
محسوس ازدواج، قوانین کار و قوانین مالیاتی منجر به متالشی شدن 
کارگاه های بزرگ و کوچک بخصوص بیکار شدن کارگران کارخانه 
مالیات  های  ترس  از  بزرگ  کارخانه ای  صاحبان  که  چرا  شده،  ها 
سنگین به استخدام 6 ماهه کارگران و اخراج آنها بعد از 6 ماه دست 
نظام خانوادگی   بیکاری و متالشی شدن  به  امر منجر  زده و همین 

می انجامد.

قوانین  ارائه مبسوط و شروح  مقاله حاضر  از ذکر مقدمه، هدف  بعد 
به محیط  زیست، کشاورزی و  ناسازگار در مباحث مربوط  مخرب و 
منابع آب بوده و هدف این است که دقیقا نشان داده شود که وضع این 
چنین قوانینی چه خسارات و تلفات جبران ناپذیری بر محیط زیست 
پوشی  پرده  و  تعارف  هیچ گونه  بدون  می تواند  که  آورده  وارد  کشور 
به »فروپاشی تمدنی« و بروز پدیده مهاجرت یا پناهنده های زیست 
محیطی داخلی و بین المللی شود. هم چنانکه در سال 1353 خشکسالی 
 های مستمر استان سیستان و بلوچستان منجر به کوچ 300000 نفر 
از استان سیستان به استان گلستان گردید که خوشبختانه آن زمان 
مشکالت حادی بوجود نیامد ولی در شرایط کنونی، در صورت وقوع 
مقیاس  در  چه  و  داخلی  مقیاس  در  چه  دسته جمعی  مهاجرت های 
بین المللی، جمعیت های باالی ده میلیون نفر )نقل به مضمون از آقای 
تانک ها و  به استقرار  احیا( منجر  دکتر کالنتری ریاست سابق ستاد 
نفربرهای نظامی در مرزها خواهد شد و این امر می تواند پدیده های 

خطرناکی برای کشور به وجود آورد.
در مقیاس جهانی هم مثال های زیادی از وضع قوانین نامناسب در 
کشاورزی و در توزیع و انتقال حوضه به حوضه آب است که نمونه 
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پنجساله  برنامه  قانون   ■
ششم

پنجساله  برنامه  قانون  در 
جمهوری  نظام  توسعه  ششم 
مجلس  در  مصوب  اسالمی 
مورخ  در  اسالمی  شورای 
 1396 سال  )از   1395/12/25
ادامه   1400 سال  تا  و  شروع 
 7 بخش  در  داشت(  خواهد 
 31 ماده  کشاورزی،  مورد  در 
برای  گردد  می  مؤظف  دولت 
حصول اهداف بندهای ششم و 
هفتم سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، در جهت تأمین امنیت 
غذایی و نیل به خودکفایی در 
زراعی،  انسانی  محصوالت 
خود،  پروری  آبزی  و  دامی 
پایان  در  درصد   95 میزان  به 
افزایش  و  برنامه  قانون  اجرای 
اقداماتی  کشاورزی،  تولیدات 

بشرح ذیل انجام دهد:
محصوالت  تولید  افزایش 
هزار  پانصد  تبدیل  و  راهبردی 
به  شیب دار  اراضی  از  هکتار 
امکانات  نمودن  فراهم  باغات، 
مصرف بهینه سموم دفع آفات 
و  شیمیایی  کودهای  و  نباتی 
توسعه سامانه های نوین آبیاری 
فرعی  شبکه های  احداث  و 
آبیاری و زهکشی از 2600 هزار 
هکتار در پایان سال 1393 به 
آخرین  در  هکتار  هزار   2500
سال برنامه ششم توسعه )یعنی 
در سال 1400(. یعنی تقریبًا در 

5 سال، سامانه های آبیاری می بایست به اندازه کل توسعه سامانه های 
یابد.  توسعه   1395 سال  تا  ایران  به  تکنولوژی  ورود  بدو  از  آبیاری 
قانون  این  اجرای  در صورت  فاجعه ای  چه   که  کرد  تصور  می توان 
انتظار قوم و تمدن ایران خواهد بود و اگر به میزان درصد رشد  در 
محصوالت کشاورزی زراعی، دامی و آبریزی پروری در پایان برنامه 
پنجساله ششم که در سطور فوقانی ذکر گردید، توجه شود. می بایستی 
تقریبًا به اندازه 5 برابر با وزن و حجم محصوالت تولید شده ساالنه، 
محصوالت  کل  با  برابر  محصوالت  تولید  تقریبًا،  سال   5 در عرض 

تولید شده تا این تاریخ در کشور شود.
نباید غافل شد، اشاره صریح و مستقیم  مشکل بعدی که از آن نیز 
افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل 500 هزار  به  قانونگذار 
اراضی شیب دار  تبدیل  باغات است که  به  اراضی شیب دار  از  هکتار 
براساس  کشور  زراعی  خاک  انهدام  و  خاک  سریع  فرسایش  یعنی 

مصوبات قانونی مجلس محترم... ؟؟    

■ چالش آب و قوانین مرتبط

چالش های  گزارشی  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
اصلی آب را »مدیریت ناکارآمد« در موارد متعدد از جمله عدم وجود 
مقررات محکم و قابل اجرا در برخورد با مسئله نظارت ناکافی و عدم 
آگاهی مردم از وضع موجود می داند. محمدزاده)1389( نیز بر این باور 
است که سرچشمه بحران آب دو عامل است؛ یکی انسان و دیگری 
ساختار سیاسی و اقتصادی که مسئولیت تقسیم، توزیع و کنترل آب 
را بعهده گرفته اند. صبوحی و زارع)1393( تحوالت، چالش ها و قوانین 
قرار  بررسی  مورد  را  ایران  در  آبی  منابع  از  بهر ه برداری  و  حفاظت 
شرایط  ایجاد  و  قوانین  در  بازنگری  ضرورت  تحقیق،  »نتایج  دادند. 
جهت اجرای آنها را تایید کردند«. بخشی و همکاران )1393( قانون 
تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری را مورد توجه قرار 
دادند نتایج تحقیق نشان داد که قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد 
پروانه بهره برداری، حافظ منابع آب زیرزمینی نیست، بلکه یک قانون 
غیرجامع و غیرکارشناسانه بوده و قابلیت اجرای صحیح و قانونی آن 
نقش  حقوقی،  و  فنی  کارشناسان  چنین  هم  است.  عمل ضعیف  در 
قانون تعیین تکلیف در حفاظت از منابع آب زیرزمینی را بسیار پایین 
دانستند و به زیست محیطی بودن این قانون نمره پایین دادند و هیچ 
یک این قانون را محافظ منابع آب زیرزمینی نمی دانند. )محمدزاده، 
ج، آب فراوان کمیاب، ماهنامه علمی 1-25/ صبوحی صابونی، م- 
1393 نگاهی بر تحوالت چالش ها و قوانین حفاظت و بهره برداری از 
منابع آبی در ایران، ویژه نامه نامه اقتصاد کشاورزی 174-157/ بخشی 
جهرمی زمانی، ع، تیشه قانون به ریشه آب فصلنامه علمی، پژوهشی 

مهندسی آبیاری و آب 126-144(

■ فروش مجوز بهره برداری از چاه های آب 

اکنون  که  رسانده  حدی  به  را  شرایط  آب  مصرف  مداوم  افزایش 
عموم دشتهای کشور به دشتهای ممنوعه و بحرانی مبدل شده اند و 
اختالفات بین باالدست و پایین دست حوضه ها درحال افزایش است. 
ممنوعه  دشتهای  عنوان  به  از 609 دشت کشور  اکنون 405 دشت 
نظر  اظهار  بنابر  برداشت هستند.  اضافه  دچار  که  شناخته می شوند 
مادرتخصصی  منابع آب شرکت  از  برداری  بهره  و  مدیرکل حفاظت 
مترمکعب  میلیارد   41 بر  عالوه  اکنون  ایران،  آب  منابع  مدیریت 
مترمکعب  میلیارد   11 حدود  زیرزمینی،  آب  منابع  از  برداشت  مجوز 
زیرزمینی  آب  منابع  از  سالیانه  طور  به  نیز  مجوز  بدون  برداشتهای 
انجام می گیرد که نیمی از آن مربوط به چاههای فاقد پروانه و نیم 
دیگر از طریق برداشت های اضافه بر پروانه توسط چاه های مجاز 
انجام می گیرد. همینطور طبق مطالعات صورت گرفته توسط همین 
 28 به  سال  در  مترمکعب  میلیارد   41 از  مجوزها  میزان  باید  دفتر، 

بارز آن تصریب لوایح قانونی مبنیی بر انتقال آب سیحون و جیحون 
با  استالین  که  زمانی  بود،  جماهیر شوروی  اتحاد  حاکمیت  زمان  در 
تصرر حاکمیت و تسلط بر جهان، خواستار خودکفایی در محصوالت 
کشاورزی و خصوصا محصول پنبه بوده که این رویا فقط چند سالی 
ادامه داشته و بعد مشکالتی حاد و فاجعه آفرین، یقه مسئوالن  سابق 
آن  از  سال   70 حدود  که  حال  و  گرفته  را  شوروی  جماهیر  اتحاد 
می گذرد هنوز هم پدیده های زیانبار و فاجعه آفرین آن تفکرات خیال 
پردازانه، دامن کشورهای تازه به استقالل رسیده شوروی سابق را رها 
اخبار کشورهای  به گاه در صدر  نکرده و مصیبت آن هنوز هم گاه 
از  بهره وری  و  اراضی کشاورزی  توسعه  قانون  می گیرد.  قرار  مذکور 
منابع آب دو رودخانه مذکور )سیحون- جیحون یا سیردرها و آمودریا( 
موجب شده است که دریاچه آرال و منابع آب حوضه آبریز آن، پیش از 
90 درصد حجم و سطح خود را از دست داده و از یک دریاچه پر آب به 
یک صحرای زرد تبدیل گردد. یکی از مهم ترین آثار خشکی بسیاری 
از تاالب ها و دریاچه ها در سطح دنیا، تبدیل شدن آن به کانون های 
تولید گرد و غبار می باشد. نکته قابل تأمل در خصوص این طوفان ها 
شعاع تأثیر گذاری آنها می باشد که گاهًا تا چند صد کیلومتر را پیموده 
و حتی نشانه هایی از ترکیبات دریاچه آرال در فواصل بسیار دور از آن، 

یعنی تا 650 کیلومتری نیز مشاهده گردیده است. 
در  ناهنجار  و  نامتناسب  قوانین  از وضع  الگوهایی  با وجود  متأسفانه 
وضع  بخاطر  دقیقا  هم  ارومیه  دریاچه  محیطی،  زیست  پدیده های 
قوانین مشابه، به همان سرنوشت دریاچه آرال مبتال گردید. در سال 
95، براساس آمار سازمان آب منطقه ای استان تا بیش از 90 درصد 
سابق  دریاچه  بستر  نمکزارهای  و  گردید  ارومیه خشک  دریاچه  آب 
با  خوشبختانه  که  گرفت  قرار  غربی  بادها  وزش  معرض  در  ارومیه 
عنایت الهی و با بارش های مناسب و با الیروبی بستر رودخانه های 
منتهی به دریاچه ارومیه، تا حدودی وضع دریاچه مناسب گردید، هر 
چند که احداث سدهای متعدد که براساس تالش نمایندگان مجلس 
در تصویب قانون و تخصیص بودجه و در همین حال نزار دریاچه )که 
باز هم وزارت نیرو به تشویق نمایندگان در حال احداث سد در حوضه 
های  مختلف از جمله حوضه ارومیه می باشد( اثرات احیاء دریاچه را 

کم رنگ می نماید.

تخریب  به  منجر  چگونه  قانونی  لوایح  که  موضوع  این  درک  برای 
محیط زیست و انهدام منابع آب و تخریب اراضی کشاورزی می گردد، 

به چند مورد از این قوانین بطورمستند و مستدل اشاره می گردد: 
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میلیاردمترمکعب کاهش یابد، به عبارت دیگر حتی میزان مجوزهای 
موجود نیز با ظرفیت آبخوانها هماهنگی ندارد و برای ایجاد شرایط 

پایداری باید میزان مجوزها حدودا30ً درصد کاهش یابد.
 مجلس شورای اسالمی در سال 89 قانونی را به تصویب رساند که 
طبق آن چاه هایی که تا قبل از سال 85 به صورت غیرمجاز حفر شده ، 

تعیین تکلیف شوند و در مسیر قانونی شدن قرار گیرند.
 به عقیده بسیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه محیط زیست، این 
سیاسی  عوامل  تاثیر  تحت  بیشتر  که  بود  غیرکارشناسی  قانون  یک 
بعد  سال  سه  از  کمتر  داشت.  قرار   90 سال  در  مجلس  انتخابات  و 
و  با روی کار آمدن دولت یازدهم و رویکرد زیست محیطی دولت، 
این قانون در کش و قوس اجرا و عدم اجرا قرار گرفت تا در نهایت 
وزارت نیرو  ارسال یک الیحه به مجلس برای اصالح این قانون را 

خواستار شد.
اگرچه نگاه وزارت نیرو به این چاه ها که از آن به عنوان چاه های فرم 
یک یا فرم پنج یاد می شود همچون دیگر چاه های غیرمجاز بود که 
نهاد،  این  به گفته مدیران  این مدت  اما در طول  باید مسدود شوند 
با آب منطقه ای برای انسداد این چاه ها  مقامات قضایی از همراهی 

خودداری می کردند.
قسمت غم انگیزتر ماجرای چاه های فرم یک به اقدام برخی سودجویان 
در حفر چاه پس از تصویب قانون تعیین تکلیف در سال 89 و جا زدن 
آن به عنوان چاه حفر شده پیش از سال 85 برای استفاده از این قانون 

و مجوزدار کردن آن بازمی گردد.
مسیر  در  حاشیه ها  با همه  قانون  این  گویا  تفاسیر  این  با همه  حال 
اجرایی شدن قرار گرفته است تا بیش از 150 هزار چاهی که مشمول 
این قانون می شوند را مجوزدار کند. قانونی که تیشه به ریشه منابع 
پیکر  بر  را  تیر خالص  کارشناسان  تعبیر  به  و  زد  خواهد  کشور  آب 

دشت های رو به مرگ  و محیط زیست کشور خواهد زد.
ارتباط آن  و  ارومیه  به بحران دریاچه  نمونه می توان  به عنوان یک 
با چاه هایی که مشمول قانون تعیین تکلیف می شوند اشاره کرد، زیرا 
تا پیش از آغاز این بحران بیش از 20 هزار حلقه چاه این چنینی در 

اطراف دریاچه ارومیه حفر شده بود.

■ تصویب احداث سد در دشت های بحرانی کشور 

سدسازی  پروژه های  شروع  به  نسبت  مسئوالن  برخی  صحبت های 
نگران  آن  خشکی  به  نسبت  را  بسیاری  ارومیه،  دریاچه  اطراف  در 
برخی  اجرای  برای  فشار  مبنی  از مجلس صحبت هایی  است.  کرده 
پروژه های سدسازی در دریاچه ارومیه به گوش می رسد، سدهایی که 
به گفته برخی کارشناسان می توانند سد راه آب ورودی به این دریاچه 

نیمه جان شوند و مسیر آن را از سمت احیا به نابودی تغییر دهند.
ارومیه،  نماینده مردم  مدتی پیش حجت االسالم سید سلمان ذاکر، 
دستور  با  ارومیه«  دریاچه  احیای  راستای  »در  که  بود  کرده  اعالم 
باراندوز تکمیل می شوند  نازلو و  نیرو ساخت دو سد نیمه کاره  وزیر 
و این کار برای »کشاورزی منطقه حائز اهمیت است«. این حرف ها 
نگرانی های زیادی درباره احیای دریاچه ارومیه به وجود آورده است، 
دریاچه ای که چه به دلیل بارندگی ها و چه به دلیل اقدامات انجام شده 

در بهترین وضعیت دهه اخیر قرار دارد.
زاده  حبیب  انور  نیست.  سدسازی ها  تکمیل  موافق  نماینده  تنها  او 
بوکانی، نماینده بوکان، هم چندی پیش در گفت وگویی با خانه ملت 
گفته بود که سد شهرچای یکی از مطالبات اصلی مردم است که در 
مجلس هفتم گلنک زنی شده و پس از صرف میلیارد تومان هزینه 
ادامه ساخت آن با مصوبه کارشناسی ستاد احیا تعطیل شد و باید در 

این مصوبه تجدید نظر شود.
»براساس گزارش گروه تخصیص وزارت نیرو، مجموع عوامل طبیعی 
از بحران  افزایش دما، مسئول تنها 31 درصد  مثل کاهش بارش و 

هستند  ارومیه  دریاچه  خشکی 
ماحصل  مابقی،  درصد   69 و 
توسعه  مانند  انسانی  عوامل 
ایجاد  از  ناشی  کشاورزی 
ظرفیت دسترسی به آب تنظیم 
احداث  از  حاصل  بیش تر  شده 
برداشت  افزایش  و  سدها 
بوده  زیرزمینی  آب  منابع  از 
است.«ر واقع تمرکز گروه های 
مستقل  و  دولتی  تحقیقاتی 
از  بهره گیری  با  و  مسأله  بر 
پرده  علمی،  متنوع  روش های 
از این حقیقت برداشته شد که 
از  بی رویه  و  فزاینده  استفاده 
دریاچه  آبریز  حوضه  آب  منابع 
نیاز  به  بی توجهی  و  ارومیه 
ارومیه،  دریاچه  زیست محیطی 
بوده  بحران  بروز  اصلی  عامل 
دریاچه  پایدار  احیای  تحقق  و 
ارومیه در گرو مدیریت برداشت 
از منابع آب تجدیدپذیر حوضه 

است.«
به همین دلیل ساخت سدهایی 
دریاچه  از  را  آب  مسیر  که 
تغییر  دیگر  اراضی  به  ارومیه 
شاید  تا  شد،  متوقف  می دادند، 
احیا  مسیر  در  ارومیه  دریاچه 
اما حاال یک سال  بگیرد.  قرار 
بیشتر از پایان کار دولت و ستاد 
باقی  ارومیه  دریاچه  احیای 
به  این می تواند  نمانده  است و 
شروع  و  مصوبه  پایان  معنای 
شاید  و  سدسازی   پروژه های 
ارومیه  دریاچه  دوباره  خشکی 
نظر  به  که  موضوعی  باشد، 
می رسد برخی از مسئولین هم 

منتظر آن هستند.
تجربه بحرانی که دریاچه ارومیه 
برد،  تا مرز خشکی  بار  را یک 
ساخت وساز  که  می دهد  نشان 
دریاچه  آبریز  حوضه   در  سدها 
ارومیه  دریاچه  سود  به  اصال 
می توانند  سدها  این  و  نیست 
میزان آب ورودی به دریاچه را 

کمتر و کمتر کنند.
منطقه  این  در   1374 سال  در 
قدرت  با  بزرگ  سد  دو  تنها 
مکعب  متر  995میلیون  تنظیم 
سال  در  داشت،  وجود  آب 
به  سدها  این  تعداد   1392
نیرو  وزارت  و  رسید  عدد   12
مسئولیت تنظیم 1960 میلیون 
متر مکعب آب دیگر را برعهده 
متر  میلیارد  یک  یعنی  گرفت، 
مکعب بیشتر از 30 سال قبل، 

در این میان هر سال تراز دریاچه کاهش پیدا کرد و کار به جایی رسید 
که بسیاری باور کنند دریاچه ارومیه کامال خشک شده است.

»برخالف آن چه اخیراً گفته می شود که از سرگیری احداث سدها در 
راستای احیای دریاچه ارومیه است، تجربه تاریخی دریاچه ارومیه از 
احداث سدهای جدید در بازه زمانی 1374 الی 1392، یعنی همان بازه 
زمانی که افت تراز دریاچه ارومیه بیش تر از زمان های دیگر رخ داده 
است، گواه ارتباط زمان بهره برداری هر سد با افت تراز دریاچه ارومیه 
است. ضمن این که هم زمان با احداث هر یک از سدهای مذکور، روند 
ارومیه به دلیل بی توجهی به حقابه زیست محیطی  افت تراز دریاچه 

آن، شتاب بیش تری به خود گرفته است.«
با پایان کار ستاد احیای دریاچه ارومیه و خبرهایی که از همین حاال 
از مجلس و برخی مسئوالن استانی می آید، به نظر می رسد اگر پروژه  
این احتمال وجود دارد که  باراندوز اجرایی شود،  نازلو و  تکمیل سد 
دریاچه  بقای  و  شود  نزولی  دوباره  ارومیه  دریاچه  تراز  نمودار  مسیر 

ارومیه در خطر قرار بگیرد.

■ انتقال بین حوضه ای آب

اولین پروژه انتقال آب بین حوضه ای مربوط به تونل کوهرنگ اول 
است که در سال 1333 با حجمی نزدیک به 300 میلیون مترمکعب 
در سال )طبق آمار وزارت نیرو( به بهره برداری رسید. این پروژه برای 
بهره برداری کشاورزان اصفهان طراحی شد که بخشی از منابع آب 

استان چهارمحال بختیاری و حوضه
منتقل  اصفهان  استان  در محدوده  برای کشاورزی  را  بزرگ  کارون 
می کند. پس از آن طرح انتقال آب از سد طالقان به شبکه آبیاری در 
سال 1356 به بهره برداری رسید. سایر طرحهای انتقال آب براساس 

اطالعات وزارت نیرو، پس از انقالب اجرا و به بهره برداری رسیدند.
پیش  تا  انتقال  های  پروژه  توسط  انتقالی  آب  حجم  از  نیمی  حدود 
انتقال(  )از لحاظ طول  قالب پروژه های کوچک  از دهه1370 و در 
انجام شدند و به مرور زمان اگرچه مسافت پروژههای انتقال آب بین 
انتقال  آب  از  کمتری  نسبت حجم  به  اما  یافتند،  افزایش  حوضهای 

یافته است.
راهکار تأمین آب از خارج از حوضه که از چندی پیش در کشورمان 
مورد توجه قرار گرفته و با توجه به محدودیت آشکار شده منابع آب 
و تشدید تعارضات در بین بهره برداران واقع در یک حوضه، به یک 
راهکار کلیدی مبدل شده است. با وارد شدن مستمر دشتهای بیشتری 
از کشور به دشتهای بحرانی و فوق بحرانی، کاهش جریان آب در 
رودخانه ها و خشک شدن یا کاهش شدید سطح آب در برخی تاالبها، 
اکنون این ایده مطرح است که امنیت کشور در بقای تأمین آب در 
مناطق بحرانی، از حوضه ها و مناطق پرآب تر و یا شیرین سازی و 
و  امنیت  ملزومات  میتوان  این طریق  از  و  دارد  قرار  دریا  انتقال آب 
توسعه کشور را در بلندمدت تضمین کرد. هم اکنون پروژه ها انتقال 
آب متعددی برای تأمین نیازهای شرب و صنعت در قالب انتقال آب 
کارون،  های  خزر، سرشاخه  دریای  فارس،  خلیج  و  عمان  دریای  از 
همینطور نیازهای زیست محیطی در قالب پروژه ونک سولکان و زاب 

درحال مطالعه و یا اجرا هستند.
موضوع مهم در انتقال بین حوضه ای آب در ایران این است که تقریبا 
و  دارند  قرار  نیمه خشک  و هوایی  آب  در شرایط  ها  تمامی حوضه 
وجود رودخانه های پرآب در حوضه ای به علت شرایط اقلیم مرطوب 
و بسیار مرطوب آن حوضه نبوده بلکه به خاطر شرایط اجتماعی آن 
حوضه، مصرف آب کمتری صورت گرفته است و به تدریج با افزایش 
جمعیت و اشتغاالت صنعتی و کشاورزی، نیاز به آب در تمامی حوضه 
ها احساس شده و در صورت انتقال آب بیشتر از حوضه های داخلی 
کشور، مناقشات اجتماعی و قومی قبیله ای بشتری در سرنوشت آتی 

کشور محقق خواهد شد. 
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کارآمدی یا بازدارندگی در قوانین زیست محیطی  

بهناز اسالمی
فعال محیط زیست

بر هیچکس پوشیده نیست که یکی از موثر ترین عوامل حفظ منابع 
ملی و طبیعی و نیز صیانت از محیط زیست، وجود قواعد و قوانین 
و مقرراتی است که بتواند در مقابل هر گونه تعرض و سوء استفاده 
یا تخریب و آلودگی با تکیه بر مسئولیت های حقوقی و شهروندی 
باید  قوانین  و  قواعد  این  طبیعتا  نماید.  دفاع  ارزشمند  منابع  این  از 
هم نقش بازدارندگی داشته باشند و هم نقش مجازات متخلفان؛ به 
نحوی که متناسب با اثرات تخلف بتواند در مقابل هر جرمی مجازاتی 

تعیین کند. 
بهمین دلیل الزم و ضروری است تا بر مبنای بررسی اجمالی قوانین 
موجود، در برخی از این ضوابط و قوانین داخلی، با تحلیل های مختلف 
هم امکان جامعیت همه جانبه آن فراهم شود و هم امکان اصالح و 

یا حتی در صورت نیاز، ایجاد و تاسیس قوانین جدید. 
حد  تا  گوئی  کلی  یا  ابهام  قانونی،  مفاد  از  موارد  برخی  در  متاسفانه 
زیادی دست افراد بی مباالت یا سوء استفاده گر را باز گذاشته و قابل 
تفسیرهای مختلف می باشد و در واقع با این نقصان، برخورد قانونی 

را با متخلفین سخت و حتی منتفی کرده است!
نیز  به اهمیت عرصه های محیط زیست و منابع طبیعی و  با توجه 
های  بحران  مهمترین  از  یکی  بعنوان  »آب«  مساله  به  ویژه  توجه 
پیش رو، الزم است تا به اقتضای این دو امر مهم، قوانین مرتبط با 
آب »قوانین توزیع عادالنه آب« و نیز وظایف سازمان حفاظت محیط 
محدودیت  بدلیل  البته  که  گیرد  قرار  تحلیل  و  بررسی  مورد  زیست 
فرصت و تعدد این قوانین و تبصره ها، تنها تعدادی از آنها مورد تبادل 
نظر قرار می گیرد و سایر موارد در شماره های آتی ارایه خواهند شد. 
ضمن اینکه قطعا قوانین موثر و بی نقصی نیز وجود دارند که البته 
مورد بررسی به لحاظ کار کرد قرار خواهند گرفت و بدیهی است احیانا 

وارد شدن ایراداتی بر بخشی از آنها بمعنی نفی همه نخواهد بود. 
است که  این  قواعد مشاهده می شود  و  قوانین  این  اغلب  در  آنچه 
اقتضای زمان و موقعیت دهه های اخیر در عرصه آب و محیط زیست، 
بصورت کامل مورد لحاظ قرار نگرفته اند و بشدت این نیاز اساسی 
بچشم می خورد تا در اولین فرصت با به روز رسانی قوانین حقوقی و 
یا توجه به خالء های قانونی موجود  ذیربط، تا آنجا که ممکن است، 
با تکیه بر آنها، حافظ این میراث های بشری و امانت های نسل های 
بعدی باشیم و نگرش بهره بردارانه صرف را به بهره برداری پایدار 
با رویکرد حفظ و احیای اکوسیستم های مرتبط با این ذخایر و منابع 

تبدیل نماییم. 
گاهی بنظر می رسد قانون گذار بر احتماالت ناشی از تعبیر و تفسیر 
اشتباه و برخالف معنی قاعده توجه الزم را نداشته و پیش بینی های 
مهم را انجام نداده است، لذا بازبینی مجدد این قوانین و مقررات نه 
توانست  خواهد  بلکه  شد  خواهد  قوانین  ایجاد  یا  اصالح  موجد  تنها 

چه  هر  را  ذیربط  سازمانهای 
خود  مسئولیت های  بر  بیشتر 

واقف و عامل نماید. 
بنابر این اساس، دو حوزه مهم 
عادالنه  توزیع  یعنی  قوانین  از 
آب و قوانین حفاظت از محیط 
بحث  بخورد  اجماال  زیست 

گذاشته می شود:

■ بررسی و تحلیل قوانین 
الزم التوجه توزیع عادالنه 

آب 

منابع  مهمترین  از  یکی  آب 
بویژه  و  زمین  کره  در  طبیعی 
در اقلیم خاور میانه و باالخص 
دهه  در  که  است  ایران   در 
برانگیز  تنش  از  یکی  به  اخیر 
منطقه  حیاتی  منبع  ترین 
از  ایران  در  است.  شده  تبدیل 
ویژه  تدابیر  پیش  سال  هزاران 
ای جهت حفظ و بهره برداری 
مناسب از آن اندیشیده شده که 
نمونه کاملش زنجیره طویلی از 
قنات های هزاران ساله در جای 
همچنین  است،  کشور  جای 
تا  ها  میراب  حضور  و  وجود 
قرن  اوایل  در  دولت  تصدی 
اخیر نشان از مدیریتی کم نظیر 
آب داشت که توانسته بود قرن 
را  ها نظامی عادالنه و کارآمد 
حاکم  آب  تسهیم  و  تقسیم  بر 
نماید. در دوره باصطالح توسعه 
و از اوایل دهه های اول قرن 
قوانین  14 خورشیدی، در طی 
این  ساخته،  نو  مقرراتی  و 
آب،  توزیع  سیستم  و  مدیریت 
وزارت  به  میراب  از  انتقال  با 
نیرو و سایر نهادهای دولتی، تا 
حدود زیادی به نقش مردم در 

■ قرارداد همکاری ایران و چین و صید ترال

به  پیش  سال   10 از  که  است  آبزیان  صید  برای  روشی  ترال  صید 
آب های خلیج فارس و دریای عمان راه پیدا کرده است. قبل از پیدا 
شدن سر و کله  صید ترال، سازمان شیالت برای ادامه  بقای آبزیان 
ماهیگیری  اجازه   ماهی ها،  تخم ریزی  زمان های  در  فارس،  خلیج 
نمی داد؛ اما اکنون صید به روش ترال زنگ خطر را بدالیل ذیل به 

صدا در آورده است:

الف( با انعقاد قرارداد بیست و پنچ ساله ایران و چین به نظر می رسد 
چینی ها صید ترال منطبق با قانون ایران دانسته و هیچ ابایی از صید 
از مراجع فانونی  این گونه صید نداشته و هیچ یک  روشن و آشکار 

ایران و مردم و صیادان هم امکان اعتراض و برخورد را ندارند. 
ب( این گونه صید زمان تخم ریزی به ماهی ها و دیگر موجودات دریا 
نمی دهد و ماهی های نابالغ )ماهی های کوچک( و کم کیفیت را نیز 
صید می کند که اغلب اوقات مصرفی ندارند و دور ریخته می شوند. 
این ماهی ها اگرچه برای ما مصرفی ندارند، ولی در چرخه  غذایی دیگر 
آبزیان هستند. اختالل در چرخه غذایی دریا، اکوسیستم آن را نابود 

می کند و موجب انقراض گونه های زیستی دریا می شود.  

پ( صید ترال، همه  موجودات آبزی بستر هدف را صید می کند مانند 
الک پشت ها، دلفین ها و غیره. اغلب این دسته صیدها، مصرفی برای 
ما ندارند و باز هم دور ریخته می شوند. در واقع تنها به تنوع زیستی 

خلیج فارس و دریای عمان آسیب می رساند.

۲. از بین رفتن شغل پدری و بیکاری بومیان

آبزیان گفته می شود که به وسیله تور  از صید  صید ترال به نوعی 
ماهیگیری بزرگی انجام می شود که به شکل قیف است و از دو طرف 
به تخته هایی متصل و معمواًل به دنبال شناور در بستر دریا کشیده 
می شود. این نوع صید که البته از قدمتی طوالنی برخوردار است، برای 
محیط زیست دریایی خسارت های سنگینی به همراه دارد. صید ترال 
کشتی های چینی در آب های سرزمینی ایران در سال های اخیر با 

حواشی فراوانی رو به رو شده است.
ترالینگ نوعی روش ماهیگیری است که در آن بوسیله کشیدن تور در 
آب توسط یک یا چند شناور، ماهیگیری می نمایند. توری که برای این 
کار استفاده می گردد، نیز ترال نامیده می شود. شناوری که برای ترال 
استفاده می شود گوفه کش نامیده می شود. این شناور ها در اندازه های 
متفاوت وجود دارند، از قایق های کوچک با قدرت تنها 30 اسب بخار 
اسب  از 10000  بیش  با  بزرگ  کارخانه های  با  یا شناور هایی  موتور 

بخاررا شامل می شود. 
سال 97 یکی از جنجالی ترین سال ها در رابطه با صید ترال چینی 
اتحادیه تعاونی های  ها در آب های دریای عمان بود و مدیر عامل 
صیادان سیستان و بلوچستان در بازدید از اسکله های چابهار از ادامه 

صید آبزیان به روش ترال در آب های کشورمان خبر داد.  

و آخر این که:

مجموع قوانین مخرب در تمامی زمینه های اقتصادی و اجتماعی- 
بویژه در زمینه موضوع مقاله حاضر که عمدتا بحث های کشاورزی 
نشانگر وضعیت  را شامل می گشت-  زیست  و محیط  آب  توزیع  و 
بحرانی در آینده این مرز و بوم است، چراکه مردم خواهند دید که با 
رعایت این قوانین نه تنها گره ای از مشکالت کور زندگی آنها باز 
نخواهد شد بلکه هر روز بدتر از دیروز بر مشکالت شان افزوده شده 
و هر روز و هر سال فجایع و بحران های جدیدی را تجربه خواهند 
کرد و مسلما قبول بحران ها و فجایع جدید مشکالت حادتری برای 

مملکت در پی خواهد داشت...! 
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مدیریت این منبع حیاتی آسیب زد و به جای آن مدیریتی یکجانبه 
نگر و بهره بردارانه )ناپایدار( جای آن ها را گرفت و نهایتا مشکالت 
بزرگی را برای کشور و مردم ایجاد نمود که اکنون به یکی از پیچیده 
تبدیل شده  اجتماعی  و  انسانی، سیاسی  ترین بحرانهای همه جانبه 
است. ]الزم به ذکر است که قبل از ورود به مباحث اصلی الزم به 
ارائه  دولت  هیات  از  راستا  همین  در  مصوباتی  اخیرا  که  است  ذکر 
گردیده است با عنوان: پیش نویس قانون جامع آب، که  با بررسی 
صاحب نظران حقوقی و زیست محیطی ایرادهایی بر آن وارد است 
ارایه  گرانقدر  خوانندگان  به  ضمیمه  بصورت  امکان  صورت  در  که 

خواهد شد[.

■ مواد قابل بررسی حقوقی در قوانین توزیع عادالنه 
آب 

فصل اول، مالکیت عمومی آب 

ماده 1- بر اساس اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
مسیر  هر  و  ها  دره  طبیعی،  انهار  و  رودها  در  جاری  دریاها،  آبهای 
طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیالب ها و فاضالب ها و 
زه آبها، دریاچه ها، مرداب ها و برکه های طبیعی، چشمه سارها، آبهای 
معدنی و آبهای زیر زمینی از مشترکات بوده و در اختیار »حکومت  
اسالمی« است و طبق »مصالح عامه« از آنها بهره برداری می شود. 

مساله1: وقتی این بخش از منابع طبیعی به وضوح در اختیار نهادی 
و  حفظ  برای  نیز  نهاد  آن  مسئولیت  دقیقا  باید  شود،  می  داده  قرار 
صیانت و مدیریت متناسب با آنها نیز قید شود. در واقع مختار بودن 
با مسئولیت حقوقی و مدنی  باید همراه  برای بهره برداری مشخصا 
اگر  است،  نشده  بیان  اسالمی  حکوت  برای  مسئولیت  لیکن  باشد، 
فرض را بر این بگیریم که این مسئولیت و صیانت به وزارتخانه ها و 
سازمانها تفویض شده است، مغایرت بین متولی و مسئول را از بین 
نخواهد برد. در ضمن حکومت اسالمی یک مفهوم عام است و در 
صورت بروز هر گونه مشکل و یا تعارض به چه کسی باید مراجعه 

گردد؟ مشخص نیست. 

از  عامه«  که  طبق »مصالح  است  بیان شده  ماده  این  در  مساله2: 
دقیقا  این مصالح عامه  معیار سنجش  برداری خواهد شد.  بهره  آنها 
این  تشخیص  و  هستند  استوار  قواعدی  و  اصول  چه  بر  چیستند؟ 

مصالح عامه به عهده کدام بخش از حکومت اسالمی است؟ 
این ماده قانونی ضمن کلی بودن و باز کردن مسیر هر گونه آسیب به 
این منابع و سوء استفاده های احتمالی، مسئولیت دولت را نیز تحت 
تاثیر قرار داده و باب توجیه بی تدبیری یا عدم انجام وظیفه مناسب 
مسئوالن در قبال این منابع را کامال باز می کند. )نمونه های عینی 
با عنوان مقامات باال! مطرح می شود  ارتباط وجود دارد که  این  در 
و اجازه تخریب و آسیب غیر قابل جبران را به این منابع می دهد!( 
بسیار مشخص هست  این مجموعه  در  بازدارنده  قوانین  جای خالی 
یا سوء  و  برداری، تصرف  بهره  در  اسراف  و همین خالء ها موجب 

استفاده را داده است!

چاه  کلیه  قانون، صاحبان  این  تصویب  تاریخ  از   :2 تبصره   -2 ماده 
هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشند،... چنانچه 
وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را الاقل طبق نظر کارشناس خود 
مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد، چاه بدون پرداخت هیچگونه 

خسارتی مسدود خواهد شد! 

با  آن  اجرای  تاکنون  که  است  مواردی  جزو  قانونی  تبصره  این 

است،  شده  مواجه  مشکالتی 
مناطق  در  ها  چاه  این  اغلب 
و  اند  شده  حفر  پذیر  آسیب 
به  جدی  های  آسیب  ضمن 
فرونشست  احتمال  آبی،  منابع 
زمین را فراهم کرده اند، طبق 
کارشناس  وظیفه  تبصره  این 
مضر  تشخیص  نیرو  وزارت 
ها  چاه  این  نبودن  یا  بودن 
هر  است،  عمومی  مصالح  به 
نیز کلی  این عبارات  چند خود 
بالقوه  تواند  می  ولیکن  هستند 
این  در  را  کارشناسان  دست 

تشخیص باز گذارد!
هر چند عبارت مصالح عمومی 
و  داشته  تفسیر  قابلیت  نیز 
را  قانون  قاطعیت  بنوعی  

تضعیف می نماید.

به  که  مناطقی  در   :4 ماده 
مقدار  نیرو  وزارت  تشخیص 
بهره برداری از منابع آبهای زیر 
باشد  مجاز  حد  از  بیش  زمینی 
طرحهای  که  مناطقی  در  یا  و 
»وزارت  نماید،  ایجاب  دولتی 
حدود  با  است«  مجاز  نیرو 
چاه  حفر  مشخص  جغرافیایی 
عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات 
دربهره  افزایش  گونه  هر  یا  و 
را  منطقه  آب  منابع  از  برداری 
سازد  ممنوع  معین  مدت  برای 
.تمدید یا رفع این ممنوعیت با 

وزارت نیرو است. 

آب  بحران  به  توجه  با  مساله: 
مختلف  مناطق  در  موجود 
اعتراف  و  اذعان  و  کشور 
بهره  به  دولتی  سازمانهای 
برداری بیش از حد از منابع آبی 
و  حقیقی  برداران  بهره  توسط 
حقوقی از یک سو و وجود این 
عادالنه  توزیع  قانون  در  ماده 

آب، ممنوعیت بهره برداری یا بطور کلی اجرا نشده و یا اجرای آن 
اثرگذار نبوده است، با بررسی این ماده نیز چنین بر می آید که کلمه 
نمی  وادار  موثر  و  قطعی  برخورد  به  را  نیرو  وزارت  است«،  »مجاز 
کند، و بنوعی مختاریت در برخورد قانونی را در نهاد خود دارد، اگر 
امکان  استفاده می شد،  از کلمه )مکلف است(  به جای )مجاز است( 
پیگیری این مسئولیت مهم وزارت نیرو را می شد مطالبه نمود، لیکن 
بهره  که  واقعیت  این  و  کشور  آبی  منابع  فعلی  وضعیت  به  توجه  با 
برداری ها بسیار بیش از حد مجاز آن اتفاق می افتد، نیازمند قوانینی 
هستیم که با قطعیت و شفافیت الزام آور باشند. بررسی اجمالی این 
قوانین نشان می دهد رفلکس های اجتماعی و مردم محلی )در یک 
دید خوشبینانه( بیش از هر چیزی مطمع نظر بوده و قاطعیت قوانین 
البته مختص یکی دو ماده  الشعاع خود قرار داده است که  را تحت 

قانونی نیست! 
کوتاه مدت  نگرش  در  بلکه حتی  دراز مدت  در  تنها  نه  اشکال  این 
نیز بدلیل قابل تفسیر بودن و عدم قطعیت موجب کاهش اثرگذاری 

قوانین و طبیعتا سوء استفاده بهره برداران می شود. 

این  موضوع  های  حفرچاه  ممنوعه  مناطق  در   :1 تبصره   -  5 ماده 
ماده، با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی به صدور پروانه 

نیست! 

مساله: در این تبصره نیز جای این سوال است که آیا خود این تبصره 
وجود  و  دالیل  بنابر  ممنوعه  مناطق  نیست!؟  تضاد  در  خود  ذات  با 
عواملی ممنوعه محسوب می شوند و در این مناطق بهره برداری آب 
)هر چند بنابر ماده 5، تا ظرفیت 25 متر مکعب در یک شبانه روز( هم 
مجاز و صرفا موافقت کتبی الزم دارد! اگر منطقه ای به لحاظ بهره 
برداری از منابع آب ممنوعه اعالم شود، چگونه امکان بهره برداری در 
این منطقه مجاز دانسته می شود؟  بنابراین به نظر می رسد این تبصره 
نیز می تواند موجب سوء استفاده شده و نیازمند بازبینی جدی می باشد. 
شاید دیدگاه قانون گذار مردمی را که در این مناطق زندگی می کنند 
را لحاظ نموده باشد ولیکن باز باید با بررسی مجدد حداقل الحاقیه ای 

داشته باشد که مانع از ادامه روند بحران آب شود.

ماده  این  موضوع  های  چاه  حفر  که  صورتی  در   :2 5-تبصره  ماده 
موجب کاهش یا خشکاندن آب چاه و یا قنات و چشمه مجاور گردد، 
»وزارت نیرو بدوا به موضوع رسیدگی خواهد کرد« و سعی در »توافق 
بین الطرفین« می نماید، و »چنانچه توافق حاصل نشد، معترض می 

تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید!« 

سوال: در این تبصره نقش وزارت نیرو »نقش حل اختالف است نه 
نظارت و مدیریت!« از یک طرف آزاد گذاری بهره برداری تا جایی 
)غیر  شود  مجاور  آب  منبع  هر  یا  قنات  شدن  خشک  به  منجر  که 
مستقیم( و از طرف دیگر واگذاری موضوع به دادگاه صالحه! نقش 
از چاه های موضوع  برداری  بهره  تعیین  نیرو در  کارشناسان وزارت 
ماده 5 »صرفا نقش توصیه ای است«، با در نظر گرفتن اهمیت آب 
در ارتباط با بهره برداری های مختلف، نیاز به راهکار سریع النتیجه 
است تا از بروز حوادث و پدیده های مخاطره آمیز جلوگیری شود، از 
آنجا که آب به هر نحوی تحت مدیریت وزارت نیروست به نظر می 
رسد در چنین شرایطی مساله را صرفا اختالف دو طرف بهره بردار 
قلمداد نکرده بلکه با نگاه علمی و مدیریتی حدود و ثغور آن را هم 
بدوا و هم در جریان امر تعیین نماید، واگذاری به دادگاه های هر چند 
صالحه، عالوه بر زمان بر بودن اعالم نظر، خود یکی از عوامل کم 
رنگ کردن اهمیت الگوی بهره برداری مناسب و وزارت نیرو است. 
 بنابراین ضروری است که قوانین الزام آور موثر وجود داشته باشد تا به 

نحو بهتری این مسائل حل و فصل شوند.

دی 1399 │ شماره 37 │ 20



ماده 6: صاحبان و استفاده کنندگان از چاه یا قنات، مسئول جلوگیری 
بهداشتی عمل  مقررات  و موظفند طبق  آنها هستند،  آب  آلودگی  از 
باشد  آنان  قدرت  از  خارج  آب  آلودگی  از  جلوگیری  چنانچه  کنند! 
»مکلفند مراتب را به سازمان محیط زیست و وزارت بهداری اطالع 

دهند«. 
مساله: از مهمترین عوامل تهدید کننده مدیریت و حکمرانی مناسب 
از  است،  مختلف  نهادهای  و  سازمانها  بین  آن  مدیریت  تقسیم  آب، 
آنجا که سازمان محیط زیست یکی از سازمانهای تا حد زیادی »غیر 
در  دارد،  ای«  توصیه  »جنبه  بهداری  وزارت  حتی  و  است  اجرایی« 
صورت بروز مشکل آلودگی آب، وزارت نیرو راسا عمل نمی کند و این 
دو سازمان و وزارت خانه هستند که باید رسیدگی های الزمه را انجام 

دهند، مشکلی که در این ارتباط به وجود می آید: 
- تنوع متولی و مدیریت 

- بروکراسی غیر ضروری و زمان بر 
- بروز اختالف بین سازمانها و وزارت خانه ها 

- عملکرد غیر همسو و گاها مخالف 
- تاثیر اختالفات بین ارگانها در روند و جریان رسیدگی 
- ایجاد مشکالت معیشتی با احتمال لغو مجوز فعالیت 

با توجه به  اینکه در واقع همه منابع آبی تحت مدیریت وزارت نیرو 
صیانت،  تا  دارد  بردارانه  بهره  جنبه  بیشتر  البته  که  است  شده  واقع 
وزارت نیرو اصوآل مسئولیت های مختلف را باید راسا به عهده بگیرد 
امر در چنین وزارتخانه عریض و طویلی کارشناسان  برای همین  و 
مدیریت  تا  کنند  حقوقی  نقش  ایفای  نیز  زیست  محیط  و  بهداشت 
جامعی اتفاق افتد که در واقع کلیه اطالعات و ملزومات مدیریت منابع 

آب دریک مجموعه واحد دسته بندی می گردد.

ماده 10: در مورد چاه هایی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان 
مصرف معقول صاحبان چاه باشد و »مازاد آب چاه« با ارائه شواهد 
معقول«  »مصرف  شهری  و  صنعتی  کشاورزی،  امور  برای  قرائن  و 
داشته باشد، »وزارت نیرو می تواند« تا زمانی که »ضرورت اجتماعی 
برای  و »رعایت مصالح عمومی«  مقررات  به  توجه  با  کند«  ایجاب 
عادالنه  قیمت  و  نماید  صادر  مصرف  اجازه  کنندگان  مصرف  کلیه 

صاحب چاه پرداخت شود. 

مساله: از جمله مصادیق تعارض قوانین یکی نیز همین ماده قانونی 
می  اتفاق  چاهی  مورد  در  نیاز مصرف  از  بیش  دهی  آب  باشد،  می 
افتد، صاحب چاه با اختیار یا تشخیص خود اجازه مصارف دیگری را 
از مازاد بر نیاز آن به دیگران می دهد و یا خود بهره برداری خارج 

کند،   می  آن  اولیه  تعریف  از 
گرفتن  نظر  در  با  نیرو  وزارت 
مصالح  و  اجتماعی  ضرورت 
بحث  جای  خود  )که  عمومی 
دارد(، »بعدا« وارد این موضوع 
صادر  را  مصرف  اجازه  و  شده 
می نماید و بهای آن به صاحب 

چاه پرداخت می شود!  
که  زمانی  در  شاید  قانون  این 
باشد  نداشته  آب وجود  مشکل 
بتواند جاری باشد، )هر چند که 
اثر  و  واقعی  مدیریت  اصل  در 
گذار آب نباید چنین باشد( حال 
بلکه  آب،  مشکل  تنها  نه  که 
قانون  این  داریم،  آب  بحران 
»قوانین  به  را  خود  جای  باید 
حفاظتی« دهد، قوانینی که نه 
تنها از مصرف مازاد جلوگیری 
حق  ایجاد  از  »قبل  بلکه  کند 
ثانویه«  برداران  بهره  برای 
های  بینی  پیش  معینی  قانون 
الزمه را کرده و بر اساس ماده 
تحت  آن،  های  تبصره  و  اول 
هیچ عنوانی مالکیت معنوی و 
منبع مهم  بعنوان  را  آب  عینی 
انرژی واگذار ننماید، در مواردی 
که بصورت سنتی مالکیت چاه 
افراد  در  قنات  یا  چشمه  یا 
باید  قوانینی  است  حقیقی 
قبلی  قوانین  یا  و  شوند  ایجاد 
تا  شوند،  اصالح  مورد  حسب 
به صرف مالکیت، امکان بهره 
برداری خارج از ضوابط و ایجاد 
حق ثانوی وجود نداشته باشد، 
بیشتر  که  اجتماعی  ضرورت 
اجتماعی  های  تنش  شامل 
ثانوی  این حق های  با  مرتبط 
متناسب  قوانین  ایجاد  با  است 
در  شفاف  و  موثر  و  شرایط  با 

همان بدو ایجاد مدیریت می شوند و امکان این تنش ها از بین می 
رود، قطعا دولت باید نیازها ی مردم را تشخیص و قبل از هر گونه 
استفاده، تدابیری برای رفع آنها و کنترل و مدیریت جوانب مصرف 

آب بیاندیشد. 
در ارتباط با مصالح عمومی، هیچ مصلحتی باالتر از حفظ منابع آبی 
مدیریت  و  زیست  محیط  و  اقلیم  از  حفاظت  آینده،  نسل های  برای 
مناسب آن وجود ندارد و این مصالح تابعی از آینده نگری، پیش بینی 
توسعه و عمران و پایدار سازی آنهاست و با در نظر گرفتن برنامه های 

دراز مدت و میان مدت  قابلیت تحقق  دارد. 

در  خصوصا  زمینی  زیر  های  آب  اتالف  از  جلوگیری  برای   :7 ماده 
فصل هایی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد، 
صاحبان چاه های آرتزین و یا قنات هایی که منابع آنها تحت فشار 
آنها  دایم  تخلیه  از  دریچه،  و  شیر  نصب  طریق  از  موظفند  باشند، 

جلوگیری کنند! 

مساله: در این ماده قانونی صاحبان چاه ها و قناتها موظف به انجام 
کاری جهت پیشگیری از هدررفت آبهای زیرزمینی شده اند، آیا این 
را  این ضرورت  ای  چه ضابطه  دارد؟  اجرایی  بودن ضمانت  موظف 
محقق می کند؟ آیا نهادهای اداری نیز چنین وظیفه ای را در مواردی 
های  کردن چشمه  سرریز  مورد  در  مثال شهرداری  دارند؟  عهده  به 
قنات های قدیمی شهرها به جوب های دفع فاضالب و یا گذرهای 
عمومی؟  اگر صاحبان چاه ها و قناتها چنین کاری را انجام دهند، آیا 
با توجه به فشار آب، امکان انحراف مسیر این آبهای زیر زمینی وجود 
ندارد؟ در صورت این اتفاق چه تمهیدی اندیشیده شده است؟ و اگر 
صاحبان چاه ها و قناتها چنین کاری را نکنند، به هر دلیل ممکن؛ 
وزارت نیرو چه وظیفه ای در این باره دارد و چگونه این امر را الزام آور 

می نماید؟ در واقع ضمانت اجرایی این ماده قانونی چیست؟ 
با نگاه بهتر  با بررسی سایر قوانین و مقررات موجود، نظر می رسد 
و همه جانبه به این مسائل، خالء هایی وجود دارد که باید به لحاظ 
قانون سازی و یا بسط و اصالح قوانین موجود تمهیدات الزم اندیشیده 
شود و این ماده به تنهایی همانند برخی از این قوانین نارسا و حتی 

ضمان اجرایی ندارد. 
از طرفی این اتفاق در بسیاری از موارد افتاده و در نهایت تاسف اقدام 
جدی در این باره صورت نگرفته است، همچنین در این ماده و سایر 
مفاد و مواد قانونی مرتبط با آب، کلمه )مصرف معقول( استفاده شده 
و  مشخص  را  معقول  مصرف  این  بتواند  که  جامعی  معیار  اما  است 

تبیین نماید تعیین نشده است! مثال: ماده 18 

ماده 21- تبصره 3: تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل 
محدوده های صنعتی »با بخش صنعتی« است! 

تبصره 4- تقسیم و توزیع آب شرب روستاها و اداره و تاسیسات ذیربط 
در داخل محدوه روستاها با »وزارت بهداری« است! 

وجود چنین قوانینی »تعدد متولی و مدیریت آب« را پیش می آورد 
و هر چند که این نهادها نیز ضوابطی برای تقسیم و توزیع آب دارند 
ولی پتانسیل تعارض و اختالف در ذات این مواد قانونی ملحوظ است، 
با در اختیار قرار دادن توزیع آب توسط هر نهاد دیگری، ضمن ایجاد 
نگاه بهره بردارانه صرف و بی توجهی به حفاظت و مدیریت مناسب 
پی  در  را  متولی  تعدد  مصرف،  سر  بر  رقابت  حتی  گاه  و  آبی  منابع 
البته هر کدام صرفا سازمان خود را در نظر خواهند گرفت  دارد که 
باز  قوانینی  چنین  را،  بهینه  مصرف  الگوی  و  مناسب  مدیریت  نه  و 
همانند قوانینی که پیش تر بررسی شد افزایش بروکراسی های اداری، 
سردرگمی مصرف کننده و افزایش مصرف بی رویه منابع ارزشمند آب 
را بدنبال خواهد داشت و آنچه بیش از همه موارد مهم است  مدیریت 
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منابع آبی با نگرش اصالح الگوی مصرف آب می باشد. 

ماده 24: وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های الزم برای 
آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه 

قرار می گیرد، اجازه بهره برداری صادر می کند: 
الف( آبهای عمومی که »بدون استفاده مانده باشد«!

ب( آبهایی که در اثر احداث تاسیسات آبیاری و سد سازی و زهکشی 
غیره به »دست آمده« و می آید! 

ج( »آبهای زائد«! بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می 
ریزند! 

مساله: این ماده قانونی در واقع پرده از نگاه مکانیکی و صرفا بهره 
بردارانه وزارت نیرو برمی دارد و به راحتی نشان می دهد که نه تنها 
هیچ نگاه حفاظتی و صیانتی به این منبع مهم زندگی در وزارت نیرو  

وجود ندارد، بلکه صرفا و صرفا مصرف این آب مورد نظر است.
در بخش »الف«، آبهای عمومی بدون استفاده را مطرح می کند و در 
بخش »ج« آبهای زاید بر مصرف را، یعنی »از دیدگاه این وزارتخانه 
بر  حقی  نه  است!  زائد  و  مازاد  نرسد  انسان  مصرف  به  که  آبی  هر 
نگاه  و همین  است!«  نشده  لحاظ  اکوسیستم  بر  نه حقی  و  طبیعت 
در سالهای گدشته موجب استفاده بی رویه، سدسازی و انتقال آب در 
سطح وسیع شده است که نتیجه آن عالوه بر خشکی تاالبها و رودها 
و دریاچه ها، تقابل و اختالفات شدید بین استانها و حتی شهرها و 

روستاها بوده است! )آب یک مساله صد در صد امنیتی است(. 
اجازه بهره برداری به هر آبی که از دید این ماده بدون استفاده فرض 
اعم  ذاتی خود  از حقابه  واقع »محروم کردن طبیعت  در  است  شده 
نگاه  همین  و  است«  جانوری  زیست  و  گیاهی  زیست  اکولوژی،  از 
با  را  کشور  و  مردم  زمانی  اندک  در  تنها  نه  سویه  یک  و  خطرناک 
بحران آب مواجه کرده است بلکه با سد سازی و انواع بهره برداری 
های بی رویه موجب نابودی حیات طبیعی گردیده است، بنابرین می 
بینیم که قوانینی این چنین نه تنها بودنشان مفید نبوده بلکه نبودنشان  
می توانست در کاهش سرعت روند مصرف گرایی بی رویه و ایجاد 

درگاه های جدید مصرف غیراصولی را تا حدود زیادی موثر باشد. 
بنابراین عمال مشاهده می کنیم جنبه های غیر شفاف و کلی، نارسایی، 
تکنوکراتی  نگرش  برداری،  بهره  صرف  نگاه  گیران،  تصمیم  تعدد 
صرف، عدم توجه به حق طبیعی اکوسیستم و چند مورد دیگر، در مواد 
قانونی، نیاز به بازنگری جدی و آنی داریم تا بتوانیم با تعییر و اصالح 
و حتی ایجاد و حذف قوانین، راه را بر مدیریتی جامع، همه جانبه نگر و 
صیانتی باز نموده و چنین قوانینی را جایگزین تشتت و تعارض، نقص 

و کلی گویی و بویژه عدم ضمانت اجرایی آن مواد بنماییم. 
در مطالب آتی سایر مواد قانونی حسب نیاز بررسی و ارائه خواهند شد 
و در این میان امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی 
و تصحیح قوانین مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی را در اولین 

اولویت خود قرار دهند.

از  حفاظت  مقررات  و  قوانین  مجموعه  بررسی   ■
محیط زیست ایران

1. قانون شکار و صید، مصوب 1346

ماده 8: سازمان می تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه 
رایگان صادر نماید:

الف( جمع آوری نمونه های جانوران وحشی به منطور انجام تحقیقات 
و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیتهای مورد نیاز موزه تاریخ 

طبیعی و نمایشگاه های تندیسی! 
آسیب  باغها  و  مزارع  به  که  وحشی  جانوران  از  دسته  آن  دفع  ب( 

مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه 
و  یا کشته  زنده  جانوران وحشی  و صدور  فروش  ج( حمل، عرضه، 

اجزای انها بدون کسب پروانه یا مجوز سازمان 
د( از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان، خار زنی، بوته کنی، 
تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش 

و تجاوز و تخریب در این مناطق! 

مساله: آیا به راستی توازن و تناسبی میان جرم اتفاق افتاده و جزای 
آن در این ماده قانونی بعنوان جریمه وجود دارد؟ آیا چنین قوانینی می 

توانند بازدارنده باشند؟! 
با وجود همین قوانین است که کشتار پرندگان مهاجر، قاچاق گونه 
می  صورت  غیرقانونی  های  شکار  حتی  و  نظیر  کم  جانوری  های 
گیرد، آیا وضعیت فعلی زیست گیاهی و جانوری کشور نشانگر اهمیت 
حفاظت از آنها نیست؟ قطعا چنین قوانینی نمی توانند وظیفه بسیار 
خطیر صیانت و حفاظت را تامین و پیش ببرند و ما به شدت نیازمند 

دقت نظر و اصالح این قوانین هستیم.  
نیز در مقابل صید قاچاق، صید در مناطق  همچنین در »ماده 11« 
چنین  شده  حفاظت  مناطق  در  حیوانات  آبشخور  تخریب  و  ممنوعه 

جزاهایی تکرار شده است که همانند ماده 10 قابل نقد می باشد. 
از اتفاق افتادن  به نظر می رسد اغلب قوانین، نگاه خود را بر »بعد 
جرم  با  »متناسب  تنها  نه  قوانینی  چنین  و  اند  کرده  معطوف  جرم« 

نیست« بلکه ماهیت منع جرم نیز ندارد! 

ماده 12: هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه 
ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا 

هجده میلیون ریال محکوم می شود.

آلوده  د،  بند  الف، ب و ج در ماده 10 و 11 تکرار شده است،   بند 
نمودن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تاالبهای حفاظت شده، چشمه 
ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان 
شود! )در واقع همان وظیفه ای که وزارت نیرو به سازمان حفاظت از 

محیط زیست واگذار نموده در چنین برخوردی خالصه شده است!( 
توسط  رودها  نمودن  آلوده  شاهد  استانها  از  بسیاری  در  اکنون  هم 
کارخانه ها و معادن هستیم، حتی در یک مورد آلودگی توسط کارخانه 
آلودگی ها بر حیات  این  اثرات  آیا  کشور دیگری صورت می گرفت، 
زیستی پایین دست اعم از خشکی و داخل رودها با چنین جرایمی قابل 

جبران هست؟ و آیا چنین خساراتی اصال قابل جبران می باشند؟ 
بنابراین چنین قوانینی باید عالوه بر به روز رسانی، توسعه و فراگیری، 

بیشتر جنبه پیشگیری و جبران خسارت داشته باشند. 

بین  مسئولیت های  زمینه  در  المللی  بین  قواعد  برخی  به  نیست  بد 
المللی دولتها توجه کنیم و الگوی مناسبی را بر اساس آن قواعد در 
حقوق داخلی و بویژه در قوانین محیط زیست ایجاد نماییم، )از جمله 
کنوانسیون  رامسر،  کنوانسیون  زیستی،  تنوع  از  حفاظت  کنوانسیون 
ایجاد  از  پیش  تا  آبها(،  آلودگی  منع  کنوانسیون  اقلیمی،  تغییرات 
با  تخلفی،  چنین  در صورت  و  گردد  جلوگیری  آن  بروز  از  خسارت، 
توجه به اثرات آن خسارت با جزای قانونی مطابقت بیشتری داشته 

باشد.

ماده 33: سازمان برای حفظ نسل و بررسی های علمی و پیشگیری 
ازسرایت امراض عمومی و نظایر انها در موارد اقتضاء اقدام الزم بعمل 

خواهد آورد! 

مساله: این ماده قانونی نیز بدلیل عدم شفافیت و کلی بودن، نه تنها 
از  بر آن، بسیاری  با تاسی  بلکه  اوری نیست  الزام  اقدام  موجد هیچ 

می زنند! 

اطالع  به عدم  توجه  با  مساله: 
از وضعیت موجود حیات  مردم 
جانوران  جمعیت  و  وحش 
لحاظ  به  سو  یک  از  وحشی 
در معرض خطر انقراض بودن، 
ورود  و  و...  آوری  فرزند  زمان 
انسان به محدوده حیات وحش 
و قطعی بودن مواجهه انسان با 
تعرض،  همین  بجهت  حیوان 
این قانون نیاز به بررسی مجدد 
کشتار  از  پیشگیری  با  تا  دارد 
انسان،  توسط  وحشی  حیوانات 
راهکارهای  سریعتر  چه   هر 
قوانین  به  و  اندیشیده  مناسب 
جدید موثر تبدیل شود، بویژه در 
حیوانات  تاکسیدرمی  با  ارتباط 
و  غیراخالقی  غایت  به  که 
فعلی  وضعیت  با  نامتناسب 
است.  کشور  در  وحش  حیات 
در واقع این قوانین نخ نما اگر 
نشوند  اصالح  سریعتر  چه  هر 
بهبود  به  امیدی  نمی توان 
طبیعی  زیستی  زنجیره  شرایط 
داشت، حتی با وجود اعتراضات 
اجتماعی در فضای مجازی بر 

علیه این کشتارها! 

مرتکب  کس  هر   :10 ماده 
اعمال زیر شود به جزای نقدی 
از یک صد هزار تا یک میلیون 
تا  ماه  یک  از  حبس  یا  ریال 

شش ماه محکوم می شود: 
جانوران  صید  و  شکار  الف( 

وحشی عادی بدون پروانه 
ب( شکار و صید بیش از میزان 
خالف  یا  و  پروانه  در  مندرج 
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جرایم زیست محیطی، عمال بدون هیچ برخورد قانونی رها خواهند 
شد. مبهم و غیرعملی بودن چنین عباراتی در قوانین حقوقی بخش 
بزرگی از معضالت زیست محیطی را در حیطه های مختلف ایجاد 

کرده است که نیازمند بازنگری و اصالح هست. 

ماده 25: جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره برداری از 
انها بوسیله سازمان جنگل ها و مراتع کشور بعمل می آید و یا با انعقاد 
قراردادهای الزم و طبق طرحهای جنگلداری بهره برداری از آنها به 
اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است »تا انقضای مدت اجرای 
طرح نمی توان به مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد«. 

و  زیست  محیط  با  مرتبط  قوانین  البالی  در  قوانینی  چنین  مساله: 
منابع طبیعی و آب وجود دارند و این بیان »فرصت کافی را در اختیار 
بهره برداران قرار می دهد تا با بیشترین بهره برداری به بدترین شکل 
ممکن منطقه داخل طرح را بصورتی کامال نابود شده تحویل دهند« 
چه دلیلی منطقی برای عدم کنترل همان مناطق واگذار شده و ارائه 
سیستم بهره برداری پایدار که منافی منطقه حفاظت شده نیز نباشد، 

وجود دارد؟
قوانین  تخریب،  و  استفاده  سوء  این  از  پیشگیری  جهت  است  الزم 
بازدارنده و نظارتی بر مناطق حاکم باشد تا ضمن تامین منافع افراد 
حقیقی و حقوقی بهره بردار که تابع قرار داد فی مابین دولت و خود 
هستند، از تخریب و آلودگی منطقه مورد نظر جلوگیری شود چرا که 
در  مسئولیت  عدم  یا  نظارت  عدم  به  منجر  نباید  افراد  به  واگذاری 

حفاظت انها باشد. 

درآمد  از  غیر  و صید  شکار  قانون  اجرای  از  حاصل  وجوه   :30 ماده 
ناشی از بهای پروانه های شکار و صید و ضرر و زیان ناشی از بند الف 
ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد، 
به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز می شود، سازمان مدیریت 
آن  معادل 70 درصد  ساله  است همه  ریزی کشور موظف  برنامه  و 
از  تا صرف حفاظت  کند  منظور  بودجه سازمان  در  بطور جداگانه  را 
هزینه  تامین  و  سازمان  نظارت  تحت  مناطق  ،کنترل  وحش  حیات 
های مربوط به اجرای ماده 9 قانون شکار و صید مصوب 1346 و 

اصالحیه بعدی شود. 

مساله: با توجه به نمونه های موجود در ارتباط با واریز این خسارات و 
هزینه ها به حساب خزانه داری کل کشور و عدم بازگشت 70 درصدی 
سهم استان یا سازمان ذیربط، از جمله مواردی است که هم مطالبات 
زیست محیطی را تحت تاثیر منفی و اثر گذاری قرار می دهد )زیرا 
کارخانه ها و معادن تخریب و یا آلوده کننده ادعا می کنند خسارت را 
به خزانه داری واریز کرده اند! و ادارات و سازمانهای ذیربط نیز از عدم 
دریافت آنها دم می زنند! به نظر می رسد حداقل اگر کل مساله قابل 
حل نباشد بخشی از این فرایند باید اصالح شود تا هم اثر تشویقی 
آن بر سازمانهای مسئول به ظهور برسد و هم در جیران خسارت و یا 
تهیه و تدوین ملزومات حفاظت و صیانت قابل تحقق باشد، هر چند 
اشکالی که بر مفاد مذکور ذکر گردید با این ماده قابل توجیه نیست 
و همچنان نیاز به اصالح و ایجاد سریع قوانین و مقررات اثر بخش و 
الزام آور بشدت بچشم می خورد. واریز مبلغی بعنوان هزینه خسارت 
بنابر تجارب عملی در مواجهه با این بخشهای آالینده، در اصل به 
غیرمستقیم  و  مستقیم  شود،  خسارت  جبران  به  تبدیل  اینکه  جای 
تبدیل به نوعی پولشویی و راحتی وجدان آنها گردیده است که گمان 
مقدار  و  نحوه  البته  )که  مالی  بصورت  خسارت  پرداخت  با  می کنند 
خسارت هرگز بصورت دقیق بررسی و اعالم نمی گردد( اجازه وارد 
کردن خسارت آلودن محیط یا تخریب منابع زیستی را دارند، قوانین 
مرتبط با این دو منبع مهم حیاتی یعنی آب و محیط زیست باید به 

اندازه کافی پیشگیرانه، عادالنه 
و  کمی  اصول  بر  منطبق  و 
کیفی این منابع باشد تا در این 
واپسین بزنگاه ، بتواند مانعی بر 

ادامه روند نابودی آنها باشد.

■ قانون حفاظت و بهره 
و  جنگل ها  از  برداری 
فصل   ،1346 مراتع، 

5، تبدیل و واگذاری 

جهاد  وزارت   :31 ماده 
است«  »مجاز  کشاورزی 
اراضی جنگلی جلگه ای حوزه 
حجم  که  گیلداغی  تا  آستارا 
هر  در  موجود  سرپای  درختان 
هکتار کمتر از 100 متر مکعب 
مشجر  غیر  مراتع  نیز  و  باشد 
طرح  اساس  بر  را  کشور  ملی 
نمود  هایی که تصویب خواهد 
باغ  و  مزرعه  به  تبدیل  برای 
فصل  این  مواد  رعایت  با  و... 
اجرایی  نامه های  آیین  و مفاد 
این قانون به اشخاص حقوقی 
این ماده  ادامه  اجاره دهد! ]در 
موسسات و شرکتها و اشخاص 
حقوقی که جهاد کشاورزی می 
تواند این اجاره را واگذار نماید 

ذکر می کند![

مساله: دادن چنین اجازه ای و 
با هر  مجوزی به یک سازمان 
از  به هر علتی بخشی  و  دلیل 
که  است  کوری  های  گره  آن 
موجبات بهره برداری، تخریب 
و  مراتع  و  جنگل ها  آلودگی  و 
فراهم  را  ملی  اراضی  تصاحب 
تخریب  وجود  با  است،  کرده 

بود که همه  بسیار ممکن خواهد  درختان جنگلی  نابودی  و  جنگلها 
جنگل ها یک به یک تبدیل به وضعیتی شوند که در این ماده لحاظ 
شده است تا واگذاری صورت گیرد، بی ارزش انگاری محیط زیست 
بویژه جنگل های آسیب دیده، بعنوان منابع محدود تجدید ناپذیر در 
این قانون کامال مشخص هست و چنین قوانینی هستند که در مدت 
بهره  نگرش  اند!  شده  مراتع  و  جنگل ها  نابودی  به  منجر  کوتاهی 
بردارانه و بی توجهی به نگهداری و ترمیم جنگل ها و مراتع در چنین 
البته موجب افزایش بی رویه  قوانینی به وضوح عیان می گردد که 
سطح کشاورزی و مخاطرات مرتبط با آب و خاک، گسترش شهرک 
سازی و... بوده است. لذا بر ماست تا با دقت نظر بیشتر و ایجاد تعامل 
و همگرایی بین سازمانهای مختلف اهداف توسعه پایدار را جایگزین 

رشد کمی نموده و بتوانیم از این منابع بخوبی حفاظت نماییم.

ماده 31- تبصره 3: شرکتهای مندرج در بند الف و ب و ج این ماده 
که اراضی جنگلی جلگه ای غیر مشجر شمال را در اختیار می گیرند، 
تمام مدت  در  را  اراضی مذکور  اند حداقل 25 درصد مساحت  ملزم 
اجاره برای تهیه و فروش چوب مورد نیاز صنایع، طبق طرحی که به 

تصویب وزارت جهاد کشاورزی می رسد درختکاری نمایند! 

ماده 31، تبصره 4: آن قسمت از اراضی جنگلی و مراتع و بیشه های 
سازمان  طرف  از  شکار  نسل  حمایت  و  حفظ  منظور  به  که  طبیعی 
به عنوان  قوانین و مقررات مربوط  با رعایت  حفاظت محیط زیست 
خواهد  یا  است  گردیده  اعالم  شده  حفاظت  منطقه  یا  وحش   پارک 
قابل  گرفت،  خواهد  قرار  بعدا  یا  است  سازمان  این  اختیار  در  و  شد 

واگذاری نیست! 

مساله: در این دو تبصره، جای خالی نظارت ها و پایش های سازمان 
حفاظت محیط زیست بشدت خالی است و سیستمی که بتواند این 
الزام را در تبصره 3 ایجاد کند یا وجود ندارد و یا عقیم و بی اثر است، 
از جمله در دریاچه ها و  دهها مورد تخلف در مناطق حفاظت شده 
مدیریت سازمان  مناطق حفاظت شده تحت  از  که  داخلی  تاالبهای 
حفاظت محیط زیست بوده اند بدلیل واگذاری برای بهره برداری یا 
فعالیتهای اقتصادی در اندک مدتی دچار آسیب های جدی شده و حتی 
در معرض نابودی کامل قرار گرفته اند، جای آن است تا با دقت در 
چنین مواردی از اتکاهای قانونی این واگذاری ها با خبر شده و ابعاد 
حقوقی آن را بررسی نماییم.  این ماده قانونی جزء مفادی هستند که 

وجود دارند ولی عمل نمی شوند! 

بررسی و نقد قوانین مرتبط با آب و محیط زیست صرفا برای ایجاد 
اساس  بر  قوانین  این  رسانی  روز  به  و  مجدد  بررسی  و  حساسیت 
نیازهای فعلی محیط زیست و نیز شرایط کنونی منابع طبیعی کشور 
است. عدم توجه به اصالح قوانین و ایجاد قوانین و مقررات جدیدی 
رسان  یاری  ارزشمند  منابع  این  حفظ  در  گذشته  از  بیش  بتواند  که 
باشد، در دراز مدت دست سوء استفاده کنندگان را باز گذاشته است تا 
از طریقی که می توانند با تخریب و نابودی آنها جهت تامین منافع 
خود موجب ضررها و زیانهای جبران ناپذیری شوند،  چنانکه در دخل 
و تصرف مراتع و اراضی ملی می بینیم! وزارتخانه ها و سازمانهای 
مختلف و بطور کلی دولت و حکومت اسالمی مندرج در قانون اساسی 
هر  توسط  مطروحه  اشکاالت  بر  سازنده  و  مثبت  نگاهی  با  کشور، 
شخصیت فردی یا حقوقی و صرفا بر اساس رعایت و حفظ  واقعی 
منافع ملی و مصالح عمومی در قوانین و مقررات موجود، راه رسیدن 
به توسعه واقعی و صیانت مسئوالنه از محیط زیست و منابع طبیعی 

اعم از آب و خاک هموار خواهند کرد.
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معادن  و  صنایع  نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق  انجمن  گذشته  سال 
ایران، با همکاری مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران )مجموعه 
»بررسی  عنوان  با  مطالعاتی  پروژه  یک  خصوصی(  بخش  در  فعال 
دو  با  توسعه  و  تحقیق  حوزه  در  موجود  مقررات  و  قوانین  مطالعه  و 
هدف گردآوری و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با تحقیق و توسعه 
و تقویت قوانین موجود و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد پیش نویس 
قانون یا مقرره جدید« آغاز نموده بود. هدف از این مطالعه، دستیابی 
به یک بسته پیشنهادی برای اصالح و ارتقاء قوانین حامی تحقیق و 
توسعه در صنایع و معادن ایران بوده است. این طرح که با همکاری 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تدوین گشته است، 
طبق متن ذیل به مجلس ارائه شده و در حال طی کردن مراحل اولیه 
علنی  در صحن  ارائه  مستقل جهت  به یک طرح  تبدیل  برای  خود 

مجلس می باشد:
هیئت رئیسه محترم شورای اسالمی

احتراما مستحضرید که یکی از مهمترین عوامل پایداری نظام اقتصادی 
یک کشور، ساختار صنعتی مبتنی بر تحقیق و توسعه بر محور دانش و 
فناوری است. در طی 50 سال اخیر، تمامی کشورهای صنعتی و در 
حال توسعه با وقوف به نقش مهم و تعیین کننده تحقیقات در توسعه 
بخش های مختلف، عمده توجه و اهتمام خود را در جهت تقویت و 
ارتقای سطح شاخص های مختلف تحقیقات صرف کرده اند که در 
واقع باید گفت قطع ادامه حیات بنگاه ها در گرو سرمایه گذاری در 

این مقوله و تکمیل زنجیره های مفقوده مرتبط با آن است.
خام  جمله  از  دیگر  اقتصادی  های  عارضه  علل  و  ریشه  طرفی  از 
از  انسانی خالق  نیروهای  خروج  بیکاری،  واردات،  افزایش  فروشی، 
آن  جایگاه  و  توسعه  و  تحقیق  به  توجهی  بی  در  باید  را  و...  کشور 

دانست.
و  تغییر رویکرد در تحقیق  و  پیدایش تحول  این طرح عمدتا  هدف 
دانش و  بر  مبتنی  نوآوری  به  از وضع و روش سنتی موجود  توسعه 
محور  خروجی  و  پذیری  رقابت  و  محصول  کیفیت  بهبود  فناوری، 

فعالیت ها مبتنی بر تقاضا، رفع نیاز داخل و صادرات است.
با  دولت  و  مجلس  خاص  عنایت  مستلزم  مذکور  رویکرد  و  تحول 
مسئولیت پذیری بیشتر اصحاب صنعت، بانک ها و سرمایه گذاران 

از طریق:
سیاست  و  گیری  تصمیم  مراکز  در  موجود  پراکندگی  ساماندهی   .1
دادن  خاتمه  فوری  ضرورت  توسعه،  و  تحقیق  مهم  امر  در  گذاری 
انسجام،  ایجاد  قانونی  کار  و  ساز  کردن  فراهم  با  وضع،  این  به 
آفرینان  نقش  و  بازیگران  تصمیمات  تمرکز  و  افزایی  همکاری، هم 
صنایع  فناور،  بنیان،  دانش  های  شرکت  از  اعم  حاکمیت  در  اصلی 
کوچک و متوسط و دیگر دستگاه های مرتبط، مستقیم یا غیرمستقیم 
با  شود.  می  احساس  کامال  ذینفعان  و  نظران  صاحب  موضوع،  در 
بازنگری و تحول چشمگیر در شاخص ها،  انتظار  ساماندهی مذکور 
همچون تعریف شاخص برای نوع فعالیتی که تحقیق و توسعه نامیده 
تغییر  بر  مبتنی  توسعه  و  تحقیق  مراکز  ارزیابی  های  شاخص  شود، 
رویکرد آنها به نوآوری، فناوری های جدید، خروجی محور و تقاضا و 

صادرات محوری، آموزش و تقویت نیروی انسانی.
2. هدفمندی مشوق های قانونی اعم از تسهیالت، یارانه، کمک ها و 

معافیت های مالیاتی متناسب با رویکردهای جدید.
جمله  از  محصول  تا  ایده  از  مانده  مغفول  های  زنجیره  تکمیل   .3

طرح ارتقاء جایگاه تحقیق و توسعه و 
نوآوری در صنعت کشور

حمایت از مالکیت فکری، توجه 
بازارسازی  و  سازی  تجاری  به 
ضایعات  فرآوری  صادرات،  و 
تجربه  )این  ها  در همه بخش 
موفق در کشورهای صنعتی که 
حاصل تحقیقات است، نه تنها 
کسر بزرگی از مواد اولیه مورد 
نیاز آنها را تامین می کند بلکه 
سهم بسزایی در تولید ناخالص 
داشته  اشتغال  ایجاد  و  ملی 

است(.
4. ارزش گذاری مالکیت های 
موازات  به  معنوی  و  فکری 
دیگر ارزش های مادری، پولی 

ارزی و اعتباری.
که  دیگری  های  مولفه  از   .5
جایگاه  ارتقاء  در  اساسی  نقش 
تعامل  دارد،  توسعه  و  تحقیق 
متقابل صنعت  خدمات  و  موثر 
راه  طریق  از  است،  دانشگاه  و 
انتقال  مراکز  و  دفاتر  اندازی 
صنعتی،  و  دانشگاهی  فناوری 
و  بازارها  فن  نقش  توسعه 
مکمل  راهکارهای  اجرای 
راهکارهای  از  )یکی  اثربخش 
ایده  این  کردن  عملیاتی 
استفاده از تجربه مفید دانشگاه 
های علوم پزشکی در کشور، در 
آموزش و تربیت نیروی انسانی 
و  بهداشت  حوزه  در  نیاز  مورد 
طرح  این  در  که  است  درمان 
گام اول آن پیش بینی و ارائه 

شده است(.

جایگاه  ارتقاء  طرح   ■
و  توسعه  و  تحقیق 
صنعت  در  نوآوری 

کشور:

سیاستگذاری  شورای   :1 ماده 
معاونت  در  توسعه  و  تحقیق 
ریاست  فناوری  و  علمی 
جمهوری با ترکیب زیر تشکیل 

می گردد: 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
وزیر  ذیربط  معاون  جمهور- 
صنعت معدن و تجارت- رئیس 
رئیس  مالیاتی-  سازمان  امور 
ذیربط  معاون  ایران-  گمرک 

سازمان برنامه و بودجه- 3 نفر از اعضای عضو هیئت علمی دانشگاه 
ها- دبیر انجمن تخصصی تحقیق و توسعه صنایع و معادن

ماده 2: هدف
- فراهم کردن ساز و کار قانونی ایجاد انسجام، همکاری، هم افزایی 
و تمرکز تصمیمات بازیگران و نقش آفرینان اصلی در حاکمیت اعم 
از شرکت های دانش بنیان، صنایع کوچک و متوسط و دیگر دستگاه 
و  نظران  و صاحب  در موضوع  غیرمستقیم  یا  مرتبط، مستقیم  های 
ایجاد تحول چشمگیر در شاخص ها،  بازنگری و  از طریق  ذینفعان 
همچون تعریف شاخص برای نوع فعالیتی که تحقیق و توسعه نامیده 
می شود، شاخص های ارزیابی این مراکز مبتنی بر تغییر رویکرد آنها 
به نوآوری، فناوری های جدید، خروجی و تقاضا و صادرات محوری، 

آموزش و تقویت نیروی انسانی.
ماده 3: وظایف و اختیارات
الف: ضوابط و راهکارهای:

1. ارزیابی واحدهای تحقیق و توسعه مربوط به شرکت های دانش 
بنیان و شرکت های صنعتی، معدنی، خدمات مهندسی دارای پروانه 
بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دارای پروانه تحقیق 
و توسعه مبتنی بر خروجی نوآورانه یا ارتقا کیفیت محصول و تقاضا 

و صادرات.
داخل  بازاریاب  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  حمایت  و  تشویق   .2
بر  مبتنی  داخل  و خدمات ساخت  از کاال  بر حمایت  مبتنی  و خارج 

فناوری.
3. تشویق و حمایت شرکت های تجاری ساز، فن بازارها و سرمایه 
گذاری در امور تجاری سازی نوآوری ها، اختراعات و ابتکارات جهت 
با  فعلی  محصوالت  کیفیت  ارتقا  یا  جدید  بازار  یا  و  محصول  ایجاد 

نگرش قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی.
4. حمایت از ایجاد و یا توسعه واحدهای تحقیق و توسعه، پایگاه های 

نوآوری، شتابدهنده های شرکتی و اسپیناف های تخصصی.
5. حمایت از پروژه های مرتبط با تحقیق و توسعه و یا نوآوری به 

عالوه سرمایه گذاری خطرپذیر.
6. چگونگی حمایت از پژوهش های تقاضامحور مشترک دانشگاه ها، 

پژوهشگاه ها و شرکت های فناور و دانش بنیان.
و  به صادرات  واردات  از  آزاد  مناطق  فعالیت  غالب  رویکرد  تغییر   .7
ارائه به مقامات ذیصالح برای تصویب بخصوص در انتقال فناوری و 
صادرات محصوالت فناور و دانش بنیان از طریق ایجاد درگاه ها و 

پایگاه های تخصصی صادرات و انتقال فناوری.
بر  مبتنی  مطالعاتی  و  تحقیقاتی  های  پروژه  ارزیابی  چگونگی   .8

نوآوری، خروجی محوری و تقاضا محوری.
9. ارائه دستورالعمل ارزشگذاری، اعتبارسنجی و رتبه بندی مالکیت 
موسسات  و  ها  بانک  به  ارائه  برای  فناوری  و  علم  حوزه  در  فکری 

اعتباری به عنوان وثیقه ها و ضمانت نامه های بانکی.
10. تبیین معیارهای الزم برای تشخیص فعالیت هایی که تحقیق و 

توسعه نامیده می شود.
11. ایجاد نظام مندی سطوح آمادگی فناوری ها

12. فراهم کردن ساز و کار الزم برای پاسخ به استعالم ثبت اختراع 
و اکتشاف.

13. حمایت از شناسایی، ایجاد و توسعه واحدهای توانمندساز در حوزه 
تحقیق و توسعه، نوآوری سازمانی و مدیریت نوآوری.

14. افزایش سطح کمی و کیفی حمایت های معاونت علمی، فناوری و 
وزارت صمت )شرکت شهرک های صنعتی( از خدمات انتقال فناوری، 

تجاری سازی، مدیریت فناوری و شناسایی و رفع نیازهای فناوری.
15. حمایت از صنایع در دریافت خدمات از واحدهای توانمندساز در 

حوزه تحقیق و توسعه نوآوری.
16. حمایت از برگزاری تورهای توانمندساز تحقیق و توسعه داخلی 

و خارجی.
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17. حمایت از پیاده سازی سیستم مدیریت نوآوری و تحقیق و توسعه 
در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری، همچنین حمایت از ایجاد و یا 
توسعه پایگاه های نوآوری، شتابدهنده های شرکتی، مراکز نوآوری و 
اسپیناف های تخصصی )مشترک صنایع با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 

استارتاپ ها، شرکت های فناور و دانش بنیان(.
18. حمایت از انواع قراردادهای رسمی انتقال فناوری مانند تحقیق 
و توسعه مشترک، اعطای لیسانس، سرمایه گذاری مشترک و سایر 

روش ها.
مانند  فناوری  انتقال  غیررسمی  های  روش  اجرای  از  حمایت   .19

مهندسی معکوس، آموزش و...
اختصاص هر گونه کمک  قانون  تاریخ الزم االجرا شدن  از  تبصره: 
و تسهیالت  و گمرکی  مالیاتی  معافیت های  اعتباری،  و  مالی  های 
دولتی به مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی منوط به رعایت ضوابط 

موضوع این ماده می باشد.
ماده 4: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 
و  آن  تکمیل  ارزش،  زنجیره  توسعه  با هدف  مکلفند  مصوب 1386 
زنجیره  های  اولویت  مرتبط،  های  حوزه  در  ملی  آوری  تاب  ارتقای 
تعیین  سال  هر  خرداد  پایان  تا  حداکثر  را  خود  بخش  ارزش  های 
زنجیره  تکمیل  و  ارتقا  برای  و  کنند  اعالم  آن دستگاه  در سامانه  و 
های ارزش از طریق شرکت های دانش بنیان، شرکت های صنعتی، 
معدنی، خدمات مهندسی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دارای پروانه تحقیق و توسعه دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی برنامه ریزی نماید و در اردیبهشت هر سال گزارش عملکرد 
سال قبل موضوع این ماده را به کمیسیون های ذیربط در مجلس 

گزارش نمایند.
ماده 5: معادل هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه 
به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های 
صنعتی، معدنی، خدمات مهندسی دارای پروانه بهره برداری از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دارای پروانه تحقیق و توسعه اعطا می شود 
و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال 
های بعد کسر می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است 
با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی این 

ماده را تهیه و ابالغ نماید.
ماده 6: متن زیر جایگزین بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم 

مصوب 1394 می شود:
هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و 
لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی، هزینه 
های تحصیل دانشجویان ارشد و دکترای رشته های متناسب با نوع 
صنایع و بورسیه توسط شرکت های دانش بنیان، بنگاه های کوچک، 
متوسط و بزرگ، هزینه های سرمایه گذاری شرکتهای تجاری سازی، 
هزینه های سرمایه گذاری برای فرآوری ضایعات و کاهش مصرف 
انرژی، ضایعات، و االیندگی مربوط به محیط زیست و ارتقای بهره 

وری.
توسعه،  و  تحقیق  مراکز  قانون،  شدن  االجرا  الزم  تاریخ  از   :7 ماده 
بهره  پروانه  دارای  مهندسی  خدمات  معدنی،  صنعتی،  های  شرکت 
پروانه تحقیق و  از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دارای  برداری 
توسعه پس از ارزیابی با ضوابط و معیارهای شورای موضوع ماده 2 
قانون مشمول مفاد موضوع مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 

1389 خواهند شد.
مناقصات  قانون   29 ماده  ذیل  )ظ(  بند  عنوان  به  زیر  بند   :8 ماده 

مصوب 1383 اضافه می شود:
بند ظ: محصوالت با فناوری باال و با هدف راهبری فرآیند تولید بار 
اول اقالم فناورانه تحریمی و راهبردی که دارای مشابه داخلی نباشد 
یا شرکت  و  فناور  بنیان،  دانش  های  توسط شرکت  که  در صورتی 

های تولیدی و مهندسی دارای 
وزارت  از  برداری  بهره  پروانه 
و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
دارای پروانه تحقیق و توسعه با 
تایید دستگاه های مرجع صدور 

پروانه تولید شده باشند.
از  بعد  زیر  متن  الف-   :9 ماده 
بانکی«  نامه  »ضمانت  عبارت 
امور  قانون   1 ماده  )ح(  بند  به 
الحاق   1390 مصوب  گمرکی 

می شود:
های  صندوق  نامه  »ضمانت 
حمایتی، ضمانت صادرات غیر 
دولتی پژوهش و فناوری که به 
قانونی  مجوز  یا  قانون  موجب 

تاسیس شده یا می شوند«.
اجرایی  های  دستگاه  ب- 
به  مربوط  تضامین  در  مجازند 
انواع  خرید  کار،  ارجاع  فرایند 
کاال و ماشین آالت، معامالت 
تعهدات،  انجام  پیمانکاری، 
انجام  حسن  و  پرداخت  پیش 
نامه های صادره  کار، ضمانت 
و  نوآوری  صندوق  توسط 
های  صندوق  و  شکوفایی 
فناوری  و  پژوهش  دولتی  غیر 
رفع  قانون   44 ماده  موضوع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مصوب 1394 

را بپذیرند.
ج- متن زیر به عنوان بند )د( به 
ماده 9 قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی مصوب 

1398 الحاق می شود:
مکلفند  اجرایی  های  »دستگاه 
شرکت  درخواست  صورت  در 
خدمات  معدنی،  صنعتی،  های 
بهره  پروانه  دارای  مهندسی 
برداری از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دارای پروانه تحقیق 
آنها  قطعی  مطالبات  توسعه،  و 
به  مربوط  قراردادهای  در  را 
معتبر  تضمین  عنوان  به  خود 
انجام  کار،  ارجاع  فرایند  برای 
تعهدات، پیش پرداخت و حسن 
همان  به  و  بپذیرند  کار  انجام 
تا  متقاضی  مطالبات  میزان، 
را مسدود  تعهدات  انجام  زمان 
میزان  که  صورتی  در  نمایند. 
مبلغ  از  متقاضی  مطالبات 
باشد،  تضامین مورد نظر کمتر 
الزم است متقاضی صرفا معادل 
نامه  مطالبات، ضمانت  کسری 

معتبر ارائه نماید«.

ماده 10: دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش 
تمام  مجازند  ذیصالح  مراجع  از  مجوز  دارای  های  پژوهش  و  عالی 
یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره 
برداری از آنها را به یا افراد فعال در انجام طرح پژوهشی، شرکت های 
صنعتی، معدنی، خدمات مهندسی دارای پروانه بهره برداری از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و دارای پروانه تحقیق و توسعه اعم از اعضای 
هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران مشروط به تجاری سازی آن 
به صورت بالعوض واگذار نمایند. وزارت خانه های علوم، تحقیقات 
و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند ظرف 3 ماه 
از تاریخ الزم االجرا شدن قانون، آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و 

برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نمایند.
ماده 112: به منظور بهبود رقابت پذیری ملی و افزایش اشتغال مولد و 
پایدار و با هدف توسعه فعالیت های شرکت های تولیدی و مهندسی 
دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دارای 
توسعه  و  تحقیق  سطح  ارتقای  همچنین  و  توسعه  و  تحقیق  پروانه 

ملی:
1. دستگاه های اجرایی مجازند اعتبارات موضوع ماده 56 قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب 
1393 و نیز برخی اعتبارات پژوهشی ذیل دستگاه در قوانین بودجه 
موسسات  و  ها  شرکت  با  تحقیقاتی  قراردادهای  قالب  در  را  ساالنه 

موضوع این ماده هزینه نماید.
همچون  رهبری  معظم  مقام  نظارت  تحت  اقتصادی  نهادهای   .2
آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره(، قرارگاه های سازندگی و بنیاد مسکن مکلف خواهند 
بود که حداقل 5 درصد از درآمد ساالنه خود را با اذن معظم له در 
قالب اجرای پروژه های پیشتاز ملی در حوزه فناوری و نوآوری و نیز 
توسعه تولید محصوالت دانش بنیان، و نوآورانه در قرارداد همکاری 
و سرمایه گذاری با شرکت ها و موسسات موضوع این ماده با رعایت 

اولویت ها و نیازهای کشور هزینه نمایند.
ماده 12: به منظور ارتقای توان تحقیق و توسعه و رونق تولید شرکت 
های تولیدی و مهندسی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دارای پروانه تحقیق و توسعه عبارت »کمک های 
بالعوض دولتی به شرکت های مذکور با هدف توسعه فناوری« به 
عنوان بند »د« به ماده 127 قانون مالیات های مستقیم اضافه می 

شود.
تقویت  منظور  به  و  کار  و  کسب  فضای  تسهیل  هدف  با   :13 ماده 
دارای  مهندسی  و  تولیدی  های  شرکت  و  توسعه  و  تحقیق  مراکز 
پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دارای پروانه 

تحقیق و توسعه:
1. عبارت »و ضمانت نامه صندوق های حمایتی، ضمانت صادرات، 
»و  عبارت  از  بعد  فناوری«  و  پژوهش  و  ای  بیمه  گذاری،  سرمایه 
می  اضافه  گمرکی  امور  قانون   1 ماده  )ح(  بند  در  بانکی«  ضمانت 

شود.
2. گمرک جمهوری اسالمی موظف است با همکاری معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل 
شناسایی و تسهیل فرایندهای گمرکی در صادرات محصوالت داخلی 
تولید شده در شرکت های موضوع این ماده با نام های تجاری خارجی 

را ظرف 3 ماه از تصویب این قانون تدوین و ابالغ نماید.
ماده 14: قوه قضائیه مکلف است ظرف 6 ماه از الزم االجرا شدن 
قانون نسبت به ایجاد نهاد دادرسی تخصصی علم و فناوری در زمینه 
حمایت از مالکیت فکری، معنوی و صنعتی که امکان پیگیری حقوقی 

و قضایی تخلفات را به نحوی مناسب فراهم کند، اقدام نماید.
ماده 15: متن زیر به عنوان ماده الحاقی قانون ثبت اختراعات، طرح 

های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 1386 الحاق می شود:
ادارات ثبت موظفند از تاریخ الزم االجرا شدن قانون شرایط ماهوی 
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اختراعات و اکتشافات متقاضیان را از شورای سیاستگذاری 
مذکور  شورای  نمایند،  استعالم  قانون   2 ماده  موضوع 
موظف است ظرف حداکثر یک ماه پاسخ دهد، عدم پاسخ 
در موعد مقرر مانع ادامه فرآیند امور ثبتی نمی شود، در 
صورت کشف هر گونه مغایرت یا تضادی پس از موعد 

مذکور مسئولیت متوجه مرجع پاسخگویی است.
پارک  ایجاد  به  نسبت  است  مکلف  دولت   :16 ماده 
ایده  از  تولید  زنجیره  تکمیل  برای  سازی  تجاری  های 
از الزم  بازار ظرف یک سال  نیاز  مبنای  بر  تا محصول 
االجرا شدن قانون اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده 
ظرف 3 ماه توسط شورای موضوع ماده 2 قانون تهیه و 

به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده 17: عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع هر یک از مواد 
مقرر در این قانون و سایر قوانینی که تاکید و تصریح در 
حمایت از تولید داخل دارند تخلف محسوب و متخلف با 
احراز تخلف توسط دستگاه های نظارتی ضمن انفصال از 
خدمت به تشخیص هیئت تخلفات آن دستگاه به مدت 
3 ماه تا یک سال و به پرداخت دو برابر خسارت وارده به 
کشور به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری محکوم 

می شود.
ماده 18: از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون:

1. وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری 
مرکز آمار ایران به صورت ساالنه آمارهای حوزه فعالیت 
شرکت های تولیدی و مهندسی دارای پروانه بهره برداری 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دارای پروانه تحقیق 
و توسعه را منتشر نماید. دستورالعمل طراحی، پیاده سازی 
شورای  توسط  نیاز  مورد  آماری  سامانه  رسانی  بروز  و 
سیاستگذاری موضوع ماده 5 این قانون تهیه و ابالغ می 
بار توسط وزیر  این سامانه هر 6 ماه یک  شود. گزارش 
معادن  و  صنایع  کمیسیون  به  تجارت  و  معدن  صنعت، 

مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.
2. سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک 
و  تولیدی  های  شرکت  اطالعات  اند  موظف  مرکزی 
صنعت،  وزارت  از  برداری  بهره  پروانه  دارای  مهندسی 
به  را  توسعه  و  تحقیق  پروانه  دارای  و  تجارت  و  معدن 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اختیار  در  خط  بر  صورت 

قرار دهند.
ماده 19: داروها و تجهیزاتی که برای اولین بار در کشور 
تولید می گردد تا 5 سال از پرداخت مالیات معاف هستند. 
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان 
بودجه،  و  برنامه  سازمان  همکاری  با  پزشکی  آموزش  و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت 
تصویب  به  و  تهیه  قانون  تصویب  از  پس  ماه  سه  طی 

هیئت وزیران خواهد رسید.
دانش  اختراع،  ایده،  ارزشگذاری  منظور  به   :20 ماده 
فنی، فناوری، برند و سایر دارایی های فکری و معنوی 
پژوهشگران و فعاالن اقتصادی می بایست ساز و کار الزم 
از طریق هیئتی متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری، 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت فراهم گردد. ترتیبات آن طی آیین نامه ای تدوین 
خواهد شد. ارزش تعیین شده به عنوان سرمایه و آورده 

توسط سرمایه گذاران در بانکها قابل قبول خواهد بود.

دکتر بهروز ساری صراف 
عضو هیات علمی دانشگاه

آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مشکالت شهرنشینی 
مردم  برای  آرام  و  دنج  مکانی  به  نیاز  ترافیک،  و 
سن  به  که  افرادی  و  کارمندان  برای  خصوصا 
بازنشستگی رسیده اند را الزم و ضروری می سازد. 
این امر یعنی گسترش خانه سازی در حوالی شهرها 
و روستاها ناشی از نیاز ذاتی مردم و شهروندان به 
آرامش بوده و در تمامی شهرها و کشورها رایج می 
با این  نباید این پدیده را به عنوان یک امر ناهنجار دانسته و  باشد و دولت ها 
افراد به عنوان متجاوزین به اراضی زراعی برخورد خشونت آمیز و قهر آمیز نمایند. 
البته بدیهی است که در کنار این نیاز مردم به آرامش، سوداگری و تجارت اراضی 
زراعی روستاها نیز رونق می یابد ولی انتظار چنین است که مقابله با این پدیده، 
علمی و قانونی و متناسب با حقوق شهروندی باشد. اگر در توسعه شهری مثال در 
توسعه شهر تبریز دقت نماییم، توسعه شهرها عمدتا در اراضی کشاورزی مرغوب 
مانند اراضی خاوران، آذران، مهرانشهر، شهرک شهریار، شهر صنعتی سلیمی و 
اراضی روستای بارنج و... صورت گرفته است و با این الگوی توسعه، محدوده های 
وسیعی از اراضی زراعی درجه 1 و 2 کشاورزی، زیر ساخت و ساز شهری رفته و 
هیچ واکنش و دغدغه ای از سوی مدیریت اراضی استان دیده نشده است چرا که 
سازنده و مدیران این پروژه ها خود دولت و شرکت های دولتی بوده که تعامل 
مناسبی با سایر ارگان های دولتی داشته اند و با این کار خود الگویی نامناسبی 
برای مردم ارایه داده اند. اگر همین توسعه واحد مسکونی را مردم عادی انجام 
دهند گناه و جرم بزرگی محسوب می شود که پاسخ آن تخریب دیوارها و تولید 

انبوه نخاله های ساختمانی و ایجاد چشم اندازهای نامطلوب بصری می باشد.
البته برای حفظ محدوده و مساحت اراضی کشاورزی و تولیدات کشاورزی کشور 
و ضروری  قانون الزم  رعایت  بر  الزام شهروندان  و  قانونمندی  وجود  استان،  و 
است ولی این لزوم و الزام باید برای همگان باشد. براساس گزارش خبرگزاری 
ها، از 1600 واحد مسکونی در محدوه روستای سعیدآباد، فقط 80 واحد مسکونی 
تخریب شده است. )یعنی دقیقا 5 درصد مساحت واحد های مسکونی موجود( و 
95 درصد از آسیب تخریب، مصون مانده اند که امیداوریم همچنان هم مصون 
بمانند. ولی سوال اینجاست که آیا نباید در سایه عدالت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی از تبعیض و برخوردهای دوگانه احتراز کرد؟ و به قول پروین اعتصامی 
نباید در شهر، هرآنچه هست گیرند!؟ در  آیا  »گر حکم شود که مست گیرند«، 
صورت برخوردهای تبعیض آمیز، نیت صادقانه مسئوالن هم زیر سوال رفته و 

نارضایتی و ناخوشنودی بیشتر مردم را در برمی گیرد.
موضوع دیگر اینکه، یکی از مسئولین تخریت واحدهای مسکونی گفته است که 
»اراضی مرغوب کشاورزی از چنگ سوداگران زمین خارج و در اختیار بخش تولید 
کشاورزی شهرستان بستان آباد قرار گرفت« سوداگران زمین، خیل انبوه معامالت 
امالکی ها و بنگاه های معامالتی هستند که بطور قانونی و با مجوزهای رسمی، 
ده ها سال هست که بطور آشکار به خرید و فروش اراضی زراعی مشغول بوده و 
تعداد آنها در حوالی شهرک های ویالئی، بی شمار و خارج از تصور است. مثال در 
اول جاده باسمنج تعداد بی شمار سوداگران زمین و فروشندگان اراضی کشاورزی 
قرار دارند که هیچ برخوردی با آنها نشده و نمی شود. اگر کارمند جماعت و مردم 
عادی زمین را از آنها بخرند متجاوزین به اراضی کشاورزی نامیده شده و با آنها 

مثل دشمنان حریم و حرم برخورد می شود.
با رعایت موازین  باید  را  قانونی  براین است که بی  انتظار  این که،  نهایی  مورد 
قانونی اصالح نمود. صاحبان زمین و مالکین خانه های مسکونی غالبا بدون قبول 

اخطاریه کتبی و احضاریه، 
دیوار خانه هایشان تخریب 
توقع  حالیکه  در  گردید 
حداقل  که  بود  براین 
دوبار اخطار کتبی براساس 
قانون را تجربه و احضاریه 
برآنها ارسال می شد و در 
صورت عدم مراجعه، حکم 
منازل  دیوار  برتخریب 
ولی  شد.  می  صادر  آنها 
خانه  تخریب   مورد  در 
آباد  بستان  اراضی  های 
اخطاریه  هیچ  آباد  سعید  و 
که  بود  نشده  صادر  کتبی 
توسط مراجع  امر  این  باید 
قرار  بررسی  مورد  قانونی 
اکثر  خواسته  حال  گیرد. 
مراجع  از  مردم  و  مالکین 
محترم قضایی و مسئولین 
کشاورزی  جهاد  محترم 
مردم  با  که  است  این 
مانند معاندین و متجاوزین 
برخورد ننموده و بیشتر به 
خرابی  رفع  و  دادخواهی 
مجوزهای  صدور  با  ها 
از  و  ورزند  اهتمام  الزم 
توصیه های ارشادی غفلت 
بر  تسکینی  شاید  ننمایند 
افراد  این  دردهای  و  آالم 
باشد. افرادی که بعد از 30 
نهادهای  به  خدمت  سال 
در  سکونت  امید  دولتی، 
ولی  داشته  را  دنج  مکانی 
شده  تخریب  دیوارهای  با 
و کلی هزینه های مربوط 
و نامربوط مواجه می باشند 
مواجه  مسئولینی  با  گاه  و 
نهایت  در  که  شوند  می 
تکبر و غرور، هیچ سوال و 
اقدامی را پاسخگو نبوده و 
بر می  گام  زمین  بر  چنان 
آرمسترانگ  نیل  که  دارند 
و یوری گاگارین )از اولین 
فضانوردانی که کره ماه را 
آنچنان  نمودند(،  تسخیر 
نمی  راه  ماه  کره  روی 

رفتند. 

بی قانونی را باید با رعایت موازین قانونی اصالح نمود!
تحلیلی بر تخریب خانه های دوم و خانه های ویالیی اراضی مجاور شهر تبریز و 

بستان آباد و دادخواهی مردم 
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پرونده-2

بقای جامعه مهندسی دچار چالش جدی است!
نیز  و  مهندسی  نظام  سازمان  وظایف  و  ساختار  با  رابطه  در  بحث 
خدشه دار شدن شخصیت و کاراکتر عنوان مهندسی در جامعه، عنوان 
میزگرد و نشست ما با سه مهندس بود. مهندس سید شهاب الدین 

نکوفر، دکتر مهدی نوری و مهندس موسی نورمحمدی نظریان.
مهندس نکوفر- با سابقه متعدد اجرا- عضویت سازمان نظام مهندسی 
و پایه ارشد اجراء و نظارت را داراست. وی عضو انبوه سازان، عضو 
انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی و مسئولین فنی صنایع استان، و 

همچنین جزو کارشناسان مورد تأئید اداره استاندارد است.
دکتر نوری، استاد دانشگاه آزاد تبریز و عضو هیئت مدیره و خزانه دار 
کل سازمان نظام مهندسی استان است که سه دوره حضور در هیئت 

مدیره سازمان نظام مهندسی استان را نیز در کارنامه خویش دارد.
که  عمران  مهندسی  لیسانس  نظریان.  نورمحمدی  موسی  مهندس 
توانسته در رشته فلسفه با گرایش اخالق، مدرک فوق لیسانس خود را 
اخذ نماید. از سال 82 عضو سازمان نظام مهندسی بوده و هم اکنون 

در هر دو رشته نظارت و اجراء دارای پروانه پایه یک است. 
آنچه در ادامه می آید، گزارشی است از این نشست که موارد متعددی 
ماندند.  پاسخ  بدون  هم  آنها  از  خیلی  البته  که  گردید  طرح  آن  در 
همچنین مواردی در مورد عملکرد و کارکرد سازمان نظام مهندسی 
آنها  برای تمامی  را  انجمن حق پاسخگویی  مطرح گردید که مجله 

محفوظ می دارد. 

مهندسی  نظام  حوزه  مورد  در  جنابعالی  نکوفر،  مهندس  جناب   -
یادداشت های انتقادی متعددی دارید. دغدغه شما در مورد سازمان 

نظام مهندسی چیست؟

نکوفر: اعضای سازمان عرصه کار خویش را از دست داده و عماًل 
میدان باخته شده اند. مهندسین نیز جایگاه و تشخص مهندسی خویش 
را باخته اند. بنابراین فارغ التحصیالن جدید و نسل نو مهندسین، هیچ 
اطالع و وثوقی از منزلت و جایگاه و رسالت اجتماعی مهندسی خویش 
ندارند چرا که نمونه های واقعی مهندسی در متن جامعه یافت نمی 
شوند و باید با چراغ در بطن جامعه به دنبال قلیلی از ایشان گشت. از 
طرفی عمر کاری مهندسین نیز بسی کوتاه است چرا که اجراء محور 
است و به سبب اینکه درصد عمده و قابل توجهی از مهندسین جوان 

اجتماعی  جایگاه  نیستند  قادر 
خویش را از منظر کار و فعالیت 
و تجربه، و خاصه، کسب رزق و 
امرار معاش پیدا کنند، بنابراین 
حال  در  مهندسین  جامعه 
نگرانی  است.  شدن  جوانمرگ 
جدی این است که بقای جامعه 
انفصالی  دچار  مهندسی  واقعی 

جدی و تاریخی گردد. 
تشکیالت  تأسیس  زمان  از 
کشور  مهندسی  نظام  سازمان 
)که دلیلش فاجعه زلزلۀ رودبار 
بتدریج  تشکیالت  این  بود( 
پول  اقتصادی  بنگاه  یک  به 
بنابراین،  گشت.  بدل  محور 
اهداف  از  تشکیالت  این 
ترویج  همانا  که  خود-  اصلی 
در  مهندسی  فرهنگ  بسط  و 
مهندسی  محصوالت  تولید 
کشور بود- بطرز واضحی دور 
رؤسای  و  مدیران  طبعًا  شد. 
مختلف  های  دوره  در  سازمان 
چندانی  تأثیر  اند  نتوانسته  هم 
بر اصالح امور سازمان بگذارند 
تا جایی که مطابق روند معمول 
رو  و  زده  فساد  های  سیستم 
نوچه  و  بازی  دالل  زوال،  به 
مافیاگرایی  نهایتًا  و  گردانی 
رشد  دوانده،  نطفه  سازمان  در 
و  ارکان  به  و  یافته  سرطانی 
جدی  لطمات  سازمان  کالبد 
آورده  وارد  جبرانی  غیرقابل  و 
کل  انهدام  بیم  که  جایی  تا 

مالی هزینه های ساخت یک سازه  اکنون گردش  سیستم می رود. 
به نسبت یک به چهارصد از ید اختیار و کنترل و نظارت مهندسین 
خارج گشته و آن مقدار قلیل باقیمانده نیز در تصرف باندهای مافیائی 
می باشد که با کنترل دالالن، عده کثیری از مهندسین، عقد قرارداد 
واقعی اجراء و عملیات اجرائی واقعی را با پرونده گیری و امضاء زنی 
است  کنید چنین سندرمی سبب شده  اگر دقت  اند.  جایگزین کرده 
چنین  نیز  مهندسین  بین  در  رایج  اصطالحات  و  لغات  در  حتی  که 
بگوید  اینکه  باری رخ دهد که، یک مهندس بجای  فاجعه  استحالۀ 
قراردادی منعقد نموده ام تا اجرا کنم، بیان می دارد پرونده ای گرفته 

ام تا امضاء زنم! 

نسبت  گونه  اتهام  نظریاتی  نکوفر  مهندس  نوری،  دکتر  جناب   -
نمودند.  ایراد  مهندسی  نظام  کار  و  ساز  و  مدیریت کالن  جریان  به 
جنابعالی سه دوره در ترکیب هیئت مدیره این سازمان بوده اید. شما 
اگر بخواهید به این موارد نگاهی بیندازید، چه پاسخی دارید؟ آیا واقعا 

چنین روندی در آنجا حاکم است؟

نوری: هر چند بخشی از گفته های مهندس نکوفر را تأئید می کنم 
اما باید در این راستا مطالب تکمیلی هم عنوان گردد چرا که هنوز 
زود است که وارد این موضوع و آن هم از چنین دیدگاهی بشویم. 
مهندس نکوفر درخصوص شخصیت باختگی مهندسین سخن گفت 
ولی من معتقدم که هنوز بایستی شخصیت مهندس را کشف کنیم. 
سوال من این است که مهندس کیست؟! آیا شهروند عادی و حتی 
باالتر از آن، دولتمردان و حاکمیت ما جایگاه مهندس را می شناسد؟ 
آنچه که شهریت یک  نگرید،  به شهر می  از هواپیمایی  وقتی  شما 
منطقه را می رساند ساختمان های سر به فلک کشیده و سازه های 
عظیم آن است. آنگاه درک می کنید که تمدن بشری مدیون خدمات 
متنوع مهندسی است. مهندس کسی است که در نگاه اول، یک شهر 
را برجسته می کند. آیا همه با چنین نگاهی به شخصیت مهندس می 
نگرند؟ اگر خدمات مهندسی را از کل دنیا حذف کنیم چیزی به نام 
تمدن باقی نخواهد ماند. درد ما این است که نمی دانیم یک مهندس 

چگونه شخصیتی داراست!
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تنها  ما  جامعه  در  علمی  های  جایگاه  باختگی  فلسفه   -
از جایگاه  بلکه اصوال خیلی  نیست  به مهندسی  معطوف 
و...-  معلمان  پزشکان،  همانند  آموزشی-  علمی،  های 

ارزش فلسفی خود را از دست داده اند؟

نوری: شما از پزشک و معلم سخن گفتید. مگر برای معلم، مدرسه و 
برای پزشک، بیمارستان الزم نیست؟ همه ارکان جامعه به نوعی نیاز 
به جامعه مهندسی دارند. خدمات متنوع و پربهای مهندسی آن قدر 
ارزان و کم قدر در دسترس استفاده جامعه قرار می گیرد که جامعه، 
قدر مهندس و خدماتش را نمی داند. همه می دانیم که اگر مهندسی 
نبود بشر هنوز همانند آبا و اجداد اولیۀ خویش در غارها زندگی و با 
چهارپایان سفر می کرد. جامعه انسانی نیاز به ساختمان و سازه دارد 
که اینها یک کاالی وارداتی نیستند. آیا حاکمیت ما به این ارزش پی 
برده است؟ وقتی که در اثر زلزله، ساختمان ها و سازه های عظیمی 
ویران شده و سرمایه عظیمی از دست می رود، نشانگر این است که 
ما از جامعه مهندسی مغفول مانده ایم. مسبب این امر حاکمیت است. 
اگر با یک سیل، پلی ویران می گردد نشان می دهد که در آنجا یک 
شیر  یک  تبریز  شمال  گسل  است.  شده  فراموش  مهندسی  خدمت 

زخمی در گذر تاریخ است که هر لحظه امکان خشم آن می رود. 

- جناب مهندس نظریان، جنابعالی دانش آموخته فلسفه نیز هستید. 
به نظر شما این شخصیت باختگی مهندسی از چه دورانی آغاز شده 

است؟ آیا در دوران گذشته چنین شخصیت باختگی وجود نداشت؟

نظریان: در تمامی کشورها و جوامع مدنی، برای هر فعالیت اقتصادی، 
سندیکایی درنظر گرفته شده که اهداف اجتماعی و اقتصادی آن شغل 
به  جنگ  زمان  در  کند.  می  حفاظت  و  نگاهبانی  را  اعضاء  منافع  و 
سبب درگیری صددرصدی نهادهای دولتی و دستگاه های حکومتی 
با مشکالت و معضالت جنگ، ساز و کار مهندسی، ارگان یا اتحادیه و 
سندیکاها زیاد جدی گرفته نشدند. پس از آن، در دوران دولت مرحوم 
آقای رفسنجانی- که به دوران سازندگی معروف است- قرار شد آیین 
نامه نهادهای غیردولتی تأسیس و نهادینه گردند چرا که دوران تثبیت 
حاکمیت بود و نهادهای غیردولتی هم نیاز به تثبیت داشتند. بر همین 
اساس هر وزارتخانه ای شروع کرد به تشکیل نهادها و سندیکاهای 
مورد نیاز خویش. نظام ها و اتحادیه و سندیکاهای متنوعی تأسیس 
گشته و قوانین آئین نامه های آن را ارگان ها و وزارتخانه ها و ادارات 
اعضاء  به  قوانین  اجرای  تنها  و  نمودند،  تدوین  دولتی  کارشناسان  و 
سندیکاها یا اتحادیه ها یا سازمانها واگذار شد. بر همین اساس نظام 
مهندسی ساختمان ها نیز در اوایل دهه 70 بوجود آمد. بدین سبب 
سازمان نظام مهندسی بدل به سیستمی وابسته به حاکمیت بوده که 
هیچگاه فرصت و امکان استقالل رأی و تصمیم و عمل نیافته است، 
بنابراین مشکالت و  استانی.  اِشل  در  در مقیاس کشوری و چه  چه 
ابتدای شکل گیری شروع  از همان  این سازمان  چالش های اصلی 
این  اندک اعضاء-  اوایل تأسیس- به علت تعداد  اما در  شده است. 
چالش ها بروز نمی یافت اما با اقبال عمومی جامعه به رشته مهندسی، 
بخصوص  و  مهندسی  رشته  به  جامعه  نخبگان  شدن  سرازیر  سبب 
عمران گردید. رشد روزافزون تولید مهندس از دانشگاه های متنوع و 
متعدد و اقبال جامعه از تحصیالت انواع رشته و گرایشهای مهندسی، 
سبب ازدیاد اعضاء جمعیت مهندسی شد. چنین رشدی چنان سریع 
و در یک بازه زمانی کوتاه رخ داد که مدیریت رشد جریان سازمان 
رشد  سیستم  این  عبارتی  به  گشت.  خارج  کنترل  از  مهندسی  نظام 
نمود اما به بلوغ کافی نائل نگردید. همین امر سبب ناامیدی و کناره 
گیری خیلی از اعضا گردید. و بر همین اساس هم جلسات با تعداد 
کمی برگزار می گردید. در کنار افزایش روزافزون تعداد اعضاء، اما به 

از کارکرد چنین  ناامیدی  اثر  سبب کناره گیری خیلی ها در 
نظامی، سبب شد که مجامع متشکله و هیئت مدیره ها- که 
انتخاب  با اقلیت ترین رای  در واقع نمایندگان اعضا بودند- 
آمدند  کار  سر  بر  اقلیت  رای  با  که  افرادی  نتیجه  در  شوند. 
نتوانستند حافظ منافع جمع باشند. به عبارتی، انتخابات حالت 
صوری پیدا نموده و سازمان های نظام مهندسی دیگر قادر 
نبودند که منافع جمع را صیانت و حفاظت نمایند. بر اساس 
ضرورت چنین انتخابی، حفظ منافع شخصی و باندی بر منافع 
جمع ارجحیت و برتریت یافت. این مورد را می توان در تعداد 
شرکت کنندگان انتخابات هیئت مدیره و مجامع عمومی به 
وضوح و آشکارا دید و لمس کرد. در دوره قبلی هم که بنده 
در انتخابات هیئت مدیره شرکت کرده بودم از حدود 30 هزار 
نفر اعضا، شاید کمتر از 7 هزار نفر در انتخابات شرکت کرده 
انتخابات  بودند. در چنین روندی، منتخب اول در دوره قبل 
هیئت مدیره حدود دو هزار و پانصد رأی داشت. چنین روندی 
بر روی  اقلیتی  با رای  افرادی  به وضوح نشان می دهد که 

کار آمده اند.

بحث  کنار  در  مهندسی،  های شخصیتی  چالش  مورد  در   -
وقتی مهندسی  نیز دخیل هستند.  مهندسین  حاکیمتی، خود 
به امضافروشی روی می آورد و یا این که مثال چشم خود را 
به ساخت و سازهای خط شمالی گسل تبریز بسته و واکنشی 
نشان نمی دهند، شماها چه انتظاری دارید که جایگاه مهندسی 

در جامعه حفظ شود؟

بدهم.  واضح  پاسخ  کنم  می  سعی  شما  سؤال  به  نکوفر: 
من  که  شده  تخریب  فرآیند  از  نوعی  دچار  مهندسی  جامعه 
نامش را اثر متقابل و رزنانس می گذارم. جمعیت مهندسین 
دچار تأثیر از یک جامعه فساد زده شده است. همه می دانیم 
همه  فسادی  دچار  گذشته  دهه  چند  عرض  در  مان  جامعه 
شمول و گسترده شده است. این نوع از فساد رشدی سرطانی 
دارد و سریعًا دچار متاستاز به سایر اندام های جامعه می شود. 
متأسفانه جامعه مهندسی فساد را بصورت سریع قاپید و دچار 
از  بعد  این آسیب شد. فرآیند بعدی پدیده رزنانس است که 
تأثیر فساد می  به تشدید  تأثیر متقابل رخ می دهد و منجر 
شود. نظر من این است که چنین فرآیند تخریبی در جامعه 
مهندسین رخ داده است. مهندسی یعنی یک پدیده هوشمند، 
هم ُمستعد، هم ُمکتسب در تمام زمینه ها و وجوه، هم مثبت 
بدین دلیل  نتیجه معلوم است و  تفاسیر  این  با  و هم منفی. 
است که هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفته 
ناحیه  این  مردم  با  پنجره  بازترین  از  شما  که  هرچند  است، 
صحبت کردید. نتیجتًا اکنون قریب به هشتاد درصد از کمیت 
و بیش از نود درصد کیفی جامعه مهندسی خاموش و خارج 
دیده می شوند  میدان  در  و  فعال  و کسانی که  بوده  از گود 
نیز ُمنفعل هستند. شوربختانه پدیده اثر متقابل غیرقابل انکار 
است. بنابراین شخصًا به کسی حق نمی دهم که بخش قابل 
حس و رؤیت کنش و منش ها و نتایج امور مهندسی- که در 
این مقطع در سطح جامعه نمود و نماد دارد- نماینده و نمونه 
جمعیت واقعی مهندسین قلمداد نماید. با صراحت و شجاعت 
می گویم، هسته کیفی جامعه مهندسی را خطاب قرار ندهید 
از  آن بخش  دیگر  عبارت  به  کنید.  نمی  پیدایشان  قطعًا  که 
جمعیت مهندسی که اکنون و در این مقطع از تاریخ وارد گود 
شده و به چشم دیده می شوند، خیلی زیرکانه با شبیه بازی 
ها و انواع شگردها- که بدان اصطالحًا دور زدن قانون اطالق 

مهندس سيد شهاب الدين 
نكوفر:

از زمان تأسيس تشكيالت 
سازمان نظام مهندسی 

كشور )كه دليلش فاجعه 
زلزلۀ رودبار بود( اين 

تشكيالت بتدريج به يك 
بنگاه اقتصادی پول محور 
بدل گشت. بنابراين، اين 
تشكيالت از اهداف اصلی 

خود- كه همانا ترويج و 
بسط فرهنگ مهندسی در 
توليد محصوالت مهندسی 
كشور بود- بطرز واضحی 
دور شد. طبعاً مديران و 
رؤسای سازمان در دوره 

های مختلف هم نتوانسته 
اند تأثير چندانی بر اصالح 

امور سازمان بگذارند 
تا جايی كه مطابق روند 
معمول سيستم های 

فساد زده و رو به زوال، 
دالل بازی و نوچه گردانی 

و نهايتاً مافياگرايی در 
سازمان نطفه دوانده، رشد 
سرطانی يافته و به اركان 

و كالبد سازمان لطمات 
جدی و غيرقابل جبرانی 

وارد آورده تا جايی كه بيم 
انهدام كل سيستم می 

رود.
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می شود- خود را مهندسین و حتی دکتر مهندسین و نیز اساتید این 
جمعیت اصیل و تأثیرگذار در تاریخ معرفی می کنند. در طول سالیان 
گذشته هزاران، بلکه ده هزاران قرارداد اجراء برای احداث پروژه های 
خرد و کالن درون شهری منعقد و تائید شده است. یک نمونه از آن 
قراردادها را بایست بررسی و تعبیر کنید تا ببینید چه فاجعه ای در این 

بستر رخ داده است. 

نوری: اما من دوباره به کشف شخصیت مهندسی بازمی گردم. مردم 
پزشکان را محرم خود می دانند و این امر به ذهن و روح مردم رسوخ 
کرده است. تا زمانی که جامعه ای به مهندسین خود چنین اعتمادی 
بر  تنها  پزشکان  نادرست  اثر  است.  این چنین  باشد وضعیت  نداشته 
روی یک نفر می تواند باشد که آن خطا نیز در زیر خاک پوشانده می 
شود، ولی خطا و اشتباه مهندسین بر روی یک پروژه، نه تنها قابل 
بخشش نیست و خیلی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه تا ابد هم 
می تواند بر روی زمین و در برابر چشم همگان قرار گیرد. بنابراین 
زمانی که هنوز شخصیت  تا  برسم  نتیجه گیری  این  به  می خواهم 
مهندس ناشناخته است و مردم باور و اعتمادی به مهندسین ندارند، 
چنین ماجراهایی تکرار خواهند شد. تا زمانی که یک شهروند سرمایه 
عمر خود را در گرو یک مهندس نبیند و بخواهد که خانه خود را از 
نماید،  او واگذار  به  نیز  را  یا ساخت آن  بنگاه خریده و  یک دالل و 
وضعیت ما این چنین خواهد بود. نتیجه کار مهندسی غیر قابل انکار 
است. من می گویم اگر مهندسین نباشند چه کسی یک بیمارستان و 
اطاق عمل استاندارد خواهد ساخت؟ چه کسی پل خواهد ساخت؟ چه 
کسی راه ها را خواهد ساخت و روشنائی خواهد افروخت؟ کال سخن 
بنابراین  من این است که هستی کره زمین مدیون مهندسی است. 
جامعه  در شخصیت گم کردگی  و حتی حاکمیت  تمامی شهروندان 
مهندسین تقصیر و تأثیر دارند زیرا حاکمیت نیز از بطن همین مردم 
بیرون آمده است. از آنجایی هم که خود حاکمیت هم به شخصیت 
مهندس پی نبرده، خسارت زیادی را متحمل می شود. شما دقت کنید 
که مثال، در جنوب سیل می آید دولت مجبور است که هزینه زیادی 
را متحمل شود. زلزله می آید، به هم چنین و.... ما هنوز از تتمه زلزله 
این  به  ایم. همه این خسارت ها  های کرمان و ورزقان فارغ نشده 
ایم.  نادیده گرفته  و  نشناخته  را  ما جایگاه مهندسی  خاطر است که 
ادعا می کنم که 90 درصد عقب ماندگی ایران به این دلیل است که 

جایگاه مهندسی شناخته نشده است. 
جالب این که فلسفه تشکیل سازمان نظام مهندسی هم بر پایه یک 
پدیده شوم است. به عبارتی نطفه تشکیل نظام مهندسی از یک تفکر 
اشتباه شکل گرفته است. اجازه دهید توضیح دهم. تبصره 14 ماده 55 
قوانین شهرداری می گوید، تأمین هرگونه خسارت ناشی از تخریب 
ساختمان ها بر عهده شهرداریست. تا قبل از دهه 70، در شهرهای 
بزرگی مثل تهران، شهرداری ها، خسارات عجیب و غیر قابل تصوری 
خود  با  و  نشستند  روسا  و  ُزعما  کردند.  می  پرداخت  رابطه  این  در 
اندیشیدند که در این رابطه چه می توانیم بکنیم؟! آنها می خواستند 
به  با توجه  او محول کنند.  به  را  این خسارت  پیدا کرده و  را  فردی 
این که روز به روز بر تعداد مهندسین افزوده می شد، این امر را بر 
ُگرده او گذاشتند. فلذا راه حلی اندیشیدند و لزوم تعهد محضری توسط 
مهندسین را در پروژه ها باب کردند. این کاله گشادیست که بر سر 
جامعه مهندسی گذاشته اند. این تعهد محضری بخاطر این پدیده شوم 
است. به عبارتی یک مهندس تعهد محضری می دهد که مسئولیت 
این ساختمان بر عهده بنده است. این تعهد را شهرداری می گیرد تا 
خود را از شر این تبصره 14 ماده 55 رهایی بخشد. متاسفانه پس از 
30 سال هنوز خیلی از مهندسین ما نمی دانند که شهرداری ها چرا 
از آنها تعهد محضری می گیرد؟ چون در موقع خسارت، شهرداری از 

خود رفع مسئولیت نموده و تقصیر آن را بر عهده مهندسین بگذارد.

- چرا سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل حامی این 
گروه، در این ماجرا ورود پیدا نکرده است؟

نوری: چون این سازمان با شکل مهندسی تشکیل یافته نه 
امر را یک حقوقدان می  بر اساس شکل حقوقی. یعنی این 
تواند بررسی کند که چرا چنین تعهدی و آن هم در دفترخانه 
محضری  تعهدی  چنین  که  آنجا  از  گردد؟!  می  اخذ  رسمی 
مطالبه  را  خسارت  نیز  وراث  از  تواند  می  قانون  حتی  است، 

نماید.

- یعنی سازمان نظام مهندسی مشاور حقوقی ندارد؟

نوری: دارد ولی قطعا به این بحث ها ورود پیدا نکرده اند. 
بنابراین می خواهم نتیجه گیری کنم که قضیه خیلی عمیق 
تر از این بحث هایی است که در اینجا ادامه می یابد. بنابراین 
نه  را کشف کنیم  به طور ریشه ای شخصیت مهندس  باید 
بنابراین به نظر  اختراع، چرا که این شخصیت موجود است. 

من تمامی شهروندان در این راستا مقصر هستند.

- جناب نظریان، چرا و چگونه می شود که یک مهندس وارد 
چنین پروسه ای می گردد؟ 

پدیده  شبه  مهندسی  نظام  سازمان  من،  نظر  به  نظریان: 
جمعیت  واقعی  اعضا  مدیریت  و  هدف  بدون  که  ایست 
است.  شده  تحمیل  و  رانده  کار  میدان  به  کشور،  مهندسی 
سوال من این است که آیا تا قبل از سازمان نظام مهندسی 

این خدمات به جامعه ارائه نمی شد؟ 

نوری: خیر، کجا چنین خدماتی ارائه می شد؟ 

به  ای  مجموعه  از  قبل  که  است  این  من  حرف  نظریان: 
عمرانی  های  کارگاه  ساختمان،  مهندسی  نظام  سازمان  نام 
شرکت  پیمانکاران،  آن،  از  قبل  طبیعتا  گرفتند؟  نمی  انجام 
انجام  اتفاقا کارهای مهمی هم  ها و... مشخصی بودند  که 

می داده اند.  

نوری: ما دو نوع سیستم ساخت و ساز داریم. سیستم ساخت و 
سازی که بودجه آن از طریق مردم تامین می گردد، و دیگری 
از طریق دولت تامین می گردد. تمامی مقررات سازمان برنامه 
و بودجه در مورد طرحهایی که از بودجه عمومی استفاده می 

کنند، صادق است.

نکوفر: قبل از تأسیس سازمان نظام مهندسی که پروژه ها 
شخصی  و  عمرانی  استانی(،  و  )کشوری  ملی  دسته  سه  به 
تقسیم می شدند، تحت روند ُمتقن و روشنی اجراء می شدند. 
و  بود  واضح  و  مشخص  پیمانکار  مشاور،  کارفرما،  جایگاه 
های  آیتم  سایر  و  پیمان  عمومی  شرایط  و  قراردادها  اصول 
حقوقی و اجرائی و حتی ُعرف بر ساحۀ کار و پروژه ها حاکم و 
مسلط بود و تا جائی که به یاد داریم ساحه کار اجرائی و امور 

مهندسی مسلمًا کم مسأله تر از امروز بود.

- اجازه دهید این سوال را بپرسیم که اصوال کارکرد سازمان 
نظام مهندسی چیست؟

دكتر مهدی نوری:

من معتقدم كه هنوز 
بايستی شخصيت مهندس 
را كشف كنيم. سوال من 

اين است كه مهندس 
كيست؟! آيا شهروند 

عادی و حتی باالتر از آن، 
دولتمردان و حاكميت 

ما جايگاه مهندس را می 
شناسد؟ شما وقتی از 
هواپيمايی به شهر می 

نگريد، آنچه كه شهريت 
يك منطقه را می رساند 

ساختمان های سر به فلك 
كشيده و سازه های عظيم 
آن است. آنگاه درک می 

كنيد كه تمدن بشری 
مديون خدمات متنوع 

مهندسی است. مهندس 
كسی است كه در نگاه 

اول، يك شهر را برجسته 
می كند. آيا همه با چنين 

نگاهی به شخصيت 
مهندس می نگرند؟ اگر 

خدمات مهندسی را از كل 
دنيا حذف كنيم چيزی به 
نام تمدن باقی نخواهد 

ماند. درد ما اين است كه 
نمی دانيم يك مهندس 

چگونه شخصيتی داراست!
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امور  کلیۀ  که  شد  تشکیل  هدف  این  با  مهندسی  نظام  نظریان: 
و  هرمی  بصورت  سیستم  کار  و  ساز  اما  کند  مدیریت  را  مهندسین 
که  نبود  چنان  و  افتاد  اتفاق  دستوری  به صورت  و  پائین  به  باال  از 
عده ای مهندس حرفه ای جمع شده و همفکری کرده و سازمان و 
سیستمی مخصوص این کار  ایجاد نمایند. تشکیل چنین روندی با 
خود آئین نامه های آمرانه و از پیش تعیین شده ای را نیز به همراه 
آورد که توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و... تدوین و 
تقویم و تبیین شده بود. چنین روندی مهندسین را به میدانی کشاند 
که این میدان متعلق به مهندسین نبود. بنده و امثال بنده به عنوان 
یک مهندس، هیچ نقشی در تأسیس و تشکیل این سیستم و تدوین و 
تبیین قوانین آن نداشتیم. من این سیستم را نساختم بلکه مرا در این 
ساختار قرار داده اند. زمانی هم که در این سیستم قرار گرفتم استقالل 
رأی، تصمیم و انسجام فکری مرا از دستم گرفتند. عمده چالش ما در 
این ساختار این است که ما استقالل عمل نداریم. به ضرس قاطع می 
گویم که سازمان نظام مهندسی هیچ استقاللی ندارد و همواره مصوبه 
نمایندگی  با  وزارت کشور  یا  راه و شهرسازی  وزارت  را  اصلی  های 
در  وقتی  کنند.  می  ابالغ  و  تصویب  ها  شهرداری  و  ها  استانداری 
یک سازمان صنفی و سندیکائی، دیگران راه نشان داده و مسیر ما را 
مشخص می نمایند، رفتار تشکیالتی و صنفی ما زیر سوال برده می 
شود. اعضای واقعی سندیکا یا سازمان بدل به شخصیت های امربر 
اندیشی و چاره  توانند همفکری و چاره  و مطیع می شوند که نمی 
این  نتیجه عدم استقالل دلیل اصلی  یابی و چاره سازی نمایند. در 
نابسامانی ها است. از طرفی دیگر، تقریبا اکثریت باالی 90 درصد از 
مهندسین دخیل در چنین مسائلی نیستند چرا که سازمان را متعلق به 
خود نمی داند. بنابراین در کنار عدم استقالل، ما رفتار جمعی و در کنار 
هم قرار گرفتن و کار کردن را هم نیاموخته ایم. این را بایستی جامعه 
و حاکمیت به ما می آموخت که متاسفانه نیاموخته است. در نتیجه 

همگی ما به عنوان افراد فردمحور تحویل جامعه داده شده ایم. 

- جناب مهندس نکوفر، جنابعالی به این همه چه مواردی اضافه می 
کنید؟ به امر عدم استقالل، عدم آموزش رفتار جمعی و...؟

نکوفر: اگر ما سازمانی داشتیم که من اکنون اینجا نبودم. بگذارید 
نظریان  مهندس  است.  انکار  قابل  غیر  که  کنم  اشاره  ای  نکته  به 
و  اساسی  مصوبات  تصویب  نحوه  از  دارد  که  اطالعاتی  حسب  بر 
محوری سازمان های نظام مهندسی گفت. اما من از نحوه تصویب 
مصوبات درون استانی مان و آنچه که به چشم دیده ام می گویم. 
مصوبات جلسات مجامع عمومی سازمان را مسافرین چند ده نفری 
دهها دستگاه اتوبوسی تصویب می کنند که از شهرستان های اطراف 
می آیند که بیشتر دستور گرفته اند تا با عالمت های ویژه ای فقط 
دست بلند کنند. حتی در این میان برخی از ایشان هر دو دستشان 
را بلند می کنند! تا شاید رای شان دو برابر شمرده شده و امکانات 
گویم،  می  دوباره  بستانند!  خویش  روسای  از  وسیعتری  میز  و  بهتر 
هیپوتاالموس و نخاع جمعیت واقعی مهندسی اساسًا خارج از گود و 
خاموش است. آنچه برجای مانده و دیده می شود یک پیکر نیمه جان 
و نیمه فلج و معلول است که گاه به گاه تکانی می خورد و گویی به 
اطراف و اطرافیان پیغام می دهد که من هنوز زنده ام و می خواهم 

زنده بمانم.

- جناب دکتر نوری، شما به عنوان یک استاد دانشگاه، نه به عنوان 
عضو هیئت مدیره سازمان، در بابر این انتقادات چه نظری دارید؟

نوری: این همه انتقاد به همین خاطر است که خدمات مهندس در 
سطح جامعه به طریق شایسته پذیرش نشده است. در نتیجه مهندس 

که  آیند  می  صحنه  به  افرادی  و  کند  می  ترک  را  صحنه 
پیش  سال   20 به  اگر  ما  هستند.  شخصی  منافع  دنبال  به 
بازگردیم می بینیم چه شخصیت هایی بوده اند که سازمان 
نویس  تقریبا پیش  اند.  داده  را تشکیل  تبریز  نظام مهندسی 
تمامی مقررات ملی در سطح کشور، در سازمان نظام مهندسی 
تبریز تحریر شده است. اگر امروزه ادعا می کنیم که کیفیت 
ساختمان های تبریز در سطح کشور خیلی باال است، همگی 
محصول همان دوران است. اگر خدای ناکرده زلزله ای رخ 
دهد آن زمان است که ما ارزش ساختمان های 20 سال پیش 

را خواهیم دانست.

باشند؟  قائل  به یک مهندس  را  ارزش  این  باید مردم  آیا   -
مردم چه می توانند بکنند؟

نوری: بله. تا زمانی که مردم ارزش یک مهندس را ندانند که 
بخواهد سرمایه و اندوخته یک عمر خود را در اختیار او قرار 

دهند، اوضاع همین گونه است. 

جامعه  معضالت  و  مشکالت  اکثر  شما  نوری،  جناب   -
و  مدیران  تکلیف  پس  نهادید.  مردم  گرده  بر  را  مهندسی 
مسئولین و ساختار اداری سازمان نظام مهندسی و... چه می 

شود؟ آنها تکلیفی ندارند؟ 

نوری: آنهایی هم که در چنین ساختارهایی قرار دارند، جزو 
همین مردم عادی هستند. یعنی تک تک افراد جامعه هستند 
که چنین ساختارهایی را می سازند. مگر یک استان به غیر 
از مردمان عادی شهرهای آن است؟ این جزئیات هستند که 
کلیات را شکل می دهند. ما نمی توانیم به یک کلیات قابل 
قبول با یک جزئیات غیر قابل قبول برسیم. در تمامی دنیا هم 
از مرحله صفر شروع می شوند.  و  پایین  از  اساسی  کارهای 
شکل  درست  هم  ها  کلیت  نشود  درست  جزء  که  زمانی  تا 
نخواهند یافت. همانطور هم که گفتم، حاکمیت هم شخصیت 
مهندس را نمی شناسد و به همین دلیل است که هر حادثه 
ای به راحتی به یک فاجعه تبدیل می شود چرا که به خدمات 

مهندسی بهایی داده نمی گردد.

نظریان: اجازه دهید به جامعه مهندسی در اشل استانی آن 
نگاه کرده و بعد آن را به کل کشور تعمیم دهیم. به این نکته 
بالغ بر 40 هزار عضو دارد  دقت کنید که سازمان استان ما 
این  به  اگر  نفر چگونه مدیریت می شوند؟  این 40 هزار  اما 
مدیریت دقت کنیم به خروجی ها هم پی می بریم چرا که 
خروجی ها هم حاصل همین خدمات هستند. کلیه مقررات 
عمومی  های  مجمع  در  ما  سازمان  استان  داخلی  قوانین  و 
نفر در  این 40 هزار  باید  سالیانه تصویب می گردند. اصوال 
این مجمع حضور یابند چرا که قرار است در مورد آنها تصمیم 
گیری بشود. اما برای این مجمع، سالنی انتخاب می شود که 
ظرفیتش حدود 500 نفر است چرا که از این همه، تنها حدود 
هزار نفر حضور پیدا می کنند. وقتی یک چهلم اعضا حضور 
تعیین  محض  اقلیتی  دهد؟  می  روی  اتفاقی  چه  یابند،  می 
کننده کلیت جامعه مهندسین استان می شود. حال بگذریم 
که بیشتر حضور یافتگان هم مدعوین منتخب و قول و قرار 
و و عده وعید گرفته ای هستند که از شهرستان های اطراف 
در  و  شده  خاموش  اکثریتی  و  فعال  اقلیتی  وقتی  آیند.  می 
حاشیه قرار می گیرد، در نتیجه این اکثریت در منافع صنفی 

مهندس موسی نورمحمدی 
نظريان:

سازمان نظام مهندسی 
بدل به سيستمی وابسته 

به حاكميت بوده كه 
هيچگاه فرصت و امكان 
استقالل رأی و تصميم و 
عمل نيافته است، چه در 
مقياس كشوری و چه در 
ِاشل استانی. بنابراين 
مشكالت و چالش های 

اصلی اين سازمان از همان 
ابتدای شكل گيری شروع 
شده است. اما در اوايل 
تأسيس اين چالش ها 

بروز نمی يافت اما با اقبال 
عمومی جامعه به رشته 
مهندسی، سبب سرازير 
شدن نخبگان جامعه به 
رشته مهندسی گرديد. 
رشد روزافزون توليد 
مهندس و اقبال جامعه 
از گرايشهای مهندسی، 

سبب ازدياد اعضاء جمعيت 
مهندسی شد. چنين 

رشدی چنان سريع رخ داد 
كه مديريت رشد جريان 
سازمان نظام مهندسی از 

كنترل خارج گشت. 
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خود شرکت نمی کند. در نتیجه اقلیتی رانت خوار شکل می گیرد چرا 
که در برابر آن اکثریتی فعال وجود ندارد که او را وادار به پاسخگویی 
نماید. منبع فساد و مشکالت از همین جا شکل می گیرد. در این روند، 
دوست  که  مسکنی  مافیای  گردد،  می  مافیای مسکن  تسلیم  اقلیت 

ندارد نقش و شخصیت مهندس برجسته گردد.

- جناب نکوفر چرا اکثریت مهندسین خود حضور نمی یابند تا این 
مشکالت و چالش ها شکل نگیرد؟

مهندسین  است.  مهندسین  طلبی  عافیت  خاطر  به  بخشی  نکوفر: 
نان  به خاطر غم  ما خسته هستند. بخش دیگر  پیشکسوت  و  خبره 
است و فرصت اندک زندگی. و دلیل سوم، قدرت شدید مافیای حاضر 
را هم شروع  تهدیدات خود  تازگی  به  است که  بر مدیریت سازمان 
ساختار  در  بنیادی  تغییرات  به  مایل  ها  خیلی  بنابراین  است.  نموده 

این تشکل هستند.

- منظورتان از تغییرات بنیادین چیست؟

نکوفر: باید از نو همه چیز را شروع کرد.

که  است  عقالنی  و  پذیر  امکان  چیزی  چنین  آیا  نظریان  آقای   -
بخواهیم همه چیز را از همان ابتدا شروع کنیم؟

نظریان: قانون فعلی نظام مهندسی در سال 74 شکل یافته که در 
سال های بعدی اصالحیه هایی انجام گرفته است. اگر شما به عنوان 
مثال تعداد مهندسین جامعه را 500 هزار نفر فرض نمایید، شاید در 
آن زمان تعداد مهندسین یک پنجم این رقم بود. حاال در خود همین 
قانون آمده که هر ساختمانی باید یک مهندس مجری داشته باشد. 
بنابراین اگر همین قانون به صورت ناقصی که آمده، درست اجرا گردد 

خیلی از مشکالت ما حل خواهد گردید.

- این قانون باید توسط چه ارگانی اجرا گردد؟

نظریان: نظام مهندسی در واقع متولی اجرای قوانین مهندسی است 
ولی متاسفانه در این عرصه تصمیم گیر اصلی ما نیستیم. 

- تصمیم گیر اصلی کیست؟

نوری: کمیته چهار نفره ای وجود دارد که متشکل از شهردار تبریز، 
رئیس نظام مهندسی، نماینده استانداری، و نماینده اداره کل مسکن 
نیز خود جای  هیئت  این  قانونی  لحاظ شکل  از  البته  و شهرسازی. 
اشکال دارد چرا که باید تعداد آن فرد باشد تا تصمیمات آن قابل اجرا 
باشند. البته شاید یکی از ترکیب اعضا بدون حق رای باشد که این نیز 
جای اشکال است چرا که می تواند بر نظرات دیگران تاثیرگذار باشد. 
حتی می خواهم بگویم که تصمیمات این هیئت چهار نفره هم قانونی 
نشده است. این هیئت چهار نفره می تواند تعرفه خدمات مهندسی 
یا کاهش  و  افزایش  منهای 25 درصد  یا  و  اضافه  به  را  ابالغ شده 
این میان و  پیشنهاد سازمان نظام مهندسی. ما در  به  دهد، آن هم 
در سازمان نظام مهندسی بارها خواستار افزایش شده ایم اما در طول 
تمامی سنوات شکل گیری سازمان نظام مهندسی، این هیئت چهار 
اند. سوال این  اندازی نموده  نفره در برابر این افزایش تعرفه سنگ 
است که چرا این هیئت از بدو تاسیس نظام مهندسی در سال 74 تا 
به امروز خالف قانون عمل نموده است؟ چرا نخواسته اند مهندسین 
روسای  به حال  تا  متاسفانه  مند شوند؟  بهره  قانونی خود  از حق  ما 

توسعه

جواد راستی
پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه

عنوان  با  ای  مقاله  اخیرا 
ماه«  کره  و  منجمد  »مرغ 
آنجا  در  که  کردم  تقدیم 
و  توزیع  بین  ای  مقایسه 
و  منجمد  مرغ  باالی  قیمت 
در  کشورمان  مردم  ایستادن 
صف ها در شرایط کرونائی و 
هوای سرد و از طرفی برنامه 
برای  یافته  توسعه  کشور  هفت 
و سیارک  و سیاره ها  ماورای جو  از  منابع طبیعی  از  استفاده 
ها پرداخته بودم. روزانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با 
عقب ماندگی هایی این چنینی در سطح شهرمان و یا جامعه 
مان مواجه می شویم که ما را به اشکال مختلف آزار می دهد 
و هزینه های روحی، جسمی و مالی زیادی برای ما ایجاد می 
کند. آنچه که مشخص است، علت اصلی این آزارها و اذیت ها 
ریشه در عقب ماندگی ها، کم کاری ها و غفلت های گذشته 

و حال دولت مردان دارد.
نگرش  و  تفکر  گاه  هیچ  زمانی،  متفاوت  ادوار  در  متاسفانه 
رهایی از عقب ماندگی ها در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، 
جاده  در  عزیمت  تر  دقیق  عبارت  به  و  سیاسی  و  اقتصادی 
»توسعه یافتگی« جزو برنامه ها، راهبردها و اولویت های اول 
حاکمان دیارمان نبوده است و البته در چرائی این غفلت و کم 
دیگر  عبارت  به  دارد،  وجود  متنوعی  و  متعدد  دالیل  لطفی، 
بوده  پیشرفت  و  رشد  فقط  است  افتاده  اتفاق  تاکنون هر چه 
است نه توسعه یافتگی! چرا که اگر توسعه یافتگی اتفاق می 
افتاد شاهد رفاه و در نتیجه رضایت در تمام الیه ها و سطوح 

جامعه بودیم.

مجله اقتصادی انجمن، امر مهم و حیاتی »آموزش« را رسالت 
شماره  این  تا  و  داند  می  خود  خطیر  اجتماعی  مسئولیت  و 
نیز، بیشترین توجه و تمرکز خود را بر ارتقاء دانائی و آگاهی 
خوانندگان بزرگوار این نشریه قرار داده است، چرا که هنوز بین 
صاحب نظران و اساتید در تبیین و علل عقب ماندگی و راه 
های برون رفت از مشکالت و نارسائی های موجود، اختالف 
نظرها وجود دارد و نتوانسته ایم به فصل مشترک های علمی 
های  گفتمان  اینجا ضرورت  و  برسیم  حوزه  این  در  عملی  و 

بیشتر عیان می شود.
در  کرد  خواهیم  سعی  انجمن،  اقتصادی  مجله  در  رو  این  از 
هر شماره، نکته نظرات کارآفرینان و مدیران موفق فعلی و یا 

گذشته شهرمان را جویا بشویم.

نیز  مهندسی  نظام  سازمان 
نموده  تمکین  امر  این  به 
مجری  مهندس  بحث  اند. 
هم به همین شکل است. در 
قانون آمده که هر ساختمانی 
به یک مهندس مجری  نیاز 
دارد. بنابر تصمیم این هیئت 
تمامی  تنها  نه  نفره،  چهار 
مجری  دارای  ها  ساختمان 
نیز  آن  تعرفه  که  اند  نبوده 
افزایش نیافته است. البته در 
مجری  مهندسین  میان  این 
نیستند  تقصیر  بی  هم  ما 
چرا که در پیشبرد روند یک 
ساختمان هیچ نقشی ندارند. 
مجری  مهندس  یک  وقتی 
کند  ایفا  را  خود  نقش  نتواند 
است  اضافه  گویند  می  خب 

دیگر.

نمی  ناظر  مهندس  چرا   -
تواند نقش واقعی خود را ایفا 
یک  عنوان  به  صرفا  و  کند 

امضا کننده پول می گیرد؟

که  آنجایی  از  نظریان: 
در  شده  منتخب  اعضای 
برابر دوایر دولتی تمکین می 
کنند چرا که به خاطر این که 
منتخب اقلیت هستند، قدرت 
نتیجه  ندارند و در  چانه زنی 
های  رای  تسلیم  همیشه 
هستند.  نفره  چهار  هیئت 
ما-  همسایه  کشور  در  مثال 
ترکیه- هیچ کس به غیر از 
ساز  و  ساخت  حق  مهندس 
ندارد. بقیه به عنوان سرمایه 
داشته  نقش  توانند  می  گذار 
باید  سازنده.  یک  نه  باشند 
مهندس مجری متولی تمامی 
کارهای یک ساختمان باشد. 
از  تواند  نمی  سازمان  وقتی 
حق اعضای خود دفاع نماید 
هم  سیستمی  چنین  اعضای 
در  و  رود  می  افول  به  رو 
مافیای  دست  به  کار  نتیجه 
می  سازان  انبوه  و  مسکن 
صنعت  در  که  همانی  افتد، 

ساختمان تاثیرگذار است. 
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- تعریف شما از توسعه یافتگی چیست؟

فقط  دارد.  تاریخی  معنی  که  است  ای  کلمه  توسعه  بهشتی:  دکتر 
برای فهم معنی  توسعه مشخص نمی شود.  با معنی کردن، مفهوم 
توسعه باید تاریخ توسعه کشورهای توسعه یافته را مرور کنیم. مرور 
این تاریخ معلوم می کند توسعه دو پیش شرط دارد یکی علم باوری 
و دیگری توزیع قدرت. کشورهای توسعه یافته از طریق روش های 

علمی و عدم تمرکز قدرت بستر را برای توسعه فراهم کرده اند.
بنده برداشتم از توسعه این است: توسعه فرآیند تکاملی درون زای بلند 
مدت است که سه شاخص: رشد اقتصادی مستمر، ریشه کنی فقر و 

مخرومیت و کاهش نابرابری حداقل شاخص توسعه است.

اقتصادی چه می  را در حوزه های  ماندگی کشورمان  - علل عقب 
دانید؟

دکتر بهشتی: بنده در کتاب اقتصاد ایران در فرآیند توسعه، در یک 
نیافتگی  توسعه  طور خالصه  به  ام.  داده  پاسخ  سوال  این  به  فصل 
ایران به دلیل عدم ثبات سیاسی بلند مدت، ناتوانی مدیریت داخلی 
اقتصادی و  و دخالت های مکرر دولت های سلطه طلب در عرصه 

سیاسی بوده است.

- برای برون رفت از شرایط موجود و مشکالت جاری چه راهکارهای 
علمی و عملی پیشنهاد می کنید؟

اندیشه  باید  مدیران  اندیشه  مخصوصًا  جامعه  اندیشه  بهشتی:  دکتر 

نظام اقتصادی ما مبهم است
پاسخ های دکتر محمدباقر بهشتی، استاد دانشگاه تبریز، در رابطه با توسعه

برداشت  با  اال  و  باشد  توسعه 
نمی  را  کشور  ای  سلیقه  های 
هدایت  توسعه  سمت  به  توان 

کرد.

چه  اقتصادی  توسعه  از   -
الزماتی  چه  و  دارید  تعریفی 
به  مهم  این  به  رسیدن  برای 

نظرتان می رسد؟

ابعاد  توسعه  بهشتی:  دکتر 
اقتصادی،  دارد:  مختلفی 
یعنی  سیاسی  و  احتماعی 
زندگی  ابعاد  همه  توسعه 
گیرد.  می  بر  در  را  اجتماعی 
اقتصادی  توسعه  جای  به  بنده 
توسعه  اقتصادی  بعد  مفهوم  از 
استفاده می کنم. شاخص های 
عبارت  توسعه  اقتصادی  مهم 

است از:
درآمد  داخلی-  ناخالص  تولید 
توزیع  اقتصادی-  رشد  سرانه- 
اقتصادی،  ساختار  آمد-  در 
کجا  از  تولید  که  معنی  بدین 

بیشتر به دست می آید.
برای رسیدن به رشد اقتصادی 
نظام  کشور  در  است  الزم 
ایحاد  رشد  مقوم  اقتصادی 
می  رشد  اقتصاد  زمانی  شود. 
مستمر  طور  به  تولید  که  یابد 
زمانی  این  و  یابد  افزایش 
امکانپذیر است که تولید کردن 
هرکس  و  باشد  جامعه  ارزش 
بیشتر تولید کند قرب بیشتری 
در جامعه یابد معنی قرب بیشتر 
یعنی بهره مندی بیشتر. معنی 
همه  بسیج  یعنی  بیشتر  تولید 
تحول  به  این  که  تولید  برای 
فرهنگی نیاز دارد. در جامعه ما 
هنوز تولید ارزش واالیی ندارد 
و میلیاردرها از فعالیت تولیدی 
بنابراین  اند.  نرسیده  ثروت  به 
مناسب  اندیشه  به  کشور 
نیاز  با توسعه  اقتصادی سازگار 
چنین  جامعه  تفکرات  که  دارد 

نیست.

- چرا بهره وری در بنگاه های صنعتی و اقتصادی ما پائین است؟

دکتر بهشتی: شرط الزم برای ارتقای بهره وری، ایمان به کار و کار 
درست به شیوه درست انجام دادن است. پایین بودن بهره وری در 

ایمان پایین به کار کردن و پرداخت نامناسب به انسان است.

- راهکارهای عملی و علمی برای ارتقاء بهره وری در سازمان های 
کشورمان را بفرمائید؟

دکتر بهشتی: در نظام آموزشی باید کار کردن یاد داده شود و مبنای 
کردن  ایجاد  افزوده  ارزش  در  سهم  داشتن  جامعه  در  برخورداری 

باشد.

- توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی؛ شما کدام را مقدم می دانید و 
دالیل تان را بفرمائید؟

نمی  کار  به  را من  توسعه سیاسی  و  اقتصادی  توسعه  بهشتی:  دکتر 
برم بلکه شاخص های اقتصادی و شاخص های سیاسی توسعه را به 
کار می برم. همه ابعاد توسعه مهم اند اما اولویت ها براساس نیازهای 

مازلو درست است.

- چرا اصل 44 قانون اساسی به درستی و دقیق اجرا نشد و با آن 
اهدافی که در قانون اساسی آمده بود و مواردی که مقام رهبری ابالغ 

کرده بودند، فاصله زیادی پیدا کرد؟

دکتر بهشتی: اصل 44 دولتی کردن اقتصاد است که تجربه شکست 
خورده است. سیاست های کلی اصل 44 در سال 1384 به این دلیل 
ابالغ شد که دولتی بودن اقتصاد به 20 درصد تقلیل یابد اما چون در 
با تفکر دولتی فکر کردن  بنابراین  اقتصادی مبهم است  ایران نظام 

نمی شود اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد.

- از سال 1388 مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها، عنایت ویژه 
ای به اقتصاد مقاومتی دارند و در طول این سالها هم، به کرات بر این 
موضوع تاکید و اصرار داشته اند ولی آنچه که امروز می بینیم، حاکی 
گسیختگی  افسار  و  معیشتی  و  اقتصادی  انباشته شدن مشکالت  از 

قیمت ها و.... می باشد. چرا؟

دکتر بهشتی: در یک جمله هدف از اقتصاد مقاومتی، تقویت اقتصاد 
برداشت  واقعًا  ما  نیست.  الزم  بستر  جامعه  در  واقعًا  که  است  ملی 
وری،  بهره  افزوده،  ارزش  تولید،  مانند  اقتصادی  مفاهیم  از  درستی 

سود، مالیات، توزیع درآمد نداریم.

سازمان  خصوصی،  های  بانک  ورشکستگی  علت  کلی  حالت  در   -
تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشستگی را در چه مواردی 

می بینید؟

دکتر بهشتی: به دلیل ابهام در نظام اقتصادی، نهادهایی مانند بانک 
و تامین اجتماعی و غیره مفهوم واقعی ندارند.

- یکی از اصول اولیه و اساسی حکمرانی خوب، شفافیت هست. چه 
عواملی سبب شده است که بعد از گذشت دهه ها، هنوز هم در بحث 

شفافیت مشکالتی داریم.

دکتر بهشتی: ما شفافیت را باید از شفاف کردن نظام اقتصادی شروع 
کنیم.
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افزایش  در  ها  تحریم  نقش   -
کشورمان  اقتصادی  مشکالت 

را چقدر می دانید؟

بهانه  تحریم  بهشتی:  دکتر 
برای مدیران ناکارآمد است.

دهم،  و  نهم  دولت  رئیس   -
آمدند و سازمان برنامه و بودجه 
در  سپس  و  کردند  منحل  را 
احیاء کردند  را  آن  فعلی  دولت 
شود،  می  دیده  که  آنچه  ولی 
و  ها  ماموریت  از  سازمان  این 
رسالت های خود خیلی فاصله 
در  جنابعالی  نظر  است،  گرفته 
خصوص اهمیت و جایگاه این 
ساله   70 قدمت  که  سازمان 

دارد، چیست؟ 

برنامه  سازمان  بهشتی:  دکتر 
توسعه  تفکر  مرکز  بودجه  و 
این  نهم  دولت  است.  توسعه 
آن  از  بعد  و  کرد  فلج  را  مرکز 
مرکز تفکر به وضعیت قبل بر 

نگشته است.

خودتان  مدیریتی  تجارب  از   -
صورت  به  توسعه  حوزه  در 
مصداقی چند مورد را بفرمائید.

سادگی  این  به  بهشتی:  دکتر 
نمی توان پاسخ داد. من چه در 
سازمان برنامه و بودجه، چه در 
دانشگاه تبریز و چه در شورای 
توسعه  تفکر  براساس  شهر 
اقداماتی ماندگار انجام داده ام.

همین  شما  که  کنیم  فرض   -
کشور  جمهور  رئیس  امروز 
شریط  به  عنایت  با  شدید، 
حاضر و مقتضیات موجود، چه 
کارهایی را در اولویت قرار می 
اقتصادی،  )مشکالت  دهید؟ 

معیشتی، اختالس ها و...(

دکتر بهشتی: یکی از اشکاالت 
که  است  این  اساسی  قانون 
رئیس حمهور در حد مسئولیت 
ریاست  ندارد.  اختیارات  ها 
جمهوری ها در دور دوم بدنام 
از  اشکال  این  که  شوند  می 
قانون اساسی است نه از افراد.

- تعریف شما از توسعه یافتگی چیست؟

و  داخلی  دانشمندان  تعاریف  بندی  جمع  با  توسعه  نیکبخت:  دکتر 
و  مختلف  کشورهای  در  توسعه  عملی  فعالیتهای  بررسی  و  خارجی 
همه  رشد  باشد:  می  تعریف  قابل  چنین  بنده  نظر  از  ساده  زبان  به 
جانبه، متوازن و متناسب در همه بخشهای سیاسی، فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی، هماهنگ با خواسته ها و اعتقادات، باورها، آداب و سنن 
و  فرصتها  ضعف،  و  قوت  نقاط  گرفتن  نظر  در  با  مردم  مطالبات  و 
تهدیدات مربوط منطقه ای از طریق مشارکت سازمان یافته و همه 
جانبه، کل آحاد در راستای برخورداری و رضایتمندی مردم ذینفع و 

همسو با سیاستهای کالن.

اقتصادی چه می  را در حوزه های  ماندگی کشورمان  - علل عقب 
دانید؟

دکتر نیکبخت: علل توسعه نیافتگی را در چند تیتر می شود خالصه 
علمای  بین  در  حتی  توسعه  از  تصورصحیح  و  تصویر  نداشتن  کرد: 
داخلی توسعه و مجریان کشوری و منطقه ای- مدیران و صاحبان 
نا آشنا و فارغ از توسعه- بریده شدن بدنه تصمیم گیری  مسئولیت 
حتی  و  توسعه  نخبگان  و  صاحبنظران  از  اجرائی  و  ریزی  برنامه  و 
ذینفعان- عدم وجود هیچ گونه ارتباط ارگانیک و هم افزا بین سیستم 

های تصمیم گیر، برنامه ریز و مجری. 

- برای برون رفت از شرایط موجود و مشکالت جاری چه راهکارهای 
علمی و عملی پیشنهاد می کنید؟

و  متخصصان  معدود  آفرینی  نقش  امکان  ایجاد  نیکبخت:  دکتر 
اجراء و  و  ریزی  برنامه  توسعه در تصمیم گیری،  استراتژیست های 

کنترل و اصالح.

- از توسعه اقتصادی چه تعریفی دارید و چه الزماتی برای رسیدن به 
این مهم به نظرتان می رسد؟

و  غلط  تجریدی  به شکل  را  اقتصادی  توسعه  نیکبخت: طرح  دکتر 

گمراه کننده می دانم در حالیکه در تعریف صحیح توسعه چنانکه در 
باال نیز ذکر شد لزوما توسعه به صورت غیر جامع و همه جانبه دست 
نیافتنی است پس تعریف تجریدی توسعه اقتصادی نیز ناشی از همان 

تصور و تصویر غلطی است که در علل عقب ماندگی ذکر شد.

- چرا بهره وری در بنگاه های صنعتی و اقتصادی ما پائین است؟

دکتر نیکبخت: چند دلیل اصلی و عمده وجود دارد: عدم تصدی مدیران 
عدم  بنگاهها-  در  سالم  و  دلسوز  و  کاربلد  و  باتجربه  و  متخصص 
تصدی مدیران متخصص با تجربه و کاربلد و دلسوز در دستگاههای 

سیاستگزار کشوری و منطقه ای.

- راهکارهای عملی و علمی برای ارتقاء بهره وری در سازمان های 
کشورمان را بفرمائید؟

دکتر نیکبخت: بکارگماری مدیران کشوری، منطقه ای در سیاستگزاری 
و بنگاهها در اجراء.

- توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی؛ شما کدام را مقدم می دانید و 
دالیل تان را بفرمائید.

دکتر نیکبخت: توسعه را حرکت هم افزا و رو به جلو در همه ارکانهای 
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی می دانم.

- چرا اصل 44 قانون اساسی به درستی و دقیق اجرا نشد و با آن 
اهدافی که در قانون اساسی آمده بود و مواردی که مقام رهبری ابالغ 

کرده بودند، فاصله زیادی پیدا کرد؟

دکتر نیکبخت: چون مدیران مجری یک یا چند خصوصیت اعالمی 
یا  اجراء، و دلسوزی  اشراف در  یا  الزامی تخصص، تجربه، کاربلدی 

سالمت را نداشتند.
 

- از سال 1388 مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها، عنایت ویژه 
ای به اقتصاد مقاومتی دارند و در طول این سالها هم، به کرات بر این 
موضوع تاکید و اصرار داشته اند ولی آنچه که امروز می بینیم، حاکی 
گسیختگی  افسار  و  معیشتی  و  اقتصادی  انباشته شدن مشکالت  از 

قیمت ها و.... می باشد. چرا؟

به  نسبت  را  خود  رسالت  مسئوالن  اغلب  چون  نیکبخت:  دکتر 
سیاستهای کلی نظام در اتاق های جلسه و بنرهای تبلیغاتی خالصه 
و تمام شده می دانند ایمان قلبی و یا توانائی عملی در اجراء ندارند و 

ذاتا دغدغه شان اینها نیست.

سازمان  خصوصی،  های  بانک  ورشکستگی  علت  کلی  حالت  در   -
تامین اجتماعی و دیگر صندوق های بازنشستگی را در چه مواردی 

می بینید؟

دکتر نیکبخت: مدیریت گماشته فاقد کفایت و مطیع مطلق گمارنده و 

توسعه اقتصادی به شکل تجریدی را گمراه کننده می دانم
دکتر جواد نیکبخت، دبیر مجمع تعامل توسعه استان آذربایجان شرقی
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عدم توانائی در مدیریت موثر.

- یکی از اصول اولیه و اساسی حکمرانی خوب، شفافیت هست. چه 
عواملی سبب شده است که بعد از گذشت دهه ها، هنوز هم در بحث 

شفافیت مشکالتی داریم ؟ 

دکتر نیکبخت: برخی از مدیران عالقه ای به شفافیت ندارند و شاید 
شان  واقعی  های  دغدغه  آنها  دستیابی  یا  و  مدیریت  مانع  شفافیت 

هست.

- نقش تحریم ها در افزایش مشکالت اقتصادی کشورمان را چقدر 
می دانید؟

به عنوان  باید  بیشتر  ها  تحریم  به  باورم که  این  بر  نیکبخت:  دکتر 
معلول نگریست معلولی که تا حدی زیاد با مدیریت درست در کنار 
تهدیدات و تنگناها، فرصتهائی نیز با خود دارد و میزان نقش مجزای 

تحریم را حداکثر بیش از سی درصد ندانسته و تصور نمی کنم.

- رئیس دولت نهم و دهم، آمدند و سازمان برنامه و بودجه را منحل 
کردند و سپس در دولت فعلی آن را احیاء کردند ولی آنچه که دیده 
می شود، این سازمان از ماموریت ها و رسالت های خود خیلی فاصله 
گرفته است، نظر جنابعالی در خصوص اهمیت و جایگاه این سازمان 

که قدمت 70 ساله دارد، چیست؟

دکتر نیکبخت: بنابه نظر و اعتقاد عمیق اینجانب، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی یا سازمان برنامه و بودجه یکی از سه رکن اصلی اجرائی 
کشور و شاید مهمترین آنها بدلیل حلقه اتصال رکن تصمیم گیری 
قوه مجریه و دستگاههای اجرائی هست و بنظرم این اهمیت تا حدی 

است که گاهی خود مسئوالن سازمان نیز واقف نیستند. 

مصداقی  به صورت  توسعه  حوزه  در  خودتان  مدیریتی  تجارب  از   -
چند مورد را بفرمائید.

دکتر نیکبخت: زیاد تمایل ندارم و شاید هم بدلیل این باشد که حس 
می کنم شاید نتوانم به صورت الزم در این مجال بیان کنم و لذا به 
فرصت مجزا واگذار می کنم. تنها به ذکر این بسنده می کنم که از 
سال 1367 عالقه جدی داشته و سعی کردم در این وادی باشم تا 

اثرش چه باشد. 

- فرض کنیم که شما همین امروز رئیس جمهور کشورمان شدید، با 
عنایت به شریط حاضر و مقتضیات موجود، چه کارهایی را در اولویت 

قرار می دهید؟ )مشکالت اقتصادی، معیشتی، اختالس ها و...( 

واقعی  توانائی  بر کشور و حد  توجه شرایط حاکم  با  نیکبخت:  دکتر 
دستگاههای متمرکز تصمیم گیر و مقننه و مجریه در پایتخت برای 
سبک سازی مرکز تا حد توانائی اش و استفاده از پتانسیل کل کشور 
و  مسائل  حل  در  تسریع  امکان  و  بوده  بیشتری  اشراف  دارای  که 
حتما  استانها  در  کاذب  کاها  نارضایتی  آوردن  پائین  و  دارد  توسعه 
سریعا و در اولین قدم به تمرکز زائی در امور غیرامنیتی و نظامی و 
روایط خارجی اقدام و طرح منسوب به آقای محسن رضائی- که چند 
مورد هم مورد تاکید جناب دکتر پزشگیان واقع شده- و جزو اصول 
مشروطه به عنوان انجمن های ایالتی و والیتی می نمایم. البته در 
دولت اصالحات قدم های اولیه هر چند ناقص بنام شوراهای اسالمی 
شهر و روستا شکل گرفت که بنظر بنده با پردازش روی شوراها این 

پیشنهاد بنده عملی و موثر خواهد بود.

عالئم حیاتی در اقتصاد مریض و خسته ایران یک به یک از دست 
می رود و نظام اقتصادی به واسطه استوار نبودن بر اصول بنیادین و 
تصمیمات  اتخاذ  طبقاتی،  عظیم  شکاف  ریشه دار،  فسادهای  علمی، 
لحظه ای و احساسی، روز به روز به فروپاشی نزدیک تر می شود. دکتر 
محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از 
اندیشه های ما تفکرات واپس گرایانه و دگماتیسمی است و در قرن 21 
خریدار ندارد، تاکید می کند: سیاست داخلی اقتصادی ایران سخت به 
امور سیاسی گره خورده است، بنابراین تصمیمات اقتصادی همه در 
حوزه سیاسی گرفته می شود و از آنجا که سیاسیون به اصول اقتصادی 
آشنایی ندارند، بدون شک مجموعه بی نظم اقتصادی ما هم به هیچ 

یک از الزامات و اصول اقتصادی متکی نیست.

اینکه به طورکلی، تصمیمات متخذه در جهت دستیابی به  با بیان   او 
اهداف ایدئولوژیک نظام است، تاکید کرد: این اهداف بر همه اهداف 
دیگر مانند تامین معیشت، رفاه، آسایش و تقویت ارزش پول ملی و 
قدرت خرید مردم ارجح است زیرا چون مسائل ایدئولوژیک امری ثبوتی 
هستند، لذا جای هیچ گونه اما و اگر و پرسش درباره آنها باقی نمی ماند. 
در واقع چیزی مانند قانون اساسی است که مواد قانونی موضوع دیگر 
ایدئولوژیکی که  این گونه است که در رژیم  آنها متکی می شوند.  به 
اکنون بعد از سال ها در حوزه اقتصاد به رژیم کاپیتالیستی دولتی  تبدیل 
شده است، تخصیص منابع بین نهادهای واقعی اقتصاد و بر اساس 
توزیع  اقتصاد  واقعی  بخش های  بین  و  نمی گیرد  انجام  ملی  اهداف 
وجود  بسیاری  ردیف های  نیز  ساالنه  بودجه های  در  حتی  نمی شود؛ 
دارد که به دولت تحمیل شده در حالی که نقشی در توسعه اقتصادی 
ندارند و به جای اینکه در جهت تامین زیرساخت ها، حفظ منابع ملی، 
افزایش قدرت خرید و حفظ ارزش پول ملی هزینه  شود، خرج اهداف 

صرفا ایدئولوژیک می شود.

و  منابع  اکنون  ما  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی  مسائل  تحلیلگر   این 

دیدگاه

تبدیل رژیم ایدئولوژیکی در اقتصاد 
به رژیم کاپیتالیستی دولتی !

گفتگو با دکتر محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی

اقتصادی  بالقوه  ظرفیت های 
داریم، اما در بالفعل کردن آنها 
اظهار  هستیم،  ابتر  و  ناتوان 
گازی  نفتی،  ذخایر  ما  کرد: 
روی  و  زیرزمینی  معدنی  و 
زمینی و ظرفیت های اجتماعی 
منحصر  انسانی  سرمایه های  و 
منابع  جزو  که  داریم  فردی  به 
اما  می رود،  شمار  به  ما  بالقوه 
ندارند،  شدن  بالفعل  قابلیت 
است  به صورتی  شرایط  زیرا 
که اقتصاد در منگنه قرار گرفته 
فشارهای  از هر طرف  و  است 

مختلفی به آن وارد می شود.
چنین  شکل گیری  اصلی  علت 
داخلی  سیاست های  موقعیتی 
ایران  خارجی  دیپلماسی  و هم 
را  همه  نباید  بنابراین  است؛ 
بیندازیم،  گردن  تحریم ها  به 
هم  تحریم ها  اگر  حتی  زیرا 
کاپیتالیستی  رژیم  اصوال  نبود، 
ایدئولوژیک  اهداف  با  دولتی 
نمی توانست در فضای آزاد قرن 
استانداردهای  با  مطابق   21
جهانی رفتار کند، زیرا بسیاری 
از برنامه ها و پروژه ها به همان 
قوانین و اعتقادات ثبوتی متکی 
هستند که تغییر ناپذیرند و فاقد 

ظرفیت اصالح پذیری هستند.
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 جامساز ادامه داد: برای روشن شدن موضوع، نظام بانکداری ایران را 
در نظر بگیرید که تا پیش از انقالب به نظام بانکداری دنیا متصل بود 
و با بسیاری از کشورهای اروپایي، شرق آسیا و خاورمیانه به صورت 
اینکه در سال 1362  اما به محض  جوینت ونچر شعب بانکی داشت، 
قانون عملیات بدون ربای بانکداری اسالمی تصویب شد، ما از سیستم 
بانکداری جهانی بریدیم و نتوانستیم خودمان را با استانداردهای جهانی 
بانکداری تطبیق دهیم. حتی بسیاری از ابزارهای بانکداری جهانی که 
همواره در مسیر تحول و تکامل است، قابل پیاده شدن در چارچوب 

قانون عملیات بدون ربای بانکداری اسالمی نیست.
 

ایران هنوز همه سرمایه خود  تاکید می کنم  باز هم  او تصریح کرد: 
را در این زمینه از دست نداده است، اما پتانسیل آن را ندارد که این 
ظرفیت های بالقوه را به بالفعل درآورد. در حال حاضر ما حدود 200 
هزار بشکه نفت در روز تولید می کنیم، اما مشخص نیست پول همین 
200 هزار بشکه چگونه به اقتصاد بر می گردد؟ آیا با کاالهایی تهاتر 

می شود یا اصال برنمی گردد و در بانک های خارجی می ماند؟

اینکه مقوله فرار مغزها و مهاجرت نیروی  با اشاره به   دکتر جامساز 
است،  طبیعی  امری  چنین شرایطی،  در  ماهر  و  تحصیلکرده  انسانی 
خاطرنشان کرد: وقتی موقعیت شغلی برای دانش آموختگان دانشگاه ها 
تقسیم شده،  و غیرخودی  به دو بخش خودی  و جامعه  ندارد  وجود 
چاره ای  وطن،  به  عالقه مندی  وجود  با  آنها  اغلب  که  است  طبیعی 
اجتماعی  افراد تحصیلکرده سرمایه های  این  جز مهاجرت نمی بینند. 
گنج  دولت  دهند  دست  از  دولت  به  را  اعتمادشان  اگر  که  هستند 
بزرگی را از دست خواهد داد زیرا نیروی انسانی ماهر و اعتماد آنها به 
دولت برای توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت است. متاسفانه 
افزوده شده،  تعدادشان  بر  اخیر  ما هم که در سه دهه  دانشگاه های 
به  اسالمی  جمهوری  آموزشی  و  فرهنگی  سیاست های  خاطر  به 
را  جامعه  امروز  نیازهای  بتوانند  که  نیستند  در سطحی  علمی  لحاظ 
برطرف کنند، زیرا با بخش واقعی اقتصاد ارتباطی ندارند، بلکه در آنها 
مفروضاتی تدریس می شود که کامال تغییر کرده است؛ مثال آموزش 
علوم انسانی که از مهم ترین عوامل پیشرفت هر کشوری است، در 
دانشگاه های ما محدود شده که همین امر در عقب ماندگی کشور تاثیر 

خواهد داشت.
واپس گرایانه  تفکرات  ما  اندیشه های  از  برخی  اینکه  بیان  با  جامساز 
و دگماتیسمی است  و در قرن 21 خریدار ندارند، افزود: اگر در این 
سایه  رفتن  کنار  با  ندهد، حتی  رخ  اساسی  تحول  و  تغییر  اندیشه ها 
نمی توانیم  نفت هم  آزاد  فروش  و  اقتصاد کشورمان  از  تحریم  سیاه 
 800 درآمد  هم  مدعا  این  شاهد  کنیم.  تضمین  را  مردم  خوشبختی 
ریاست جمهوری  زمان  در  نفت  فروش  از  را  کشور  دالری  میلیارد 
اموری صرف  چه  در  نیست  مشخص  که  است  احمدی نژاد  محمود 
شد، زیرا هیچ تاثیری در سطح رفاه و معیشت مردم نداشت؛ بعد هم 
که گفته شد 100 میلیارد دالر از آن گم شده که فقط و فقط از فساد 

ریشه دار در اقتصاد حکایت دارد.

 این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منشأ این فسادها اقتصاد دولتی 
هدر  به  ما  منابع  می شود  باعث  فساد  این  وجود  افزود:  است،  رانتی 
رشد  باشد،  منفی  تولید  رشد  نرسد،  اقتصاد  واقعی  بخش  به  و  رود 
سرمایه گذاری منفی شود، اشتغال ایجاد نشود، اشتغال های موجود از 
بین برود، بیکاری افزایش یابد و محصول ملی رو به کاهش گذارد؛ 
افزایش  قیمت ها  بنابراین  دارد،  وجود  همچنان  تقاضا  مقابل،  در  اما 
می یابد. از طرف دیگر، سیاست های بانک مرکزی و دولت در تامین 
نقدینگی می شود  از  افزایش حجم عظیمی  باعث  بودجه  مالی کسر 
که چون به سمت تولید حرکت نمی کند، تورم مزمن دورقمی ایجاد 
می کند.  هر سال این تورم افزایش می یابد که معنی دیگر آن این است 
که ارزش پول ملی کاهش می یابد که خود افت قدرت خرید مردم و 
افزایش ارزش ارزهای خارجی را در پی دارد. وقتی نرخ ارز خارجی 
افزایش می یابد، بازخورد آن دوباره به سطح عمومی قیمت ها  و قدرت 

خرید در اقتصاد برمی گردد. این 
سیکل معیوب همین طور ادامه 
خواهد داشت و ما همیشه شاهد 

افزایش قیمت ها هستیم.

سیاسی  مسائل  تحلیلگر   این 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در 
سیکل  این  از  می توان  چگونه 
گفت:  یافت،  رهایی  معیوب 
اکنون حلقه تحریم ها تنگ تر و 
تجارت خارجی کشورمان کامال 
تضعیف شده است، رابطه پولی 
و بانکی ما با دنیا مسدود است 
ایادی  و  کشورها  از  خیلی  و 
زدن  دور  راه های  آمریکایی 
و  کرده اند  کشف  را  تحریم ها 
را  تحریم ها  نمی توان  به راحتی 
باید دولت در  بنابراین  زد؛  دور 
تغییر  اقتصادی  سیاست های 
و  کند  ایجاد  اساسی  تحول  و 
کند  جدا  اقتصاد  از  را  سیاست 
سیاست های  اصلی  هدف  و 
اقتصادی خود را تامین معیشت 
آسایش  و  آموزش  و  رفاه  و 
طریق  از  که  دهد  قرار  مردم 
قابل  پایدار  جانبه  همه  توسعه 

حصول است.

به  پاسخ  در  ادامه  در     جامساز 
تغییر و تحوالت  این  آیا  اینکه 
به آسانی قابل دستیابی هستند، 
اندک  عده  آن  کرد:  تاکید 
افسانه ای  ثروت  که  پرقدرتی 
انباشته اند و با کمک آشفته بازار 
و  رانت ها  از  استفاده  تحریم، 
مالی  تراکنش  شفافیت  عدم 
به این ثروت ها دست یافته اند، 
نیستند  مایل  شک  بدون 
یابد.  تغییر  وضعیت  این  که 
پیوستن  مخالف  افراد  همین 
کنوانسیون های  و   FATF به 
هستند،  و  بوده  آن  به  وابسته 
تراکنش های  نمی خواهند  زیرا 
از  آنها  شود.  شفاف  آنها  مالی 
اقتصاد  و  آشفته  فضای  همین 
بسته سود هنگفت مي برند و در 
مقاومت  مثبت  تغییرات  مقابل 

خواهند کرد.

بایستی  اقتصاد  کرد:  تاکید   او 
علمی  اصول  و  الزامات  بر 
تاکنون  جهان  باشد.  استوار 
شاهد مکاتب مختلف اقتصادی 
کالسیک ها  از  است؛  بوده 
نئو کالسیک ها،  تا  گرفته 
لیبرال،  و  سرمایه داری  اقتصاد 
سوسیالیستی،   کمونیستی، 
 ، سی ا کر مو ل د سیا سو

سوسیالیسم دموکراتیک و مکتب اتریش و... همه اینها به هر حال بر 
اساس یک اصول و موازینی تاسیس شده اند گرچه عملکرد برخی از 
این مکاتب با موفقیت قرین نبوده اما کارکرد برخی از آنها به سرعت 
مراحل توسعه همه جانبه پایدار را طی کرده اند مثال کمونیست ها از 
ابتدا به دنبال آن بودند که جامعه فرودست یا پرولتاریا به جای جامعه 
اشراف  حزب  به  کمونیست  حزب  خود  ادامه  در  اما  بنشیند،  اشراف 
تبدیل شد و فاصله طبقاتی، شوروی را در معرض فروپاشی قرار داد. 
شوروی که به خاطر توسعه نامتوازن در جنگ سرد به جایی رسیده 
بود که در رقابت های فضایی و تجهیزات نظامی از آمریکا هم جلو 
افتاد و نخستین کشوری بود که انسان را در مدار زمین قرار داد، در 
همین  و  نداشت  توسعه ای  هیچ گونه  کشاورزی  مانند  بخش ها  سایر 
فروپاشی شود.   دچار  درون  از  اقتصاد  که  باعث شد  نامتوازن  توسعه 
ما  اکنون در همین مسیر هستیم و همان راه را در پیش گرفته ایم. 
بیش از آنچه که باید به معیشت و رفاه و سالمت مردم اهمیت قائل 
و  هسته ای  انرژی  به  و  می دهیم  اهمیت  موشک  ساخت  به  شویم 
ادوات جنگی پیشرفته ارج می نهیم تا انواع آنها و روش ساخت آنها 
وظیفه  در صورتی  که  بیاموزیم؛  شمالی  کره  و  چین  و  روسیه  از  را 
کالسیک و ابتدایی دولت ها حفظ و صیانت از حقوق جانی و مالی آحاد 
جامعه، ایجاد عدالت و تولید کاالهای عمومی است.  اگر این وظایف 
ابتدایی را فدای منافع ایدئولوژیک کنیم، نتیجه ای جز فقر و گرسنگی، 
عصیان مردم و سردادن شعارهای اقتصادی و در نهایت سیاسی ندارد. 
دولت  و  داشته ایم  بار  چند  تاکنون  را  اتفاقات  این  تجربه  اینکه  کما 
هم در راستای جلب اعتماد مردم، قوانین عجوالنه با انتظار بازدهی 
یارانه معیشتی  ناپایدار مانند همین  اما رضایت بخشی های  زود هنگام 
تصویب می کند که به هیچ وجه مشکالت و کمبودهای عامه مردم 

را درمان نمي سازد.

اقتصادی برای  از فروپاشی  پتانسیل های گریز   این کارشناس درباره 
اقتصاد ایران گفت: استفاده از ظرفیت های بالقوه منحصر به فردی که 
پیش از این به آنها اشاره کردم، با وجود سیاست های فعلی کشور به 
بن بست خورده و نمی توان از این ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده کرد، 
مگر اینکه تغییرات پارادایمی در اندیشه های دولتمردان به وجود آید. 
آنها باید دغدغه معیشت و رفاه مردم را داشته  باشند. مردم باید تصمیم 

بگیرند که آیا می خواهند با دنیا ارتباط داشته باشند یا خیر.
 این استاد دانشگاه با بیان اینکه اگر ما در زنجیره اقتصاد جهانی قرار 
نگیریم همچنان منزوی باقی خواهیم ماند، گفت: دشمن پنداری باید 
دیگر  کشورهای  با  مطلوب  رابطه  می بایست  ما  شود.  گذاشته  کنار 
برقرار کنیم. منظور من از کشورهای دیگر لزوما آمریکا نیست، قبال 
هم شرکای تجاری ما بیشتر اروپایی ها بودند، پس حداقل باید با آنها 
رابطه خوبی داشته باشیم. کشور ما از هر جهت تحت فشار است پس 

برای خروج از این فشار باید بتوانیم با دنیا مذاکره کنیم.

 جامساز با اشاره به اینکه دیالکتیک یعنی اینکه کنش های خردگرایانه 
باعث شود دو اندیشه متضاد در یک اندیشه تجمیع شوند و به یک 
همه  و  کنیم  عمل  دیالکتیک  اصل  به  باید  ما  گفت:  برسند،  نتیجه 
اختالفاتمان را با خردورزی و اندیشمندی به هم نزدیک کنیم تا- با 
حفظ منافع همه- به نتیجه واحد برسیم. البته نباید در برابر خارجی ها 
امتیاز  و  داد  امتیاز  کرده،  مذاکره  اقتدار  با  باید  برد.  باال  را  دست ها 
گرفت. باید با کشورهای دیگر به تفاهم برسیم، زیرا اگر این تفاهم 

ایجاد نشود با اقتصاد درون زا نمی توان کاری از پیش برد.

میلیارد  هزار  چند  اختالس های  و  کالن  فسادهای  اینکه  بیان  با   او 
تومانی، جامعه را به سمت انحطاط اخالقی هم سوق داده و هر کس 
به خاطر حفظ منافع خود، اصول اخالقی را که نخستین اصل ارزشمند 
به  مردم  اعتماد  وقتی  پا می گذارد، تصریح کرد:  زیر  است  اجتماعی 
گذارد،  افول  به  رو  است،  اجتماعی  سرمایه  بزرگ ترین  که   دولت 
دیگر اصالحات در این مجموعه بی نظم اقتصادی جواب نمی دهد و 

بدون تردید باید تغییر و تحول بنیادین در آن صورت گیرد.
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زیست  محیط  و  آب  غذایی،  صنایع  کشاورزی،  کمیسیون  جلسه 
شهری  پسماند  امحای  پروژه  اجرای  بررسی  موضوع  با  تبریز  اتاق 
با پیشرفته ترین تکنولوژی آلمانی و تولید انرژی برق از استحصال 
آن در کالنشهر تبریز با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، اعضای 
شورای شهر، جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تبریز، مسئوالن 
دستگاه های اجرایی استان و همچنین مدیر عامل و مهندسین شرکت 

»ستیغ گذر« در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

■ تکنولوژی می تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند

صنایع  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس  قویدل،  قاسم  نشست،  این  در 
پدیده  این  جهانی  مشکالت  مورد  در  زیست،  محیط  و  آب  غذایی، 
گفت: یکی از مشکالت جهانی امروز آلودگی محیط زیست است که 
زندگی انسان را مورد تهدید قرار می دهد. فضای سبز ما رو به کاهش 
است. کارخانجات، وسایل نقلیه و... که هر روز بر علیه محیط ریست 
اثر این پروسه  است و باعث گرم شدن کره زمین می گردد که در 
کوه های یخی ذوب می شوند. اکثر دانشمندان هم معتقدند که ذوب 
شدگی کوه های یخی باعث می شود که میکروب و ویروس های 
فسیل هایی که میلیون ها سال در زیر یخ ها مانده بودند، آزاد شده 
و وارد محیط زیست گردند تا جایی که عده ای از این دانشمندان نیز 

کرونا را هم ناشی از این مسئله گرم شدن زمین می دانند. 
قویدل ادامه داد: در این راستا حیات وحش هم به خطر افتاده و نسل 
برخی از حیوانات منقرض شده است و برخی نیز در آستانه انقراض 
هستند. این همه در حالی است که امروزه تمامی مرزها برداشته شده 
و در نتیجه سرنوشت همه انسان ها به یکدیگر پیوند خورده است که 
کرونا هم این امر را اثبات نمود. بنابراین اگر امروزه تمامی دنیا متحد 
نگردند بشر آینده با یک فاجعه روبرو خواهد شد. و از آنجایی که این 
اتفاق در دوران زندگی ما روی داده، قطعا ما محکوم و مسئول در برابر 

نسل های آینده هستیم. 
زیست  محیط  های  آلودگی  افزایش  در  ها  زباله  نقش  باره  در  وی 
آلودگی  اصلی  عوامل  از  یکی  که  دانیم  می  داشت: همه  اظهار  هم 
تمامی  در  زباله های سرگردانی که  زباله ها هستند،  محیط زیست، 
زباله  این  شود.  می  یافت  وفور  به  سوم  جهان  در  بخصوص  و  دنیا 
ها- بخصوص زباله های پالستیکی و پسماندهای بیمارستانی- منشا 
اند. ما تاکنون این پسماندها را دفن کرده ایم  آلودگی و فساد شده 
در حالی که می دانیم تمامی این مواد به تدریج در آبهای زیرزمینی 
نفوذ کرده و مجددا در قالب انواع بیماری ها به محیط زیست بازمی 

گردند. 
قویدل با بیان اینکه امروزه تکنولوژی می تواند تهدید را به فرصت 

بررسی پروژه امحای پسماند شهری تبریز با 
آخرین تکنولوژی روز آلمان

امروزه  گفت:  کند،  تبدیل 
پیشرفته  جهان  در  تکنولوژی 
که  است  توانسته  تاحدودی 
بخشی از این مشکالت را حل 
که  توانسته  تکنولوژی  نماید. 
بهینه  استفاده  ها  زباله  این  از 
نموده و تهدیدها را به فرصت 
ها تبدیل نماید. متاسفانه جهان 
سوم از این امر نیز جا مانده و از 
آن نیز محروم است. آنچه ما به 
دنیای  در  زباله می گوییم،  آن 
طالی  عنوان  به  آن  از  مدرن 
که  شود  می  برده  نام  کثیف 
های  استفاده  توانند  می  آن  از 

بهینه دیگری بنمایند.
کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
محیط  و  آب  غذایی،  صنایع 
تبریز،  بازرگانی  اتاق  زیست 
ارائه  طرح  با  اکنون  داد:  ادامه 
تکنولوژی  با  توان  می  شده 
کامال پیشرفته و جدید به جای 
دفن زباله و یا سوزاندن آن ها، 
سالم  انرژی  به  تبدیل  را  آن 
تولید  برق  ها  آن  از  و  کرده 
پروژه  این  بتوانیم  اگر  کرد. 
توانیم  می  کنیم،  عملیاتی  را 
این  صادرکنندگان  از  یکی  به 
برق  انرژی  حتی  و  تکنولوژی 

تبدیل شویم.
این  افزود:  همچنین  وی 
پیشرفته  حدی  به  تکنولوژی 
نیاز  مورد  برق  و  آب  که  است 
خود را نیز می تواند راسا تامین 

کند. 
استان  نیاز  مورد  در  قویدل 
این  به  شرقی  آذربایجان 
استان  گفت:  هم  تکنولوژی 
ما یک استان صنعتی است که 

است.  مواجه  ای  عدیده  مشکالت  با  کارخانجات  ضایعات  مورد  در 
ها  زباله  دفن  هزینه  تومان  میلیارد  چندین  ساالنه  ما  های  کارخانه 
این کارخانه حاضر است  و پسماندهای خود می کنند، در حالی که 
با بهترین شرایط- آن هم در دوره تحریم- این تکنولوژی را به ما 
منتقل نماید. این کارخانه می تواند در طول 6 سال کل سرمایه خود را 
بازگردانده و در طول 20 سال نیز 1000 میلیون یورو- بدون احتساب 
تورم- تولید ثروت نماید. اگر ما در 6 سال گذشته از این تکنولوژی 
از  من  نداشتیم.  سرمایه  اتالف  همه  این  دیگر  کردیم  می  استفاده 
مدیران شرکت ستیغ گذر تشکر می کنم که با تالش 6 ساله خود 
توانسته اند نمایندگی انحصاری این تکنولوژی را اخذ نمایند. امیدوارم 

بتوانیم از این امتیاز به نفع استانی و ملی بهره مند گردیم.

■ چرا شاهد اجرایی شدن این طرح نیستیم!

رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با بیان اینکه اتاق بازرگانی 
تمام  باید  دارد، گفت:  تاکید  ای  پروژه  اجرای چنین  بر ضرورت  نیز 
جزئیات مرتبط با اجرای این پروژه به طور دقیق و همه جانبه مورد 
بررسی قرار گرفته و جزئیات هزینه ای و سرمایه گذاری آن مشخص 

شود.
یونس ژائله ادامه داد: اینکه ضرورت ایجاد چنین واحدی در شهر تبریز 
توسط شورای شهر تایید شده، قابل تقدیر است اما اینکه بعد از گذشته 
چندین سال از تصویب اجرای چنین طرحی، چرا شاهد اجرایی شدن 

آن نیستیم، جای سوال دارد.

■ ضرورت تشکیل تیم ارزیاب برای بررسی طرح

دکتر مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی 
بررسی  برای  تیمی  تشکیل  ضرورت  بر  تاکید  با  جلسه  این  در  نیز 
همه جانبه این طرح گفت: پس از بررسی جزئیات و در صورت تایید 
نهایی اجرای این پروژه، ما نیز در پی انجام کمک الزم در این زمینه 

خواهیم بود.

■ نباید هیچ ابهامی در اجرای طرح وجود داشته باشد

حجت االسالم سید محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز در 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: من طی جلسه ای که در چندین 
برده  پی  موضوع  اهمیت  به  ام  داشته  مسئولین شرکت  با  پیش  ماه 
ام. هر جا که طرحی مربوط به منافع عام باشد وقت و دقت الزم را 
در این مورد طرح ها بکار می برم. بر همین اساس، اولین کاری که 
به معاونت محیط زیست ریاست  نامه ای  انجام دادم،  راستا  این  در 

گزارش
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این زمینه دستورات  ایشان در  جمهوری- دکتر کالنتری- دادم که 
الزمه را ارائه نمودند. در مرحله بعدی با رئیس کارگروه محیط زیست، 
ضمن بازدیدی که از پروژه انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه اورمیه، 
موضوع را مطرح نموده و ارتباطی نیز در این زمینه با دست اندرکاران 
شرکت ایجاد نمودم تا از این اقدام حمایت نمایند. سپس در کمیسیون 
ویژه اقتصادی و در فراکسیون محیط زیست مجلس حضور یافته و از 
این طرح حمایت نموده ایم. راهبرد ما حمایت در راستای طرح هایی 

است که بتوانند تهدیدها را به فرصت ها تبدیل نمایند.
وی ادامه داد: ما باید سعی کنیم با درنظر گرفتن طرح های قبلی که 
در تبریز انجام شده، بتوانیم به تفاهم هایی دست یابیم تا این طرح 
دیگر بیش از این طوالنی نگردد. اگر این طرح در تبریز به راه می 
افتد می تواند تبریز را به هاب منطقه ای در بین کل شهرهای ایران 
پاکستان  و  افغانستان  آذربایجان،  از جمله عراق،  دیگر  و کشورهای 

گردد.
از  گفت:  جلسه  این  بندی  جمع  در  الدینی  میرتاج  االسالم  حجت 
اعضای شورای شهر می خواهیم با تشکیل یک تیم، تحقیقات الزم 
در خصوص جزئیات این پروژه را انجام داده و اجازه وجود هیچگونه 

ابهامی را در اجرای طرح ندهند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ادامه داد: بعد از انجام 
تحقیق الزم از سوی این تیم، در صورت تایید، می توانیم جلسه ای 
با حضور مسئوالن اقتصادی استان برگزار کنیم تا تصمیم نهایی در 

خصوص اجرایی شدن این پروژه گرفته شود.

■ طرح نیاز به مطالعه و بررسی در مقایسه با سایر طرح 
ها دارد

دکتر شهرام دبیری، رئیس شورای کالنشهر تبریز هم در این نشست 
اظهار داشت: سال هاست که در این زمینه فعالیت هایی داشته ایم، در 
مورد امحای زباله و استفاده از آن برای تولید برق نیز با یک شرکت 
فرانسوی بارها مذاکره داشته و آنها نیز تفاهم نامه ای با شهرداری 
امضا نموده اند. بنابراین الزم است که در مورد نحوه سرمایه گذاری 
و نوع تکنولوژی طرح فعلی نیز بررسی های الزمه را انجام دهیم. در 
طرح قبلی قرار بود که شهرداری به شرکت فرانسوی، تنها زمین و 
زباله تحویل دهد، اما این بار اگر قرار باشد که ما به عنوان سرمایه 
گذار ورود پیدا کنیم، فکر نمی کنم که این کار انجام پذیر باشد چرا 
که شهرداری از سرمایه کافی برای سرمایه گذاری برخوردار نیست. 
ها  سایر طرح  با  مقایسه  در  بررسی  و  مطالعه  به  نیاز  بنابراین طرح 

دارد.
وی ادامه داد: کارخانه های ما در زمینه برق مشکل دارند و اگر واقعا 
می  استقبال  هم  ما  کند  حل  را  آنها  مشکالت  بتواند  طرحی  چنین 
کنیم. به هر حال ما آمادگی خود را برای بررسی طرح اعالم می کنیم. 
امیدواریم این طرح در شهر ما اتفاق افتد اما ما به دنبال زودبازده ترین 

و عملیاتی ترین طرح هستیم.

■ سواالت کارشناسی دلیل بر عدم موافقت با این طرح 
نیست

مهندس عبداله تقی پور، به عنوان رئیس کمیسیون محیط زیست و 
خدمات شهری نیز در این خصوص اظهار داشت: حدود یک سال است 
که با شرکت فرانسوی جلساتی برگزار گردیده و در پی آن 30 سوال 
تخصصی در این مورد به شرکت فرانسوی ارائه شده که متاسفانه تا 
به حال به هیچ یک از آنها پاسخی داده نشده است. ما با چنین طرحی 
موافقیم و سواالت کارشناسی ما دلیل بر عدم موافقت ما با این طرح 
نیست اما باید در این مورد توجیه شویم واال اگر به صورت چشم بسته 
وارد موضوع شویم می تواند این طرح آثار و تبعاتی از لحاظ محیط 

باشد.  داشته  دنبال  به  زیستی 
محیط زیست میراث ما نیست 
بلکه یک امانت است و لذا باید 
اقداماتی انجام گیرد تا آیندگان 

آن را تحسین نمایند.
سیاست  با  رابطه  در  وی 
کاهش  بر  مبنی  شهر  شورای 
سرانه  گفت:  نیز  زباله  تولید 
در  ما  کشور  در  زباله  تولید 
پیشرفته  کشورهای  با  مقایسه 
است.  برابر  دو  تقریبا  و  زیاد 
های  زباله  در  آلی  مواد  میزان 
در  است.  درصد   60 باالی  ما 
رابطه با هرم تولید زباله نیز در 
دنیا در مسیر کاهش تولید زباله 
عبارتی،  به  دارند.  برمی  گام 
کاهش  بر  مبنی  دنیا  حرکت 
بازیافت،  افزایش  زباله،  تولید 
نهایت  در  و  کمپوست،  تولید 
تولید انرژی است. بنابراین باید 
راهکارهایی برای ایجاد انگیزه 
داشته  زباله  کاهش  مورد  در 
طرح  این  همچنین  باشیم. 
ها  زباله  سوزاندن  صرفا  نباید 
قرار  که  چرا  باشد  ها  کوره  در 
هر  به  را  کثیف  طالی  نیست 
طریقی به انرژی تبدیل کنیم. 

■ هیچ تاخیری در انجام 
جایز  اقداماتی  چنین 

نیست

معاون  الهی،  امن  عزیز  دکتر 
دادگستری  کل  رئیس  قضائی 
تصفیه  اداره  رئیس  و  استان 
در  نیز  تبریز  ورشستگی  امور 

این نشست اظهار داشت: با گزارشاتی که در این جلسه ارائه می شود، 
یقین می کنیم که هیچ تاخیری در انجام چنین اقداماتی جایز نیست، 
گرچه باید مالحظات دستگاه های مختلف نیز در این خصوص مورد 
ابهامات و سواالتی می  اما قطعا هر نوع تکنولوژی  دقت قرار گیرد 

تواند ایجاد کند.
دکتر امن الهی در مورد رویکرد دستگاه قضایی در این خصوص گفت: 
ما در حوزه قضایی در بحث تملک زمین و در مورد رفع دغدغه های 
انعقاد قرارداد شرکت قبلی است که با آنها در دادگستری چندین جلسه 
برگزار شده و آنها آمادگی دارند با جبران خسارت آنها، قرارداد خود را 

با شهرداری اقاله نمایند.

■ طوالنی شدن مدت این پروژه جای ابهام است!

دکتر حمید قاسمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی 
به صورت  گرچه  ها-  زباله  دفع  داشت:  اظهار  این خصوص  در  نیز 
فنی هم صورت گیرد-در دراز مدت موجب معضالتی خواهد شد. ما 
حدود 6 سال است که به دنبال مدیریت اصولی پسماند شهر تبریز 
هستیم ولی متاسفانه به عناوین مختلف اقدامات الزم خیلی کش و 
قوس پیدا می کنند. شهرداری باید این همت را داشته باشد که چنین 
طرحی را سریع انجام دهد. طوالنی شدن مدت این پروژه جای ابهام 
اگر  کنیم.  می  حمایت  پسماند  مدیریت  طرح  گونه  هر  از  ما  است! 
شورای شهر در این موضوع اختالف نظر دارد باید سریعا به نقطه مورد 
مشترک برسند. نمی شود که این بحث این همه سال طول کشیده و 
مشکالتی را ایجاد نماید. باید برای اجرای این طرح برنامه زمانبندی 

درنظر گرفته شود تا سریعا حل شود.
وی در انتها افزود: ما حاضریم که زمین مورد نظر این طرح را به هر 

میزان ghcli تامین کنیم.

■ باید از چنین تکنولوژیهایی استفاده کنیم

این  در  نیز  حرارتی  نیروگاه  عامل  مدیر  نعمتي،  محسن  مهندس 
در  زباله  از  استفاده  مورد  در  که  سالهاست  داشت:  اظهار  خصوص 
تولید برق، تحقیق و بررسی نموده ام. برای تولید یک مگا بایت تولید 
داخل  در  را  زباله  ما  در حالی که  مازوت الزم است  لیتر  برق، 250 
کوره ریخته و باز دوباره همین مقدار انرژی برای سوزاندن آن صرف 
می کنیم که این امر به محیط زیست هم صدمه می زند. تکنولوژی 
نیروگاه زباله سوز مربوط به تکنولوژی دهه 50 است که در دنیا- به 
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جز کشورهای جهان سوم- منسوخ شده است. ما فضا را آلوده می 
کنیم تا با 1200 تن زباله، 10 مگابایت برق تولید کنیم در حالی که 
برق  مگابایت   32 توان  می  زباله  تن  با 1000  بنده،  مطالعات  طبق 
تولید کرد. البته با طراحی خاصی هم می توان مقدار آن را به باالی 
80 مگابایت رساند. بنابراین اگر می خواهیم از این تکنولوژی نیروگاه 
زباله سوز رها شویم باید از چنین تکنولوژیهایی استفاده کنیم. در این 
طرح امحای زباله از طریق سوخت نیست بلکه امحای زباله از طریق 

تولید سوخت است.

■ ارائه گزارش مختصری از پروژه امحاء زباله با بهره 
گیری از آخرین تکنولوژی روز آلمان

در ادامه نشست نیز مسئولین شرکت ستیغ گذر، گزارش مختصری در 
خصوص طرح پیشنهادی خود ارائه دادند.

پروژه  گفت:  پروژه،  از  مختصری  گزارش  زاده، ضمن  فرج  مهندس 
مورد طرح عبارت است از مجموعه کارخانه امحاء زباله با بهره گیری 
 M.Y.T )Maximum بنام  آلمان  روز  تکنولوژی  آخرین  از 
Yield Technology( که قرار است با همکاری یک شرکت 
آلمانی معتبر و این شرکت ساخته و مورد بهره برداری قرار گیرد. روش 
 R.D.F کار عبارت است از تبدیل زباله به یک سوخت ثانوی بنام
)قابل استفاده در انواع کارخانجات از جمله واحدهای نیروگاهی تولید 
برق(. تکنولوژی مورد نظر هم اکنون به عنوان بهترین گزینه سازگار 

از  انرژی  تولید  جهت  در  راندمان  بیشترین  و  بوده  زیست  محیط  با 
پسماند را دارد. 

در این تکنولوژی نهایت دقت بعمل آمده تا در طی مراحل مختلف 
امحاء پسماند ضمن تبدیل زباله به سوخت سبز حتی هوای متعفن و 
بد بوی محیط تصفیه و عاری از هرگونه آلودگی باشد و تمام شیرابه 
حاصل نیز نهایتًا به آب قابل استفاده و کود مغّزی مایع تبدیل و عماًل 

هیچ گونه آلودگی برای محیط مورد استقرار و طبیعت ندارد.

وی در خصوص این که با چه نهادها و شهرهایی در این خصوص 
رایزنی داشته اند، گفت: در خصوص اجرای این پروژه در ایران، عالوه 
بر نشست های متعدد با شهرداری های کشور از جمله ارومیه، زنجان، 

صفادشت،  مالرد  کرج،  آمل، 
که  تبریز  و  مراغه  اردبیل، 
تفاهم  مبادله  به  منجر  اکثراً 
نامه گردیده و در اکثر جلسات 
هیئت آلمانی نیز حضور داشته 
گذشته  یکسال  طی  در  اند، 
جلسات  اقدامات  تسریع  جهت 
با  متعددی  های  نشست  و 
از  مجلس  محترم  نمایندگان 
تبریز،  نمایندگان محترم  جمله 
آمل و تهران و همچنین حضور 
مجلس  مختلف  جلسات  در 
های  فراکسیون  خصوصًا 
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط 

مجلس داشته ایم. 
وزارت  در  جلسه  همچنین 
اقتصاد، جلسه در ایران و آلمان 
بانک  محترم  مدیره  هیئت  با 
تسهیالت  اخذ  برای  منتخب 
دولت  محترم  نماینده  مالی، 
کشور،  شمال  پسماند  امر  در 
مدیره  هیئت  محترم  ریاست 
زیست،  محیط  ملی  صندوق 
جمهور  رئیس  محترم  معاون 
سازمان  محترم  ریاست  و 
مدیریت  کشور،  زیست  محیط 
وزارت  محترم  کارشناسان  و 
پسماند  مدیریت  امر  در  کشور 
کشور و چندین جلسه دیگر در 
سطوح مدیران کل داشته ایم. 
جلسات  این  طی  در  همچنین 
به حول قّوه الهی نظرات مثبت 
سازمان محیط زیست، سازمان 
وزارت  تجدیدپذیر  انرژی های 
نیرو )به عنوان خریدار تضمینی 
کارشناسان  تولیدی(  برق 
معتمد فراکسیون محیط زیست 
نمایندگان  برخی  و  مجلس 
خادم و دلسوز تبریز را نیز جلب 

نموده ایم.

مهندس فرج زاده در باره موانع 
افزود:  طرح  اجرای  در  موجود 
با  هایی  طرح  موجود  موانع 
این مشخصات و با این رقم از 

حجم سرمایه الزم عمدتًا عدم انتخاب الگوی قراردادی درست است 
 B.O.T و همانطور که شواهد نشان می دهد معمواًل با انتخاب روش
و تصور اینکه بدون تحمیل هزینه و تأمین بودجه امکان تحقق پروژه 
میّسر خواهد شد، سالهاست که پروژه های ضروری کشور را زمین 
نیز بوده است  این موضوع گریبانگیر همین پروژه  گیر نموده است. 
لذا پس از بررسی های الزم و امکان سنجی دقیق، این شرکت قالب 
داده  پیشنهاد  اطمینان  قابل  نسخه  بعنوان  را   E.P.C.+F قراردادی 

است.

در ادامه مهندس شاه آبادی نیز در خصوص مزیت های تکنولوژیکی- 
زیست محیطی- مالی پروژه اظهار داشت:

تکنولوژی مورد پیشنهاد اواًل مربوط به معتبرترین کشور صنعتی دنیا 
یعنی آلمان می باشد و طبق تجربه، آلمان به لحاظ جایگاه صنعتی 
دارای  آلمان  به  وابسته  آوری های  معمواًل فن  و  نبوده  رقابت  قابل 
به  اند.  بوده  اعتماد  قابل  و  استهالک  کمترین  و  راندمان  بیشترین 
لحاظ زیست محیطی نیز بر اساس آمار و اطالعات موجود و گزارش 
آخرین پروژه اجرا شده تحت این تکنولوژی که اخیراً با ظرفیت 800 
تن زباله روزانه در پایتخت کشور تایلند به بهره برداری رسید نشان از 
بیشترین سازگاری ممکن با محیط زیست در این تکنولوژی دارد. و 
از لحاظ زیست محیطی همان بس که در پروژه بانکوک همجواری با 
خانه های مسکونی نشان از کمترین آلودگی نسبت به محیط اطراف 

دارد.
 Landfill توضیح اینکه در اولین پروژه اجرا شده در آلمان محل
)محل دفن زباله( به عنوان محل استقرار و نصب کارخانه مکان یابی 
شده بود که االن به یک منطقه سرسبز تبدیل و حتی بخشی از آن به 

عنوان باغ وحش مورد استفاده قرار گرفته است.

اکنون  هم  گفت:  پیشنهادی،  گذاری طرح  سرمایه  نوع  باره  در  وی 
با توجه به مسائل و مشکالت روش های B.O.T و تبدیل آن به 
E.P.C.+F از سوی این شرکت و توجه به مبلغ اول پیشنهادی این 
شرکت در قالب B.O.T که برابر 250 میلیون یورو بود پس از اخذ 
نظر مثبت شریک آلمانی و بازدید حضوری مشترک از صنایع تبریز، 
موافقت انتقال تکنولوژی و ساخت حدود 80 درصد تجهیزات در تبریز 
در  شده  اتخاذ  های  سیاست  براساس  شد  باعث  امر  این  و  حاصل 
داخل مجموعه صاحب تکنولوژی، نهایتًا بخش عظیمی از رقم مورد 
پیشنهاد به میزان 140 میلیون یورو به صورت بالعوض در پروژه اول 
به عنوان آورده سازنده از مبلغ اولیه کسر و پروژه با حدود 110 میلیون 

یورو سرمایه گذاری احداث گردد.

مهندس شاه آبادی افزود: در همین راستا و با حمایت و پیگیری جناب 
شورای  مجلس  در  تبریز  محترم  نماینده  الدینی  میرتاج  دکتر  آقای 
و  زیست  ملی محیط  از طریق صندوق  است  گردیده  مقرر  اسالمی 
در چارچوب تکالیف آن صندوق بخشی از هزینه های مقدماتی تهیه 
طرح به صورت بالعوض برای شهر تبریز جذب و بخش اصلی برابر 
مبلغ 110 میلیون یورو از طریق وام کارسازی شده از سوی مشاورین 
بسیار  نرخ  با  و  آلمان  در  استفاده  قابل  منابع  از  و  این شرکت  مالی 

مناسب استفاده شود.
قبلی  تجربه  و  اتخاذ  مورد  آتی  های  سیاست  براساس  است  بدیهی 
این شرکت در اخذ موافقت وام برای یکی دیگر از شهرهای کشور 
این مهم قابل تحقق بوده و امید است با هماهنگی های مناسب بین 
شهرداری محترم تبریز و این شرکت تحت حمایت نمایندگان محترم 
مجلس )جناب آقایان دکتر میرتاج الدینی و دکتر پزشکیان( بتوانیم 
بهترین شرایط را برای سرمایه مورد نیاز پروژه به وجود بیاوریم و تا 
برای حل مشکل  از حمایت های مادی و معنوی دولت  امکان  حد 

پسماند شهر تبریز با تکیه بر اصول توسعه پایدار قدم برداریم.
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روایت 12 سال انتظار!
بازدید خبرنگاران از پروژه آزاد راه تبریز- سهند

بهره  به  از  چندان  شخصی  منافع  افتادن  خطر  به  دلیل  به  عده ای 
برداری رسیدن این پروژه خوشحال نشدند. این پاسخ دکتر مصطفوی، 
مدیر عامل شرکت عمران سهند، در یک نشست خبری با خبرنگاران 
در مورد برخی از انتقاداتی بود که بعد از افتتاح آزادراه تبریز- سهند 

به راه افتاده بود.

محمد  حضور  با  سهند،  جدید  شهر  به  تبریز  راه  آزاد  پیش  چندی 
اسالمی وزیر راه و شهرسازی، پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی، 
قربانزاده  بهرام  شرقی،  آذربایجان  استان  شعب  مدیر  پالیک  حسین 
معاون اعتباری و جمعی از مقامات محلی به صورت رسمی گشایش 
یافت. این آزاد راه که به طول 20 کیلومتر و با مشارکت بانک ملت 
را  این دو شهر  بین  آماده بهره برداری شده است، زمان طی مسیر 

حدود 10 دقیقه کاهش می دهد.
با افتتاح این طرح ضمن ایجاد دسترسی آسان برای اهالی شهر سهند، 
سالیانه با کاهش مصرف تقریبی 6 میلیون و 300 هزار لیتر سوخت 

،آالینده های زیست محیطی به طور محسوسی کاهش می یابد.
ارزشمند  را  پروژه  این  افتتاح،  مراسم  در  شرقی  آذربایجان  استاندار 
خواند و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ضمن تقدیر از 
حمایت های ویژه دولت و نمایندگان مجلس در اجرای پروژه آزاد راه 
دکتر  های  مندی  دغدغه  و  ها  پیگیری  اگر  که  تبریز- سهند گفت 

پورمحمدی نبود این پروژه به نتیجه نمی رسید.
وی ادامه داد: همه می دانیم که کار سختی را پیش رو داشتیم وقتی 

 60 گرفتیم  تحویل  را  پروژه 
درصد از اراضی مورد نیاز پروژه 
هنوز تملک نشده بود و این کار 

ما را بسیار سخت کرد.

اما،  افتتاح  از  بعد  چندی 
از  بازدید  ضمن  خبرنگاران 
دکتر  با  نشستی  در  پروژه، 
مصطفوی- مدیر عامل شرکت 
 12 روایت  به  سهند-  عمران 
این  افتتاح  برای  انتظار  سال 

طرح نشستند.
ابتدای  در  مصطفوی  دکتر 
بر  مبنی  شایعاتی  به  نشست 
راه  آزاد  این  شدن  مسدود 
با  داشت:  اظهار  او  داد.  پایان 
شده،  منتشر  شایعات  وجود 
هیچ ضرورتی برای بسته شدن 
موقتی این مسیر وجود ندارد و 
افتاد.  نخواهد  اتفاق  این  هرگز 
به  نیز  از صبر و حوصله مردم 
بسیار  که  پروژه  اینکه  خاطر 

عذرخواهی  و  تشکر  بود  همراه  نیز  زیادی  حواشی  با  و  کشید  طول 
می کنم.

وی ادامه داد: بر خالف برخی شایعات، آزادراه کامال امن بوده و هیچ 
مشکل خاصی ندارد. نگرانی و دغدغه مندی استاندار در ارتباط با این 
پروژه را خاص و مقدس می دانم که باعث شد پروژه ای با این عظمت 

در این شرایط کرونایی و تحریم های شدید باالخره به سامان برسد.
مصطفوی تصریح کرد: هرچند عده ای به دلیل به خطر افتادن منافع 
شخصی چندان از به بهره برداری رسیدن این پروژه خوشحال نشدند؛ 
اما باید دانست که برای به نتیجه رسیدن آزادراه تبریز- سهند- اندیشه، 
تمام نمایندگان هر یک به نوعی پیگیر بودند و شرکت مادر تخصصی 

و وزیر راه و شهرسازی ریسک های بزرگی را قبول کردند.
نیم  و  دو  در حدود  آزادراه  پیشرفت  مختلف  موانع  و  مسائل  به  وی 
سال پیش اشاره کرد و گفت: در آن مقطع 60 درصد از اراضی مورد 
نیاز پروژه تملک نشده بود و در ابتدای مسیر پادگان شهید مدنی قرار 
داشت و در مسیر آزادراه نیز 6 کیلومتر مربوط به زمین های روستای 

اسنجان قرار داشت که تملک نشده بودند.
اسنجان،  روستای  اهالی  دریغ  بی  و  بزرگوارانه  همراهی  مصطفوی 
شهرک شهید مدنی و اهالی باغ های الله را که هر یک به تنهایی 
می توانستند مانع پیشرفت پروژه شوند قابل تقدیر و بسیار ارزشمند 

دانست.
پروژه های در  تمام  اینکه  بیان  با  مدیر عامل شرکت عمران سهند 
دست اجرای سازمان پیگیری خواهد شد، گفت: در سال جهش تولید 
برای 99 پروژه برنامه ریزی کردیم که از این تعداد 65 پروژه تبدیل 

به قرارداد شده است.
مصطفوی افزود: در دو و نیم سال گذشته بیش از 1500میلیارد تومان 
به  تبدیل  آن  درصد   40 از  بیش  که  داشتیم  همکاری  نامه  تفاهم 
قرارداد شده است. در این مدت 3500 واحد مسکن مهر و 6 مدرسه 
را تحویل دادیم و نسبت به این مساکن جهاد محوطه سازی و مدرسه 

سازی را به پا کردیم.
 مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در پایان نشست و در 
پاسخ به سواالت خبرنگاران در مورد عوارض تعیین شده، عدم آنتن 
 40 کرد  هزینه  با  آزادراه  این  گفت:  راه  آزاد  شیب  و  موبایل  دهی 
درصدی دولت و 60 درصدی سرمایه گذار به بهره برداری رسیده و 

طبیعی است که عوارض از آن اخذ شود. 
و شهرسازی  راه  وزارت  توسط  که  را  آزادراه  این  عوارض  مبلغ  وی 

تعیین شده است سه هزار تومان دانست.
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بولتن ترجمه

عصر شومپیتر! چگونه کسب و کارها با روزهای 
بحرانی مقابله می کنند؟

آدریان وولدریج- مدیر ویراستاری اکونومیست

ترجمه: نسیم بنایی- مریم عربی
حتی اگر بر اساس استانداردهای دانشگاه های نخبه محور میانه قرن 
بیستم هم حساب کنیم، جوزف شومپیتر1 چیزی بیش از یک دست 

و پا ُچُلفتی
نبود. او هیچوقت یاد نگرفت رانندگی کند، تا جایی که می توانست 
از هواپیماها و سفرهای هوایی دوری می کرد و در هجده سالی که 

به عنوان
به  قدم  بار  یک  تنها  بود،  تدریس  مشغول  هاروارد  در  اقتصاد  استاد 
زیرزمینی گذاشت که کمبریج را به بوستون وصل می کند. او آن قدر 

با ابزارهای نوظهور
مانند کاغذ کاربن و دستگاه فتوکپی بیگانه بود که حتی یک نسخه 
از شاهکار خود با عنوان »کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی« را 
اداره پست  اگر  نداشت.  نگاه  نزد خودش  ناشر  برای  ارسال  از  پیش 
ایاالت متحده آمریکا قابل اعتماد نبود، کتابی که از محدودیت های 

صالحیت حکومت ها می گوید ممکن بود برای همیشه ُگم شود.
باوجود همه این حرفها، شومپیتر یکی از بزرگترین پیام آوراِن ابتکارات 
درهم گسیخته بود که قرن بیستم دودستی تحویل جامعه امروز داده 

است: یک عاشِق متنفر از تکنولوژی و یک مرتجع عشِق پیشرفت.
شومپیتر نخستین کسی نبود که با مشاهدات اجتماعی متوجه ظهور 
مارکس و  داری شد. کارل  کاپیتالیسم و سرمایه  بیدارِی  در  آشوب، 
را  آنچه  هر  که  دانستند  می  چیزی  را  کاپیتالیسم  انگلس  فردریش 
سخت است دوِد هوا می کند. توماس کارلیل نیز بر این باور بود که 
او  اما  کند.  مادیات می  و  پول  قربانی خداِی  را  بشریت  کاپیتالیسم، 
دیدگاهش را بهتر از دیگران بیان کرد و گفت که کاپیتالیسم، فراتر 
پا می کند  به  از ویرانی خالقانه«  از هر چیزی »طوفانی همیشگی 
که این طوفان هر چیز کهنه ای را در جهان زیر و رو می کند و راه 
جدیدی پیش روی بشریت می گشاید. او به خوبی دریافته بود که شما 

نمی توانید بدون ویرانی به خالقیت دست پیدا کنید.
درونِی  تناقض  عنوان  به  آنچه  هر  که  بود  باور  این  بر  مارکس 
کاپیتالیسم مشاهده می کند در یک اتوپیای سوسیالیستی حل خواهد 

شد. »جان مینارد
حکومِت  یک  طریق  از  امر  این  مدیریِت  بود  معتقد  نیز  کینز« 
خیراندیش، ممکن است. شومپیتر می گفت همه این آشوب ها نوعی 
منطق مخفی دارند. به گفته او، کارآفرین ها همیشه ابتکاراتی به خرج 
می دهند که به آنها در برابر رقبایشان مزیتی موقتی می بخشد. این 
رقبا  آورد، چراکه  به همراه خود خواهد  را  از آشوب  ابتکارات موجی 
تالش می کنند خودشان را با چشم انداِز جدیِد کسب و کار وفق دهند 
و موسسه ها نیز چیزهایی را دستکاری می کنند تا با حقایِق جدید 
هماهنگ شوند. کارآفرین ها به جای اینکه کارگر باشند، انقالبی های 
تاریخ هستند؛ مردمی که هر تعادلی را از تعادل خارج می کنند و آینده 

را به زیر سلطه خواسته ها و خیاالِت خویش فرا می خوانند.
در سال 2009 مجله اکونومیست تصمیم گرفت ستونی جدید در زمینه 
کسب و کار معرفی کند؛ قرار بود مدِل این ستون مانند ستون بریتانیا 

-Bagehot
آمریکا Lexington و اروپا Charlemagne باشد. اما چه 
اسمی باید روی آن می گذاشتند؟ یک بحث آتشین بر سر نامگذاری 

این ستون
در گرفت. برخی از نام »جیمز ویلسون« مؤسس روزنامه حمایت می 
کردند که هم تاجری موفق بود و هم به عنوان فردی نیکوکار شناخته 
می شد. )مجسمه مرمریِن او در که در البی مجله اکونومیست قرار 
دارد، تجارت آزاد و خوداتکایی را به همه اعضای تحریریه یادآوری 
برای  که  است  غیراحساسی  نامی  ویلسون  متأسفانه  اما  کند(.  می 
یادآور  ها  آمریکایی  برای  و  ویلسون«  »هارولد  یادآور  ها  بریتانیایی 
به  هیچکس  رگ  در  را  خون  نامها  این  و  است؛  ویلسون«  »وودرو 
و  آمد  همه  ذهن  به  زود  خیلی  شومپیتر  نام  اما  اندازد.  نمی  جریان 

یوزف آلویس شومپِیتر )آلمانی: 8 فوریه 1883- 8 ژانویه 1950( اقتصاددان و سیاسی دان اتریشی 
آمریکایی بود. او از تأثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود و لفظ »تخریب سازنده« را در علم اقتصاد 
باب کرد. او دکترای خود را در دانشگاه وین، به سرپرستی »اویگن بوم فن باورک« نظریه پرداز سرمایه 

اتریشی دریافت کرد.
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بالفاصله به آن رأی مثبت دادند. اگر دوران بعد از جنگ، عصر کینز 
باشد، دوره مدرن باید عصر شومپیتر باشد. کارآفرین ها وارد مرحله 
ای حیاتی شده اند. تغییرات با سرعت زیادی اتفاق می افتد و آشوب 
به وفور پیدا می شود. در دو دهه گذشته شاهد آشوب های بیشماری 
در طول  مبارزه  برای  تنها  نه  آشوبها  این  ایم؛  بوده  همه صنایع  در 
زندگی، ضروری بوده اند بلکه اغلب دارایی ها را به چیزهایی ممکن 
و مدل های کسب و کار را به زندان بدل کرده اند. آشوب های متعدِد 
از  نه  بزرگ  آشوبی  شوند:  می  اضافه  بزرگ  آشوب  به یک  کوچک 
از  بلکه  کرد  می  آن صحبت  از  مارکس  که  سنتی«  »جامعه  جنس 

جنس خوِد کاپیتالیسم.
در  که  هایی  شرکت  سوِم  دو  بگیرید.  نظر  در  را  آماری  مثال  چند 
فهرست 500 شرکت برتِر مجله فورچون در سال 1970 آمده بودند 
اکنون از این فهرست ناپدید شده اند. متوسط عمِر شغلِی مدیرعامل 
ها نیز بر اساس همان فهرست 500 شرکتِی فورچون، از 10 سال در 
سال 2000 به کمتر از پنج سال در امروز رسیده است؛ »لئو آپوتکر« 
کمتر از یک سال به عنوان مدیرعامِل هاولت-پاکارد مشغول به کار 

بود. متوسط عمِر شغلِی کارگران خرده فروشی در آمریکا 
بسیار کمتر و معادل سه سال است؛ آنها حتی یک چتر نجاِت طالیی 
هم ندارند. نرخ تغییِر رهبرِی شرکت های عمومی در آمریکا در دوراِن 
تا 2012  فاصله سال های 1965  در  به 40 درصد  دارایی  بازگشِت 
از  نیز  ساله  پنج  فرصِت  آن  در  بدنامی  تجربه  احتمال  است.  رسیده 
به  است:  رسیده  امروز  در  درصد   84 به   1994 سال  در  درصد   20
شرکت »نیوز« یا »بی پی« و یا شرکت »تایگر وودز« فکر کنید. در 
سال 1937 که رکود بزرگ رخ داده بود، متوسط عمر یک شرکت در 
S&P500 به 75 سال رسیده بود. اما این رقم تا سال 2011 به 18 

کاهش پیداکرده است.
فاصله  در  است.  کرده  ایجاد  را  بزرگ  بحراِن  دو  تاکنون   21 قرن 
سال های 2001 تا 2002، شعبه هایی از شرکت های پیشرو مانند 

»انرون«، »ورلد کام« و
»آرتور آندرسون« به کلی فروپاشیدند. در فاصله سال های 2007 تا 
2008 بانک سرمایه گذاری »برادران لمان« به کلی فروپاشید و جرقه 

بدترین بحران
اقتصادی در نیمه قرن را روشن کرد؛ به دنبال آن تریلیون ها دالر 
سرمایه به هوا رفت و »جورج دبلیو بوش« را که اصاًل احساساتی نبود 

و مشی بازار آزاد
بزرِگ  کارخانه  سه  از  تا  دو  مالی  تراز  به  وادار  کرد  می  دنبال  را 
اندازه  به  بود  گفته  بار  یک  شومپتیر  کرد.  آمریکایی  خودروسازِی 
شرکتهایی که روی زمین وجود دارد، همزمان شرکت هایی در حال 
پوسیدن در پای آنها هستند. حاال زمین باارزش تر از هر زمان دیگری 

است.

■ نیروهای عامل آشوب خالقانه

سه  است؟  کرده  پا  به  را  خالقانه  های  آشوب  طوفان  نیرویی،  چه 
ویژه  به  اطالعات  فناوری  است:  مهمتر  و  تر  برجسته  همه  از  مورد 
اینترنت، بازارهای مالی و جهانی شدن. هر یک از این موارد در نوع 
خود نیرویی است که می تواند زمین را به لرزه درآورد. حاال این سه 
مورد باهم، آشوبی بی سابقه به پا کرده اند. فناوری اطالعات همان 
عصر  در  ماشین  فناورِی  که  آورد  ارمغان  به  دنیا  برای  را  تغییراتی 
ویکتوریایی به همراه داشت. قدرت حسابگرِی کامپیوتری با سرعتی 
باورنکردنی در حال افزایش است. بر اساس برآوردهای مکنزی، حجم 
ظرفیت کامپیوتری که به ذخایر جهانی اضافه شده از 5 اکسافالپ 
است(  کامپیوتری  قدرت  گیری  اندازه  برای  معیاری  اکسافالپ  )هر 
در سال 2008 به بیش از 20 اکسافالپ در سال 2012 و حدود 40 

اکسافالپ در سال 2014 رسیده است.

از کاپیتالیسم  بار  شومپیتر یک 
به خوبی یاد کرد چراکه باعث 
شد ابریشم در عرض سه قرن 
نادر  تجمالتِی  کاالی  یک  از 
که صرفًا در اختیار ملکه ها قرار 
جایی  همه  کاالیی  به  داشت 
به  دختری  هر  که  تبدیل شود 
تلفن  کند.  پیدا  دسترسی  آن 
عرض  در  تنها  همراه  های 
های  بازی  اسباب  از  دهه،  دو 
بچه پولدارها به ابزار روزانه سه 
چهارم از کِل مردِم دنیا تبدیل 
با  درگذشته  که  چیزی  شد. 
شناخته  سرعت  انقالِب  عنوان 
اینترنت،  لطف  به  شد  می 
سرعتی چندبرابر پیدا کرد. تنها 
تلفن  تا  کشید  طول  سال   70
پیدا  راه  ها  آمریکایی  خانه  به 
سال   50 تنها  برق  برای  کند. 
تنها  اینترنت  اما  کشید.  طول 
سال  تا  برد:  زمان  دهه  یک 
کامپیوترهایی  تعداد   2010
از  بودند  وصل  اینترنت  به  که 
زمین  روی  های  انسان  تعداد 
هم  اینترنت  خوِد  شد.  بیشتر 
باورنکردنی در حال  با سرعتی 
تغییر است؛ این سرعت آن قدر 
عجیب و غریب است که گاهی 
به نظر می رسد مانند مهاجمی 
هر  و  کرده  حمله  ما  سوی  به 
جانمان  تا  است  مترصد  لحظه 
اینترنت  درگذشته  بگیرد.  را 
جنبه اجتماعی نداشت اما حاال 
تبدیل  اجتماعی  رسانه  به یک 
وابسته  میز  به  دیگر  و  شده 
تلفن  یک  است  کافی  نیست، 
باشید.  داشته  اختیار  در  همراه 
تکامل  مراحل  همه  اینها 
همه  امروز  هستند.  اینترنت 
اینترنت غوطه  در  اشیا  و  افراد 
ورند. کامپیوترهای کوچکی که 
اند  تعبیه شده  اشیا مختلف  در 
و  فیزیکی  دنیای  میاِن  شکاِف 
کنند  پر می  را  سایبری  دنیای 
و به این ترتیب وجهه ای پایان 
ناپذیر به اقتصاد اطالعات می 

بخشند.
کار  و  کسب  دنیای  قوانین 
به  ها  دهه  طول  در  بشر  که 
به  دوباره  بود  کرده  عادت  آن 
شده  نگاشته  اینترنت  دست 
تغییر  کلی  به  قدرت  موازنه  و 
پیداکرده است، قدرت از اقتصاد 
منتقل  جدید  اقتصاد  به  قدیم 
از  هایی  شرکت  است.  شده 

ناکجاآباد می آیند تا تمام جوانب صنایع را دگرگون کنند- آگهی های 
دسته بندی شده )کریگ لیست(، تماس های از راه دور )اسکایپ(، 
مغازه موسیقی )آی تیونز( کتابخانه هایی برای جست و جو )گوگل( 
فروشگاه های محلی )ای بِی( خدمات تاکسی )اوبر( و دالیل خوبی 
هم وجود دارد که ثابت می کند این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا 
خواهدکرد. شرکت های کوچک می توانند با اتصال به فضای »ابر« 
به کامپیوترهای بزرگ و ابررایانه ها متصل شوند؛ شرکت های محلی 
تنها با یک کلیک روی موس کامپیوترشان جهانی می شوند؛ شرکت 
هایی که هیچگاه دیده نمی شوند هم کافی است در یوتیوب یا توئیتر 
عضو شوند. در همین فاصله، اینترنت لویاتان ها را به کار گماشته تا 
به امورش رسیدگی و ظرفیت های بالقوه اش را بالفعل کنند. فروش 
ساالنه شرکت های گوگل، آمازون، فیسبوک و ایب ِی در پنج سال 
اما در  میلیارد دالر رسید.  باالی 1  به  اندازی شدند  راه  نخستی که 
 1 ساالنه  فروش  به  سال   20 از  بعد  گمبل  و  پراکتر  شرکت  مقابل 
میلیون دالر و بعد از 100 سال به فروِش رؤیایی 1 میلیارد دالر رسید. 

در اقتصاد جدید همه چیز دگرگون شده است.
سرمایه در کانون این آشوب قرار دارد، همانطور که در دوران مارکس 
قرار داشت. بازارها، پول بیشتری را نسبت به گذشته کنترل می کنند: 
طبق محاسبه موسسه شرکت سرمایه گذاری ایاالت متحده آمریکا، 
از  آمریکایی کنترل می شود  از سوی صندوق های  حجم پولی که 
135 میلیارد دالر در سال1980 به 15 تریلیون دالر در سال 2013 
رسیده است. موسسه های مالی نه تنها شرکت ها را برای گزارش 
فصل به فصل تحت فشار قرار می دهند بلکه هرچند وقت یک بار 
شوک هایی نیز به آنها وارد می کنند که حکِم زلزله های ویرانگری 
را دارد. مشکالتی که در فاصله سالهای 8-2007 برای اقتصاد پیش 
آمد، مسائل امنیتِی ویژه ای را به همراه داشت که بسیاری از شرکت 
ها را از اساس ویران کرد و باعث شد میلیون ها نفر شغلشان را از 

دست بدهند.
انقالب دیجیتال و بازارهای سرمایه به کمک یکدیگر سومین نیروی 
انقالبی را تشدید کرده اند: جهانی شدن. یکپارچه شدِن جهانی پی 
از  خود  اوج  به  و  گرفت  زیادی  سرعت   2007 تا   1980 های  سال 
اواخر قرن نوزدهم تا آن زمان رسید. بحران بزرگ اقتصادی که در 
فاصله سال های 2007 تا 2008 رخ داد، سرعت این یکپارچه سازی 
را برای مدتی کند کرد؛ این اتفاق به طور ویژه در بخش های مالی 
رخ داد چراکه بانک ها تالش می کردند ذخایر خود را افزایش بدهند 
اقتصاد جدید،  است.  آغاز شده  دوباره  گرفتن  این سرعت  اکنون  اما 
اقتصادی است که تولِد جهانی دارد: شرکت هایی مانند اسکایپ )که 
در استونی و توسط سوئدی ها و دانمارکی ها تأسیس شده( می توانند 
ناگهان به غول های اینترنتی تبدیل شوند. البته جهانی شدن، یک 
اصل طالیی در اقتصاد قدیمی نیز به شمار می آید. هرروز دهها هزار 
ثبت  به  مالت  در  و  َشود  دیده می  پاناما  پرچم  آنها  کشتی که روی 
رسیده اند با ضمانت لندن و کارگرانی از هر گوشه دنیا، کاالهایی را از 

یک گوشه دنیا به گوش های دیگر منتقل می کنند.
به چرخش  بیشتری  با سرعت  هرروز  تغییر  محرکه  نیروی  سه  این 
که  کند  می  تجربه  را  تکنولوژی  از  هایی  شبکه  گوگل  آیند.  درمی 
سرعت آنها 100 برابر بیشتر از پهنای بانِد معمولی است. »سیسکو« 
ثانیه  چند  در عرض  توانند  می  آن  جدیِد  مسیریاب های  کرده  ادعا 
ایاالت متحده  اندازه تمامی نسخه های کاغذِی کتابخانه کنگره  به 

آمریکا، جستجو کنند.
رشد سطح رفاه در آسیا به عنوان یکی از گوشه های پویای اقتصاد 
جهان باعث شده تریلیونها دالر پول به بدنه نظام مالی جهان تزریق 
شود و در نتیجه به منبع دیگری برای رشد و در عین حال ناپایداری 

تبدیل شده است.
یکپارچه سازی جهانی نیز که بعد از بحران سالهای 2007 و 2008 
»پانکاج  است:  شده  گرفته  سر  از  دوباره  اکنون  بود،  شده  متوقف 
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از  یکی  همچنین  و  استرن  کار  و  کسب  دانشگاه  استاد  گماوات« 
طرفداران سرسخِت جهانی شدن، معتقد است یکپارچه سازی جهانی 
بیش از آن که به پایان خود نزدیک باشد به آغاز کار نزدیک است. 
سرمایه گذاری خارجِی مستقیم تنها 9 درصد از کل سرمایه گذاری 
های ثابت را تشکیل می دهد، ترافیک اینترنتِی بین المللی نیز تنها 
20 درصد از کل ترافیک اینترنتی دنیا را به خود اختصاص داده است. 
»راید هافمن« مؤسس و عضو هیات مدیره »لینکدین« هشدار داده 
که هرچند مفاهیمی نظیر جهانی شدن و تکنولوژی ظاهراً زیاد مورد 
استفاده قرار می گیرند اما در مقایسه با تأثیر درازمدتشان، در حقیقت 

خیلی کم به آنها توجه شده است.
دنیا پیش از این نیز در بحران های پویایی به حیات خود ادامه داده 
است: از آن زمان که مارکس نگران بود هرچیز مادی، دوِد هوا شود 
با طوفان  تا زمانی که شومپیتر روی »ابدی بودِن تخریب خالقیت 
سرمایه« تأکید می کرد. انقالب صنعتی، اقتصادی با سرعت حلزون 
را تحویل گرفت و آن را به اقتصادی با سرعت یک لوکوموتیو تبدیل 
کرد. حتی شاید آن را به یک موشک تبدیل کرد: »والت روستو« یکی 
از اقتصاددان های پیشرفته در حوزه رشد اقتصادی از استعاره موشک 
برای توصیف جامعه صنعتی استفاده کرده است؛ از نظر او جامعه ای 

که صنعتی می َشود، پرتاب موشکی خواهد داشت.
آشوب بزرگ، پایه های کاپیتالیسم را به لرزه درآورد، اقتصاد ایاالت 
متحده آمریکا را به رکود کشاند و فاشیست ها را در آلمان، ایتالیا و 
اسپانیا به پیش راند. اما همانطور که »جان هگل« می گوید، انقالب 
های پیشین در عرصه تکنولوژی، مطابق با الگویی خاص پیش می 
ها  تکنولوژی  کانوِن  در  تأثیرگذار  ابداِع  یک  ناگهانِی  انفجار  رفتند: 
)نظیر بخار یا برق( همراه با تالش بی وقفه کارآفرین ها برای پیشبرِد 
زیرساخت ها، صنایِع پیشین را به گونه ای درمی آورد که تحت فرماِن 

تکنولوژِی جدید قرار بگیرند.
این بار قضیه کمی متفاوت است: تکنولوژِی دیجیتالی ممکن است به 
جای اینکه آرام شود و بعد ثبات پیدا کند، نوعی آشوب پایدار ایجاد 
کند. مهمترین قانون در عصر دیجیتال، قانون »مور« است که می 
گوید هر 18 ماه تا هر دو سال، یک بار تعداد ترانزیستورهایی که می 
توان به یک تراشه کامپیوتری وصل کرد، دو برابر می شوند. قانون 
مورد دنیای فناوری اطالعات را دگرگون کرده است؛ امروز، ظرفیت 
است(  موجود  آنها  تای  میلیارد   2 )که  همراه  تلفن  هر  اِی  محاسبه 
1000 برابر بیشتر از کِل موسسه ماساچوست در سال 1965 است و 

هزینه آن نیز یک میلیون اُِم آن به شمار می آید.
صنعت  سرعِت  با  خودرو  صنعت  اگر  بود  گفته  گیتس  بیل  بار  یک 
کامپیوتر پیشرفت می کرد، خیلی زود سوار بر خودروهایی می شدیم 
مایل  بنزین، 1000  لیتر  با یک  و  بود  دالر  تنها 25  آنها  قیمت  که 
مسافت را طی می کردند. امروز چنین رویداد بزرگی آغاز شده است. 
شرکت »اوبر« که در سال 2009 راه اندازی شده، به غولی جهانی 
تبدیل شده که درآمد آن تا سال 2014 معادل 18 میلیارد دالر بوده 
است؛ این شرکت در 48 کشور دنیا فعالیت می کند و همه این کارها 
را تنها به لطف پیشرفت تکنولوژی در صنعت تاکسیرانی انجام می 
دهد: اپلیکیشن ها برای شما این امکان را فراهم می کنند که تاکسی 
بگیرید و به راننده ها نیز این امکان را می دهند که از طریق نظام 
تولید  دنیا  به  گوگل  بشوند.  تبدیل  تاکسی  راننده  یک  به  مسیریابی 
خودروهایی است که می توانند بدون راننده حرکت کنند. چاپ سه 
انسان  بدِن  درونِی  های  اندام  که  کرده  ایجاد  را  امکان  این  بُعدی 
کاری  دفترهای  در  باهوش،  العاده  فوق  های  ربات  شوند.  چاپ  نیز 

حکومت می کنند و حتی می توانند امور داخلی را انجام بدهند.
تبدیل  بَرده ای مجازی  به  را  تقریبًا هر جسم فیزیکی  اشیا  اینترنت 
را  باستانی  جادوگراِن  تخیالِت  ترین  عجیب  طریق  این  از  و  کرده 
واقعیت  رنگ  و  زده  ِگِره  تخیلی  علمی  های  کتاب  نویسندگان  به 
به آن بخشیده است. درحالی که خودروها صف های طویلی پشت 

رانندگی  و  راهنمایی  چراغهای 
ها  ساختمان  اند؛  کرده  ایجاد 
به شکلی هوشمند دمای هوای 
خود را مطابق با تعداد آدم های 
هماهنگ  محیط  در  موجود 
بسته های هوشمنِد  کنند؛  می 
قرص برای بیماران فراموشکار 
می درخشند و با درخشش خود 
می  یادآوری  را  مصرف  زماِن 
بیمارستان  کِف  زمیِن  کنند؛ 
به محض اینکه فردی بیمار یا 
سالخورده به زمین می خورد و 
توانایی بلند شدن ندارد، به کادر 
بیمارستان اطاع می دهد؛ ابزار 
هوشمندی که همراه ما هستند 
و  شمارند  می  را  هایمان  قدم 
که  هایی  کالری  به  توجه  با 
مصرف کرده ایم به ما هشدار 
مجازی  دستیاران  دهند؛  می 
کارهای روزانه ما را دنبال می 
کنند و برای قرارهای کاریمان 

برنامه ریزی می کنند.
که  نمانده  روز  آن  تا  چیزی 
یک  بُعدی،  سه  چاپ  جای  به 
از  فیزیکی  بعدِی  سه  شیء 
بیاید. حتی چیزی  بیرون  چاپ 
تا آن روز نمانده که این چاپ 
سه بُعدی به فرماِن بشر تغییر 

شکل هم بدهد.

■ از کینز تا شومپیتر

تغییرات  این  توانیم  می  چطور 
شاید  کنیم؟  درک  را  آنی 
به  که  باشد  این  راه  بهترین 
جهانی  جنگ  از  بعد  دنیای 
دوم نگاهی بیندازید و ببینید از 
آن موقع تاکنون چه شکلی به 
خودش گرفته است. دنیای پس 
استوار  ستون  سه  بر  جنگ  از 
مدیریتی،  کاپیتالیسم  بود: 
دموکراتیک  سوسیال  سیاست 
قدرت.  محور  غرب  تعادل  و 
کاپیتالیسم مدیریتی راه را برای 
بازکرده  کارآفرینی  کاپیتالیسم 
سوسیال  های  سیاست  است؛ 
و  شده؛  متالشی  دموکراتیک 
اقتصادی  های  فعالیت  مرکز 
به  ناپذیری  اجتناب  شکل  به 
به  نوظهور  کشورهای  سمت 
این  است.  درحرکت  آسیا  ویژه 
تغییرات منجر به رهایی برخی 
است  شده  آشوبگری  دیوهای 
و  مدیریتی  های  سال  در  که 
دموکراتیک  سوسیال  هژمونی 

نابرابری، هویت سیاسی  دیوهای  ویژه  به  اند؛  بوده  زندان  در  غربی 
و یأس وجودی.

■ عصر کارآفرینی

دولت هایی که در دوره رکود بزرگ دستخوش آشوب شدند، کاپیتالیسم 
را سه  کاپیتالیسم  روح  مدیریتی کردند.  کاپیتالیسم  را جایگزین  آزاد 

»غوِل بزرگ«
تشکیل می دادند. غول کسب و کارهای بزرگ از اقتصاد در مقیاس 
های  بخش  بر  کافی  سلطه  تا  بردند  را  بهره  نهایت  گسترده  های 
صنعتی پیدا کنند: هفت خواهر صنعت نفت؛ سه سازنده بزرِگ خودرو 
ادعا  تجاری  های  اتحادیه  غول  کامپیوتری.  غوِل  دو  تلویزیون؛  و 
از کارگران  می کردند که صدای خفته کارگران هستند؛ 30 درصد 
ها  اتحادیه  به  متعلق  سوئدی  کارگران  از  درصد   80 و  آمریکایی 
جای  تا  که  بوده  این  نقششان  بزرگترین  دولتی  های  غول  هستند. 
ممکن خرج کنند تا رونقی به صنایع بخش خصوصی ببخشند؛ درواقع 
آ نها تالش کرده اند با تحریِک تقاضا، اقتصاد را به گردش دربیاورند 
های  واکنش  مردم  کنند.  ایجاد  سرمایه  و  کار  میان  هایی  توافق  و 
اقتصاددان  متفاوتی به قوانین غول ها داشتند. »جی کی گالبریت« 
بزرگ، خدا را شکر می کند که شرکت های بزرگ جای »کارآفرین 
ها به عنوان نیروی محرِک کارآفرینی« را گرفته اند. او پیروزمندانه 
نوشته است: »هیچ شخص خاصی به عنوان یک نابغه، سفر به ماه را 
برنامه ریزی نکرد. این کار یک سازمان و بروکراسی بود«. شومپیتر 
با اندوه فراوان در این باره معتقد است که کاپیتالیسم نیز مانند دولت، 
شکلی بوروکراتیک به خود گرفته بود. اما اکثر افراد بر این باور بودند 
که همه اینها تنها یک حقیقت ساده درباره جهان بوده است. »آوریل 
هریمن« از نسل بارونهای آمریکایی می گوید: »مردم در این کشور 
دیگر مقهوِر واژه هایی مثل »برنامه ریزی« نمی شوند... مردم این 
افراِد داخل کشور  اند که دولت همانند تک تک  حقیقت را پذیرفته 

باید برنامه داشته باشد.
بود.  نیز صادق  آمریکا  متحده  ایاالت  از  خارج  در  قضیه  این  مشابه 
به هرحال، کاپیتالیسم مدیریتی در اواخر دهه 70 میالدی، به دالل 
بینی به رکود تورمی  ها ضربه ای جدی وارد کرد. رشِد قابل پیش 
تبدیل شد. دولت ها ثابت کردند که کارآفرین های ناامیدکننده ای 
هستند: شرکت های دولتی مانند »بریتیش لیلند«  افراد بیشتری را 
کنند.  تولید  تر  کیفیت  بی  و  تر  بُنُجل  کاالهایی  تا  کردند  استخدام 
ارتشی از مبتکران به ویژه در صنایع مالی و کامپیوتری به راه افتاد که 
شرکت های صنعتِی قدیمی را قلع و قمع کرد. افکار عمومی کاماًل 
علیِه اتحادیه های تجاری شد و به قول »پائول رومر« از دستورهای 
اقتصادی »از دستورهای  رفته دریافتند که رشد  رفته  اقتصاددان ها 
غذایی بهتر ناشی می شود نه از ُپخِت بیشتر« عصِر مدیریت راه را 

برای عصر کارآفرینی باز کرد.
نشسته  جدید  کاپیتالیسِم  ماشیِن  راننده  صندلِی  روی  ها  کارآفرین 
بوروکراتیک  مدیرهای  که  همانطور  کنند؛  می  هدایت  را  آن  و  اند 
»کپ  بودند.  نشسته  قدیمی  کاپیتالیسِم  ماشیِن  راننده  صندلِی  روی 
در  کرده  ادعا  و  داده  انجام  ای  مطالعه  مشاوران  از  یکی  جمینی« 
سال 2010، تقریبًا نیمی )47 درصد( از مردِم ثروتمند دنیا کارآفرین 
هستند. این کارآفرین ها نه تنها خود را با تکنولوژی های مدرن و به 
روِز دنیا همگام کرده اند )اینترنت به آنها این امکان را می دهد که 
هر تکنولوژِی جدیدی را وارد کسب و کار خود کنند( بلکه باروحیه 
ضِد تأسیسی هم هماهنگ هستند. افرادی که مخالف شرکت های 
بوروکراتیک هستند اغلب به دنبال دنیای »استیو جایز« و »ریچارد 

برنسون« هستند.
واقعیت این است که غول های شرکتی همچنان حائز اهمیت خواهند 
بود. اینترنت که در هر شرایطی آشوب به پا می کند، هرروز بیش از 
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گذشته به تسخیر لویاتان ها درمی آید. اما روسای این شرکت ها برای 
اینکه زنده بمانند باید به جای اینکه مانند بوروکرات ها عمل کنند، 
نوکیا  شرکت  مثال،  برای  باشند.  داشته  ها  کارآفرین  مثل  اقداماتی 
به این خاطر از هم پاشید که سعی می کرد در دنیای جدید طوری 
رفتار کند که گویی همچنان در عصر کاپیتالیسم مدیریتی به سر می 
برد. شرکت های بزرگی که این روزها به غول های شکست ناپذیر 
تبدیل می شوند اغلب آن دسته ای هستند که مجذوب چیزهایی مثل 
فناوری اطالعات می شوند؛ در این بخش ها ابتکار حرف اول را می 
زند. هیئت های مدیره هم بدون هیچ احساس گناه یا پشیمانی، هر 
مدیری که نتواند در این مسیر حرکت کند را از گردونه کار خارج می 
کنند. در دهه 50 میالدی، دولت ها برای الگوی سرمایه گذارِی خود 
ناخودآگاه به دنبال شرکت های بزرگی مانند جنرال موتور می رفتند 

اما این روزها مستقیم به سراغ استارتاپ های کارآفرین می روند.
این نقل مکان از کاپیتالیسم مدیریتی به سمت کاپیتالیسِم کارآفرینی، 
با  خود  قراردادهای  نوع  در  کرده  وادار  را  ها  شرکت  از  بسیاری 
کارگران  بخش  مدیر  ویلیس«  »ارل  کنند.  تجدیدنظر  کارگرانشان 
امنیِت  »افزایش  گفت:   1962 سال  در  الکتریک  جنرال  شرکت  در 
از  حتما  زمان  آن  در  او  است«.  هدِف شرکت  ترین  اصلی  کارگران 
طرف نسل خودش حرف می زد. اما امروز شرایط تغییر کرده؛ »رید 
هستینگز« مؤسس و مدیرعامل نتفلیکس در روز افتتاحیه شرکتش، 
خطاب به کارگران گفت: »ما یک تیم هستیم نه یک خانواده«. و این 
را به عنوان فرهنگ شرکتش معرفی کرد؛ سپس به کارگرانش توصیه 

کرد از خودشان بپرسند:
»اگر یکی از افرادی که اکنون اینجا مشغول به کار است بخواهد این 
کار را برای شغلی مشابه در شرکِت رقیِب من ترک کند و من بخواهم 
برای ماندِن او در نتفلیکس مبارزه کنم، چه کسی خواهد بود؟ شاید 
ما باید تمام تالش خود را بکنیم تا بتوانیم ستاره ای برای این نقش 

داشته باشیم«.
شرکت ها به طور مرتب تالش می کنند وفادارترین افراد را به هسته 
مرکزی خود راه بدهند چراکه این هسته مرکزی نقش »دی ان ای« 
را در آن شرکت دارد. در این فاصله این دایره مرکزی در حال کوچک 
شدن است درحالی که دایره بیرونی به طور مرتب وسیعتر و بزرگتر 
می شود. اکثر این کارگران نیز یا موقتی هستند و یا کوتاه مدت و 

پاره وقت کار می کنند.
هم  مرکزی  هسته  در  افراد  وقتی  حتی  که  اینجاست  جالب  نکته 
عملکرد ضعیفی داشته باشند و به باری بر دوش شرکت تبدیل شوند، 
با نهایت ستم پیشگی از دایره کار حذف می شوند. بررسی ها نشان 
می دهد در دهه 60 میالدی، به طور متوسط هر نفر در 65 سالگی 
دست کم چهار کارفرما داشته است. امروز این رقم به هشت کارفرما 

در 30 سالگی رسیده است.

■ ملت های ورشکسته

خیزش بازارهای نوظهور یک تغییر رادیکاِل دیگر را به نمایش گذاشته 
است. در 40 سال گذشته، اصلی ترین فعالیت های اقتصادی مربوط 
به غرب بوده است، از رشدهای ناگهانِی اقتصاد تا ابتکار و کارآفرینی 
و مثبت اندیشی، همگی متعلق به غرب بوده است. امروز همه چیز 
وارونه شده است. بازارهای نوظهور با وجود همه آشوب ها و تنش 
در سال 2013 سهم 68 درصدی  اقتصاد جهان  در رشد  بازهم  ها، 
داشته اند. موسسه آکسفورد برآورد کرده که رشد تولید ناخالص داخلِی 
اقتصادهای نوظهور در چهار سال آینده 2.2 درصد بیشتر از اقتصادهای 
توسعه یافته خواهد بود. موسسه ای دیگر با عنوان BCG ادعا کرده 
 68 عنوان  جمعیت-  معادل   2020 سال  تا  تنهایی  به  اندونزی  که 
میلیون نفرِی بریتانیا- به طبقه متوسِط خود اضافه می کند. موسسه 
مکنزی پیش بینی کرده که تقریبًا نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی 

تا   2010 سالهای  بین  جهان 
دنیا  شهر   440 از  تنها   2025
ناشی  نوظهور  بازارهای  در 
شهرها  این  اکثر  شد؛  خواهد 
خواهند  کوچک  یا  متوسط  نیز 
بود. درحالی که هزاران میلیون 
های  سال  در  کننده  مصرف 
ملحق  متوسط  طبقه  به  آتی 
تلویزیوِن  نخستین  شوند،  می 
خانگی، یخچال فریزر، ماشین 
و بسیاری از لوازِم دیگر را برای 
خود خریداری می کنند و برای 
کردن  خرید  این  در  همیشه 
مدیرها  حاال  مانند.  می  وفادار 
باید خود را با تیانجین )چین(، 
پورتو آلگرو )برزیل( و جوماسی 

)غنا( هماهنگ کنند.
بازارهای  که  کشورهایی 
هر  دارد  قرار  آنها  در  نوظهور 
بلندپروازتری  روز شرکت های 
سال  در  کنند.  می  اندازی  راه 
2013 َمقِر 124 شرکت از میان 
بازارهای  در  برتر  500 شرکت 
تعداد  این  است.  بوده  نوظهور 
نسبت به ارقام سال 2008 چند 
برابر شده بود. شرکت »هایر« 
تولیدکننده  بزرگترین  به  چین 
لوازم خانگی در دنیا تبدیل شده 
است؛ »هوآوی« نیز بزرگترین 
تجهیزات  کننده  تأمین 
شرکت  است.  کامپیوتری 
موفق  مکزیک  در  »بیمبو« 
بازار  به  را  خود  کاالهای  شده 
بفرستد.  آمریکا  متحده  ایاالت 
سهم  که  کرده  برآورد  مکنزی 
تا سال 2025،  این شرکت ها 
خواهد  درصدی   45 افزایش 
داشت و چین به خانه اول غول 
های شرکتی تبدیل خواهد شد 
یعنی از ایاالت متحده آمریکا و 

اروپا نیز پیشی می گیرد.
همچنین  نوظهورها  دنیای 
زمینه  در  غرب  پولِی  انحصاِر 
چالش  به  نیز  را  ابتکارات 
کشیده است. بزرگترین شرکت 
سمت  به  چندملیتی  های 
می  حرکت  نوظهور  بازارهای 
شهرهایی  سمت  به  کنند: 
که  بنگلور  و  شانگهای  مانند 
شهرت یافته اند. آنها به مکان 
الکترونیکی«  »شهرهای  های 
شهرت یافته اند. درواقع آنها به 
مکان های منظمی در دِل بی 
نظمی و آشوب تبدیل شده اند 
امکانات  و  تجهیزات  تمامی  و 

برای پژوهش و توسعه به سمت آ نها روانه می شود. برخی از این 
مراکز، غول های بزرگ و باورنکردنی ای هستند مانند مرکز سالمِت 
جنرال الکتریک و مقِر سیسکو در شرق که هر دو در بنگلور هستند و 
یا مرکز پژوهش و توسعه مایکروسافت که در پکن قرار دارد. شرکت 
به  و  پرند  می  غربی  های  سِر شرکت  روی  از  نوظهور  دنیای  های 
سودهای کالن به ویژه به کمک پول های موبایلی )پرداخت ها و 
جابه جایی های پولی با موبایل( دست پیدا می کنند: مثاًل در کنیا، 
58 درصد از افراِد بزرگسال حساب بانکی ندارند و 60 درصد از افراد 

از سیستم های پرداخِت موبایلی استفاده می کنند.
آنها تعادِل فرهنگ صنعتی را به هم زده اند: بالیوود ساالنه یک هزار 
و100 فیلم برای 3 میلیارد و 600 میلیون مخاطِب خود تولید می کند 
درحالی که هالیوود تنها 600 فیلم برای 2 میلیارد و 600 میلیون نفر 
تولید می کنند. مهمترین نکته این است که آنها از خدمات و تولیداتی 
بهره می برند که جدید و فوق العاده ارزان است درحالی که رقبای 
غربی از این مورد برخوردار نبودند. مثال آنها کامپیوترهای 300 دالری 
و تلفن همراه های 30 دالری را در اختیار افراد جامعه خود قرار می 
از 2 ِسنت 55 در دقیقه را سرتاسر  باارزش کمتر  دهند که خدماتی 

کشور ارائه می دهد.
مورد  نیز  دیگری  خاِص  های  حیطه  در  جویانه  صرفه  انقالِب  این 
هزار دالر جراحی   3 با  تنها  »ِدوی شتی«  است.  قرارگرفته  استفاده 
قلب انجام می دهد درحالی که در ایاالت متحده آمریکا این کار با 
رقمی بین 20 هزار تا 100 هزار دالر انجام می شود و جالب تر اینکه 
است.  آمریکایی  های  بیمارستان  بهترین  اندازه  به  آن  موفقیِت  نرِخ 
هند  در  است.  درآورده  سر  هرم  انتهای  از  نیز  درخشانی  های  ایده 
ابداع  فریزی  یخچال  نوعی  پراجاپاتی«  »مانسوخ  نام  به  سفالگری 
ُرس  خاِک  از  کاماًل  یخچال  این  دارد؛  نام  یکول«  »میت  که  کرده 
کارآفرین  نیز  کنیا  در  کند.  نمی  مصرف  برقی  هیچ  و  شده  ساخته 
ها وسیله ای را ابداع کرده اند که دوچرخه سواران می توانند از آن 
استفاده کنند و همزمان با پدال زدن، موبایل خود را نیز شارژ کنند. 
به کمک  تنها  باتری بسازد که  نوعی  فیلیپین فردی موفق شده  در 
روشن  برای  موردنیاز  انرژی  نور خورشید،  و  بطری های پالستیکی 
نگه داشتن المپ های کلبه ها را فراهم می کند. در پرو که وضعیت 
رطوبت و بارندگی به گونه ای عذاب آور است، مهندسی در دانشکده 
نوعی بیلبوردهای تبلیغاتی طراحی کرده که می تواند هوای مرطوب 

را به آب نوشیدنی تبدیل کند.
نه  زمانی  است.  شده  کارآفرینی  انقالِب  گرفتاِر  نیز  نوظهور  دنیای 
در بخش  امن  رویای شغلی  نوظهور،  بازارهای  در  چندان دور مردم 
پروراندند.  می  سر  در  را  چندملیتی  بزرگ  های  شرکت  یا  خدمات 
یا می  و  دارند  را  استارتاپ  به یک  ملحق شدن  رویای  اکنون همه 
خواهند خودشان استارتاپی را راه اندازی کنند. کارآفرین های جوانی 
را می بینیم که در دنیای نوظهورها فعالیت می کنند. آنها شبکه ای 
قوی از کارآفرین ها را برای خود خلق کرده اند و در قالب گروه ها و 
کلوپ های مختلف فعالیت می کنند. آنها حتی سیلیکون ولی ها خود 
را دارند، به ویژه بنگلور و شانگهای در این زمینه بسیار پیشرفت کرده 

اند. هرروز تعداد کارآفرین هایی از این دست بیشتر می شود.

■ مرِگ مشکوِک سوسیال دموکراسی

همزمانی خیزِش کاپیتالیسِم کارآفرینی و تغییر تعادِل قدرت از دنیای 
قدیمی به دنیای جدید، تهدیدی برای برندهای سیاسی شده که سال 
های گذشته و حتی پس از دوران جنگ در غرب حرف اول را می 
زده است. این رویداد ریشه در نوعی اجماع و اتفاق نظر دارد: سازمان 
سرمایه  اقتصاد  های  تکه  داشتند،  سلطه  جوامع  بر  که  بزرگی  های 
برنامه  به  دست  اجتماعی،  ثباِت  خاطر  به  و  کردند  تقسیم  را  داری 
ریزی زدند. »بیل کلینتون« و »تونی بلر« به اجماع خوبی دست پیدا 
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کردند درحالی که آنها بعد از فعالیت های »مارگارت تاچر« و »رونالد 
بزرگ  آشوب  اما  آمدند.  می  کار  روی  افکنی  تفرقه  برای  ریگان« 
هم  را  سیاست  بخشیده،  اقتصاد  به  تازه  شکلی  که  اندازه  همان  به 
دست کاری کرده و شکلی جدید برای آن طراحی کرده است. وارثاِن 
امروِز اسطوره ای دموکراتیِک جدید و کارگِر جدید بیش از آن که به 
دنبال برنامه ای برای رام کردِن این آشوبها باشند، غرق در خاطراِت 

نوستالژیکی هستند که در دنیای جدید برای همیشه گمشده است.
نظمی که از پیش حاکم بود دیگر موردحمایت نیست. انتخابات نوبتی 
انتخابات  میزان   2011 تا   1980 های  سال  بین  افتاده:  مد  از  دیگر 
کاهش  درصد   11 متوسط  طور  به   OECD کشورهای  در  نوبتی 
یافته است. بریتانیا به عنوان نخستین کشوری که حوزه انتخابیه طبقه 
کارگر به شکلی توده وار دارد تنها 57 درصد از طبقات پاییِن اجتماعی 
در انتخابات 2012 شرکت کردند. عصر ویکتوریایی دوباره زنده شده 
اما این بار به شکلی نوین. عضویت در احزاب در دنیای توسعه یافته 
بریتانیایی ها در حال حاضر  از  تنها 1 درصد  در حال کاهش است: 
عضو احزاب سیاسی هستند درحالی که در سال 1950 بیش از 20 
درصد از مردم در احزاب سیاسی عضو بودند. درواقع این احزاب، دیگر 
ریشه خود را در جامعه مدنی از دست داده اند و به جای آن به طبقات 

سیاسِی ضعیف و بی ریشه
دولت  برابر  در  معمولی  مردِم  دیگر  سیاستمداران  اند.  شده  تبدیل 
نیستند بلکه دولت را در برابر مردِم معمولی قرار می دهند. دراین بین، 
واکنشی که ناگزیر شکل می گیرد، خیزش ضد سیاسی هاست. علیه 
سیاست و ضد سیاست بودن، این روزها فرهنگ عمومی را شکل می 
دهد. »جان استوارت« و »استیون کولبرت« موفق شده اند حسابی 
سیاستمداران را دست بیندازند و از این طریق شغلی برای خود دارند. 
اجرا می کند مخاطب  برنامه ای ضد سیاست  بار  برند« هر  »راسل 

بیشتری را برای خود دست و پا می کند.
اینها حتی به خوِد سیاست هم شکلی تازه بخشیده است: ناسیونالیست 
با  تنها  بریتانیا  در  فاراژ«  »نیجل  و  سالموند«  »الکس  مانند  هایی 
صحبت کردن علیه قدرت برای مردم، چشم انداز جدیدی برای دنیای 

سیاست ترسیم کرده اند. 
است: دولت  ناآرامی شده  و  نوسان  از هرزمانی، دچار  بیش  سیاست 
ها تقال می کنند که زنده بمانند، محبوبیِت آنها دوِد هوا می شود و 
کنشگران سیاسِی جدید، نظاِم موجود را به چالش می کشند. اقدام در 
میاِن اکثریت برای دولت ها بسیار دشوار شده است. همان طور که 
»موسی نعیم« در کتاب خود با عنوان »پایان قدرت« گفته، از میان 
34 عضِو OECD در حدود 30 عضِو آن، رئیس دولت مورد مخالفت 
های مجلسی قرار می گیرد که از سوی یک اپوزیسیون رهبری می 
شود. احزاب جدید مانند ستاره های دنباله دار روی صحنه ظاهر می 
شوند؛ آنها قدرت خود را از نارضایتی های موجود می گیرند و تنها 
تخصصشان ایجاد آشوب و اعتراض است؛ درواقع آنها هیچ مهارتی 

در حل خالقانه مشکالت و ایجاد تغییر ندارند.
نفرِت عمومی  میان  است  تنگنای غریبی  این وضعیت هم  دستاورد 
اروپایی،   2014 انتخابات  در  معترض  احزاِب  رسمی.  سکوِن  و 
دستاوردهای خوبی در سرتاسر اروپا داشتند: جبهه ملی با 25 درصد 
از آرا در فرانسه جایگاه نخست را به دست آورد. حزب مستقل بریتانیا 
و  سوئد  در  آورد؛  دست  به  را  نخست  جایگاه  بریتانیا  در   )UKIP(
دانمارک نیز احزاب پوپولیست، دستاوردهای خوبی داشتند. اما جالب 
است که حکمران ها در بروکسل طوری رفتار می کردند گویی هیچ 
اروپایی  نیافتاده است. آنها به »ژان کالد جانکر« دولت مرِد  اتفاقی 

برای ریاست در کمیسیون اروپایی رأی دادند.
ایاالت متحده آمریکا شاهد جنبش های اعتراضِی آتشینی بوده که 
در قالب جنبش »تی پارتی« ظاهر شده و نظام سیاسی را دگرگون 
کرده است. سال 1958 بود که 73 درصد از آمریکایی ها گفتند به 
دولت در واشنگتن اعتماد دارند و اجازه می دهند »هر کاری صحیح 

برای  خواه  بدهد«  انجام  است 
در  اما  مواقع.  اکثر  یا  همیشه 
از  درصد   10 تنها   2013 سال 
در  داشتند.  نظری  چنین  مردم 
سال 2014 نیز تنها 7 درصد از 
مردم گفتند از نظِر آنها کنگره 
کارش را به درستی انجام می 
نظاِم سیاسی  به هرحال،  دهد. 
و  کسب  نظام  با  همیشه  مثِل 
کار ادامه پیدا می کند. احساس 
می  که  دارد  وجود  روزافزونی 
ایاالت  هم  و  اروپا  هم  گوید 
از تصمیم  متحده آمریکا عاجز 
بود؛  خواهند  مهم  های  گیری 
و  ذینفع  های  گروه  درواقع 
کنند.  فلج می  را  آنها  قدرتمند 
آنها در مقابل تالش می کنند 
روی رویه های سیاسی تمرکز 
موفقیت  نیز  کار  این  که  کنند 
چیز  همه  بود:  نخواهد  آمیز 
و  است  بزرگ  آشوبی  مهیای 
به نظر می رسد این آشوب در 
کالبدی خشمگین اما پوپولیست 

نمایان می شود.

قفس  از  اهریمن  سه   ■
پریدند

رهایی  به  منجر  بزرگ  آشوب 
شده  دنیا  در  اهریمنی  دیِو  سه 
توانند  می  شیاطین  این  است؛ 
این  موتوِر  به  جدی  آسیبی 
آشوب ها یعنی به نظام سرمایه 
اینها  درواقع  کنند؛  وارد  داری 
منجر به آشوب در آشوبگر می 

شود.
خیزِش  شیطان،  نخستین 
و  رفاه  تمرکز  است:  نابرابری 
سطحی  به  غرب  در  آسایش 
رسیده که از اواخر قرن نوزدهم 
آن  شاهد  بیستم  قرن  اوایل  و 
 10 حاضر  حال  در  ایم.  نبوده 
درصد از جمعیِت آمریکا کنترِل 
از  درصد   70 رفاِه  و  سرمایه 
اختیار  در  را  کشور  این  مردِم 
رقمی  همان  دقیقًا  این  دارد. 
نیز   1870 سال  در  که  است 
آمریکایی ها با آن مواجه بودند. 
در اروپا این رقم به میزان خیلی 
جزئی کم شده و به 63 درصد 
رسیده، اما به هرحال در همان 

مسیر درحرکت است.
دالیل زیادی برای افزایش این 
نابرابری وجود دارد، از افزایش 
بازگشت سرمایه )توضیحی که 

»توماس پیکتی« اقتصادداِن بزرگ ارائه کرده( گرفته تا کاهش نرخ 
مالیات، این وضعیت را پدیده آورده است. اما بخشی از توضیح، در دل 
آشوب بزرگ قرار دارد: پاداِش ابداعاِت تکنولوژیکی با شکاف جمعیتی 
در ارتباط است. ستاره های بزرگ، پاداش های بزرگی بابت استعداد 
خود دریافت می کنند که بخشی از آن نیز به لطف ترکیبی از ابداعاِت 
تکنولوژی )که پاداِش مغزها و ابداعات را افزایش می دهد( و جهانی 
شدن )که بازار را گسترش می دهد( است. اکثریت کارگران به خاطر 
دستمزدهای خود تحت فشار قرار دارند. میانگیِن استاندارد زندگی در 
است.  بوده  راکد  تاکنون،  از دهه 70 میالدی  آمریکا  ایاالت متحده 
از جمعیت سرایت  از 10 درصد  اروپا، به بیش  بیکارِی ساختاری در 
کرده است. اما دالیل هرچه باشند، تأثیری که روی جامعه گذاشته 
که  آمریکایی  ژورنالیست  یلند«  فر  »کریستیا  است.  لمس  قابل  اند 
بعداً سیاستمدار شد، به این پدیده »عصر نخبگان« می گوید. »تایلر 

کوان« اقتصاددان، این پدیده را »برترِی متوسط« می گوید. 
این خیزش نابرابری، ریشه های نظام سرمایه داری را خشکانده است: 
نابرابری تنها زمانی مشروع به نظر می رسد که مردم احساس کنند 
فرصتی برای جلو افتادن هم دارند. اما بسیاری از مردم تصور می کنند 
نظام چنین فضایی را برای آنها فراهم نمی کند. رنج و زحمت آنها 

هرروز بیشتر می شود و در مقابل
حاضر  حال  در  گوید:  می  پیکتی  کنند.  می  دریافت  کمتری  پاداش 
متوسط درآمِد والدیِن یک دانشجوی دانشگاِه هاروارد بیش از 450 
هزار دالر در سال است؛ دانشگاه هم هر آنچه در توان دارد انجام می 
دهد و به این رویه دامن می زند. شرکت ها هرروز پول بیشتری برای 

بازارهای خصوصی به دست می دهند که
به ناچار تنها به گروه خاصی سود می رساند و درنهایت به نفع عموِم 

مردم نخواهد بود.
نابرابری به طور همزمان مردم ساالری و شایسته ساالری  افزایش 
را هدف قرارداده و باعث ریشه کنِی آن می شود. »لوئیس برندیس« 

قاضِی بزرگ دادگاه
داشته  دموکراتیک  ای  جامعه  توانیم  می  ما  گوید:  می  آمریکا  عالِی 
داشته  کم  ای  عده  دستان  در  متمرکز  رفاهی  توانیم  می  یا  باشیم 

باشیم. اما نمی توانیم
هر دو را داشته باشیم.

این تناقض در دوره پس از جنگ حاصل شد؛ زمانی که اقتصادها در 
حال رشد بودند، فرصت های تحصیلی روبه افزایش بود و نابرابری 
اوج خود  به  نابرابری  امروز که  اما در دنیای  بود.  نسبتًا فشرده شده 
رسیده و دولت ها اسیِر پوِل نقد شده اند، افراد ثروتمند می توانند با 
پول خود نفوذ سیاسی برای خودشان بخرند و با افراد و شرکت های 
موارد  این  فشار  زیر  معمولی  افراد  که  درحالی  کنند.  البی  مختلف 
قرار می گیرند و نسبت به دنیای سیاست بدبین می شوند. »برادران 
تا  کردند  توزیع  پول  دالر  میلیون  در سال 2012 حدود 400  کاچ« 
اوباما را فریب بدهند. یک نظرسنجی در سال 2011 به این  باراک 
نتیجه رسید که تنها 17 درصد از آمریکایی ها باور داشتند دولت با 
نتیجه ای  این در مهِد دموکراسی،  آنها کارکرده است و  »رضایت« 

شگفتی آور است.
کاپیتالیسم  است.  بارمصرف  یک  کارگراِن  بازگشِت  شیطان،  دومین 
یقه  بود:  آورده  ارمغان  به  شغلی  امنیت  نوعی  خودش  با  مدیریتی 
سفیدها تمام مدِت عمر خود را برای جنرال موتور در دیترویت یا فیات 
اتحادیه تجاری  اما در دهه 80 ، هر آنچه  ایتالیا کار می کردند.  در 
برای مراقبت و نگهداری از مشاغل بود در بخش خصوصی ویران شد. 
حاال این ناامنی به شغل های ذهنی نیز سرایت کرده و حتی بخش 
های دولتی را نیز با خود به قهقرا برده است. بخش خرده فروشی، 
تصویری از آینده به دست می دهد. بر اساس گزارش های نیویورک 
تایمز، در دو دهه گذشته، خرده فروش ها باعث کاهش سهم کارگراِن 
تمام وقت از 70 درصد به 30 درصد شده اند. عواقب این اتفاق برای 
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کارگران در بهترین حالت، کاهش منافع و ساعت های کارِی قابل 
پیش بینی است؛ اما در بدترین حالت آنها شغل خود را از دست می 

دهند و اغلب مواقع نیز یک ماشین جای آنها را می گیرد.
افزایش کارگراِن یک بارمصرف، درواقع تغییری است که در ماهیت 
افکار  تابش  در  است. شغل ها عمومًا  ایجاد شده  و طبیعت مشاغل 
مدیریتِی جدید و تکنولوژی های جدید، نظم دوباره ای می گیرند. 
باشد. در یکی  به خودی خود نوعی مشکل  تواند  تنظیِم دوباره می 
از شرکت های فرانسوی، زمانی که بخش مدیریتی را تغییر دادند و 
پشت  چندین خودکشی  دادند،  کاهش  را  بخش  آن  کارِی  نیروهای 
تا 2008  فاصله سال های 2007  در  فاجعه  این  افتاد.  اتفاق  سرهم 
به خودش خنجر  کاری  میاِن یک مالقاِت  در  آنها  از  یکی  داد.  رخ 
زد )البته نجات پیدا کرد(. زنی نیز خودش را از پنجره دفتر کاری در 
طبقه پنجاهم به پایین پرت کرد. او پیش از این کار، در ایمیلی به 
پدر خودش نوشته بود: »من تصمیم دارم امشب خودم را بکشم... من 

نمی توانم این نظم جدید را در شرکت بپذیرم«.
تغییرات عمقی هستند. شغل  از  ای  نشانه  اغلب  تنظیم های مجدد 
ها از دفاتر کاری خارج شده اند و حاال به تمامی جنبه ها و لحظه 
های زندگِی ما حمله می کنند. مردم اغلب تشخیص نمی دهند چه 
زمانی مشغول کارند و چه زمانی دیگر کار نمی کنند. کارهای مرتبط 
با دانش به سرنوشت کارهای تولیدی در یک قرِن پیش دچار شده 
است. البته این مسئله باعث پیشرفت در برخی از بخش های کسب و 

کار شده است. اما درعین حال موجی از نارضایتی به همراه خود
داشته است. شغل ها به مسئله ای پیچیده برای کارگران تبدیل شده 

و نمی توانند آن را از لحظات زندگی خود جدا کنند.
خیزش ماشین های هوشمند این رویه را تشدید کرده است. »کرت 
پیش  نوازنده«  »پیانوی  عنوان  با  خود  رمان  نخستین  در  وونگات« 
بینی کرده بود که صنعت یک روز به یک »آدم دهاتِی شگفت انگیِز 
ماشینی« تبدیل خواهد شد. او در رمان خود، قصه ناکجاآبادی را می 
َیدی  کنار کارهای  در  را  ماشین ها کارهای ذهنی  آن  در  گفت که 
ابرکامپیوتر به نام »اپیکاک چهارده« تمامی  انجام می دهند و یک 
تصمیمات را می گیرد. تعداد بسیار کمی از مدیرها و مهندس ها با 
این هدف که تخصص و مهارت خودشان را عملی کنند، استخدام می 
شوند. بسیاری از مردم نیز گویی در دنیایی کوچک زندگی می کنند 
که در آن کارشان را انجام می دهند، پای تلویزیون می نشینند و مانند 

خرگوش ها نیز زاد و ولد می کنند.
آکادمیسین های  از  نفر  دو  »اندرو مکافی«  و  برایانلفسون«  »اریک 
کنند  می  ادعا  ها  ماشین  با  مسابقه  در  تی  آی  ام  دانشگاه  برجسته 
چیزهایی فرماِن اقتصاِد نوین را در دست گرفته اند که همزمان باعث 
ایجاد نابرابری و رکوِد انبوه می شود. مبتکران به خاطر تولید ابزارها 
و اپلیکیشن های هوشمند، پاداش های بسیاری دریافت کرده اند. اما 
این ماشین ها باعث کاهش تقاضا برای کارهای معمولی نیز شده اند. 
پژوهشگران از دانشگاه آکسفورد بر این باورند که نیمی از شغل های 
آمریکایی در معرض »خطر جدی« قرار دارند و در عرض یک تا دو 

دهه آینده، ربات ها می توانند این شغل ها را از انسان ها بگیرند.
سومین شیطان نیز افزایش هویت سیاسی است. عجیب ترین شکِل 
ها  داعشی  مانند  بنیادگرایانی  دنیای  در  توان  می  را  سیاسی  هویت 
مشاهده کرد که به دنبال به کرسی نشاندِن خالفت خودشان هستند. 
البته نمونه های کمتر افراطی از هویت سیاسی نیز وجود دارد که در 
انواع آن  از  ناسیونالیسِم اسکاتلندی یکی  دیگر نقاط دنیا رواج دارد. 
ناسیونالیسم  برای خودش توجیه کند.  را  است که سعی دارد قدرت 
روسی نیز ترکیبی از خصومت با غرب و وابستگی به نیاکان در دنیایی 
ساده است. هرچه نظام سرمایه داری بیشتر تحت تأثیر منطِق آشوب 
یا  ناسیونالیسم  مانند  قدیمی  عقاید  به  بیشتر  مردم  گیرد،  می  قرار 

هویت های دینی و قومی پناه می برند.

■ چه کار می توان کرد؟

گرفتار  کار  و  کسب  دنیای 
نوعی آشوب شده است و سطح 
آن به اندازه موسیقی هایی که 
در فروشگاه ها پخش می شود، 
 CNBC است.  یافته  تقلیل 
آشوبگر«  »فهرست  هرسال 
منتشر  شرکتی   50 از  را  خود 
انداز کسب  که چشم  کند  می 
و کار را متحول کرده اند )سه 
 2014 سال  در  برتر  شرکت 
ایکس«،  »اسپیس  ترتیب:  به 
را  شرکتی که می خواهد شما 
در  اجتماعی  و  بفرستد  به فضا 
»واربی  کند.  اندازی  راه  مریخ 
ماشین  حوزه  در  که  پارکر« 
می  کار  چشمی  پوشش  های 
رسا  صدایی  »اتسی«  و  کند. 
کوچک(.  صنعتگراِن  برای 
شرکت های اینترنتی ای وجود 
دارند که هرسال جشنواره هایی 
برای آشوب برگزار می کنند و 
و  کوچک  های  استارتاپ  اکثر 
می  شرکت  آن  در  نیز  بزرگ 
نیروهای  و  دانشجویان  کنند. 
برای  هایی  ایده  با  نفس  تازه 
آیند  می  میدان  به  آشوبگری 
و این مسئله حتی به واحدهای 
سرایت  نیز  ها  دانشگاه  درسِی 

پیدا می کند.
کاماًل واضح است. الزم است به 
خاطر داشته باشیم که آشوب با 
خیزِش خود، هزینه های گزافی 
را به بار می آورد، این هزینه ها 
آشوب  قربانیان  دوش  بر  فقط 
البته  )که  شود  نمی  تحمیل 
زندگی  هویِت  است  ممکن 
دست  از  ماجرا  این  در  را  خود 
به صورت  جامعه  بلکه  بدهند( 
قربانی می شود و طاقت  کلی 
خود را از دست می دهد. عادت 
های همیشگی از میان می رود 
و عادت های عجیب و غریِب 
جدیدی روی کار می آید. همه 
را  خود  تحمل  و  صبر  مردم 
»جارون  دهند.  می  دست  از 
کامپیوتر  دنیا  دانشمنِد  النیر« 
در  »مردم  گفته  بار  یک 
های  مور، مگس  قانون  مرهِم 
در  مردم  هستند«.  سرگردانی 
همان  حکِم  هم  آشوب  مرهِم 

مگس ها را دارند.
پاداشی  به  بتوانید  اگر  البته 
مشخص و ملموس دست پیدا 

قرار  اگر  را خواهد داشت:  ارزشش  تغییر  برای  پرداخِت هزینه  کنید، 
باشد به شغلی بهتر دست پیدا کنید می توانید از خانه ای که در آن 
زندگی می کنید دست بکشید و به خانه ای دیگر بروید. اما اگر قرار 
دغدغه  همان  دقیقًا  مسئله  این  چطور؟  برسید  آشوب  به  تنها  باشد 
ای است که جمعیِت جهان امروز با آن رو به رو است. نارضایتی از 
وضعیِت موجود در حال افزایش است. طبقه متوسط در حال فروپاشی 
است. فرقه های سیاسِی افراطی به قدرت می رسند. هیجان و ناآرامی 
به جز الینفِک زندگی تبدیل شده است. دیگر کسی نگراِن طوفاِن 
مارکسیسم یا ناسیونالیسم نیست. آشوب و رکود وضعیتی فاجعه بار 

ایجاد کرده است.
آرام شود؟ سه راه حل  تا شرایط قدری  انجام داد  چه کار می توان 
مطرح شده است. اما متأسفانه آنها نیز اشتباه هستند. نخستین راه حل 
می گوید ترمِز همه این نابودی های خالقانه را بکشیم. درواقع این 
فلسفه ای است که بخش های مختلِف راست و چپ را باهم متحد 
می کند. »فرانسوا اوالند« با افزایش مالیات برای ثروتمندان، راه را 
مرزهای  تقویت  دنبال  به  خواهان  جمهوری  کرد.  باز  ها  برای چپ 
جنوبی هستند. جبهه ناسیونال فرانسه و UKIP در بریتانیا به دنبال 
خروج از اتحادیه اروپا و محدودیِت مهاجرت هستند. اما اگر پای خود 
اید  کرده  وارد  آسیب  اقتصادی  رشِد  به  تنها  بگذارید  ترمز  روی  را 
بیکاری به شکل  با  باشید. فرانسه  پایان داده  به آشوب  اینکه  بدون 
انبوه، کاهش رشد اقتصادی و بی ثمرِی بخش دولتی دست و پنجه 
نرم می کند: اگر به دنبال کارآفرینی فرانسوی هستید بهتر است به 
از  محافظت  باشید.  او  دنبال  به  نیویورک  یا  لندن  در  پاریس  جای 
می  ایجاد  عدیده  مشکالتی  نیز  مهاجران  برابر  در  مادری  سرزمیِن 
کند، مشکالتی مثل از دست رفتِن سرمایه ها و کمبود نیروی کار؛ 
باز کردِن  برای  راهی  تکنولوژی های جدید  است که  در حالی  این 

درهای بسته ندارد.
دومین راه حل، بر قدرت کاِر تحصیالت تأکید دارد. این یک راه حِل 
راه  این  درواقع منطق  است.  بیکاری  رفِع مشکالِت  برای  کالسیک 
حل می گوید بهترین راه، سرمایه گذاری روی تحصیالت افراد است 
تا بتوانیم آنها را به سمت مشاغل جدید هدایت کنیم. البته بخشی از 
این ماجرا صحت دارد: بیکاری در افرادی که مدارک دانشگاهی دارند 
اندازه  از  این راه حل، بیش  اما به هرحال  افراد است.  از سایر  کمتر 
خوش بینانه است. تبدیل کردِن معدن کاران 40 ساله به متخصص 
های آی تی کاری بسیار دشوار و تقریبًا غیرممکن است و عالوه بر 
آن چندان هم ترغیب کننده نیست. موِج جدیِد ابتکارات فناورانه نشان 
می دهد که کارهای ذهنی را هم به اندازه کارهای یَدی تحت تأثیر 

خود قرارداده و این بسیار ناراحت کننده است.
سومین راه حل بر وجداِن سرمایه داران و کاپیتالیست ها تأکید دارد. 
 ،)SCR( شرکت ها باید مسئولیت های اجتماعی را نیز به کار بگیرند
افراد ثروتمند باید تمریِن »بشردوستی« کنند. بسیاری از شرکت های 
بزرگ روی تعهدات خود بر CSR تأکید دارند. برخی حتی سه گانه 
ای متفاوت را معرفی کرده اند )مردم، زمین، سود(. در داووس سال 
1999 نیز این مسئله مطرح شد و بیش از 3 هزار نفر از آن حمایت 

کردند. ایاالت متحده آمریکا حتی روز 25 فوریه را برای
را  سبز  و  آبی  های  رنگ  و  گرفته  نظر  در  مسئله  این  گرامیداشت 
برای آن انتخاب کرده است. در بریتانیا نیز نهادی از شرکت ها می 
ارائه بدهند.  خواهد که گزارشی در زمینه اجتماعی و محیط زیستی 
اندازی  راه  نیز فدراسیونی برای مسئولیت اجتماعِی شرکت ها  چین 

کرده است.
اما این بحث نیز مشکالت متعددی دارد. CSR بیشتر جنبه تزئینی 
پیداکرده است: شرکت ها در بورشورهای کاغذ روغنی در مورد فعالیت 
نیروهای  و  نگاران  روزنامه  از  ارتشی  و  گویند  می  خود  خوِب  های 
مختلف را برای نشر آنها به کار می برند اما درنهایت همان کارهای 
همیشگی خود را انجام می دهند. شرکت »بریتیشن پترولیوم« متعهد 
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شده که دنیایی فراتر از نفت بسازد و مانع نَشت میلیون ها گالن نفت 
به خلیج مکزیک بشود. درواقع اینها بیشتر نوعی پروپاگاندای شرکتی 
هستند و در عمل هیچ ثمری ندارند؛ گاهی نیز آنها در قالب قوانین 
دست به دست می شوند و حتی شرکت های بزرگ هم نمی توانند 
آنها را اجرایی کنند. کاپیتالیسِم جامعه می تواند به راحتی به معکوِس 
آن تبدیل بشود: وضعیِت شرکتِی »ِدنجی« که تازه واردهای پویا را 
از بازار خارج می کند. سرمایه دارِی وجدان محور می تواند تأثیرات 
مخربی روی اقتصاد سیاسی نیز بگذارد: ایجاد شغل. هرچه سیاست 
گذاران و اهالی کسب و کار بیشتر به سمت این قوانین حرکت کنند، 
دستمزدهای افراد کمتر می شود تا بتوانند به جای ماشین ها همچنان 
در مقام انسان برای آ نها کار کنند. در واقع می توان در قانونی یک 
خطی این وضعیت را توضیح داد: هرچه صفت بیشتر باشد )جامع تر، 

مسئولیت پذیرتر و...( مشاغل کمتری ایجاد می شود.
پس چه کاری می توان انجام داد؟ آشوب بزرگ، همزمان دو کار را 
انجام می دهد: افزایش خطرات برای افراد همراه با افزایش نوساِن 
اقتصادی؛ و فردی شدِن آن خطرات، یعنی افراد بیشتری در معرض 

آن خطرات می گیرند.
نهادها بعد از جنگ جهانی دوم مسئولیت های بیشتری برای مقابله 
با عوارض کاپیتالیسم به عهده گرفتند. حاال شرکت ها برای این که 
رقابتی باقی مانند، خودشان خطراتی را ایجاد می کنند. چالش اصلی 
این است که را هکارهایی به بزرگِی مشکالت معرفی کنیم: ایده های 

بزرگ برای مقابله با آشوِب بزرگ.
دولت ها باید سیاست های اجتماعی خود را با جهاِن در حاِل تغییر 
همسو کنند. سیاست های دولتی برای جهانی طراحی شده بود که 
در آن افراد بیشتری برای سازمان های اغلب بزرگتر، کار می کردند. 
با  افرادی که خودشان برای خودشان کاری را دست و پا می کنند 
قوانینی که هرروز در حال تغییر است، با مشکل مواجه می شوند. این 
که قوانین مالیات هرروز تغییر کند به ضرر آنها تمام می شود. بسیاری 
از افراد به خاطر عدِم تحمل همین تغییرات، دست به خودکشی زده 

اند.
این  که  است  این  بدهند  انجام  باید  ها  دولت  که  کاری  کمترین 
انجام  نیز  بزرگتری  کارهای  باید  آنها  کنند.  برطرف  را  ها  آشفتگی 
بدهند: ایجاد نهادهای بزرگ برای رفاه، به ویژه در بخش مراقبت و 
سالمت و همچنین در بخش مستمری بگیران، می تواند بسیار مؤثر 
باشد. بزرگترین مشکل این است که اکثر کشورها به جای تک تِک 
افراد، بر شرکت ها و محل کارشان تکیه کرده اند. بدترین مورد نیز 
ایاالت متحده آمریکاست اما نمونه آن در کشورهای اروپایی نیز یافت 
می شود. آنها باید این عادت را زیر پا بگذارند و به طور مستقیم با 
تک تِک افراد رابطه برقرار کنند و با آنها وارد معامله شوند. مشکِل 
بزرگ دیگر نیز این است که بودجه کافی برای حقوق بازنشستگی 

فراهم نمی شود.
برخی از دولت های آینده نگر، وارد اقدام و عمل شده اند. دولت های 
بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا طرح هایی را برای بازنشستگی معرفی 
کرده اند. آنها همچنین انگیزه ها و محرک هایی را برای افراد ایجاد 
کنند.  همکاری  بازنشستگان  به  مربوط  های  برنامه  در  تا  اند  کرده 
دولت اوباما اصالحاتی را در زمینه بهداشت و سالمت با عنوان »اوباما 
کیر« در دستور کار خود قرارداد )البته این اقداِم اوباما در جای خود، 
محِل بحث است(. اما کشورهای توسعه یافته تر باید کارهای بیشتری 
انجام بدهند. کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپای جنوبی نیز 
باید برنامه های خود را در همین راستا پیش ببرند در غیر این صورت 

سقوط می کنند.
بدهد:  تغییر  را  توقعاتش  و  انتظارات  باید  فرد در جایگاه خودش  هر 
عصر استقالِل کارگران به عصِر توجه به افراِد ارشد در حوزه اجتماعی 
تبدیل شده است. افراد باید در عصر جدید بدانند تنها کسی که می 
توانند  می  نفر  ها  میلیون  هستند.  خودشان  کنند،  تکیه  او  به  توانند 

کاری که شما انجام می دهید 
در  چیزی  چه  بدهند؛  انجام  را 
و  خاص  را  شما  ماجرا  این 
کارگراِن  کند؟  می  متفاوت 
روزی  را  جمله  این  باید  امروز 
بار برای خود تکرار کنند  هزار 
بیدار  از خواب  که  تا هر صبح 
خود  شغل  همچنان  شوند  می 

را داشته باشند.
آ نها باید به دنبال جایی باشند 
در  بتوانند  خودشان  فقط  که 
و  کنند  ارائه  را  خدماتی  آن 
به  نتواند  دیگری  هیچکِس 
آن ورود کند یا نتواند خدماتی 
آن  از  ارزانتر  یا  سریعتر  بهتر، 
مهارت  در  باید  آنها  کند.  ارائه 
آنها  باشند.  روز  به  خود  های 
به  را  خودشان  بگیرند  یاد  باید 
هایشان(:  )ایده  بفروشند  بازار 
این یعنی شبکه های خودشان 
های  مهارت  باشند،  داشته  را 
به  و  کنند  تبلیغ  را  خودشان 
دست  خودشان  ویژه  موفقیت 
را  خودشان  حتی  و  کنند  پیدا 
آنها  کنند.  تبدیل  برند  یک  به 
میاِن  مدیریِت  باید  همچنین 
کار  هزینه،  و  گذاری  سرمایه 
بیاموزند.  نیز  را  استراحت  و 
بزرگ،  آشوب  لطف  به  درواقع 
کسب  بگیرد  یاد  باید  هرکسی 
و کار کوچکی برای خودش راه 

بیندازد.
البته چنین حرف هایی به این 
معنا نیست که مردم کاماًل تنها 
تأسیس  که  نهادهایی  هستند. 
شده اند می توانند نقشی اساسی 
کمک  آنها  به  و  باشند  داشته 
مدیریت  را  خود  زندگِی  کنند 
کنند. مدرسه ها و دانشگاه ها 
بدهند  یاد  افراد  به  توانند  می 
اداره  توانایی  باشند،  کارآفرین 
زندگی خودشان را داشته باشند 
سایر  و  کارفرماها  به  کاری  و 
کارگران نداشته باشند؛ آنها باید 
بزرگی  های  موسسه  دنبال  به 
باشند که مشاغل را برای آنها 

فراهم می کند.
توانند  می  همچنین  مردم 
دهند  تشکیل  را  اجتماعاتی 
خدمات  ها  سازمان  در  و 
این  از  تا  کنند  ارائه  داوطلبانه 
طریق میزان خطرات را کاهش 
مانند  مشکالتی  از  و  دهند 
شوند.  رها  نیز  تنهایی  و  انزوا 
ویکتوریایی،  عصر  کارگراِن 

از  بتوانند  تا  کردند  اندازی  راه  را  دوستانه«  »جامعه  مانند  نهادهایی 
خودشان در برابر خطراِت مختلف مراقبت کنند. البته بعداً دولت های 
بزرگ و اتحادیه های تجاری، ماهیت وجودی را از این نهادها سلب 
کردند. حاال کارگران امروزی به دنبال خالقیت هایی از نوع خودشان 
و درعین حال  کنند  کار می  و مستقل  آزاد  به شکل  برخی  هستند. 
اصناف خودشان را ایجاد می کنند. این اصناف باعث می شود بیمه 
باشند و در دنیای پر از آشوب، اندکی ثبات داشته باشند. این شرایط 
باشد و  باعث می شود کسی که به دنبال کار است همیشه به روز 
مهارت های تازه ای یاد بگیرد. در برخی از کشورها حتی نهادهایی 
نیز برای افرادی که مستقل کار می کنند، وجود دارد که به آنها امکان 

ادامه کار و برقرارِی ارتباط با سایر افراد را می دهد.
باعث  نیروهایی  دارد:  وجود  بزرگ  آشوب  دل  در  نیز  جالب  تضادی 
ایجاد ابهام در دنیای اطراف ما شده اند در عین حال راه حل هایی 
برای مقابله با آن ابهامات و عدم قطعیت ها دارند. سه دلیل بزرگی که 
رکود تورمی را در زندگی افراد ایجاد کرده، افزایش نسبِی هزینه های 
سالمت، تحصیل و مسکن است. ابداعاتی که در دوره آشوب ایجاد 
شده، فرصتی را فراهم می کند که هر سه مشکل مدنظر قرار می 
گیرد. انقالِب فناورِی اطالعات می تواند با افزایش بهره وری، هزینه 
های سالمت و تحصیل را کاهش بدهد و یا حتی می تواند خدماتی را 

در بخش صنعت ارائه کند که باعث افزایش تولید بشود.
انقالب فناوری اطالعات تقریبًا نیرویی معجزه گر است. تقریبًا همه 
کسانی که در دنیای ثروتمندان زندگی می کنند یک کامپیوتر شخصی 
روی میز خود یا حتی در جیب خود دارند و می توانند هر زمان که 
اینترنتی  فضای  در  ها  کتاب  از  دنیایی  به  آن  از طریق  کردند  اراده 
دسترسی پیدا کنند و از طریق گوگل هر آنچه که می خواهند را پیدا 
کنند و مورد استفاده قرار بدهند. به زودی آنها حتی می توانند یک 
دستیار دیجیتالی برای خودشان داشته باشند که تمامی کارهای پیش 
و پا افتاده آنها را زمانی که خودشان به سفر کاری می روند، انجام 
بدهد. البته تعداد روزافزونی از مردم نیز در دنیای نوظهورها از مزایای 
مشابهی برخوردارند: مردم حتی در نایروبی و مومیای هم می توانند به 
لطف تکثیر موبایل و آیپدهای ارزان قیمت )گاهی حتی یارانه به آنها 
تعلق می گیرد( به دانشگاه »مردم« دسترسی پیدا کنند و از طریق آن 
تحصیل کنند. به این ترتیب فناوری اطالعات )IT( در عین حالی که 

برابری بخش بوده، یک نیروی آشوبگر نیز بوده است.
بزرگترین دلیل برای اینکه می توانید پای خود را به جای ترمز روی 
گاز بگذارید و سریع فرمان را عوض کنید این است که مزایا و منافع 
از هزینه ها بیشتر است. عبارت به یادماندنی شومپیتر که از ویرانگرِی 
خالقانه می گفت تاکنون آسیب هایی به همراه داشته است: در واقع 
عبارت او نشان می دهد که بخش ویرانگِر کارآفرینی به اندازه بخش 
خالقیِت آن است. اما در عالِم واقع، خالقیت از ویرانگری، پیشتر است. 
بخش زیادی از خالقیت ها حتی کوچکترین ویرانگری را نیز به همراه 
ندارد: درمان های جدید برای برخی بیماری ها یا برخی پیشرفت های 
فناوری. اما وقتی از »ویرانگرِی خالقانه« می گوییم بیشتر منظورمان 
همراهِی اولی با دومی است. در دهه های اخیر، برقرارِی تعادل میان 
خالقیت و ویرانگری تنها به خاطر راحتی و آسایش مردم در دنیای 
از  را  چیز  همه  و  بایستید  تر  عقب  کمی  اما  است.  بوده  ثروتمندان 
بینید  عقب به عنوان یک کل تماشا کنید. در این شرایط قطعًا می 
که خالقیت پیروز است. در 20 سال گذشته تعداد افرادی که از فقر 
نجات پیدا کرده اند بدون شک بسیار زیاد بوده و این تعداد همینطور 
زندگِی  استانداردهای  نیز  آینده  سال   20 در  است.  افزایش  حال  در 
طبقه متوسط بهبود پیدا می کند چرا که تکنولوژی باعث بهبود بهره 
ورِی بخش خدمات می شود. طوفانی که شومپیتر از آن صحبت می 

کرد با گذر
زمان از راه می رسد اما در عالِم واقعیت ما را به دنیای بهتری خواهد 

برد.
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در بهار سال 2020 وقتی ویروس کرونا در اقصی نقاط 
جهان شیوع پیدا کرده و بسیاری از کشورها برای مقابله 
با آن حالت فوق العاده اعالم کردند، خطر سقوط اقتصاد 

جهانی به ورطه یک بحران دیگر کاماًل احساس شد.
با وخیم تر شدن اوضاع، شرکت های آمریکایی به سرعت 
برای نقد کردن دارایی های خود وارد عمل شدند و حتی 
دارایی هایی که قباًل امن تلقی می شدند را نقد کردند که 
این شرایط باعث سقوط بازارهای مالی شد. شرکت ها و 
کردن  نقد  برای  نیز  دیگر  کشورهای  در  سرمایه گذاران 
دارایی های خود به بازارها هجوم آوردند. تقاضای جهانی 
اردیبهشت(  )اول  آوریل  ماه  در  و  کرد  سقوط  نیز  نفت 
قیمت هر بشکه نفت خام سبک تگزاس در بازار معامالت 

آتی به رقم حیرت آور منفی 37 دالر رسید!
وضع  طریق  از  کرونا  شیوع  مهار  برای  کشورها  تالش 
عمیق ترین  آنها  که  شد  باعث  مختلف  محدودیت های 
بار  این  اما  کنند.  تجربه  را  خود  اخیر  دهه های  رکود 
نبود.  بانک ها  به  مردم  و هجوم  مالی  از وحشت  خبری 
بانک ها به طور قابل توجهی در برابر بحران جدید مقاوم و 
مستحکم باقی ماندند که بخشی از این استحکام ناشی 
جهانی  مالی  بحران  از  پس  که  است  بوده  مقرراتی  از 
وضع شد. اگر بانک ها به همان شیوه سال 2008 اداره 
جریان  در  آنها  دارایی های  شدن  آب  احتمال  می شدند، 

بحران کرونا وجود داشت.
از  اعتباری  ضمانت های  ارائه  و  مالی  محرک های  البته 
سوی دولت ها و بانک های مرکزی نیز بخش مهمی از 
فدرال  کرد.  خنثی  را  مالی  نظام  به  احتمالی  زیان های 
رزرو )بانک مرکزی آمریکا( مستقیمًا وارد بازارهای اوراق 
قرضه دولتی و شرکتی شد که با این کار نشان داد که 
اهمیت بازارهای سرمایه به عنوان یک منبع تأمین اعتبار 

در حال افزایش است.
محرک های مالی و پولی باعث احیای وال استریت شدند 
و در اواخر ماه آگوست )اوایل شهریورماه( شاخص 500 
به   500 S&P به  نیویورک موسوم  برتر بورس  شرکت 
سقف تاریخی خود رسید. سرمایه گذاران ُخرد برای خرید 
ابتدا شرکت هایی که  سهام به بازارها هجوم آوردند. در 
فعالیت می کردند و در  فناوری و سالمت  در حوزه های 
از خود نشان داده  بحبوحه بحران کرونا عملکرد خوبی 
از  پس  اما  می گرفتند،  قرار  استقبال  مورد  بیشتر  بودند، 
اعالم تولید یک واکسن مؤثر برای مهار همه گیری کرونا 
]توسط شرکت فایزر[ در اوایل ماه نوامبر )اواسط آبان ماه( 
شرکت های دیگر و همچنین بازارهای نوظهور هم مورد 

توجه واقع شدند.
روند بهبود اقتصاد کشورهای مختلف جهان یکسان نبوده 
تنها  جهان  بزرگ  اقتصادهای  بین  در  چین  مثاًل  است. 
موردی است که احتمااًل سال 2020 را با نرخ رشد مثبت 
پشت سر خواهد گذاشت. آمریکا نیز به لطف محرک های 
انعطاف پذیرش، عملکردی  کار  بازار  نیز  و  مالی  و  پولی 
فراتر از پیش بینی ها داشته و به نظر می رسد که برخالف 
مدت  برای  رکود  این  زخم های  اثرات  قبلی،  رکودهای 
طوالنی در اقتصاد آمریکا باقی نخواهد ماند. در مقابل، 

خطر سقوط اقتصاد جهانی به ورطه یک بحران 
سال ۲0۲0 از نگاه اکونومیست 

بسیاری از اقتصادهای نوظهور جهان فضای مالی کمی 
برای ارائه محرک های اقتصادی الزم در اختیار داشتند و 
به همین دلیل خسارات وارد شده به اقتصاد آنها ممکن 

است برای مدت طوالنی تری دوام داشته باشد.
کرونا  همه گیری  باشید،  که  کشوری  هر  در  شما  اما 
چشم انداز سال های آتی اقتصاد شما را شکل خواهد داد. 
دولت ها به شدت بدهکار شده اند و از ناحیه این بدهی ها 
فشار شدیدی را تحمیل می کنند. نرخ تورم همچون یک 
دهه اخیر تحت کنترل بوده است، اما برخی اقتصاددانان 
روندهای  و  مالی  و  پولی  محرک های  مبادا  که  نگرانند 

جمعیتی در نهایت به بازگشت تورم منجر شود.
شرکت های زامبی )شرکت هایی که منابع را می بلعند و 
در عین حال بازدهی مناسبی ندارند( ممکن است بخش 
باید  اما  اشغال کنند.  را  اقتصاد جهانی  از فضای  زیادی 
اذعان کرد که همه گیری کرونا صرفًا حامل خبرهای بد 
برای اقتصاد جهانی نبوده است؛ چراکه کسب وکارها طی 
این بحران از فناوری ها و فرآیندهای جدید بهره گرفته اند 
که این روند می تواند در بلندمدت به رشد بهره وری منجر 

شود.
دیجیتالی  روند  کووید-19  بحران  مالی،  بخش  در 
فعالیت های  سایر  و  پرداخت ها  و  کرد  تسریع  را  شدن 
از  بسیاری  برد.  پیش  مجازی شدن  به سمت  را  بانکی 
جدی تر  که  گرفتند  تصمیم  باالخره  مرکزی  بانک های 
به راه اندازی ارزهای مجازی تحت نظر خود فکر کنند و 
در این میان، یک ارز مجازی رسمی در چین به صورت 
چین،  مالی  نظام  شدن  بازتر  شد.  راه اندازی  آزمایشی 
شرکت های فعال در وال استریت را تحت تأثیر قرار داد 
و سیگنال هایی مبنی بر اینکه چین قصد دارد در حوزه 
مالی با آمریکا رقابت کند و احتمااًل در بلندمدت سلطه 

دالر را به چالش بکشد، صادر کرد.
آمریکا  منتخب  رئیس جمهور  بایدن  جو  نوامبر،  ماه  در 
»جانت یلن« رئیس سابق فدرال رزرو را به عنوان وزیر 
خزانه داری کابینه خود معرفی کرد. جانت یلن به عنوان 
با  بر چالش مقابله  آمریکا عالوه  آینده  وزیر خزانه داری 
قدرت نوظهوری به نام چین، وظیفه فراهم کردن بستری 
برای بهبود اقتصاد آمریکا به گونه ای روان و مطمئن را 
البته تصویب یک بسته محرک اقتصادی  برعهده دارد. 
جدید از سوی کنگره و امضای آن توسط دونالد ترامپ 
پس از کش وقوس های فروان، کمکی برای آسان تر شدن 

کار جانت یلن در وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود.
و  دولت ها  به  را  بزرگی  شوک  کووید-19  بحران 
تغییرات  که  شد  باعث  اما  کرد،  وارد  سرمایه گذاران 
بزرگ  دیگری  زمان  هر  از  بیش  آب وهوایی  نامطلوب 
انتشار  کاهش  برای  شرکت ها  و  دولت ها  کند.  جلوه 
و  دادند  انجام  تازه ای  هدف گذاری  گلخانه ای  گازهای 
منتشر  گذشته  با  مقایسه  در  بیشتری  سبز  قرضه  اوراق 
کردند؛ بانک ها نیز هدف گذاری در زمینه کاهش انتشار 
با  دادند.  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گلخانه ای  گازهای 
این حال، نظام فراگیر قیمت گذاری فرآورده های کربنی 

همچنان مغفول مانده است.

یکی  گرفتار  را  جهانی  اقتصاد  کووید-19  همه گیری 
هنوز  و  است  کرده  آن  تاریخ  رکودهای  شدیدترین  از 
از  جهانی  اقتصاد  کامل  بهبود  که  نیست  مشخص  هم 
اثرات این رکود کم سابقه چقدر به طول خواهد انجامید. 
کرونا  واکسن  توزیع  و  تولید  در  اخیر  پیشرفت های 
اما  است،  کرده  روشن تر  را  جهان  اقتصادی  چشم انداز 
توزیع  روند  ُکندی  که  باورند  این  بر  اقتصاددانان  برخی 
واکسن کرونا در اقتصادهای درحال توسعه جهان، مانعی 
بر سر راه بازگشت اقتصاد جهانی به سطح قبل از بحران 
کرونا خواهد بود. حتی در اقتصادهای پیشرفته جهان نیز 
شاهد تمدید مقررات محدودکننده به منظور پیشگیری از 
این  و  هستیم  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  آمار  افزایش 
مسئله می تواند بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی 

را ُکندتر کند.
خدمات  شرکت  اقتصاددانان  میالدی  جاری  ماه  اوایل 
مالی و بانکداری سیتی گروپ در گزارشی اعالم کردند: 
»کشف واکسن مانند شلیک به بازوی بحران است، اما 
تا قبل از سال 2022 اثر آن را نخواهیم دید. البته اقتصاد 
خواهد  محسوسی  کاماًل  بهبود   2021 سال  در  جهانی 
داشت، چراکه بهتر بودن در مقایسه با سال 2020 کار 

سختی نیست.«
شیوع سریع کووید-19 بسیاری از کشورها را مجبور کرد 
که به مدت چندین ماه مقررات محدودکننده را تحمل 
کنند و این باعث شد که فعالیت های اقتصادی به میزان 
قابل توجهی کاهش یابد. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی 
که رایج ترین معیار برای سنجش فعالیت های اقتصادی 
به شمار می رود، در بسیاری از کشورهای جهان به طور 

کم سابقه ای سقوط کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد 
جهانی در سال جاری میالدی 4.4 درصد کوچکتر خواهد 
شد و در سال آینده 5.2 درصد رشد خواهد کرد. صندوق 
بین المللی پول در ماه اکتبر )مهرماه( اعالم کرد که روند 
بهبود اقتصاد جهانی آغاز شده است؛ اما در عین حال این 
نهاد بین المللی هشدار داد که بازگشت اقتصاد جهانی به 
سطح قبل از بحران کرونا فرآیندی »طوالنی، ناهموار و 

همراه با نااطمینانی« خواهد بود.
مرتبط  محدودیت های  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی 
شدن  بسته  جهان،  نقاط  اقصی  در  کرونا  همه گیری  با 
کامل مرزهای بین المللی یا حداقل بخشی از آنهاست که 
سفرهای بین المللی را تا حد زیادی متوقف کرده است. بر 
اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی گردشگری، تا روز 
اول نوامبر )11 آبان( بیش از 150 کشور و قلمرو مستقل 
با  ارتباط  در  به وضع محدودیت هایی  اقدام  برهه ای  در 
سفرهای بین المللی کرده اند. علی رغم لغو شدن بخشی 
بسیاری  محدودیت های  هم  هنوز  محدودیت ها،  این  از 
باقی هستند و باعث افت شدید سفرهای  به قوت خود 

برون مرزی شده اند.
به  جهانی  اقتصاد  سقوط  مهم  پیامدهای  از  دیگر  یکی 
به  است.  بیکاری  آمار  افزایش  کرونا،  همه گیری  دلیل 
اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  کارشناسان  گفته 

سی ان بی سی گزارش می دهد

شلیک به بازوی بحران!
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بحران  تأثیرات  کشورها  برخی  در   ،)OECD(
تأثیرات  از  بیش  برابر   10 کار  بازار  بر  کووید-19 
مشاهده شده در نخستین ماه های بحران مالی جهانی 

در سال 2008 بوده است.
طی  اخیراً  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان 
بازار  بر  کرونا  بحران  تأثیرات  خصوص  در  گزارشی 
کار تصریح کرد: »کارگران آسیب پذیر بخش عمده بار 
کارگران کم درآمد  به دوش می کشند.  را  بحران  این 
نقشی کلیدی در تضمین تداوم ارائه خدمات ضروری 
در دوران محدودیت ها داشته و اغلب در حین انجام 
کارشان در معرض خطر آلوده شدن به ویروس کرونا 
و  بیکاری  از  سایرین  از  بیش  همچنین  آنها  بوده اند. 

کاهش درآمد رنج برده اند.«
و  شغل ها  حفظ  به منظور  دولت ها  اخیر  ماه های  طی 
داده اند.  افزایش  را  خود  مخارج  کارگران،  از  حمایت 
صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود اعالم 
کرد که در سراسر جهان دولت ها حدود 12 تریلیون 
دالر برای مقابله با اثرات اقتصادی بحران کرونا هزینه 
کرده اند و طبیعتًا این هزینه ها باعث افزایش چشمگیر 
از  بدهی دولت ها شده است. نمودارهای منتشر شده 
سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نسبت 
بدهی ناخالص دولت ها به تولید ناخالص ملی کشورها 

در پایان سال 2020 احتمااًل چقدر خواهد بود.
خود،  اکتبر  ماه  گزارش  در  خود  بین المللی  صندوق 
نسبت  بر  تأثیرش  و  دولت ها  مخارج  افزایش  درباره 
حیرت آور  افزایش  »این  کرد:  خاطرنشان  آنها  بدهی 
مخارج دولت ها مجموع بدهی دولت ها در جهان را به 
باالترین سطح آن در تاریخ رسانده است، اما دولت ها 
نباید به طور زودهنگام اقدام به قطع حمایت های مالی 
همچنان  زیادی  کارگران  اینکه  به  توجه  با  کنند. 
دچار  بقا  برای  حتی  کوچک  بیکارند، کسب وکارهای 
در  احتمااًل  نفر  میلیون  الی 90  مشکل هستند و 80 
فقر  زیر خط  به  کرونا  همه گیری  اثر  بر   2020 سال 
دریافت  وجود  با  )حتی  کرد  خواهند  سقوط  شدید 
دولت ها  که  است  زود  خیلی  اجتماعی(،  حمایت های 
بخواهند این حمایت های فوق العاده را متوقف کنند.«

در این میان بانک های مرکزی نیز با کاهش نرخ های 
بهره به کمک اقتصاد آمده اند. برخی از آنها نرخ بهره 
سیاست  این  و  رسانده اند  خود  تاریخی  کف  به  را 
را  خود  بدهی های  تا  است  کرده  کمک  دولت ها  به 
مدیریت کنند. فدرال رزرو )بانک مرکزی آمریکا( که 
کشورهای  دیگر  آمریکا  بر  عالوه  آن  سیاست های 
جهان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، نرخ بهره پایه 
تا  که  است  شده  متعهد  و  رسانده  صفر  به  تقریبًا  را 
زمانی که نرخ تورم از 2 درصد فراتر نرود، نرخ بهره 

را افزایش ندهد.
بانک های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته- از جمله 
را  مالی  دارایی های  خرید  اروپا-  اتحادیه  و  آمریکا 
افزایش داده اند تا پول بیشتری به نظام مالی تزریق 
اقتصادهای  از  بسیاری  در  مرکزی  بانک های  کنند. 
نوظهور نیز که همچون بانک های مرکزی کشورهای 
پیشرفته به دنبال یافتن راهکارهایی برای حمایت از 
انجام  را  کاری  چنین  نیز  هستند  خود  کشور  اقتصاد 

داده اند.

نشریه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی نظرات اعضای 
جمله  از  بزرگی  نااطمینانی های  درباره  خود  تحریریه 
سرنوشت برجام، توافق تجاری آمریکا و چین، قیمت نفت، 

واکسیناسیون عمومی و .. را جویا شده است.

تجاری جدید  توافق  به یک  و چین  آمریکا  آیا   ■
خواهند رسید؟

نه! اگرچه جهان شاهد لحن مسالمت آمیزتری  رعنا فروهر: 
نمی رسد که  نظر  به  بود،  بایدن و چین خواهد  میان دولت 
امسال هیچ یک از اختالفات بنیادی میان دو کشور –از اتهام 
نقض مقررات سازمان تجارت جهانی گرفته تا استانداردهای 
کاری و زیست محیطی و همچنین قوانین مرتبط با غول های 
بایدن  جو  شود.  حل وفصل  دیجیتال-  اقتصاد  و  فناوری 
نمی تواند با چین نرم تر برخورد کند، زیرا می ترسد که حمایت 
ایالت های رقابتی را در انتخابات میان دوره ای کنگره از دست 
جین پینگ  شی  رئیس جمهور  رهبری  به  نیز  چین  بدهد. 
اعالم کرده است که می خواهد تا سال 2035 از فناوری ها و 
زنجیره های تأمین آمریکایی مستقل شود. بدین ترتیب روند 

»یک جهان، دو نظام« بر جهان غالب خواهد شد.

با   ۲015 سال  هسته ای  توافق  به  آمریکا  آیا   ■
ایران )برجام( بازخواهد گشت؟

آمریکا  منتخب  رئیس جمهور  بایدن  جو  بله!  انگلند:  اندرو 
ایران به رعایت کامل تعهداتش در برجام  می گوید که اگر 
بازگردد، واشنگتن نیز به این توافق بازخواهد گشت. حسن 
آمریکا  اگر  که  می گوید  نیز  ایران  رئیس جمهور  روحانی 
تحریم های خود علیه ایران را بردارد، تهران نیز فعالیت های 
داد.  خواهد  کاهش  برجام  راستای  در  را  خود  هسته ای 
بوده و سرنوشت آن نقشی  توافق  این  آقای روحانی معمار 
می گذارد،  جای  بر  خود  از  وی  که  میراثی  در  تعیین کننده 
انتخابات  در  روحانی  مخالفان حسن  اگر  اما  داشت.  خواهد 
ریاست جمهوری ماه ژوئن )خرداد( به پیروزی برسند –که 

انتظار می رود چنین باشد- اوضاع پیچیده تر خواهد شد.

افراد  نفری  میلیارد   5 جمعیت  اکثریت  آیا   ■
بزرگسال جهان واکسینه خواهند شد؟

سارا نویل: نه! اگرچه دولت ها و مقامات بخش سالمت به این 
نتیجه رسیده اند که واکسیناسیون گسترده و موفق جهانی تنها 
راه توقف شیوع کووید-19 است، اما به نظر می رسد بحث 
گستره پوشش همچنان یک نقطه اختالف میان کشورهای 
ثروتمند و فقیر جهان باشد. البته تالش هایی برای رفع این 
اختالفات در جریان است؛  کوواکس که یک طرح ابتکاری 
جهانی برای دسترسی برابر به ایمنی )واکسن کرونا( است، به 
توافقاتی برای تأمین حدود 2 میلیون ُدز واکسن دست یافته 
منابع  کمبود  احتمااًل  و  لجستیکی  دشواری های  اما  است. 
برای  نیازمند،  کشورهای  برخی  که  شد  خواهد  باعث  مالی 
اجرای برنامه های واکسیناسیون گسترده دچار مشکل شوند. 
عالوه بر این، حتی در کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا نیز 
–که یک مسئله کلیدی در سال  واکسن زدن  برای  تردید 
2021 به شمار می رود- تالش ها برای واکسیناسیون اکثریت 

غالب شهروندان را دچار مشکل خواهد کرد.

■ آیا سال ۲0۲1 نقطه عطفی برای خودروهای 
برقی خواهد بود؟

در  برقی  خودروهای  فروش  افزایش  بله!  گپر:  جان 
اخیر  سال های  طی  دولتی  یارانه های  کمک  به  چین 
امیدواری های کاذبی را ایجاد کرده بود. اما این بار فروش 
اسکاندیناوی  و کشورهای  آلمان  در  برقی  نقلیه  وسایل 
خودروهای  از  استفاده  و  داشته  غیرمنتظره ای  پیشرفت 
استنلی  بانک مورگان  نهاده است.  به کاهش  رو  دیزلی 
پیش بینی می کند که فروش جهانی وسایل نقلیه برقی در 
سال 2021 بیش از 50 درصد افزایش خواهد یافت. این 
به  برقی  افتاد و نسبت فروش خودروهای  اتفاق خواهد 
کل خودروهای نو فروخته شده در جهان، از 3.2 درصد 
در سال 2020 به حدود 5 درصد در سال 2021 خواهد 

رسید.

■ آیا مجموع ارزش بازار 5 غول فناوری آمریکا 
از 8 تریلیون دالر فراتر خواهد رفت؟

ریچارد واترز: بله! با توجه به اینکه مجموع ارزش بازار 
برابر شده  دو  از  بیش  اخیر  دو سال  این شرکت ها طی 
نهادهای  از طرفی  تریلیون دالر رسیده است و  به 7  و 
رگوالتوری در اطراف این شرکت ها دیده می شوند، شاید 
چنین به نظر برسد که زمان خروج از سهام این شرکت ها 
فرا رسیده است. اما 5 غول فناوری –اپل، مایکروسافت، 
آمازون، آلفابت و فیس بوک- بهتر از اغلب شرکت ها بر 
این بحران فائق آمده اند. جف بیزوس، مدیرعامل آمازون 
و ثروتمندترین فرد جهان، شاهد افزایش چشمگیر ثروت 
مجموع   2021 سال  در  می رود  انتظار  است.  بوده  خود 
درصد   13 گذشته  سال  به  نسبت  5 شرکت  این  درآمد 
که  در شرایطی  و  یابد  افزایش  دالر  میلیارد  یعنی 160 
جهان تالش می کند همه گیری کرونا را پشت سر بگذارد، 
این یک رقم درخشان خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه 
این شرکت ها به دنبال جایی برای سرمایه گذاری مازاد 
نقدینگی خود هستند، برای سرمایه گذاران سخت خواهد 
مقاومت  تضمین شده ای  رشد  چنین  برابر  در  که  بود 

کنند.

■ آیا قیمت نفت باالتر از 50 دالر در هر بشکه 
تثبیت خواهد شد؟

آنجلی راوال: بله! آغاز برنامه های واکسیناسیون گسترده 
جان تازه ای به بازار نفت داده است. اما آیا پس از ماه ها 
قرنطینه و ممنوعیت سفر که به کاهش مصرف و قیمت 
ماند؟  خواهد  پابرجا  این خوش بینی  آیا  شد،  منجر  نفت 
نیز  مصرف  می یابد،  بهبود  جهانی  اقتصاد  که  همچنان 
احتمااًل  مصرف  افزایش  این  یافت.  خواهد  افزایش 
هرگونه افزایش تولید نفت در کشورهای اوپک، روسیه 
و متحدان آنها که سال گذشته کاهش بی سابقه ای را در 
اگرچه  می کند.  جبران  کردند،  اعمال  خود  تولید  سطح 
اتحاد آنها شکننده به نظر می رسد، اما بدترین سناریوی 
بدون  نفت  بشکه  میلیون ها  که  بود  خواهد  این  ممکن 

هیچ محدودیتی روانه بازار شود. 
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