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نگاهی به شیوههای ارتقای
سطح ایمنی شبکه ریلی

سید ابوالفضل بهره دار*

امروزه با افزایش تقاضا برای استفاده از صنعت حملونقل ریلی و بهبود فنآوریهای مرتبط با آن و درنتیجه بهتر
شدن سرعت سیر و حرکت قطارها در شبکه ریلی ،بهبود سطح ایمنی بهعنوان یک نیاز اساسی در محافل علمی این
صنعت مهم و تأثیرگذار مطرحشده است .لزوم افزایش سطح ایمنی معموالً با در نظر گرفتن محدودیتهایی نظیر

چالشهای مالی و نبود منابع کافی ناشــی از کمبود بودجه موردبررسی قرار میگیرد و اغلب میتواند تصمیمگیری
بهرهبرداران و مدیران را متأثر ســازد .در طی یک دهه اخیر اقدامات بسیاری برای استفاده از فنآوری نوین ایمنی
نظیر ســامانههای هوشمند در صنعت حملونقل ریلی صورت گرفته اســت که هدف اصلی آن ارتقای سطح ایمنی
تجهیزات و فرایندها در شبکه ریلی بوده است.

از ســوی دیگر استفاده از ســامانههای هوشــمند حملونقل ( )ITSغالباً دارای هزینههای خرید ،استقرار و

نگهداری باالســت که میتواند استفاده از آنها را در این صنعت با دشواری مواجه سازد .بنابراین انتخاب مناسب
و بهینه و متناســب با نیازهای روز شبکه ریلی میتواند عالوه بر صرفهجویی در هزینهها از اتالف منابع مالی و هدر
رفت زمان و وقت ذینفعان پیشگیری نماید .توجه به این مهم خود اهمیت و ضرورت انجام پژوهشهای کاربردی
و جامــع در این عرصه و ارائه راهکاری مناســب و مطلوب برای بهبود ایمنی صنعت حملونقل ریلی را مشــخص
میسازد.

نگاهی به مطالعات صورت گرفته نشــان میدهد که گســتردهای
وســیع از محدودیتها و مالحظات که خود را در قالب عوامل فن
آورانه ،زیرســاخت ،انســانی ،مالی و سرمایهای نشان میدهند؛ در
انتخاب شــیوهایمنی مناســب و اصولی دخیل اســت که میتواند
تأثیرگذاری خود را در این عرصه به شیوهای متفاوت تحمیل نماید.
صنعت حملونقل ریلی با توجه به برخورداری از مزایا و ویژگیهای
منحصربهفرد نظیر ســرعتباال ،سازگاری با محیطزیست و هزینه
نســبی نگهداری و تعمیرات پایین در مقایســه با ســایر ُمدهای
حملونقل یکی از بهترین زیرساختهای توسعه پایدار در کشورها
محســوب میشــود .مطالعه ســند جامع حملونقل و افق توسعه
حملونقــل ریلی اهمیــت این صنعت تأثیرگذار را بهخوبی نمایان
میسازد.
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در طی ســالهای اخیر انجام اقداماتی نظیر :تخصیص درصدی
از فروش نفت به توســعه حملونقل ریلی ،اســتفاده از نتایج طرح
هدفمنــدی یارانهها در صنعت حملونقل و یا اســتفاده از ســایر
گزینههای مالی درواقع برخی از حمایتهای دولتی برای پیشبرد
اهداف توســعه این صنعت بوده اســت .از ســوی دیگر با افزایش
قیمــت خودروهای شــخصی و لزوم ایجاد عدالــت اجتماعی در
برخورداری شــهروندان از صنعت حملونقل ،دسترسی مناسب و
مقرونبهصرفه آنها به حملونقل عمومی را بهعنوان یک گزینه
مطلوب ،ضرورت توسعه شبکه ریلی را مشخص میسازد .در این
راســتا توســعه خطوط ریلی بدون توجه به زیرساختهای ایمنی
میتواند زمینهساز بروز سوانح و حوادث ناگوار باشد .لذا استفاده از
فنآوریهای هوشمند ایمنی و سایر روشهای نوین برای ارتقای
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ایمنی از الزامات غیرقابلاجتناب بهرهبرداران به شــمار میرود.
بهرهگیری بهجا و به هنگام از سامانههای هوشمند ایمنی در شبکه
ریلی نظیر سیستمهای حفاظت خودکار قطار ،سیستمهای کنترل
و نظارت خودکار قطار ،سیستمهای هوشمند عکسالعمل در برابر
حریق و دود و سایر سامانههای عالئم و ارتباطات میتواند عالوه
برافزایش ضریب اطمینان شبکه ریلی ،زمینه مناسبی را برای بهبود
راحتی ســفرها و افزایش ســهم حملونقل ریلی از بازار حملونقل
فراهم نماید .در این راستا برخی دیگر از مصادیق هوشمند سازی
صنعــت حملونقل ریلی را میتوان در اســتفاده از ســامانههای
مدیریت ترافیک مشــاهده نمود .در حالت کلی بهرهگیری از این
سیســتمها در صنعت حملونقل ریلی عالوه بر کنترل ایمن ســیر
و حرکت قطارها ،مانع از تصادف و برخورد آنها باهم میشــود.
مؤلفههای متعددی در انتخاب و اســتقرار سیســتمهای مناســب
ایمنــی دخیل اســت که از آن جمله میتــوان به عوامل مرتبط با
ایمنی ،هزینه اســتقرار ،قابلیت اطمینان تجهیزات ،قابلیت توسعه
فنآوریهای ایمنی ،میزان ســازگاری با محیطزیست ،استاندارد
نمودن مشــخصات فنی و سرفاصله حرکت قطارها اشاره نمود.
از ســوی دیگــر فراینــد تصمیمگیری برای بهینهســازی ایمنی
در صنعــت حملونقل ریلی از انتخــاب مطلوبترین اقدامات در
پروژههای ایمنی سرچشــمه میگیرد .در اینجا نیز برای شــروع
پروژههــای ایمنــی ،مقوله محدودیتهای منابــع مالی در اختیار
بهرهبرداران مطرح میشــود که بر این اســاس الزم است بهترین
و اقتصادیترین راهکار از میان گزینههای مختلف انتخاب شــود
بهطوریکه باالترین ســود ممکــن و بهترین نتیجه برای صنعت
حملونقل ریلی حاصل شــود .ازاینرو الزم اســت با اســتفاده از

تکنیکهای مهندســی ارزش و تحلیل اطالعات مربوط به سوانح
ریلی برای شناسایی عناصر تأثیرگذار بر ایمنی سیر و حرکت اقدام
شــود .همچنین الزم اســت به روشهای مرتبط با مدل مدیریت
ایمنــی در قالب رویکردهــای مدیریت ایمنی ،راهبردهای ایمنی،
سیاســتها و برنامههای مدون ،ابزارهای مناســب ایمنی برای
ســیر و حرکت قطارها و اولویتبندی و انتخاب بهینه در اســتقرار
نظامهای ایمنی بهره گرفت.
از سوی دیگر الزم است به یاد داشت در بهبود سطح ایمنی شبکه
ریلی لزوم ًا اســتفاده از گرانترین روشها راه دســتیابی به بهترین
سیســتمهای ایمنی نیســت بلکه میتوان با اســتفاده روشهای
بهینه و ارزانقیمت با صرف کمترین امکانات بیشــترین نتیجه را
به دســت آورد .ازاینرو پیشــنهاد میشود با استفاده از روشهای
کمــی و کیفــی تحلیل ســوانح و نیز بهرهگیــری از تکنیکهای
مدیریت ریســک به روند تخصیــص بهینه منابع و امکانات برای
ارزیابــی اقتصادی پروژههای ایمنــی در صنعت حملونقل ریلی
دســتیافت و هزینهها و زیانهای مادی و معنوی ناشــی از بروز
حوادث و ســوانح را به حداقل رساند.
بنابراین بهطور خالصه میتوان چنین جمعبندی نمود که مدیران
و تصمیم گیران میتوانند با اســتفاده از شــیوههای هزینه – فایده
بهترین راهکار را برای اصالح حاالت خطرزا در صنعت حملونقل
ریلی به دست آورده و از هزینههای ناشی از حوادث جرحی و مادی
جلوگیری نمود .بنابراین شناسایی نیازها و اشکاالت در شبکه ریلی
و انتخاب فرایند مناسب میتواند بهرهبرداران را به بهترین الگوی
ارتقای ایمنی رهنمون باشد.
* مدیر مسئول
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حال و روز حمل و نقل عمومی
در روزهای کرونایی
محسن محمدیان*
*مشــاور مدیر عامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

 مقدمه

با شــیوع گســتردهٔ ویــروس کرونا در خــارج از مرزهای چین
کشــورهای جهان ســعی کردند با روشهای مختلف از انتشــار
ایــن ویروس جلوگیری کنند .اصلیترین راه انتقال این ویروس
تماس افراد ناقل این بیماری با دیگران است .از این رو جلوگیری
از تجمع افراد در مکانهای عمومی و پرتردد سادهترین راه برای
مقابله با ویروس کرونا به شــمار میرود.
در ایــن بیــن یکی از مکانهــای عمومی پرتردد به خصوص در
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شــهرهای بزرگ ،ایســتگاهها و قطارهای مترو است که روزانه
افــراد زیــادی در آن رفتوآمد میکنند و حضور حتی یک نفر که
ناقل این بیماری اســت ،در این مکانها میتواند باعث انتشــار
گســتردهٔ ویروس کرونا به دیگر افراد شــود و از آنجا که تعطیلی
کامل مترو در بســیاری از کالنشــهرها امکان پذیر نیســت لذا
الزم اســت اقدامات پیشگیرانهٔ موثری در راستای حفظ سالمت
مسافران مترو انجام گیرد.
به همین سبب کشورهای مختلف هر یک به روشهای متفاوتی
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ســعی کردهاند ،تا در حد امکان از انتشــار این ویروس خطرناک
جلوگیری به عمل آورند.
شــرکت بهــره برداری متروی تهران و حومــه نیز از این قاعده
مســتثنی نیســت و از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در کشور
با توجه به اولویت اصلی این شــرکت مبنی بر ایمنی و آســایش
مسافران ،اقدامات موثری را جهت حفظ سالمت مسافران مترو
و کاهش انتشــار ویروس کرونا انجام داد.
 اقدامات پیشگیرانه شرکت بهرهبرداری متروی تهران و

حومه برای مقابله با ویروس کرونا

با توجه به شــیوع ویورس کرونا در ایران این شــرکت به عنوان
اولین بهرهبردار مترو در کشور عملکرد پیشگیرانه خود در مقابل
کرونا را از اسفندماه سال گذشته آغاز کرد و طبق دستورالعملهای
ابالغی از ســوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی این
کار با حساســیت و دقت بیشــتری روزانه به منظور پیشگیری و
کنترل ویروس کرونا و حفظ ســامت شــهروندان و مســافران
انجام میشود.
تمامی قطارهای شــرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه به
صورت روزانه با دو روش خشــک و تر درسیســتمهای مکانیزه
مترو واش شستشــو و ضد عفونی میشــود ،نظافت و ضد عفونی
تمامی قطارها در ایســتگاههای ابتدایی و انتهایی هرخط نیز به
صورت خشک انجام میشود.
همچنین در تمامی ایســتگاههای بهرهبرداری شده نیز عملیات
ضد عفونی و نظافت مطابق دســتورالعمل وزارت بهداشــت به
صورت روزانه و در چند نوبت انجام میشود .متروی تهران برای
مقابله با این ویروس و جلوگیری از انتشار این بیماری هماهنگی
و همکاری الزم را نیز با بازرسان وزارت بهداشت انجام میدهد.
* این شرکت از ابتدای شیوع ویروس کرونا بدون هیچ وقفهای
با تمامی ظرفیت در حال خدمات رسانی به شهروندان و مسافران
اســت و با تمام مشــکالت در پیش رو و کاهش چشمگیر مسافر،
برای رفاه حال بیشتر شهروندان اقدام به کاهش سر فاصله حرکت
قطارها در خط  ۲از سه و نیم به سه دقیقه ،در خط  ۳از هفت به
شش دقیقه و در خطوط یک و چهار سه و نیم دقیقه کرده است.
شــرکت بهرهبــرداری متروی تهران و حومــه با توجه به حجم
مخاطبانی که روزانه با آنها در ارتباط اســت ســعی کرده اســت
نحوه اطالع رســانی ،آموزش و فرهنگ ســازی برای مقابله با
شــرکت در
ویروس کرونا را در دســتور کار قرار دهد.
همین راســتا نســبت به ارائه آموزشهای شــهروندی با نصب
پوســتر ،بنر و تابلوهای آموزشــی در ایستگاهها و قطارها ،پخش
کلیپهای آموزشــی از مانیتور ایســتگاهها و قطارها و همچنین
پخش پیامهای اطالع رسانی از اتاقهای کنترل در تمامی خطوط
یک ،دو ،ســه ،چهار ،پنج ،شــش و هفت متروی تهران و حومه و

بارگذاری اینفوگرافیهای آموزشــی در صفحه اینستاگرام به
نشــانی @ tehran_metroو ســایت شرکت بهرهبرداری
مترو به آدرس  http://metro.tehran.irدر جهت آموزش
شهروندی نیز اقدام کرده است.
تشــکیل ســتاد مقابله با ویروس کرونا نیز یکی دیگر از اقداماتی
بود که باهدف ایجاد ارتباطات برون سازمانی و شبکه اطالعاتی
درون سازمانی ،برای رصد تمامی وقایع و اتفاقاتی که در شبکه
مترو اتفاق میافتد تشــکیل شــد تا نســبت به تغییراتی که در
شــرایط فعلی رخ میدهد ،برنامهریزیهای جدیدی در شــرکت
بهــره برداری متروی تهران و حومه انجام گیرد
 مقایسه اقدامات شــرکت بهره برداری متروی تهران با

دیگر شرکتهای حملونقل عمومی برای جلوگیری از انتشار

ویروس کرونا

  اتوبوسرانی

شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران  ۱۸۵۰۰پوســتر آموزشی در
خصوص راههای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا را در  ۵هزار
اتوبوس نصب کرده و بر اســاس پروتکلهای وزارت بهداشــت،
در هر شــبانه روز نســبت به ضد عفونی کردن  ۵هزار دســتگاه
اتوبــوس حداقل طی  ۴نوبت اقدام میکند.
  راه آهن

ضد عفونی کردن مســتمر اماکن ،ابینه و تجهیزات ایســتگاهی
و ضدعفونــی کردن مســتمر قطارهای مســافری و توزیع ژل
ضدعفونی کننده در قطارها و ادارات کل مناطق ریلی و برگزاری
کارگاه آموزشی مقابله با ویروس کرونا در ستاد مرکزی راه آهن
جمهوری اســامی ایران از دیگر اقدامات مهم شــرکت راه آهن
در این زمینه است.
  فرودگاه

فرودگاههــا بــه ویژه فرودگاه بین المللــی مهرآباد ،تدابیر الزم
جهــت مبــارزه با ویــروس کرونا را اتخاذ کردنــد و با توجه به
شیوع این ویروس ،روزانه ترمینالها و سالنهای عمومی طبق
دســتورالعمل وزارت بهداشت ضد عفونی میشوند.
همچنیــن تمــام امکانات و تجهیــزات ترمینالی که به نوعی با
مســافر و کارکنان در ارتباط هســتند ،هر دو ســاعت یکبار با
نظارت مســتمر ضدعفونی میشوند .این نظارت به طور ویژهای
بر رســتورانها و فروشــگاههای مستقر در ترمینالهای فرودگاه
نیز اعمال میشود.
  وظیفه اصلی شــرکت بهره برداری مترو ســرویس دهی
سریع و ایمن

امــا بــا توجه به تمامی اقدامات صورت گرفته در شــرکت بهره
برداری متروی تهران وحومه نباید این نکته را فراموش کرد که
وظیفه اصلی مترو سرویس دهی سریع و ایمن به مسافران است
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و اساســ ًا یک سیســتم حمل و نقل عمومی اســت و تمام تالش
خــود را میکند تــا در مواردی مانند شــیوع بیماری کرونا تابع
دســتورات و مقرراتی باشــد که از نهادها و سازمانهای مسئول
به آن ابالغ میشــود و ســعی میکند آنها را به نحو احســنت
انجام دهد .تا در شــرایط بحران نیز خللی در خدمات رســانی به
شهروندان ایجاد نشود
همان طور که گفته شد وظیفهٔ اصلی شرکت بهره برداری مترو
سرویس دهی ایمن و سریع است و مشتریان آن مسافرانی هستند
که برای تردد از مترو به عنوان یک وسیله نقلیه عمومی استفاده
میکننــد .بنابراین متــرو وظیفه محور عمل میکند و نمیتواند
مانند مراکز درمانی که وظیفهشــان تشــخیص و درمان بیماری
اســت مســافران بیمار را شناســایی کند و از ورود آنها به مترو
جلوگیری به عمل آورد.

مهم اســت که پس از برداشــتن قرنطینه ،اعتماد مردم را دوباره
جلب کرد و به آنها از نظر سالمتی مسافران در سیستم اطمینان
داد .در این رابطه مسئوالن در این کشور تصمیم گرفتند تمیز و
ضد عفونی کردن اماکن عمومی براســاس استانداردهای تعیین
شــده در زمان شــیوع ویروس باید همچنان ادامه پیدا کند و با
بکارگیری تکنولوژیهای جدید تقویت گردد .در همین راســتا
نسبت به تصورات مردم پس از اعمال این قرنطینه حساس شدند.
تبلیغات در مورد اقدامات انجام شده بهداشتی ،ایجاد تصویر مثبت
در بین اســتفاده کنندگان از سیســتمهای حملونقل عمومی و
یادآوری مزایای این سیســتمها بــرای مردم از مواردی بود که
مورد توجه قرار گرفت .اقدامات نظافتی هنگامی که مســافران
روی ســکو منتظر ســوار شدن هســتند و یا زمانی که سوار نقلیه
عمومی شــدهاند رابرای آنها قابل مشاهده کردند.

فاصلــه گذاری فیزیکی در حملو نقل عمومی

شــهردار میــان ایتالیا نیاز بــه تغییر ســاعت کاری مدارس،
دانشــگاهها ،کارخانهها و مغازهها را اعالم کرده اســت .بعالوه
هماهنگی بیشــتر جهت برنامهریزی اســتفاده از سیســتمهای
حملونقل عمومی موجب شــده که زمان توقف مســافران در
ایستگاهها و زمان مورد نیاز برای تغییر وسیله حملونقل کاهش
یابد.

 بازگشــایی کســب و کارها و محدودیت در اجرای طرح

اعمال قرنطینه و در نتیجه کم شدن تعداد مسافر بطور اتوماتیک
باعث بوجود آمدن فاصلهگذاری ایمن بین مســافران شــده بود.
در زمان پس از قرنطینه ،حفظ همان ســطح فاصلهگذاری بین
مســافران اگر محال نباشــد بسیار مشکل است .از آنجا که شیوع
بیماری کرونا در بسیاری از کشورها با بروز مشکالت اقتصادی
همزمان شــده لذا تعطیلی کســب و کارها و مشــاغل مختلف
بــرای مدت طوالنــی امکان پذیر نمیباشــد .بنابر این به طور
طبیعی این بازگشــاییها باعث افزایش تردد در ســطح شهرها و
استفاده بیشتر مردم از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو
میشــود که در نتیجه اجرای طــرح فاصله گذاری فیزیکی را با
محدودیتهایی مواجه کرده.
بررســی انجام شده در سیســتمهای مختلف حملونقل جهان
نشــان میدهد که اگر فاصله اجتماعی بین یک متر تا یک متر
و نیم را در این سیســتمها رعایت کنیم ،ظرفیت این سیســتمها
بیــن  25تــا  35درصد ظرفیت عادی خواهد بود که به ســختی
میتواند قسمتی از تقاضا را پاسخگو باشد .بعالوه باید مشکالت
اجرای این فاصلهگذاری فیزیکی را در ساعات پیک و همچنین
در نقــاط تبــادل مســافر در نظر گرفت .در واقــع حتی با کمک
پلیــس ،فاصله گذاری فیزیکی بین مســافران نه فقط در داخل
وســایل نقلیه عمومی بلکه در ایســتگاهها و محوطههای اطراف
آن قابل اجرا نیســت و نمیتوان با برنامهریزی در کوتاه مدت یا
میان مدت این مشــکل را حل کرد.
  اقدامات برخی کشورها بعد از دوران قرنطینه در حملونقل
عمومی

  چین

در شــهر ووهان چین نســبت اســتفاده از مترو و اتوبوس پس از
رفع قرنطینه از  56درصد به  24درصد کاهش یافت .لذا بســیار
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  ایتالیا

  هنگ کنگ

اپراتور خطوط حملونقل عمومی شــهر هنگ کنگ ()MTR
ســرویس دهی در زمان پیک مســافری را به جهت جلوگیری از
ازدحام در قطارها ثابت نگه داشــته اســت گرچه تعداد مسافران
حدود  40درصد کاهش یافته اســت .در همین رابطه مسیرهای
درخواستی ممکن است اضافه شوند و سرویسهای مخصوص
نیروهای پزشــکی ،بهداشتی در طول این دوره اضافه شوند.
 شــیوع کرونا و معضالت شــرکت بهره برداری متروی
تهران

 -کاهش بلیت فروشی و افزایش هزینهها

تاکنــون بیمــاری فراگیر کووید  19بیش از  4میلیارد انســان را
درقرنطینه قرارداده اســت .به دلیل محدود شــدن سفرها ،این
ویروس بطور بیســابقهای بر شبکههای حملونقل عمومی در
سراسر دنیا اثر گذاشته است .از جمله این اثرات کم شدن درآمد
فروش بلیت (در بعضی از شــهرها بیش از  90درصد ســفرها کم
شــده است و اضافه شدن هزینههای ضدعفونی کردن مکانها
و اجــرای ضوابط فاصله اجتماعی در سیســتمهای حملونقل
عمومی وفضاهای آنها بوده است .این کاهش درآمد و در مقابل
افزایش هزینهها مشکالت فراوانی را برای تمامی سیستمهای
حملونقــل عمومی از جمله متروی تهران به وجود میآورد.
  ابتالی پرسنل به ویروس کرونا

این ویروس همچنین موجب شــیوع بیماری در بین کارکنان

9
Iranian Association Of rail Transport Engineering

سیســتمهای حملونقل عمومی و مرگ تعدادی از آنها شــده
است .متروی تهران نیز کم و بیش با این مشکالت دست و پنجه
نرم میکند و از ابتدای شــیوع کرونا حدود  ۹۰نفر از پرســنل در
شرکت بهرهبرداری متروی تهران مبتال به کرونا شده و دو نفر
جان خود را از دست دادهاند که بیشتر مبتالیان افرادی بودهاند
که در ایســتگاهها فعالیت داشتهاند.
  تکدی گری

متروی تهران همواره با مشکل تکدی گری و دست فروشی در
ایستگاهها و واگنهای مترو مواجه بوده که این معضل در دوران
کرونا بیشــتر به چشــم میآید چرا که وجود خالء قانونی برای
جلوگیری از ورود دستفروشــان به شــبکه مترواست اما شرکت
بهــره بــرداری مترو در حــد توان به خصوص در دوران کرونا از
ورود دستفروشان به مترو جلوگیری به عمل میآورد و یا آنها
را ملزم به اســتفاده از ماسک میکند.
  کاهش اعتبارات

در شــرایط فعلی حملونقل عمومی یکی از گلوگاههای انتقال
ویــروس کروناســت که با توجه به عــدم تعطیلی فعالیتهای
اقتصادی و اداری با تصمیم ســتاد ملی کرونا ،تنها راه کاهش
ابتالی شهروندان ،افزایش ظرفیت سیستم حملونقل عمومی
است که متاسفانه در سالهای اخیر با کاهش منابع و اعتبارات
آن ،کمبود ناوگان عمومی به شــدت احســاس میشود .این در
حالی اســت که شــرکت واگن ســازی تهران به دلیل اجرایی

نشــدن قرارداد ســاخت  650واگن که مدتهاســت در چرخه
بروکراسی سیستم بانکی و دولتی مانده است در آستانه تعطیلی
قرار گرفته است.
 نتیجه گیری

بحران ایجاد شــده توســط کووید  19اثر مهمی بر سیستمهای
حملونقل عمومی در اکثر مناطق در دنیا داشــته اســت در طی
ایــن دوران ضمــن هماهنگی کامل با مســئوالن و با پیروی از
مصوبات ابالغی آنها ،سیســتمهای موجود حملونقل عمومی
ســرویسدهی کردهاند و لحظهای ارائه خدمات تعطیل نشد که
ایــن برای حملونقل عمومی یک موفقیت به حســاب میآید.
در این بین باید به این نکته توجه داشــت که بازگشــایی مجدد
کســب و کارها به طور طبیعی باعث افزایش تعداد مســافران
مترو شــد که طبیعت ًا اجرای فاصله گذاری فیزیکی را با مشــکل
مواجه میکند اما شــرکت بهره برداری متروی تهران با کاهش
ســرفاصله حرکت قطارها ســعی کرده تا از ازدحام مســافران
بــر روی ســکوها و داخل واگن قطارهــا جلوگیری کند .به این
ترتیب در شــرایط فعلی الزم اســت مدیران و شهروندان در کنار
یکدیگر با همکاری هم و رعایت پروتکلهای بهداشــتی هرچه
زودتــر از این بحران عبور کنند.
  منبــع :ماهنامه الکترونیکی حرکت
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در راستای تحقق شعار سال انجام شد:

عزم مدیران بانکی جهت سرمایهگذاری در
صنعت حمل و نقل ریلی

نشست صمیمانه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
راه آهــن بــا مدیران بانکهای کشــور بــه منظور تقدیر از
بانکهای عامل همکار با شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
ایران بهخاطر گســترش همکاریها در صنعت حمل و نقل
ریلــی برگزار شــد و طرفین بر لــزوم افزایش همکاریها و
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ســرمایهگذاری در این صنعت تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی راهآهن جمهوری اســامی ایران
بــه نقــل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی ،محمد
اســامی ،وزیر راه و شهرسازی و سعید رسولی ،مدیرعامل
شــرکت راه آهن نشســت صمیمانهای را با مدیران تعدادی
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از بانکهای کشور به منظور تقدیر از ایشان بهخاطر
گســترش همکاریها در توسعه صنعت حمل و نقل
ریلی در مورخ  ۲۶شــهریور برگزار کردند.
در این نشست مدیران بانکها؛ آقایان محمد بیگدلی
مدیــر عامل بانک ملت ،محمد فطانت بار مدیرعامل
بانــک آینــده ،علی موســوی زاده معاون اعتباری و
بانکداری شــرکتی ،حجــتاهلل مهدیان مدیرعامل
بانک توسعه تعاون ،رضا صدیق قائم مقام مدیرعامل
بانک صادرات و سعید مستشار سرپرست بانک ایران
و ونزوئــا و همچنیــن رییس انجمن صنفی حمل و
نقل ریلی و برخی مدیران این صنعت حضور داشتند،
بر ضــرورت همکاری و ســرمایهگذاری در صنعت
حمل و نقل ریلی کشــور تاکید شد.
ســعید رسولی ،مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری
اسالمی ایران با بیان اینکه شرکت راه آهن علیرغم
وجود مشــکالت اقتصادی ناشــی از تحریم و اثرات
ویروس کرونا با هدف ارتقاء و توسعه حمل و نقل ریلی
با افزایش سرمایهگذاری در این بخش بخصوص در
سال جهش تولید  ،همکاری گستردهای با بانکهای
مختلف و شــرکتهای ســازنده ناوگان و شرکتهای
حمل و نقل ریلی بهعنوان سرمایه گذار داشته است،
افــزود :در این رابطه بانکهای عامل بطور جدی ما
را در این راه یاری رســانده و همکاری صمیمانهای
داشــتهاند که جای تقدیر و تشــکر فراوان دارد و البته
با مساعدت هرچه بیشتر آنها آمادهایم که قدمهای
بســیار بلندتری در مســیر رونق و جهش تولید در این
صنعت برداریم.
رسولی با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری مناسب
در صنعــت حمل و نقل ریلی کشــور و ظرفیتهای
ارزشــمند تولیدی موجود در کشور گفت :در شرکت
راه آهن ،یک زیست بوم سرمایهگذاری تدوین شده
که در این زیست بوم ،دو نقش برای پیشرفت صنعت
حمل و نقل ریلی تعریف شــده اســت .نقش نخست
برای شــرکت راه آهن اســت تا به عنوان تسهیلگر
از جانب دولت ،تســهیالت الزم به بخش خصوصی
ارایه نماید و نقش دوم ،به عنوان ســرمایه پذیر است
تــا به صورت مشــارکت عمومی با بخش خصوصی
وارد ارتباط شود.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
تصریح کرد :اکنون برای ســرمایهگذاران به تناسب
نوع پروژه و نوع ســرمایهگذاری بســتههای حمایتی

اکنــونبــرای
ســرمایهگذارانبه
تناسبنوعپروژهو
نوعسرمایهگذاری
بستههایحمایتی
تدراکشــدهاست؛
بــهنحــویکــه
جذابیــتالزمبرای
ســرمایهگذارانو
تامیــنکنندگان
ســرمایهبــهویژه
بانکهاوجودداشته
باشد.

تدراک شــده است؛ به نحوی که جذابیت الزم برای
ســرمایهگذاران و تامین کنندگان ســرمایه به ویژه
بانکها وجود داشته باشد.
وی افــزود :در این بســتهها تدابیر الزم برای بخش
مدیریت ریســک و کاهش ریســک در نظر گرفته
شده است.
رســولی گفت :شــرکت راه آهن در صدد است با ساز
و کارهــای قانونی ،بخش مالــی مورد نیاز پروژهها
را تا حدود  ۲۰درصد از طریق منابع ســرمایه گذاران
و مابقــی بصــورت وجوه اداره شــده دولت و منایع
بانکــی بــا حمایت و در صورت نیاز ضمانت توســعه
حمل و نقل ریلی را ســرعت بخشــد ،به نحوی که
برآیند این اقدامات طوری باشــد که محیطی جذاب
برای سرمایه گذاری فراهم شود.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به برخی از
مشــکالت مطرح شــده از سوی مدیران بخشهای
خصوصــی صنعــت حمل و نقل ریلی کشــور اظهار
کرد :همیشــه بین بانکها و مشــتریان انتظاراتی به
صورت دو سویه وجود دارد که باید در تعامل سازنده و
مثبت نتیجه توسعه سرمایه گذاری و خدمت به مردم
عزیزمان باشد  .انتظار تسهیلگری ،سرعت و تخفیف
در تضامین از سوی متقاضیان و وجود مقررات خاص
از سوی بانکها در همه جای دنیا وجود دارد .اما مهم
این اســت که امروز مدیران بانکهای کشــور ،اراده
همــکاری بــا راه آهن را دارند و مقام عالی وزارت هم
تاییــد کردنــد و بانکها نیز لبیک گفتند و اکنون این
عزم و اتفاق نظر در مدیران ارشــد بانکها به منظور
توســعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور وجود دارد.
رســولی گفت :صرفا یکسری مسایل تکنیکی وجود
دارد که امیدواریم با جلسات اختصاصی که با حضور
شرکتها و مدیران بانکها خواهیم داشت ،برطرف
شوند.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
خاطرنشــان کــرد :راه آهن اهــداف بلندی را برای
مشــارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری تعریف
کرده است  .یکی از ارکان اصلی برای تامین سرمایه
در ایــن صنعت ،بانکها هســتند .اکنــون ما با اکثر
بانکها توافق و همکاری خوبی داریم .خوشــبختانه
نــگاه بانکها به پروژههای ریلی نگاه خوبی اســت
و ما نیاز داریم که برای ســرمایهگذاری بیشــتر  ،این
همکاریها را گسترش دهیم.
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فرسودگی ناوگان به جمله کلیدی مسئوالن بدل شده است

عبور از وضعیت هشدار در حمل و نقل عمومی
مهدی مقدر

وضعیــت حمــل و نقــل عمومــی تهران خوب نیســت و برخی
کارشناســان معتقدند که حالتی قهقهرایی به خود گرفته است؛ به
نحوی که رئیس شــورای شــهر تهران میگوید :دو سال است از
وضعیت هشدار در مورد سیستم حمل ونقل عمومی عبور کردهایم.
این صحبتهای محســن هاشــمی از این رو بیان میشــود که
باالی  ۸۰درصد اتوبوسهای تهران فرســوده هســتند و ســنی
بیش از  ۱۰سال دارند.
البتــه بایــد اذعان کرد که بیان فرســودگی نــاوگان حمل و نقل
عمومی چیز جدیدی نیســت و به جمله کلیدی مســئوالن مربوط
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شهری بدل شده است.
از ســوی دیگــر شــیوع کرونا تمام ابعاد زندگی مــا را تحت تأثیر
قرار داده و در این حال کارشناســان یکی از منابع اصلی شــیوع
این ویروس مهلک را مترو و اتوبوسهای شــلوغ معرفی کرده و
بــر رعایــت فاصله اجتماعی در حمــل و نقل عمومی تاکید دارند؛
ایــن یعنــی باید فکری به حــال اتوبوسها و متروی تا خرخره پر
از مسافران کرد.
محســن هاشــمی رییس شورای شــهر تهران در این خصوص
به رســانهها میگوید :واقعیت این اســت که سیســتم حمل ونقل
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عمومی تهران در آســتانه فروپاشــی اســت چراکه  ۱۰سال است
ناوگان اتوبوســرانی تهران ،نوسازی نشده است.
وی ادامه میدهد :در حال حاضر بیش از  ۸۰درصد اتوبوسهای
تهران فرسودهاند و در این بخش با کمبود  ۵۰درصدی هم مواجه
هســتیم ،یعنی بجای  ۹هزار دســتگاه اتوبوس در حدود پنج هزار
و  ۵۰۰دســتگاه اتوبوس فعال داریم.
«محمود ترفع» مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز با
بیان اینکه حداقل ســه دســتگاه از هر پنج اتوبوس شهری تهران
( ۶۰درصد) فرســوده اســت ،بر صحبتهای رئیس شورای شهر
تهران صحه میگذارد.
او ادامه میدهد :با این وضعیت ناچاریم از این اتوبوسها به صورت
تماموقت برای جابجایی مســافران استفاده کنیم.
ترفع ،میانگین عمر مفید اتوبوسهای دیزل را  ۱۰ســال اعالم و
خاطرنشان میکند :درحالی که متوسط عمر ناوگان اتوبوسهای
تهران  ۱۲ســال و نیم است.
این مقام مســئول همچنین میگوید :قیمت خرید اتوبوس ظرف
مدت  ۱۰سال بیش از  ۶برابر شده و اگر در سال  ۸۹با مبلغ ۱۰۰
میلیارد تومان امکان تهیه حداقل  ۱۵۰دســتگاه اتوبوس دوکابین
را داشــتیم ،در حــال حاضر با این مبلــغ تنها میتوان حداکثر ۲۵
دستگاه اتوبوس دوکابین خرید.
ترفــع اما در این بخــش از اخباری امیدوار کننده نیز خبر میدهد
و میگوید :قرارداد خرید  ۱۲۰دســتگاه اتوبوس و  ۱۳۰دســتگاه
مینیبوس با شرکت ایران خودرودیزل در حال نهایی شدن است
و طی ماههای آینده به ثمر مینشــیند.
او میافزاید :خوشــبختانه اوراق مشــارکت ســال  ۹۸نقد شده و
فرآیند انتشار و فروش اوراق مشارکت  ۹۹نیز در حال انجام است
و اگر نهایی شــود و به دســت ما برســد ،کار انعقاد خرید اتوبوس و
مینیبوسهــای جدید برای پایتخت را پیگیری میکنیم.
«ترفع» اضافه کرد :میزان اوراق مشــارکت  ۱۳۹۸برای شــرکت
واحــد اتوبوســرانی تهــران  ۵۰۰میلیارد تومــان و میزان اوراق
مشــارکت امسال یکهزار میلیارد تومان است.
 کمبودها در مترو محسوستر است

هاشــمی اما با اشــاره به وضعیت متروی تهران ،وجود کمبودها در
این بخش را محسوستر دانسته و توضیح میدهد :سه خط مترو
در ســالهای اخیر افتتاح شــده اما واگن وتجهیزات آن تأمین نشده
اســت و این خطوط از تجهیزات ســایر خطوط استفاده میکنند.
رئیس شــورای شــهر تهران بر این باور اســت که این مشکالت
موجــب کمبــود تجهیزات ،افزایش اســتهالک و عدم اورهال و
تعمیرات اساســی به موقع در تجهیزات میشود.
او گفته :اخیراً شــاهد ســوانحی در این حوزه بودیم که به دلیل
عدم تلفات ،متاســفانه رســانهها به سادگی از کنار آن عبور کردند.

هاشــمی میافزاید :سری نخست قطارهایی که در متروی تهران
مورد اســتفاده قرار گرفتند ،به عمری بیش از  ۲۰ســال رسیدهاند
که قاعدت ًا باید مورد تعمیرات اساســی و نوســازی قرار بگیرند که
متاســفانه به دلیل کمبود اعتبارات و ناوگان ،این اتفاق رخ نداده
اســت؛ این موضوع امکان ســانحه را افزایش داده و در واقع آن،
سیستم دیگر ایمنی ندارد.
 تأمین قطعات یدکی مترو سخت است

مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه هم بر وجود
مشــکالت در تأمیــن قطعــات یدکی مترو تاکیــد رده و به ایرنا
میگویــد :امســال  ۱۰تا  ۱۲ایســتگاه در خــط  ۶به بهرهبرداری
میرســد کــه با افتتاح این ایســتگاهها بایــد واگنهای جدید به
ناوگان مترو تزریق شود.
فرنــوش نوبخت ادامه میدهد :اگر نتوانیم مشــکل را حل کنیم،
حفظ شرایط موجود سخت است.
به گفته این مقام مســئول ،کرونا باعث شــد که نتوانیم قطعات
یدکی را تأمین کنیم زیراهم ما با بیپولی روبرو شــدیم و هم دنیا
با مشــکالتی روبرو شــد؛ در زمان حاضر نیز برای تأمین قطعات
یدکی نمیتوانیم ارز تخصیص دهیم و اگر نتوانیم این مشکالت
را حل کنیم ،حفظ شــرایط موجود نیز برای ما ســخت خواهد بود.
نوبخت تاکید کرد :با اجرای طرح ترافیک و آغاز سال تحصیلی ۱۰
تا  ۲۰درصد میزان مسافران افزایش یافت اما ظرفیت را نمیتوانیم
افزایش دهیم زیرا قطاری نداریم و امکانات در همین حد اســت
و برای حفظ وضعیت موجود هم نیازمند حمایت بیشــتر هســتیم.
مدیرعامل شــرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه با اشــاره به
اینکه در حال حاضر کمبودی در زمینه واگن وجود ندارد و حرکت
قطارها در خطوط هفتگانه مترو طبق برنامه و منظم انجام میشود،
گفت :برابر با ظرفیت فعلی واگن داریم ولی برای افزایش ظرفیت
به ناوگان جدید نیازمندیم.
به گفته او ،هم اکنون خط  ۲مترو با ســرفاصله ســه دقیقه ،خط
ســه با  ۶دقیقه و خط یک و چهار با ســرفاصله  ۳.۵دقیقه مشغول
خدماترسانی به شهروندان است و این خطوط بیشترین مسافران
را در خطــوط هفتگانه مترو دارد.
ســری به ایســتگاههای مترو و اتوبوس زد؛ به نظر میرسد روبرو
شدن با یک بحران در این بخش در صورت توجه نکردن به نوسازی
و بهســازی ناوگان حمل و نقل عمومی دور از انتظار نخواهد بود.
چیزی که پیروز حناچی شهردار تهران آن را به خوبی درک کرده
و چندی پیش در نامهای به رئیس دفتر مقام معظم رهبری ،رئیس
ســازمان برنامه و بودجه و همچنین دبیر شــورای عالی هماهنگی
و امــور اقتصادی ،وضعیت نــاوگان حملونقل عمومی تهران را
وخیــم توصیــف کرد و تأمین مالی برای خرید را از محل صندوق
توسعه ملی خواستار شد.
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اگر  ۱۰ماه گذشته که چین و سراسر جهان درگیر مبارزه با ویروس
کرونا بود را کنار بگذاریم در مییابیم که اقتصاد چین علیرغم فراز
و فرودهــا از اواخــر دهــه هفتاد قرن  ۲۰بــه تندی تغییر کرده و در
حال رشــد اســت به طوری که بر اساس برابری قدرت خرید ،چین
دارای دومیــن اقتصــاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد
جهانی است.
حجم اقتصاد چین از مرز  ۱۲هزار میلیارد دالر گذشته است و پس

بیــش از  ۵۰درصد مردم چین کشــاورز ۲۴ ،درصد
صنعتگر و  ۲۶درصد کارمند و بازرگان هستند با این
وجــود حدود  ۲۰میلیون نفــر از مردم چین با درآمد
روزانه کمتر از یک دالر زندگی میکنند میلیونها تن
هم هنوز در حال مبارزه برای رهایی از فقر هستند و
مشــکالت زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.
بانــک جهانــی ،وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و
محیط اقتصاد کالن این کشــور را با ثبات توصیف
کردهاســت .بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت
عمده توصیف کردهاســت با وجــود افزایش میزان
تولیــد ناخالص داخلی ،نرخ ســرانه تولید اقتصادی
هنوز بســیار پایین اســت و برای اینکه چین به سطح
کشــورهای توســعه یافته برســد هنوز راه زیادی را
باید طی کند.
از آغاز ســال  ۱۹۷۹حزب کمونیســت چین سیاست
اصالحــات و درهای باز را که «دنگ شــیائوپنگ»
مطرح کرد به اجرا گذاشت پس از اجرای سیاستهای
اصالحات و درهای باز به این طرف ،توســعه اقتصاد
ملی و اجتماعی چین به دســتاوردهای چشــمگیری
نائل آمده است چهره کشور دستخوش تغییرات تکان
دهنده شد این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان
پس از تأســیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای
مردم به لحاظ تأمین منافع آنان بهشــمار میرود.
از نظر اقتصادی یکی از ویژگیهای عمده این کشور
وجود یک بخش دولتی وسیع است این بخش اکنون
نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیســت،
اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر
تمرکز آن بیشــتر میشــود یک بخش دیگر اقتصاد
چین بخش «تعاونی» است که ضعیفتر و چند وجهی
است مانند تعاونیها ،شرکتهای اقتصادی مختلط و
غیره اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری

از اتحادیه اروپا و آمریکا در مقام سوم در جهان قرار گرفته است و
چنانچه رشــد کنونی اقتصاد چین همچنان ادامه یابد ،چین از نظر
اقتصادی ،در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگترین اقتصاد جهان
اســت و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاســی و اقتصادی
این موضوع آماده کند این امر موجب نگرانیهای عمده سیاســی
خواهد شــد زیرا این کشــور به صورت نیروی بمراتب قویتری در
منطقه در آمده است.

پــسازاجرای
سیاســتهای
اصالحــاتو
درهایبازبهاین
طرف،توســعه
اقتصــادملــیو
اجتماعــیچین
بهدســتاوردهای
چشمگیرینائل
آمدهاستچهره
کشوردستخوش
تغییــراتتکان
دهندهشــداین
دورانازلحــاظ
وضعیتبهترین
زمــانپــساز
تأسیسجمهوری
خلــقوبهترین
دورهبــرایمردم
بهلحــاظتأمین
منافعآنانبهشمار
میرود.

و به ویژه روســتایی در این بخش کار میکنند.
یک بخش ســرمایهداری هم که کمتر از یک پنجم
تولیــد ملــی را نمایندگی میکنــد و البته نقش آن
بســرعت گســترش مییابد و بســیاری از بخشها
االن در همین مســیر به پیشــرفت میرسند در چین
خودنمایی میکند.
در کنــار موارد باال ،یک بخــش اقتصادی دیگر که
عمدت ًا اقتصاد بدهکاری اســت که در اختیار بانکها
است و تقریب ًا هم تمام آنها هم دولتی هستند وجود
دارد بتازگی نیز اعالم شــد که بانکهای این کشور
دارای میلیاردها دالر بدهی پنهان هســتند.
سیستم برنامهریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد
کالن» تغییر دادهاند از دیگ بخشهای اقتصاد چین
را تشــکیل میدهد این سیســتم در بخش کاالیی
متکــی به ابزارهای غیرمســتقیم اســت و بر انواع
گوناگون نرخ مالیات بر مؤسســات و مصرف ،اعتبار
و غیره و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است.
بخش خدمات عمومی که بودجه قســمت اعظم آن
را دولت تأمین میکند یا در کنترل آن است از دیگر
بخشهــای اقتصاد چین اســت دولت بدین منظور
چندین بخش «اســتراتژیک» را تعیین کرده اســت
که از جمله شــامل انرژی ،حمل و نقل و ارتباطات
میشود.
 هدف اصالحات در چین

هدف سیاســت اصالحات ،خروج چین از ســد و بند
اقتصاد اداری اســت نمونه تاریخی آن را میتوان با
سیاســت نپ در دهه  ۲۰شــوروی مقایسه کرد ،اما
به لحاظ طوالنی بودن ،روند تجربی آن و مشــخص
نبودن چشــم انداز نهایی آن از سیاســت نپ متمایز
میشود.
چین برای بســیاری از کشورهای عقب مانده الگوی
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مناســب و راه آن راهی نســبت ًا هموار اســت الگوی چین از آن
جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی
صاحبان ثروت نمیشــود برعکس ثروتمندان همه کشورهای
جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال میکنند و سرمایه
خــود را در چیــن بکار میگیرند بدین وســیله هر دو طرف از
این کار سود میبرند.
در ســاختار جامعــه عدالتخــواه اقتصاد ،چین راه دیگری را در
پیش گرفت و راه رشــد اقتصادی خاص خود را پیمود راهی را
در پیش گرفت که ،در هیچ جای دنیا تجربه نشــده بود بدین
سبب هم در سطح کشور ،هم در سطح رهبری حزبی و دولتی،
با مشــکالت تئوریک مواجه شــد چنانکه حل این مشکالت با
اعمال قهر امکان پذیر شد.
اکتبر ســال  ،۱۹۸۷در  ۱۳مین نشست حزب کمونیست چین
برنامه راهبردی " ســه گام" ســاختار مدرنیزاسیون چین به
روشــنی مطرح شــد گام اول ،از ســال  ۱۹۸۱تا سال ،۱۹۹۰
ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شــده و مســاله خوراک و
پوشاک مردم حل شود ،گام دوم ،از سال  ۱۹۹۱تا پایان قرن
 ۲۰ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر ســال  ۱۹۹۰شــده
و زندگی مردم به ســطح جامعه نســبت ًا مرفه برســد .گام سوم
تا اواســط قرن  ،۲۱ارزش کل ســرانه متوسط تولیدات داخلی
چین به سطح کشورهای نسبت ًا پیشرفته رسیده و زندگی مردم
نســبت ًا مرفه شده و مدرنیزاسیون اساس ًا تحقق یابد.
 چین الگوی پیشرفت

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی
است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد حصول
دســتاوردهای قابل مالحظه چین در جلب ســرمایه خارجی
در شــرایط رکــود اقتصــاد جهان و کاهش ســرمایهگذاری
بینالمللی ،منوط به صدور بســیاری سیاســتهای مساعد و
معقول ســرمایهگذاری در این کشور است.
از آغاز دهه  ۸۰قرن بیستم ،چین با اختصاص نیروی انسانی،
مادی و مالی تاسیســات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای
ســرمایهگذاری و تأســیس کارخانه در چین توسط بازرگانان
خارجــی محیط مطلوبی فراهم کــرد چین همچنین بیش از
 ۵۰۰قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و
اساس و تضمین قانونی برای سرمایهگذاری بازرگانان خارجی
در چین فراهم کردهاست.
 مناطق توسعه فنی و اقتصادی چین

منطقه توســعه فنون اقتصادی بخشــی از مناطق باز چین به
روی خارج است .این مناطق ،نواحی نسبت ًا کوچکی است که
در شهرهای باز تعیین شده و بهطور متمرکز در آن تاسیسات
کامل زیربنایی ساخته شده و محیط سرمایهگذاری با استاندارد
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بینالمللی فراهم گشته است این مناطق با جلب و استفاده از
ســرمایه خارجی ،ساختار صنعتی مدرن با محور صنایع فنون
عالــی و جدید را شــکل داده و بــه مناطق مهم در زمینههای
اقتصــاد و تجــارت خارجی شــهرها و مناطق پیرامون مبدل
شدهاست.
اولین مناطق توســعه فنون اقتصادی ملی که شــورای دولتی
در ســال  ۱۹۸۸در  ۱۴شــهر ساحلی باز این کشور تعیین کرد
شامل  ۱۴منطقه توسعه "دالیان"" ،چین هوان دائو"" ،تیان
جیــن"" ،ین تای"" ،چین دائــو"" ،لیان یون گان"" ،نان
تون"" ،مین شــین"" ،هون چیائو"" ،چائو هه تین"" ،نین
بو"" ،فو جو"" ،گوانگ جو" و "جان جیان"اســت.
اکنون ،تعداد این مناطق به  ۴۹مورد رســیده که  ۲۷مورد آن
در مناطق ساحلی شرقی و  ۲۲مورد دیگر در مناطق مرکزی
و غربی چین است عالوه براین ،شورای دولتی چین همچنین
اجازه داده اســت که در شــهرک صنعتی "ســو جو" ،منطقه
تهیــه فراوردههای صادراتی "جین چیائو" ،منطقه توســعه
فنون اقتصادی "داشــه" "نین بو" ،منطقه ســرمایهگذاری
"های چان" "شــیا من" و منطقه توســعه "یانگ پو" "های
نان" و غیره سیاســتهای یکســانی با منطقه توســعه فنون
اقتصادی اجرا شود.
مناطق توســعه فنون اقتصادی بخشی مهم از مناطق درهای
باز چین محسوب میشود ،این مناطق اغلب در مراکز استانها،
شهرها و مناطق خودمختار واقع است که در شهرهای ساحلی
دریا و شــهرهای باز دیگر در نواحی کوچکی تعیین شــده و
بهطور متمرکز تأسیسات کامل زیربنایی در آن ساخته شده و
محیط سرمایهگذاری با استاندارد بینالمللی در آن فراهم شده
و از طریق جلب و اســتفاده از ســرمایه خارجی ساختار صنایع
مــدرن بــا محور صنایع با فنون عالی و جدید شــکل گرفته و
به مناطق مهم شــهری و مناطق پیرامون در زمینه اقتصاد و
تجارت خارجی مبدل شدهاست.
 چین و خدمات

چین در زمینههای خدماتی ،راهسازی ،ایجاد و احداث خطوط
ریلی ،ساخت و توسعه قطارهای تندرو و خرید هواپیما و حتی
ســاخت هواپیما و از جمله در عرصه جذب ســرمایه گذاری
خارجی از موفقترین کشــورهای دنیا محسوب میشود.
الگوی چین بر اساس قناعت مردمی شکل گرفت و هر زمانی
کــه دولت اراده کرده و دســتوری صــادر میکند ،مردم چین
هــم بخوبــی از آن اطاعت میکنند و البته این یک همکاری
دوجانبه است و مردم نیز به این پی بردهاند که رهبران کشور
در راستای الگوی مرفه شدن و باال بردن استانداردهای زندگی
بــه آنچه تاکنون گفتهاند ،عمل کردهاند.
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نقش دریانوردان
در حمل و نقل پایدار
جلیل اسالمی*

حمــل و نقــل پایدار یک موضوع الیه الیه اســت و در
فراهمسازی این مهم ،دریانوردان نقش کلیدی دارند و
بدون در نظر گرفتن آنان ،پیوند بین تأمین کنندگان در
سرتاســر جهان قطع و دسترســی به توسعه پایدار بسیار
دشوار خواهد بود.
ســازمان بینالمللــی دریانوردی ســند چشــمانداز،
اســتراتژیها ،برنامهها و چالشهای پیشروی جامعه
جهانی دریانوردی را تهیه کرده است و باید بدانیم از یک
سو تأثیر رشد اقتصادی بر صنعت حمل و نقل دریایی و از
سوی دیگر تحوالت تکنولوژیکی ،مالحظات محیطی،
انسانی و الزامات کنوانسیونی ،مشکالت و سختیهای
زیــادی را بر این صنعت تحمیل میکند.
در خصوص چگونگی مشــارکت دریانوردان در حصول
اهداف توســعهای ،الزم است تا فعالیتهای اقتصادی
با ظرفیت اقیانوسها متعادل باشــند تا این فرآیند برای
مدت زمان طوالنی ،ســالم باقــی بماند و ناهماهنگی

و تقاضایهــای رقابتــی میتواند منجر به فعالیتهای
غیرقانونی در رابطه با استفاده از محیط دریا و آسیب به
ســامت اقیانوسهای جهان شــود ،بنابراین به منظور
دستیابی بر این مهم ،تعادل بین منافع رقابتی و همکاری
دستاندرکاران ،ضروری است.
در مفهوم وســیعتر ،ســازمان بین المللی دریانوردی و
جامعه دریانوردی نقش مهمی در دســتیابی به توســعه
پایدار و اهداف مربوط به آن که توســط ســازمان ملل
متحــدد تبیین کرده ،دارند ،بنابراین اهداف توســعهای
یکی از بلند پروازانهترین کارهای ســازمان ملل متحد
تا به امروز اســت که برای حفاظت از زمین ،ســاکنان
آن و اطمینان از صلح و ســعادت ،اهداف روشنی دارد.
صنعت دریانــوردی؛ مهمترین بخش از زنجیره تأمین
جهانی اســت که میلیاردها نفر به آن وابســته هســتند.
در همین راســتا آیمو ادامه مشــارکت کشتیرانی برای
رشــد پایــدار را الزم میداند ،به نحــوی که انتظارات
جامعه امروزی درباره ایمنی ،محیط زیست و مسئولیت
اجتماعی برآورده شود و در این بین ارتباطات فزاینده و
ائتالف بین کشــتیرانی ،بندر و صنایع لجستیکی ،برای
ارتقای کارایی و پایداری کشــتیرانی بســیار با اهمیت
است.
جمهــوری اســامی ایران نیز با توجه بــه برنامههای
توســعهای خود و هم راســتا با توسعه پایدار و همسویی
با سایر کشورهای جهان با لحاظ چالشهای پیشروی
جامعــه دریانــوردی و ایجــاد ظرفیتهــای الزم در
عرصــه داخلی درصدد بهرهبــرداری از توانمندیها و
فرصتهــای موجود در ابعاد ملی و بینالمللی اســت.
* عضو هیات عامل ســازمان بنادر و دریانوردی
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نگاهی به برگزیدگان سازمان بنادر و
جشنواره شهید رجایی
رضا محمدعلی بیگی*

ســازمان بنادر و دریانوردی و  2شــرکت مادر تخصصی مهندسی آب
و فاضالب کشــور و نیز شــرکت تولید نیروی برق حرارتی بر اساس
ارزیابیهای انجام گرفته توســط دبیرخانه ســتاد مرکزی جشنواره
شــهید رجایی ،تحت عنوان برگزیدگان جشــنواره شهید رجایی که
هر ســاله در کشــور برگزار میشود ،انتخاب شــدند .البته ارزیابی از
این ســازمان و  2شــرکت برگزیده دیگر بر اساس رشد عملکرد سال
 1398شان نسبت به سال  1397و نیز با در نظر داشتن شاخصهای
عمومی و اختصاصی تدوینی انجام شــده اســت که در نهایت تحت
عنوان «ســازمان وابســته برگزیده» در مجموع ابعاد شاخصهای
عمومی و اختصاصی و رشد عملکرد نسبت به سال قبل (یعنی سال
 )1397معرفی شــدند .در کنار این ســه برگزیده ،گمرک جمهوری
اســامی ایران و ســازمان بورس و اوراق بهادار هم بودند که تحت
عنوان «ســازمان وابســته برگزیده» در بعد شاخصهای اختصاصی
انتخاب شدند.

نشریه علمی ،آموزشی،خبری
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و اما در خصوص انتخاب سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان سازمان
برگزیده توســط دبیرخانه ســتاد مرکزی شهید رجایی در حالیکه به
اعتقاد بنده عملکرد این ســازمان طی هفت ســال گذشته به ویژه سه
ســال اخیر آن ،تعریف چندانی نداشــته اســت ،بنده را بر آن داشت
تــا در خصوص رویــه انتخاب و ارزیابی برگزیدگان این جشــنواره
تحقیــق و مطالعــه نمایم .پس به ســراغ اطالعات و آمار موجود در
سایت سازمان اداری و استخدامی کشور که زیر نظر مستقیم ریاست
جمهوری فعالیت میکند رفتم چرا که ،ستاد مرکزی جشنواره شهید
رجایی با مســئولیت معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان اداری و
اســتخدامی کشــور و با عضویت معاونان این ســازمان ،پنج نفر از
معاونان دستگاههای اجرایی ذیربط و  2نفر از صاحب نظران مدیریت
و نظام اداری در سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل میشود.
دبیرخانه ستاد مرکزی جشنواره شهیدرجایی در امور مدیریت عملکرد
و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور مستقر
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اســت و معاون نوســازی اداری سازمان ،دبیر جشنواره بوده .به بیانی
دیگر در این جشــنواره ملی انتخاب دســتگاههای دولتی برگزیده
توســط یک دســتگاه دولتی دیگر که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور
اســت انجام میپذیرد و این بدین معناست که عملکرد سازمانهای
برگزیده دولتی در بازه زمانی یک ســال گذشــته مورد تائید رئیس
جمهور میباشد.
مطالعه مســتندات ارزیابی عملکرد ســال  1397ســازمان بنادر و
دریانوردی که در وب ســایت ســازمان اداری و اســتخدامی کشور
موجود اســت و نیز مقایســه آمار و اطالعات ذکر شــده در این اسناد
با آمار و اطالعات موجود در گزارش با عنوان "«ســازمان بنادر در
آینه سال  »1397که در وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی وجود
دارد و نیز بررسی کم و کیف محتوای بخش نامههای صادره توسط
سازمان اداری و استخدامی کشور در رابطه با جشنواره شهید رجایی،
ســبب شد تا در خصوص تدوین شاخصهای اختصاصی و ارزیابی و
امتیاز دهی به آنها در قالب تهیه و ارائه گزارش خود ارزیابی توســط
ســازمانهای دولتــی ،یافتهها و توصیههای خــود را با مخاطبان و
مســئوالن دبیرخانه این جشنواره به اشتراک گذارم.
 یافتهها:

 -1مغایرت در آمار و اطالعات بین مستندات ارسالی سازمان بنادر به
دبیرخانه ســتاد مرکزی جشنواره شهید رجایی سال  1397و گزارش
ســالیانه ســازمان بنادر و دریانوردی (تحت عنوان :ســازمان بنادر و
دریانوردی در آینه ســال  )1397وجود دارد.
 -2کم و کیف محتوای تعدادی از مســتندات ارســالی سازمان بنادر
و دریانوردی (گزارشهای خود ارزیابی) به دبیرخانه ســتاد مرکزی
جشــنواره شــهید رجایی سال  1397دارای نواقص و کمبود است ،به
ویژه مســتنداتی که مرجع آماری آنها بانک جهانی ذکر شــده و نیز
مســتنداتی که محتوای آنها در خصوص ظرفیت اســمی بنادر ،جذب
ســرمایه گذاری و ارتقای ایمنی دریانوردی میباشد.
  توصیهها:

 -1شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمانهای تخصصی
از جمله ســازمان بنادر و دریانوردی توســط خبرگان این حوزه مورد
بازبینی و اصالح قرار گیرند و ســپس با توجه به روندها ،تحوالت و
چالشهای پیش رو در بازههای زمانی  2ساله ،بازبینی و به روز شوند.
خبرگانی که هیچ ارتباط کاری یا قراردادی بین آنها و ســازمانهای
مورد نظر وجود نداشته باشد.
 -2شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمانهای تخصصی
باید طوری تعیین شوند که اعضای کمیتههای تشکیل شده در ستاد
مرکزی جشــنواره شــهید رجایی ،میزان پیشــرفت اقدامات اجرایی
متناســب با جهتهای راهبردی آن ســازمان را (اهداف راهبردی)
که بخشــی از طرح راهبردی ســازمان مد نظر است ،به خوبی درک
و تحلیــل و نیــز با دقت ارزیابی و امتیاز دهی نمایند.

 -3در بخش ارزیابی شــاخصهای اختصاصی ســازمانها در قالب
تشکیل کمیتههای ارزیابی ،از کارشناسان و مجموعههای توانمندی
استفاده شود که هیچ ارتباط کاری یا قراردادی بین آنها و سازمانهای
مد نظر وجود نداشته باشد.
 -4راســتی آزمایی آمار و اطالعات ارائه شــده در مستندات ارسالی
به دبیرخانه ســتاد مرکزی جشنواره شهید رجایی (گزارشهای خود
ارزیابــی) در بخش مســتندات مرتبط با شــاخصهای اختصاصی،
موضــوع بســیار مهمی اســت که در روند کنونــی ارزیابی عملکرد
دســتگاههای دولتی بسیار مؤثر و ضروری است.
 -5در مســتنداتی کــه بــه آمــار و اطالعات مراجــع بینالمللی از
جمله گزارشهای منتشــر شده توســط بانک جهانی جهت ارزیابی
شــاخصهای اختصاصی عملکرد اســتناد میگردد حتم ًا باید روش
شناسی تعیین شاخص عملکرد بهطور شفاف ،دقیق و کامل توضیح
داده شــود .به ویژه در بخش ارائه اطالعات و دادهها به این مراجع
بینالمللی باید توضیح داده شــود که این اطالعات توســط کدامین
ذینفعان داخلی به آنها ارائه شده است .بهعنوان مثال روش شناسی
تعیین شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی (داخلی و بینالمللی)
در مورد کشــور ایران باید بهطور کامل توضیح داده شــود و نیز کم و
کیف اطالعات و دادههای ارائه شــده یا جمع آوری شــده به/توسط
بانک جهانی راستی آزمایی گردد.
 -6در ارزیابی عملکرد سازمانها به شاخصهای بسیار مهم و اساسی
از جمله مدیریت ریسک ،مدیریت دانش ،مهندسی ارزش ،مزیتهای
رقابتی ،شــفافیت و پاســخگویی مسئوالن و مســئولیت اجتماعی
سازمانها توجه ویژهای شود و نیز در خصوص تدوین شاخصهای
اختصاصــی برای ارزیابی عملکرد ســازمانهای تخصصی از جمله
سازمان بنادر و دریانوردی ،گستره جغرافیایی منطقهای و بینالمللی
مد نظر قرار گیرد.
 -7تعییــن شــاخصهای عمومــی و اختصاصــی ارزیابی عملکرد
دســتگاههای دولتی باید بر اســاس محتویات طــرح راهبردی هر
ســازمان باشــد .طرح راهبردی که شــامل بیانیه مأموریت (اهداف
مأموریت) ،روندها ،تحوالت و چالشها ،جهتهای راهبردی (اهداف
راهبردی) و در پایان اقدامات اجرایی متناسب با هر جهت راهبردی
است .طرح راهبردی که تا پیش از اجرا در سازمانهای دولتی (اجرای
اولیه طرح و اجرای طرح پس از بازبینی و به روز نمودن) تائید باالترین
مقام آن وزارتخانه مرتبط را نیز داشــته باشد.
 -8رزومه کاری و تحصیلی تدوین کنندگان شاخصهای اختصاصی
و نیز ارزیابان عملکرد در کنار مستندات ارسالی از طرف سازمانها به
دبیرخانه ســتاد مرکزی جشــنواره شهید رجایی سال ( 1399ارزیابی
عملکــرد ســال  ،)1398توســط درگاه اینترنتی ســازمان اداری و
اســتخدامی کشور در دسترس عموم قرار گیرد.
* کارشناس دریایی
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ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری
جهت حل رسوب کاال در بنادر
بهروز فتحی*

بهدنبال یادداشــت قبلی و پیشــنهاد انجام کار میدانی در کف بنادر
جهت روشن شدن دالیل رسوب حجم بسیار زیاد کاالهای اساسی
و حیاتی برای سفره مردم و صنعت کشور و سفر معاون اول رئیس
جمهــور در تاریــخ  5مهر  99به بندرعباس که طی آن تصمیماتی
در خصوص تسریع ترخیص کاالهای رسوبی در بنادر اتخاذ شد،
یادداشــت اخیر در نقد این تصمیمات تهیه و ارائه میشــود.
مبهم اثربخشی و کارآمدی
در یادداشت قبلی با عنوان «چشم انداز ِ
زیرساختهای بنادر» به این ضرورت اشاره شد که جدای اینکه
وظیفه گمرک ،سازمان بنادر و وزارت صمت چیست و بحثهای
شرح وظایف این دستگاهها کدام است ،نقش سازمان بنادر بهدلیل
اینکه متولی عملیات کف بندر است بسیار میتواند تسهیل کننده
و تعیین کننده باشــد و شــرایط تحریم تحمیلی به کشور ،ضرورت
ایفای نقش موثرتر بهمنظور خارج شــدن از فضای حداقلیکه در
مورد تفســیر وظایف ســازمان بنادر اعالم میشود ،بسیارحیاتی و
ضروری است.
در این ســفر معاون رئیس جمهور نیز با انتقاد از محافظه کاری
بیش از حد برخی مدیران که به جای اتخاذ تصمیمات راهگشــا
برای حل مشکالت کشور ،نگران بازخواست دستگاههای نظارتی
هســتند ،گفت :مدیران کشور مسئولیت پیدا کردهاند تا مشکالت
را برطرف کنند و در شرایطی که مردم به واسطه تحریم و شیوع
کرونا تحت فشــار هســتند ،نباید ترس از بازخواست دستگاههای
نظارتی باعث شود در حل مشکالت مردم کوتاهی و سستی کنیم.
در همین راســتا معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ،با توجه
بــه تاکیــد معاون اول رئیس جمهوری بر تعیین تکلیف و ترخیص
فــوری کاالهــای موجــود در گمرکات و بنادر و پس از تشــکیل
جلســات کارشناســی بین نمایندگان تام االختیار گمرک ،وزارت
صنعت ،بانک مرکزی و ســازمان بنادر و دریانوردی ،درخصوص
واردات اعتباری کاالهای اساســی مقرر کرد شماره ثبت سفارش
در فهرســت اعالمی وزارتخانه مربوطه باشد.
معاون فنی و امور گمرکی در مورد افزود :مقرر شــد ســازمان بنادر
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و دریانوردی به شــرکتهای کشتیرانی الزام کند در زمان صدور،
احراز و انتقال مالکیت قبض انبار به هر شــخصی اعم از حقیقی
و حقوقی ،ضمن دریافت کد ملی یا شناســه ملی صاحب کاال ،در
صورتی که صاحب کاال قصد واردات قطعی آن را داشــته باشــد،
شــماره ثبت ســفارش از ایشان دریافت و در سامانه سازمان بنادر
ثبت کند.
وی خاطرنشــان کرد :الزم اســت این اقالم اطالعاتی به همراه
اطالعات قبوض انبار به صورت برخط و سیستمی در اختیار سامانه
جامع تجارت قرار گیرد و وزارت صنعت در سامانه جامع تجارت،
اقدام الزم به منظور دریافت اطالعات فوق را در سریعترین زمان
ممکن انجام دهد.
موارد موافقت دیگر دســتگاهها در این جلســه بهطور کلی نشان
میدهد که بســیاری از توافقات انجام شــده روی ثبت سفارش و
کنترل زمان ماندگاری کاالها در بنادر و گمرک اســت .از ســوی
دیگر مطابق با گزارش مانا ،معاون فنی و امور گمرکی با اشــاره
بــه برخی شــائبهها درخصوص تعمد برخــی صاحبان کاال برای
نگهــداری کاالهــا در بنادر و عدم ترخیص آنها گفت :بر اســاس
مفاد تبصره  ۲ذیلماده  ۲۴قانون امور گمرکی ،چنانچه ظرف یک
ماه ،کاالهایی که برای آن ســند ترخیص یا فروش صادر گردیده
اســت از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه میشود.
با توجه به موارد فوق چند نکته قابل طرح است که بهنظر میرسد
برنامه ترخیص ســه ماهه را دچار مشــکل کند که شامل:
 -1موضــوع قانــون منطقه آزاد و مناطق ویژه دارای مشــکالتی
اســت که موجب میشــود تأثیــر مفید بودن ایــن تصمیمات را
دچــار تردیــد کند .بهطور مثال در تبصــره  3ماده  24قانون امور
گمرکی ،تعیـــــین مهلـــــت توقـــــف کـــاال در منـــاطق
آزاد و منـــــاطق ویـــژه اقتصــــادی بــراســاس ضــوابط
قــانونی منــاطق مــذکور در اختیــارســازمانهای مســئول
این منــاطق اســت.
 -2وزارت صمــت در حقیقــت متولی مدیریت زنجیره تأمین ملی
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کشور است .در فرآیندهای مربوط به شناسایی یک عمل واردات
کاال ،ثبت ســفارش بهعنوان شروع نظارت و قرار گرفتن محموله
در حوزه کنترل صمت محســوب میشود.
قانون مناطق ویژه امکان ورود کاالبه این مناطق قبل از ترخیص
بدون ثبت سفارش را به تجار میدهد .در این برنامه شرکتهای
کشتیرانی موظف به اعالم شناسه ثبت سفارش به سامانه سازمان
بنادر شدهاند .این تدبیر باعث میشود تجار مجبور به ثبت سفارش
حداقل قبل از تخلیه بار از کشــتی شــوند ولی مشخص نیست این
موضوع در مورد کاالهای موجود در بنادر به چه نحو خواهد بود؟
 -3تکیه بر تبادالت الکترونیکی داده بین دســتگاهها با توجه به
اینکه مشــاهده شــده است دســتگاهها اقدام به قطع نمودن این
تبادالت مینمایند که در یادداشــت قبلی بهآن پرداخته شد باعث
بروز مشــکالت و عدم اطمینان به این راهکار میگردد.
 -4عــاوه بــر آن تاجر خیلی قبلتر از اینها اقدامات خود را برای
وارد نمودن کاالها شــروع نموده اســت .لذا بهنظر میرسد الزم
باشــد شــروع کنترل صمت در رابطه با زنجیره تأمین ملی کشور
حتی االمکان مصادف با شــروع مذاکرات خرید کاال و حمل آن
به کشور باشد.
 -5مطابق با ماده  158قانون امور گمرکی تعیـــــین مهلـــــت
توقـــــف کـــــاالدر منـــــاطق آزاد و منـــــاطق ویـــژه
اقتصــــادی بــراســاس ضــوابط قــانونی منــاطق مــذکور
در اختیــــار سازمانهای مســــئول ایــــن منــاطق اســت.
کاالهــــایی کــــه در ایــــن منــاطق پــــس از انقضــای
مهلت اعطــــائی توســــط ســازمانهای مــــذکور مهلــت
منقضــــی ،اعــالم مــیشــــوند نیز مشمول مقررات کاالی
متروکه میگردند.
مطابق با اظهارات معاون فنی و امور گمرکی ،ایســتایی و رســوب
کاالهای وارده به مناطق ویژه ،آزاد ،بنادر و گمرکات کشــور که
بــا هــدف واردات قطعی انجام میشــود در چهار مقطع زمانی رخ
میدهد.
اولین آن «قبل از اظهار کاال به گمرک» اســت .از ســوی دیگر
ایشــان در جــای دیگر اعالم مینماید کــه «کاالهای فاقد ثبت
ســفارش ،به وفور در بنادر کشــور دپو میشوند ،چرا که احراز ورود
کاال با ثبت سفارش ،در بنادر کشور اتفاق نمیافتد» .از سوی دیگر
مدیر ســازمان بنادر اعالم مینماید که سازمان بنادر و دریانوردی
حســب قوانین و مقررات مربوط ،هیچگونه دخل و تصرفی در نوع
و ماهیت کاالهای وارده و صادره به بنادر کشــور ندارد تا مانع از
خروج آنها در شــرایط خاص شود.
این مطلب در جوابیه به نامه قائم مقام وزارت صمت بیان گردیده
است که با توجه به شرایط کرونا و نیاز مبرم به موجودی کاالهای
مربوط به مقابله با آن ،خطاب به ســازمان بنادر و دریانوردی تهیه

شده بود.
در ایــن نامــه اعالم شــده بود که به قرار اطــاع که مقادیری از
محمولههــای مذکــور در انبارهای مســتقر در بنادر و یا انبارهای
عمومی دپو شــده اســت و از طرفی نیاز مبرم این اقالم در ســطح
مراکز درمانی و بیمارســتانی دستور فرمایید فهرست مقادیر اقالم
مذکــور اعــم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کاال ،نوع و
میزان کاال حداکثر ظرف مدت  ۴۸ســاعت به این حوزه و ســازمان
غذا و دارو وزارت بهداشــت اعالم دارند.
بدیهی است نگهداری کاالهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر
و یا انبارهای عمومی بدون اطالع و اعالم موجودی به سازمان غذا
و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار
محســوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
لذا اطالع رسانی به صاحبان کاال جهت اعالم موجودی و تحویل
کاال به سازمان غذا و دارو جهت توزیع در شبکه امری ضروری است.
با توجه به موارد مطرح شده متاسفانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در وضعیتــی قــرار دارنــد که زنجیره اطالعــات و عملیات تأمین
کاالهای کشور را قطع میکنند .لذا این مناطق محلی برای رسوب
و ایســتایی کاالهای اساســی سفره مردم و صنعت کشور هستند.
بهنظر نمیرســد با توجه به شــائبه عدم تمایل بعضی واردکنندگان
به ترخیص کاال ،این تدابیر نیز چاره ســاز باشد؟؟!!
عالوه بر این بهنظر میرســد «اعالم متروکه اعالم کردن بارها»
نیز با توجه به اینکه ممکن اســت واردکنندگان با تاســی به قانون
مناطق آزاد و ویژه ،اقدام حقوقی انجام دهند ،خوب اســت در این
رابطه با دســتگاه قضا نیز هماهنگیهای الزم صورت گیرد.
بر این اساس با توجه به جمیع جهات بنظر نمیرسد این اقداماتی
که بر روی کاغذ نوشــته شــده اســت بیش از محدوده نفوذ کاغذ
مؤثر واقع شود.
در این رابطه پیشنهاد میشود بهجای تاکید بر ساختارهای مدیریتی
موجود که موجب بروز این مشــکل شــده است ،به فکر راهکاری
اساســی و بنیادی بود .بهطور مثال تهیه یک شــبکه کســب و کار
منطبق با قرارداد هوشــمند که اعتبار ســنجی عملکرد هر دستگاه
بر اســاس مفاد قرارداد و با تأیید دســتگاههای همکار و همجوار
باشــد .برای این منظور در یادداشــتهای قبلی تین نیوز به راهکار
زنجیره کاال اشاره شده است که میتواند در این خصوص راهگشا
باشــد .در این راهکار الزم اســت برای هر سفارشی که در رابطه با
واردات یا صادرات انجام میشــود ،زنجیره خاص برای مدیریت
تراکنشهای مالی ،اســنادی ،موقعیتــی و عملیاتی مربوط به آن
لحاظ شــود .این امر با تأیید بازیگران نقش آفرین در شــبکه کسب
و کار معتبر شــناخته میشــود ،لذا ضمن حفظ استقالل دستگاهها،
شــرایط الزم برای اعتبارسنجی هر زنجیره فراهم میشود.
* کارشناس لجستیک
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«حمل و نقل توسعه» پیشنهاد یکپارچهسازی مدیریت حمل و نقل درون شهری و برون شهری را بررسی کرد؛

اما و اگرهای یک ادغام
سعید قصابیان*

هــم اکنون حمل و نقل درون شــهری
بــر عهــده شــهرداریها و حمل و نقل
برون شــهری (اعــم از هوایی و ریلی و
جــادهای و دریایــی) بر عهده وزارت راه
و شهرســازی اســت .چند صباحی است
کــه گروهی پیشــنهاد میدهند حمل و
نقل درون شــهری و برون شهری تحت
یک مدیریــت یکپارچه قرار گیرند .این
یادداشــت شرحی اســت در رد ضرورت
این کار.
بدیهی است که باید از مدیریت جزیرهای
در ســازمانها و وزارت خانههایــی که
عملکردشــان بر دیگری اثرگذار اســت
پرهیــز کرد .اما یکپارچگی مدیریت هم
همه جا الزم نیســت و کلیدی نیست که
بشود هر قفلی را با آن باز کرد .یکپارچگی
مدیریت در شــرایطی الزم میشود که 2
حــوزه در هم تنیده باشــند و تغییرات و
تحــوالت در یکی بر دیگری اثر فاحش
بگذارد ،حال آنکه چنین در هم تنیدگی
بین حمل و نقل درون شــهری و برون
شــهری وجود نــدارد .این  2حوزه تا حد
زیادی مســتقل از هم کار میکنند و در
یک نقطه مشخص با هم تعامل میکنند
بهنام «ترمینال» .مراد از ترمینال ،محلی
اســت که مســافر به انتهای سفر درون
شهری میرسد و سفر برون شهری خود
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را شروع میکند و یا بالعکس ،سفر برون
شهری خود را در آن به پایان میرساند و
سفر درون شهری خود را شروع میکند.
پایانــه اتوبوســرانی یــک مصــداق از
«ترمینال» اســت .مســافر ،سفر درون
شــهری خود را در این ترمینال به پایان
میرســاند و ســفر برون شهری خود را
شــروع میکنــد و بالعکــس .فرودگاه،
مصــداق «ترمینــال» در حمــل و نقل
هوایی ،اســکله ،مصداق «ترمینال» در
حمل و نقل دریایی و ایســتگاه راه آهن،
مصداق «ترمینال» در بخش ریلی است.
مسافر ،سفر درون شهری خود را در این
ترمینالها به پایان میرساند و سفر برون
شــهری خود را شروع میکند و بالعکس.
در مــورد حمــل و نقل جادهای با خودرو
شــخصی ،مصداق اندکی فرق میکند.
«ترمینــال» در اینجــا در منزل صاحب
خودروی شــخصی است و خیابانهای
شهر برای او مسیر مسافرت برون شهری
محســوب میشوند .در مقصد هم همین
طور .این هم مصداق پنجم «ترمینال».
حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 2حوزه مستقل از هم هستند و بهراحتی
توســط  2مدیریت مســتقل از یکدیگر
قابل اداره شــدن هســتند .چه اصراری
داریــم کــه یک مجموعه که توی ســر
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و کلــه خودش میزند تا یک دســتگاه
معــادالت ده مجهولــی را حل کند را با
یــک مجموعه مدیریتی دیگری که توی
ســر و کله خودش میزند تا یک دستگاه
معادالت هشــت مجهولی را حل کند را
با هم ترکیب کنیم و بدهیم بدســت یک
مدیر و از او بخواهیم که حاال یک دستگاه
معــادالت  18مجهولی را حل کند؟ هیچ
تضمینی هم نیست کهاین ادغام به بیشتر
شــدن تعداد معادالت و تعداد مجهوالت
منجر نشود .االن چند درصد از مشکالت
مدیریت حمل و نقل درون شهری متأثر
از حمل و نقل برون شــهری است و چند
درصد از مشکالت مدیریت برون شهری
متأثر از درون شهری؟
اینکــه بخواهیم مســافر فرودگاه پس از
پیاده شــدن از هواپیما بالفاصله به مترو
دسترســی داشته باشد با یک هماهنگی
ساده بین شهرداری و شرکت فرودگاهها،
در جانمایی ایستگاه مترو میسر و محقق
میشــود .کافی است ذهنیتها و اهداف
همسو شوند .چه نیازی به یکپارچه کردن
مدیریت؟
اینکه بخواهیم مساف ِر پایانه اتوبوسرانی
پس از پیاده شدن از اتوبوس بالفاصله به
مترو و شرکت واحد دسترسی داشته باشد
با یک هماهنگی ساده بین معاونت حمل
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و نقل جادهای و شــهرداری در جانمایی
ایســتگاه مترو میســر و محقق میشود.
کافی اســت ذهنیتها و اهداف همســو
شــوند .چــه نیازی بــه یکپارچه کردن
مدیریت؟
گرچه در برون شــهری اتوبوس داریم و
در درون شــهری هم ،اما این  2اتوبوس
هم از نظر محیط و شرایط کاری و هم از
نظر طول مسیر و هم از نظر سرعت و هم
از نظر دفعات توقف و هم از نظر ضرائب

اینکــه بخواهیم مســافر راهآهن پس از
پیاده شــدن از قطار بالفاصله به مترو یا
شــرکت واحد یا تاکسی دسترسی داشته
باشد با یک هماهنگی ساده بین راه آهن
و شهرداری در جانمایی ایستگاهها میسر
میشــود .کافی است ذهنیتها و اهداف
همسو شوند .چه نیازی به یکپارچه کردن
مدیریت است؟
گرچه در برون شهر ،قطار سنتی داریم و
در درون شهر ،قطارمترو ،اما این  2قطار

طراحی ایســتگاهها و هم از نظر سیستم
بلیت فروشــی و هم از نظر هزینه ساخت
و اقتصاد مســافر کشــی و حتی از نظر
حساسیتهای اجتماعی و امنیتی ،زمین
تا آســمان با هم تفاوت دارند .آوردن این
همه تفاوت در زیر چتر یک مدیریت چه
خاصیتی دارد؟
اخیــراً گروهی از مدیران و کارشناســان
بــر اســتقرار ایســتگاههای راهآهن در
داخل شــهرها اصرار میورزند و از اینکه

 RAMSو معیارهای نت و اســتهالک
و هم از نظر مالحظات زیســت محیطی
و هــم از نظــر نحوه تعامل با مســافر و
طراحی ایستگاهها و هم از نظر مختصات
شغلی رانندگان و هم از نظر سیستم بلیت
فروشی و هم از نظر اقتصاد مسافرکشی،
زمین تا آسمان با هم تفاوت دارند .آوردن
این همه تفاوت در زیر چتر یک مدیریت
چه خاصیتی دارد؟

هــم از نظر ویژگیهای فنی خط و هم از
ویژگیهــای فنی ناوگان و قوه محرکه و
هم از نظر محیط و شــرایط کاری و هم
از نظر طول مســیر و فاصله ایســتگاهها
و هــم از نظــر ســرعت و هدوی و هم از
نظــر ضرائب  RAMSو معیارهای نت
و استهالک و هم از نظر مالحظات زیست
محیطــی و هم از نظر مانور و تشــکیل
قطار و هم از نظر نحوه تعامل با مسافر و

ایستگاههای راهآهن در اصفهان و شیراز
و اخیراً رشــت و همدان دور از شــهر بنا
شدهاند انگشت تعجب و تأسف میگزند.
این هم میتوانســت بــا یک هماهنگی
ســاده بیــن شــهرداریها و وزارت راه
(راه آهن) میســر شــود که نشــد .کافی
ســت ذهنیتها و اهداف همســو شوند.
چــه نیازی به یکپارچــه کردن مدیریت
است؟
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اص ً
ال بیایید فرض کنیم میخواهیم مسافر را از د ِر منزل
تحویل بگیریم و د ِر منزل عمویش در شــهری دیگر
تحویل بدهیم .یک شرکت گردشگری با
مدیریت فقط
ِ
یک کارشــناس میتواند تاکســی مسافر از د ِر منزل تا
ایســتگاه راه آهن ،ســفر ریلی او و تاکسی او از ایستگاه
منزل جناب عمو را برای مســافر
راه آهن مقصد تا د ِر ِ
هماهنگ کند .این هماهنگی توسط بخش خصوصی با
یک نفر کارشناس بهراحتی انجام میشود و در دستگاه
اداری دولتــی و بخش عمومی با ایجاد یک دســتگاه
و چارت ســازمانی جدید و تأســیس اداره و ساختمان و
خودرو خدمت و استخدام مدیر کل و معاون و کارشناس
و کارمند و حراســت و بســیج و خدم و حشــم و نهایت ًا
موکول به نوشــتن طرح جامع انجام میشود.
نمونهاش قطار حومهای .تا پیش از این ،رجا و راهآهن و
مترو تهران عم ً
ال خدمات جابهجایی مسافر به شهرهای
حومه را انجام میدادند .بهجای آنکه ذهنیتها و اهداف
را همســو کنیم ،تصمیــم گرفتیم مدیریت را یکپارچه
کنیم« .قطار حومهای» را خلق کردیم .آنقدر بزرگش
کردیــم که الزم آمد یک شــرکت جدیــد َعلَم کنیم
و پــس از کشــمکش زیاد ،از بیــن چند مدعی ،کبوتر
مدیریت این مولود بر شانه راهآهن نشست و شد یکی
از شــرکتهای اقماری آن .چند ســال است که منتظر
شــروع کار این شرکت هستیم .در داالنهای تصمیم
گیری کشــور معطل مانــده .نمیدانند با آن چه کنند،
بهخصوص تأمین هزینه آن را .محصول این یکپارچه
ســازی آنکه ،از سیســتم حمل و نقل حومهای رایج
خودمان رانده و از شــرکت دلخواهمان ماندیم.
ســاختن راه در داخل شــهر با ساختن راه بین شهری
تفاوت ماهوی دارد .ســاختن راه بین شــهرها به هدف
اتصال  2نقطه انجام میشــود .در این ســاخت تقریب ًا
مبســوط الید هستید و با موانع کمی مواجه .اما ساختن
راه در داخل شــهر ذیل یک طرح شهرســازی انجام
میشــود .در طرح شهرســازی ،راههای دسترسی به
مــکان مــورد نظر ،تعداد ســاکنان آن مــکان ،تعداد
مراجعان ،پیشگیری از ازدحام ،پارکینگ وسائط نقلیه،
فاصله از دیگر مراکز جمعیتی ،مقررات ســاخت و ساز،
زیبایی بصری ،مالحظات امنیتی ،مالحظات زیســت
محیطی و ایمنی ،دفع پســماند و . ...همه باید در نظر
گرفته شــوند و لذا در این ســاخت ،تابع طراح شهری
هســتید و راه داخل شــهری را باید با توجه به همه این
محدودیتها اجرا کنید .ســاختن راه در داخل شــهر با
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طرحوپیاده
سازی«طرح
جامعحمل
ونقــل»هم
نمیتوانــد
توجیهیبرای
یکپارچهسازی
مدیریتدرون
وبرونشهرها
باشد.کارطرح
جامــعاتفاقاً
همســوکردن
ذهنیتهــاو
اهدافاست.
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ساختن راه بین شهری از یک سِ نخ نیستند .آوردن این
همه تفاوت در زیر چتر یک مدیریت چه خاصیتی دارد؟
طــرح و پیاده ســازی «طرح جامــع حمل و نقل» هم
نمیتواند توجیهی برای یکپارچه سازی مدیریت درون
و برون شهرها باشد .کار طرح جامع اتفاق ًا همسو کردن
ذهنیتها و اهداف است .وقتی ذهنیتها همسو بشوند
نیازی بهایجاد دســتگاه اداری نیســت برای کنار هم
نشاندن ذهنیتهای مختلف الجهت.
یکپارچهسازی مدیریت در این  2حوزه چگونه قراراست
اجرا شــود؟ باز هم قرار است یک دستگاه اداری جدید
خلق کنیم؟ یک سازمان جدید؟ یک وزارتخانه جدید؟
از بزرگ کردن دســتگاه اداری کشــور در گذشته چه
خیــری دیدهایم که مجــدداً بر آن اصرار میکنیم؟ آیا
از بخش حمل و نقل شــهرداریها انتظار داریم از این
بهبعد عالوه بر تبعیت از شــهردار و شــورای شهر ،در
مقولــه حمــل و نقل از این مخلــوق جدید هم تبعیت
کننــد؟ یــک مجموعه اداری بهتر اســت یک رئیس
داشــته باشــد یا چند تا؟ یک کارمند ســاده هم اگر 2
رییس داشــته باشــد نه از این حرف شنوی دارد و نه به
دســتور آن یکی عمل میکند .در مورد سازمانها هم
همین قاعده حاکم است.
تبصره :بدیهی اســت یکپارچهسازی مودهای مختلف
حمل و نقل در سیســتم درون شــهری موجه و حتی
واجب اســت .این حوزهها کام ً
ال در هم تنیده هستند و
تغییرات و تحوالت در یکی بر دیگری اثر فاحش دارد.
جمع بندی :بدیهی اســت بایــد از مدیریت جزیرهای
در ســازمانها و وزارت خانههایی که عملکردشــان
بر دیگری اثر گذار اســت پرهیــز کرد .اما یکپارچگی
مدیدیت هم همه جا الزم نیست .یکپارچگی مدیریت
 2حــوزه ،زمانی الزم میشــود کــه آن  2در هم تنیده
باشــند و تغییــرات و تحــوالت در یکی بر دیگری اثر
فاحــش بگذارد ،حال آنکــه چنین در هم تنیدگی بین
حمل و نقل درون شهری و برون شهری وجود ندارد.
این  2حوزه تا حدود زیادی از هم مستقل هستند و در
ترمینالها با هم تعامل میکنند .لذا با توجه به هزینهها
و مشــکالتی که ادغام مدیریــت ایجاد میکند ،هیچ
نیازی به یکپارچگی مدیریت در این  2حوزه نیســت.
باید دنبال همسو کردن ذهنیتها و اهداف بود نه ایجاد
دستگاه اداری جدید برای کنار هم نشاندن ذهنیتهای
احیان ًا مختلف الجهت.
* کارشناس حمل و نقل
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کاهش  40درصدی حجم تجارت دریایی در جهان ،متأثر از کرونا؛

کرونا و تأثیر آن بر روند کار مؤسسات ردهبندی دریایی
ساماندهی جامع شناورها و انضباط بخشی به تردد آنها در دریا،
شناسایی و جلوگیری از تردد شناورهای بدون هویت در کلیه
مناطق دریایی شــمال و جنوب کشــور و شناسایی سیستمی
و جلوگیــری از حمــل ونقل کاالی قاچاق در دریا از مهمترین
وظایف مؤسســات رده بندی در صنعت دریایی کشــور است
که شــیوع کرونا مانع از انجام به موقع چنین اهدافی شــده و
لطمه جبران ناپذیری بر اقتصاد این شرکتها وارد آورده است.
مدیرعامل مؤسسه ردهبندی ایرانیان ضمن بیان نکات فوق،
عنوان کرد :بازرســان مؤسسات ردهبندی در همه دوره شیوع
کرونا و همین حاال با محدودیتهای ســوار و پیاده شــدن بر
روی کشتیها ،تردد در کارخانجات کشتیسازی و… مواجه
شــدند و کسب و کار مؤسســات ردهبندی تحتتأثیر شرایط
کرونایی قرار گرفت.
حســنرضا صفــری ادامــه داد :زمانــی که قرار اســت در
مؤسســات ردهبنــدی به هر دلیلی بــه جامعه دریایی کمک
کنیم و گواهینامهها را با تعامل بیشــتری و با بازرســی از راه
دور و با کمک کارکنان و صاحبان کشــتیها صادر کنیم ،در
چنین شــرایطی به نوعی صاحبان کشتیها و صنایع ،به ویژه
در بخش کشتیســازی ،قراردادهایشان معلق شده و ساخت
و تعمیرات دســتخوش تغییر میشــود .آنها انتظار دارند که
در دوران تعلیــق و رکــود ،وجهی دریافت نشــود .به همین
علت در شــرایط ســخت کنونی ،درآمد مؤسسات برای صدور
گواهینامهها کاهش پیدا کرده است.
صفــری ادامــه داد :بنابراین ،مؤسســات ردهبندی با وجود
شــیوع کرونا دچار تبعات و تاثیرات زیادی شدهاند .تحت این
شــرایط ،اولین اقدام همه مؤسســات ردهبندی ،بهروزرسانی
دستورالعملها بود تا بازرسان برای تردد در کشتیها و صنایع
کشتیســازی با ایمنی بیشتری حضور داشته باشند.
صفری تصریح کرد :در چنین شرایطی امکان حضور کارکنان
و بازرسان در مراکز و دفاتر بازرسی عملیات را از دست دادیم
و بــه دورکاری بــا رعایت الزامات خاص روی آوردیم .یکی از

این اقدامات بازرســی از طریق تلفن همراه و تأیید صالحیت
کشتی به این روش بود.
مدیرعامل موسســه ردهبنــدی ایرانیان تصریح کرد :ممیزی
دفاتر شرکتها نیز از راه دور صورت گرفت و تأیید موقت صادر
شــد .اما تعطیلی نســبی کارخانجات ساخت و تعمیر شناورها
باعث شــد قراردادهای مؤسســه ما در خصوص کشتیهای
نوســاز بــه صورت تعلیــق درآید .باید گفت کــه عدم انعقاد
قراردادهــای جدید از لحظه شــروع ویــروس کرونا تا امروز،
تبعات خود را در آینده نشــان خواهد داد.
وی ادامه داد :عدم اعزام شــناورها به داک و تقاضای تمدید
مهلــت گواهینامههــا بــه کاهش ایمنی شــناورها و هم به
کاهش درآمدهای مؤسســه ردهبندی ایرانیان منجر شــده
اســت .بنابراین در این حوزه پیشــنهادهایی داریم مانند اینکه
برای ایمنی بیشــتر در اولین فرصتی که این شــناورها بتوانند
در داکهــای بعــدی قرار گیرند ،آنها را به عنوان داک ویژه
مورد بررسی و البته تعمیرات دورهای قرار دهیم .براین اساس
شــاید بتوان ایمنی شناورها را دوباره برگردانیم .این در حالی
اســت که کل صنعت دریایی بر اثر کرونا تا  40درصدکاهش
حجم تجارت را تجربه کرده اســت و این اتفاق نیز از تاثیرات
منفی کرونا بر حوزه دریایی محســوب میشود.
صفری خاطرنشان کرد :موسسه ردهبندی ایرانیان اقداماتی را
که در این اوضاع در حال انجام آن است صدور گواهینامههای
دیجیتالی ،امضاء الکترونیکی گواهینامهها بازرسی به وسیله
تلفنهمراه اســت .در واقع در این دوران ســخت به این نتیجه
رســیدیم که مؤسســات ردهبندی به اتوماسیون اختصاصی
احتیاج دارند .چرا که اتوماســیونهای معمولی در این شرایط
جوابگوی ما نیست.
مدیرعامل موسســه ردهبنــدی ایرانیان به عنوان اقدام پیش
رو تاکید کرد :الزم است که تدوین تعیین نقشه ف ّناوریهای
صنایع دریایی در دوران کرونا و پســا کرونا را در دســتور کار
داشته باشیم و اگر این کار را نکنیم از دنیا عقب خواهیم ماند.
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شناسایی فرصتهای کرونا برای
توسعه حمل و نقل پاک
مهتا میرمقتدایی*

هــدف اصلی از گســترش حمل و نقــل همگانی ،کاهش آلودگی
محیط و ازدحام ناشــی از ترافیک در شهرهاســت .به نظر میرسد
که شــیوع کرونا در مدت کوتاهی این مســائل را حل کرده است؛
محیط زیســت پاکیزهتر و شلوغی کمتر.
هرچنــد تبعــات مثبت کرونا برای محیطزیســت باعث شــادی
دوســتداران طبیعت شــده ،اما باید توجه کرد که ترویج اســتفاده
از خودروی شــخصی به دلیل خطر انتقال بیماری در فضاهای پر
تراکم و شــلوغ وســایل حمل و نقل همگانی ،تهدیدی نیز برای
محیطزیســت به شــمار میرود .زیرا تغییر رفتار سفر که اکنون به
دلیل شــیوع بیماری رخ داده اســت ،میتواند تا مدتی طوالنی بر
شــیوه رفتوآمد مردم اثر گذاشــته و حتی بعد از پایان شــرایط
اضطرار نیز ادامه یابد.
بررســی وضعیت ســایر کشــورهای درگیر با کرونا به خصوص
کشــورهای اروپایی نشان میدهد که با وجود خطر انتقال بیماری
از طریق وســایل نقلیه همگانی ،تعطیلی کامل سیســتم حمل و
نقــل عمومی در دســتور کار قرار نگرفتــه و از راهکارهایی مانند
ایجاد فاصله اجتماعی (مخصوص ًا برای حفظ ســامتی رانندگان
که طی روز با افراد زیادی در تماس خواهند بود) ،کاهش ظرفیت
سیستمهای حمل و نقل ،کاهش تعداد سفرها ،کاهش نیاز به سفر،
اصالح ســاختار و شــبکه تردد دوچرخه (تعریض مسیرهای ویژه
دوچرخه) ،حذف تبادل پولی بین مســافر و راننده و امکان اســتفاده
از پرداختهــای اینترنتــی ،کاهش موقت محدودیتهای مربوط
به استفاده از خودروی شخصی (مانند طرح ترافیک) استفاده شده
است .همچنین مطالعات گستردهای با هدف شناخت تأثیر بحران
کرونا در رفتار ســفر از طریق بررســی شــرایط قبل از کرونا ،حین
درگیری با کرونا و پیشبینی احتمالی رفتار سفر پس از کرونا انجام
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شده و یا در حال انجام است .به عنوان مثال ،یکی از این مطالعات
پژوهشــی اســت که در دانشگاه فنی درسدن آلمان در حال انجام
اســت و میزان تأثیر محدودیتهای ناشــی از کرونا در تغییر رفتار
سفر افراد را شناسایی کرده و همچنین برنامهریزی کرده که پس
از پایان بحران نیز میزان ثبات رفتارهای شــکل گرفته در شــرایط
بحران را بسنجد.
بــا توجــه به موارد فوق ،به نظر میرســد که نگرانی از تغییر رفتار
سفر پس از پایان شرایط کرونایی در ذهن پژوهشگران حوزه حمل
و نقل درون شــهری شــکل گرفته و الزم اســت در مورد قابلیت
موجود برای اتخاذ راهکارهایی اندیشــید که امکان تداوم آنها بعد
از پایان شــرایط اضطرار نیز وجود داشــته باشد .در ادامه به برخی
از گزینههایی که در این راســتا قابل طرح هســتند اشاره میشود.
اســتفاده از ارتباطــات از راه دور ،یکــی از راهکارهایی اســت که
برای کاهش ســفرهای شهری پیشنهاد شده است .استفاده از این
تکنولوژی در عین حال که نقش موثری در کاهش خطر ســرایت
بیماری دارد ،موجب کاهش آلودگی هوا نیز خواهد شــد .مزیتها
و قابلیتهــای سیســتمهای ارتبــاط از راه دور این روزها بیش از
گذشــته برای همگان آشــکار شــده است .در عین حال ،نواقص و
کمبودهای موجود در امکانات محلی هر کشور نیز شناسایی شده
و راهکارهایی برای رفع آنها اندیشــیده میشود .این راهکارها که
در شــرایط بحران بســیار مورد استفاده هستند ،این قابلیت را دارند
که در شــرایط عادی نیز به منظور کاهش ســفرهای غیرضروری
شهری ،مورد استفاده قرار گیرند.
یکــی دیگــر از رویکردهایــی که بــه عنوان راهــکاری پایدار و
دوســتدار محیطزیســت برای بحران کرونا در نظر گرفته شــده،
«میکروموبیلیتی »micro-mobility-است که طبق تعریف
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موسســه سیاســتگذاری حمل و نقل و توسعه آمریکا ( )ITDPبه
معنای تردد با «گروهی از وسایل نقلیه کوچک و سبک وزن است
که با سرعت کمتر از  ۲۵کیلومتر بر ساعت حرکت میکنند و برای
طی مســافتهای کمتر از  ۱۰کیلومتر مناسب هستند .این وسایل
میتوانند شخصی یا اشتراکی بوده ،و الکتریکی یا مکانیکی باشند.
وســایل نقلیه با ســرعت بیش از  ۴۵کیلومتر در ساعت که با موتور
احتراقی کار میکنند (مانند موتورســیکلت) جزو این نوع وســایل
نقلیه نیستند» .در این رویکرد ،تأمین فضای الزم برای تردد عابران
پیاده و تآمین و تعریض مسیرهای دوچرخه ،از راهکارهای اصلی
توســعه شیوههای رفت و آمد پایدار محسوب میشوند.

الگوی برنامهریزی و طراحی شــهری نیز در تأمین شــرایط فاصله
گذاری اجتماعی مؤثر اســت .امکان دسترســی پیاده به خدمات
روزمره شــهری ،باعث کاهش نیاز به اســتفاده از وســایل نقلیه
میشــود .برنامه ریــزی توزیع مناســب کاربریهای ضروری و
نیازهــای اولیه در ســطح شــهر و محله محــوری ،به نحوی که
امکان شــکل گیری محالت شــهری خودکفا و پیاده محور فراهم
شــود ،یکی از راهکارهای محدود کردن تماســهای اجتماعی در
جوامع کم تعداد تر اســت .مراکز خرید و فروشــگاههای بزرگ که
به ویژه در ســالهای اخیر به صورت «مال» در شــهرهای بزرگ
احداث شدهاند ،به دلیل تراکم باالی جمعیتی (به ویژه در راهروها،

راه اندازی مجدد سرویسهای ادارات گزینه مناسب دیگری است.
اکنون زمان خوبی است که سرویسهای مخصوص ادارات دولتی
که سالها در ایران رایج بود و به دالیل نامعلومی از برنامه حذف
شد ،مجدداً راه اندازی شوند .این سرویسها تعداد مشخصی مسافر
دارند که امکان کنترل سالمتی آنها از طرف مدیریت سازمان وجود
دارد و با پیشبینی فاصله مناســب بین مســافران و حاشیه ایمنی
الزم برای راننده ،به عالوه ضدعفونی روزمره ،شــرایط مناســب و
امنی خواهند داشــت و حتی بعد از پایان کرونا هم در کاهش ســفر
با خودروی شــخصی مؤثر خواهند بود.

آسانســورها ،پلههای برقی )...از مراکز انتقال بیماری به شــمار
میروند .به همین دلیل در حالی که ســوپرمارکتهای زنجیرهای
و حتی بقالیهای محلی به فعالیت خود ادامه میدهند ،این مراکز
به دلیل امکان گســترش خطر ،بسته شدهاند.
کرونــا هم فرصت اســت و هم تهدیــد .فرصت برای مرور مجدد
راهکارهای شــناخته شــدهای که کمتر از آنها استفاده میکردیم
و تهدید از لحاظ تقویت و شــکلگیری عادتهای نامناســبی که در
آینده بعد از کرونا نیز تداوم داشــته و ما را درگیر خود خواهند کرد.
* عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی
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جای پارک را چند میخری؟!
زهرا نژاد بهرام

در تهران حاال حدود  ۵میلیون خودرو در رفت و آمدند .هر خودرو
به فضای پارکی حدوداً  ۲و نیم در دو متر نیاز دارد .ســاالنه حدود
 ۵۰۰هزار خودرو به کالنشــهر تهران اضافه میشــود .هر راننده
بــرای پیدا کردن جــای پارک در برخی مناطق پرتردد ،حدوداً ۲۰
دقیقه زمان صرف میکند.
حــدود  ۲۰درصــد ترافیک خیابانها نیز ناشــی از توقف خودروها
برای خالی شدن جای پارک است .اینکه به ازای این تعداد خودرو
چقدر جای پارک در تهران تعبیه کردهاند ،اما هنوز معلوم نیســت!
 اجاره پارکینگ خانهها به زبانآموزان

از خیابان گاندی که به ســمت شــمال میپیچید ،نرسیده به میدان
ونک ،وارد کوچه پر ترددی میشــوید که به مؤسســههای زبانش
معروف اســت .یک مؤسســه قدیمی اســم و رســم دار که روزانه
الاقل پذیرای  ۱۰۰زبان آموز اســت .از ابتدا تا انتهای کوچه اگر
شرکتها ،مؤسسات و خانههای مسکونی را نادیده بگیرید ،نهایت ًا
برای زبانآموزان این مؤسسه ۵ ،جای پارک بیشتر پیدا نمیکنید،
در حالــی کــه روزانه القل  ۵۰زبانآموز با خودروهایشــان در این
کوچه تردد میکنند .از این اعداد و ارقام تعجب نکنید ،دو ساختمان
بزرگ مســکونی ،درســت در اطراف این مؤسسه ۴ ،پارکینگ خود
را برای اجاره گذاشتهاند.
به این صورت که از ساعت  ۹صبح که شروع اولین کالس است،
وقتی پارکینگهای واحد مســکونی خالی میشــود ،یک نفربه نام
نگهبان در جلوی در میایستد و زبانآموزان را به داخل راهنمایی
میکند ،بســته به ســاعات کالسها ،قیمتها متغیر است ،از آنجا
که معمو ًال هر کالســی بیش از  ۴ســاعت طول میکشد ،رقمها از
 ۲۰هزار تومان شروع شده و به صورت ماهانه به  ۴۰۰هزار تومان
هم میرســد .برای همین چند جای پارک ،خیلیها حاضرند مبالغ
بیشتری هم بپردازند.
زبــان آمــوزان متقاضی میگویند هر روز الاقل نیم ســاعت را به
دنبال جای پارک در خیابانهای اطراف بودند که عالوه بر افزایش
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مصرف سوخت و نگرانی از سرقت و تصادف ،حاال با خیالی راحت
پارک میکنند و به کالسهایشــان میرســند ،جالب اینکه هزینه
پارکینــگ بعضی خودروها ،بیشــتر از هزینــه برگزاری کالسها
میشود ،اما دانشجویان باز هم تمایل دارند تا با پرداخت هزینهای
بیشتر ،خیالشان از بابت جای پارک راحت باشد .نگهبان یکی از این
واحدهای مسکونی که از کار جدیدش راضی است ،میگوید اهالی
ســاختمان به جای اینکه ماهانه یک میلیون تومان به حســاب من
واریز کنند ،فقط  ۵۰هزار تومان میریزند ،اما به من اجازه دادهاند در
ساعاتی که خانه نیستند ،پارکینگشان را به زبانآموزان اجاره دهم.
مــن هم بــا چند نفر توافق کردهام و آنها مشــتریهای ثابت من
هســتند ،اما گاهی هم تعدادشــان فرق میکند و حتی اگر کســی
اصرار داشته باشد ،سوئیچ را میگیرم و خودروها را جلوی یکدیگر
پــارک میکنــم ،هــم کار آنها راه میافتد و هــم من و هم اهالی
ساختمان راضی هستیم.
  پرداخت روزی  ۱۰هزار تومان برای پارک ماشین به کارگر
ساختمانی

گذرتان که به یکی از میادین فرعی خیابان ســهروردی شــمالی
میافتد ،بویژه بعد از کرونا ،محال است که اگر شانس یارتان نباشد،
بتوانید کمتر از  ۱۵دقیقه به جای پارک دلخواهتان برسید ،کارمندان
شــرکتهای خصوصی و دولتی بخوبی میدانند در شــرایطی که
ســاعت اجرای طرح ترافیک بیشــتر شده ،حداقل باید یک ساعت
را در خیابانها و کوچههای اطراف ســرگردان باشــند تا باالخره
یک نفر جای پارک محبوبشــان را خالی کند.
امــا برخیها راه حل مســأله را پیــدا کردهاند .برخی کارمندان این
حوالی ،یک ســاختمان نیمه کاره درحال ســاخت را نشان کرده و
با یکی از کارگرها به توافق رســیدهاند تا در ازای پرداخت روزی
 ۱۰هــزار تومــان ،جلوی ســاختمان را خالی نگه دارد .او هم حاال
مشتریهای ثابت خود را میشناسد ،روزی الاقل به دو نفر ،معبر
عمومــی را اجــاره میدهد و از درآمد ماهانهاش هم راضی اســت.
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زمان تخلیه مصالح هم ســوئیچ را از صاحب خودرو میگیرد و با
مدیریــت خودش کار را جلو میبرد.

 یا پول بده یا پاره آجر روی ماشــینت است

در یکی از کوچههای فرعی محله یوسفآباد به سمت میدان فاطمی
هم دوباره به همین مشکل برمیخورید .یک کارگر حدوداً ۲۴-۲۳
ساله یک صندلی درب و داغان کهنه را جلوی درب فلزی نیمه باز
یک ساختمان نیمه کاره گذاشته و به محض اینکه ببیند خودرویی
چنــد بــار عقب و جلو میرود تا بلکه یک نفر جای پارکش را خالی
کند ،با عجله به ســمت او میدود و پیشــنهاد میدهد که جلوی در
بگــذارد و برگــردد .او در ازای انجام ایــن کار ظاهراً خیر  ۱۵هزار
تومان ناقابل طلب میکند .توجیهش هم اینســت که ســاعتها
بگردی ،جای پارک پیدا نخواهی کرد و بهتر از اینست که جریمه
شــوی و یا به خودروات آسیب وارد شود.
راننده هم کم کم وسوســه میشــود ،وجه را پرداخت میکند و اما
قصه در همین جا تمام نمیشود ...خودروی بعدی که از راه میرسد،
نمیخواهــد بــه ایــن راحتیها زیر بار حــرف زور برود ،میگوید:
«ماشــینم رو همین جا میذارم ،پولم نمیدم! تو هم برو شــکایت
بکن» کارگر ســاختمان به کنایه میگوید« :پس اگر برگشــتی و
یک آجر رو ســقف ماشــینت سقوط کرد ،تو هم برو و شکایت کن!
تابلو رو هم ببین» اشــاره میکند به تابلوی قرمز رنگی که تأکید
میکند احتمال ســقوط مصالح وجــود دارد ،چند دقیقه بعد راننده
عصبانی ســریع از مهلکه فرار میکند...
 اجاره جای پارک برای تست کرونا

در جلوی یکی از بیمارستانهای معروف پایتخت که حاال ساختمان
مجزایی را برای تســت کرونا در نظر گرفته ،محال اســت بتوانید
جــای پــارک پیدا کنید ،در دور و اطراف هــم خبری از پارکینگ
طبقاتی یا عمومی نیســت .اما نگران نباشــید ،درســت روبهروی
کوچه بیمارســتان ،یک نفر صندلی گذاشــته و چهره مســتأصل و
درمانده شــما را که ببیند ،با آرامش به ســمتتان میآید ،خودروی
پرایدش را از پارک درمیآورد و بسته به ساعاتی که توقف میکنید،
مبلغی را پیشنهاد میدهد.
معمــو ًال مبالــغ از  ۵هــزار تومان تا  ۳۰هزار تومان متغیر اســت.
جالب اینکه این فرد از ســاعت  ۶صبح ســرو کلهاش پیدا میشود
و بــا پرایــدش طوری پارک میکند که بتواند القل برای دو خودرو
جــای پارک باز کند .خودش میگوید از همان ســاعتهای اولیه
معمو ًال مشــتری دارد ،اما بعدازظهرها بســته به خودروی مشتری،
قیمــت پرت میپرانــد و راننده درمانده و عصبانی هم برای اینکه
کارش راه بیفتد ،هر مبلغی را میپردازد و میرود .به قول خودش
این روزها کار و کاســبیاش ســکه شــده ،اغلب مردم برای تست
مراجعه میکنند و چون مرکز خصوصی است ،مشتریهای دست
به نقدی هم دارد که حاضرند برای انجام یک تست  ۲۰دقیقهای،

 ۱۵هــزار تومان پول پــارک بدهند! مرد اعتراف میکند که بعد از
بازنشســتگی به جای اینکه با مســافران و خیابانها سر و کله بزند،
همیــن یک جای پارک را به منبــع درآمد ماهانهاش تبدیل کرده
که از ابتکار عملش هم راضی اســت.
 نگهداری جای پارک برای کارمندان رده باال

راننده آقا بعد از ساعتها گشتزنی ،باالخره کمی جلوتر از در ورودی
یکی از ادارات دولتی جای پارک پیدا میکند ،اما هنوز پارک دوبلش
تمــام نشــده ،نگهبــان با داد و فریاد خودش را میرســاند تا به او
بفهماند این پایههای قرمز رنگ نمایشــی نیســت! او موظف است
برای کارمندان رده باال ،یک جای پارک خالی نگه دارد .کارمندان
هم معمو ًال ماهانه به او دســتخوش میدهند ،راننده که اعتراض
میکنــد ،او را با پنچر کــردن خودرواش تهدید میکند و میرود،
مرد میگوید ای کاش زودتر کرونا تمام شــود تا با مترو تردد کند.

 پارکینگ سیار

نگهبان مهدکودک ،رمپ ورودی را به پارکینگ سیار تبدیل کرده
است ،یک نفر روی پل میگذارد و دیگری هم جلوی مهدکودک
پارک میکند .مشتریهای ثابت که معمو ًال از مربیان مهد هستند،
ماهی  ۵۰هزار تومان میدهند و مشــتریهای عادی هم روزی
 ۵هــزار تومــان! راننده خانم میگوید حاضرم هر مبلغی که باشــد
بپردازم ،اما از محل کارم دور نشوم ،شبها مخصوص ًا در زمستان
تا به خودروام برسم ،از ترس سارق یا مزاحم جانم به لبم میآید...
زهرا نژاد بهرام ،عضو شــورای شــهر تهران میگوید« :شــورا و
شهرداری در این دوره به دنبال رویکرد انسان محور نه خودرومحور
در شــهر هســتند ،حتی شــهردار تهران با دوچرخهســواری در
سهشــنبههای بــدون خودرو بر این نــگاه تأکید دارد ،من معتقدم
رویکرد تأمین پارکینگ دارای اشــکال است ،چراکه باعث تقویت
خودرومحوری در شــهر میشــود .البته ما در برخی مناطق مثل
محلــه اتابک به دنبال پارکینگهــای محلهای رفتهایم ،اما نباید
اصرار داشــته باشــیم تا تمام کوچهها و خیابانها به پارکینگهای
ســیار تبدیل شود .این پارکینگهای محلهای هم محدود هستند.
سؤال این است چرا برخیها باید در پارکینگهایشان  ۳تا  ۴خودرو
نگهداری کنند یا چرا باید به ازای تمام افراد خانواده ،یک ماشــین
وجود داشته باشد؟
شــهر نباید تاوان ســرمایهدار شدن قشر خاصی را بدهد .ما به این
افراد حق نمیدهیم ،قرار هم نیست شهر را قیمتگذاری کنیم .اما
طرح پارک حاشــیهای که به صورت آزمایشــی در منطقه  ۲تهران
اجرا شــد ،نمونه موفقی بود که افراد به ازای پرداخت هزینه بعد از
 ۳۰دقیقــه رایگان ،پارک کنند ،این طرح میتواند در مناطق دیگر
هم اجرا شــود تا جای پارک نظاممند شــده و در عین حال مسیرها
هم کدگذاری شــود .تأکید دارم که باید جلوی تقاضا را بگیریم تا
عرضه به وجود نیاید.
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خطرات بیتصمیمی و بد تصمیمی
سیدمصطفی هاشمیطبا

تصمیمات متفاوت و گاه ضدونقیض در رأس و بدنه قوه مجریه در
کنار هجمه تبلیغاتی علیه دولت باعث شده تا آنان که در معرض
این تصمیمات قرار دارند ،نسبت به اصل و اصالت تصمیمگیران
از خود تردید نشان دهند .تصمیمات متفاوت درخصوص اجرای
طرح ترافیک بعد از نوروز ،بازگشــایی کســبوکارها در هنگامه
شــیوع کرونا ،ترسولرز در اعالم تصمیمات درمورد لغو هر نوع
تجمع و گردهمایی به دلیل احتمال گسترش کرونا و بازگشایی
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مدارس بهصورت حضوری در  15شــهریورماه برخی مواردی
هســتند که موجب ایجاد تردید در اذهان عمومی شــده است.
از ســویی اعالم گشایش اقتصادی با فروش اوراق فروش نفت
(که معلوم نشــد برای مردم گشــایش اقتصادی بوده یا دولت)
که بدون تصمیم ابتر ماند.
اینگونه تصمیمســازیها که به بیتصمیمی بیشــتر شــباهت
دارد ،گاه بدون تبعات اســت و گاه تبعات اجتماعی و اقتصادی
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بــه بــار میآورد و از همه تبعات مهمتــر ،ایجاد بیاعتمادی به
نظام را فراهم میکند.
آنچه موجب شــد این یادداشــت تهیه شــود ،مصاحبه معاون
فنی مدیرکل گمرکات کشــور با صداوســیما در روز جمعه 28
شهریورماه درباره رسوب کاال در گمرکات بود و از جمله رسوب
ســهونیم میلیون تن کاالی اساســی و همچنین کاالهای دیگر
آنهــم در حــرارت و آفتاب بندر امام خمینی و بندرعباس و این
در حالی اســت که قیمتهای کاالهای تولیدی حاصل از آنچه
در گمرکات مانده ،در ســطح کشــور به نحو بیسابقهای فزونی
یافته است.
حســب نظرات اعالمشده توسط ایشان بانک مرکزی برداشتی
خــاص از مصوبــه دولت دارد و واردکننــدگان نیز به دلیل عدم
صراحت بانک مرکزی و سابقه کار تمایل به ترخیص کاالهای
وارداتی ندارند.
میدانیم که محدودیتهای بســیاری در حملونقل در کشور و
بهخصوص از بنادر به نقاط کشور وجود دارد و البته آنهم از صدقه
سر تصمیمگیرندگان و مجریان است .بههرحال اگر ترخیص و
حمل کاال بهصورت تدریجی و دائمی نباشــد ،تخلیه کشــتیها
و بارگیــری زمینــی و حملونقل آن به داخل کشــور دچار وقفه
میشود؛ درحالیکه الزم است عالوه بر تصمیمگیریهای عادی
که باید با سرعت و قدرت انجام شود ،در شرایط تحریم و بحران
بایــد ضریب تصمیمگیریها به نحو مطلوب افزایش پیدا کند.
میخواهم مثال کوچکی از این نوع تصمیمگیریها را بیان کنم
تا معلوم شود این عدم تصمیمگیریها تا چه حد دچار ضعف بوده
و تبعات آن چه خواهد بود .در سال  65که ستاد طرحهای مهم
انقالب در نخســتوزیری به مسئولیت اینجانب برپا شد ،یکی
از اولین مراجعات از سوی آقای مهندس عرفانیان مجری طرح
فوالد مبارکه بود .ایشــان گفت یک ســال است طرح چگونگی
نصب ماشــینآالت در جریان تصویب است ولی تصمیمگیری
نمیشود.
سپس شرح داد که ماشینآالت را به سه دسته تقسیم کردهایم،
برخی صرف ًا توسط ایرانیان نصب میشود ،برخی توسط ایرانیان
با کمک ایتالیاییها و برخی به دلیل حساسبودن (مثل نورد سرد
که ســرعت زیاد و حساســیت بسیار دارد) توسط ایتالیاییها و با
همکاری تکنســینهای ایرانی و این طرح را به شــورای اقتصاد
دادهایم تا تصویب کنند.
نگارنده و همکاران در ستاد طرحهای مهم انقالب طرح را بررسی
کرده و به توضیحات وی گوش فرادادیم و ســپس بالفاصله با
نخستوزیر ،آقای میرحسین موسوی تماس و موضوع را مطرح
کردم و گفتم طرح بیعیب است و در اولین جلسه شورای اقتصاد
آن را تصویب کنیم .ایشان گفتند جلسهای در سازمان برنامه و

با کارشناســان بگذارید و نتیجه را اعالم کنید.
ســه روز بعد این جلســه در سازمان برنامه با کارشناسان مربوطه
برگزار شد .از بین حاضران دو نفر از افراد باتجربه که به ایشان
ارادت خاص داشتم ،صحبت کردند.
یکی از ایشان شعارهای ملیگرایی و تا حدی شوونیستی داد که
باید ایرانیان به تنهایی این کار را بکنند و دیگری اعالم کرد که
سقف ریالی و زمانی طرح را بردارید و جوانان ما این کار را بکنند.
با تمام احترام پاســخ الزم داده شــد و جلسه ،طرح مجری طرح
را تصویب کرد و هفته بعد به تصویب شــورای اقتصاد رســید.
یعنی برای طرحی که یک ســال ســرگردان بــود ،دوهفتهای
تصمیمگیری و تصویب شــد و ثمره آن راهاندازی فوالد مبارکه
پس از یک سال بود.
این داستان نمونهای از خروارها تصمیمهای راکد است و واقع ًا
آیا مســئوالن که همه میدانند کاالی اساســی در گمرک تا چه
حد به تغذیه مردم و تعدیل قیمتها کمک میکند و سایر کاالها
تــا چه حد با راهاندازی کارخانجات همراهی میکند؟
در ســالی که همه شــعار جهش تولید میدهند ،از ماوقع آنچه در
تصمیمگیریها برای ترخیص کاال میگذرد ،بیخبر هســتند؟
بله بدون شــک مشــکالت در اتخاذ تصمیم وجود دارد ولی مگر
مســئوالن برای حل مشــکالت گمارده نشدهاند .اگر شجاعت
تصمیمگیــری نیســت ،حداقل شــجاعت اعــام دالیل عدم
تصمیمگیری را داشــته باشــند؛ هرچند این به حل مسئله کمک
نمیکند.
تصمیمگیریها باید در زمان خود و البته با رعایت قانون انجام
شــود و طبیعی اســت که نهایت ًا اگر برخی مقررات دستوپاگیر
اســت ،راههایــی برای رفــع آن و اتخاذ تصمیــم وجود دارد.
همچنانکه رؤســای سه قوه از این اختیارات برخوردار هستند.
البتــه همیشــه بیتصمیمــی وجود ندارد و معلوم نیســت چرا
تصمیماتی که به زیان کشور است ،سریع ًا اتخاذ میشود؛ اعم از
تصمیمات دولت و غیردولت! معلوم نیست چرا با آنهمه سرعت
تصمیــم گرفتنــد که ارز چهارهزارو  200تومانی به همه کاالها
بدهنــد و آنهمــه تخصیص ارزی را در مدت کوتاه انجام دهند
و معلوم نیســت برخی تصمیمات سیاســی که تبعات بینالمللی
دارد ،به چه دلیل اتخاذ شــده است.
کشــور نیاز به تصمیمات بهموقع دارد که بتواند جلوی زیانها
را بگیــرد .بیتصمیمــی و بدتصمیمی هر دو زیانهای بســیار
دارد و تــاوان همه ایــن بیتصمیمیها و بدتصمیمیها را مردم
میپردازند؛ همانطور که اکنون بار همه این نوع تصمیمگیریها
بر دوش مردم است.
حال حداقل کاالها را از گمرک ترخیص کنید .به قول معروف از
طال گشتن پشیمان گشتهایم ،مرحمت فرموده ما را مس کنید!
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دوراهی صالح شهر یا صرفه شهروندان
محمد نیکوفر

تصویب الیحه شهرداری تهران در خصوص
اصــاح نرخ بلیت اتوبوس و مترو در صحن
شورا بار دیگر با واکنشهای مختلف مواجه
شــد؛ الیحهای که در پی پایین آمدن درآمد
شــهرداری در شــرایط کرونا مطرح شد و
تصویب نهایی آن در دو راهی صالح شــهر
یا صرفه شهروندان قرار دارد.
اعضای شــورای اسالمی شهر تهران یک
فوریت این الیحه مبنی بر اصالح ردیف ۱۱
بند یک تبصره  ۲۴مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹
شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای
تابعه مبنی بر افزایش نرخ بلیط مترو و کرایه
خطوط اتوبوسرانی و مینیبوسرانی را با ۱۰
رأی موافق تصویب کردند تا این الیحه در
کمیســیونهای تخصصی شورای اسالمی
شهر بررسی شود.
شــهرداری تهران در ماده واحده این الیحه
آورده اســت :به منظــور جبران هزینههای
تمامشده در سیستم حملونقل عمومی شهر
تهران مترو و اتوبوســرانی در شرایط مقابله
با ویروس کرونا به واسطه ارائه سرویس به
شــهروندان با حداکثر ظرفیت موجود جهت
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پیشگیری
از ابتالی شــهروندان به ویروس مذکور و
نیز با لحاظ کاهش  ۵۶درصدی مســافران
در چهار ماه نخســت ســال  ،۹۹درخواست
اصالح نرخها را ارائه کرده اســت.
شــهرداری در این الیحه درخواست کرده
اســت که اجازه داده شود نسبت به افزایش
نرخ بلیت مترو و کرایه خطوط اتوبوســرانی
و مینیبوســرانی در نیمه دوم ســال  ۹۹به
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میــزان حداکثر  ۲۵درصد نرخهای مصوب
سال  ۹۹اقدام کند.
شهرداری تهران در توجیه این الیحه عنوان
کرده که کاهش تعداد مسافران در چهار ماه
نخســت ســال موجب شده که  ۶۸درصد از
درآمدهــای پیشبینیشــده فروش بلیت و
تجاری مترو محقق نشود اما در سوی دیگر
جمعی از شــهروندان در بازهای که با کرونا
و شــرایط دشــوار اقتصادی مواجه هستند،
افزایش قیمت را ناعادالنه میخوانند.
«محمدپناهــی» کــه در یــک نانوایــی
خانوادگی مشــغول به کار است ،میگوید:
چرا باید شهروندان هزینه مترو و اتوبوس را
جبران کنند در حالی که خودشان مشکالت
اقتصادی دارند.
او ادامه داد :یارانهای که به ما میدهند کفاف
هزینه آب و برق و گاز خانهها هم نمیشود
و حــاال باید کرایهها را هــم چندبرابر کنند
که یک کارگر برای رسیدن به محل کارش
نصف حقوقش را پرداخت کند.
«آقای صفری» ،شــهروند دیگری است که
میگوید بیشــتر تــردد خود را با مترو انجام
میدهد.
او با بیان اینکه مســافران مترو و اتوبوس از
قشــر ضعیف جامعه هستند ،گفت :مدیریت
شهری وقتی نمیتواند مطالبه خود را از سایر
نهادها بگیرد ،به ســراغ شهروندان میآید.
او که ســاکن محله منیریه و فروشنده لوازم
ورزشــی اســت ،میگوید :در شرایط کرونا
مترو ناامن است اما مردم قشر ضعیف مجبور
به اســتفاده از آن هســتند و باید هزینههای
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زیادی را تقبل کنند.
این شــهروند از مدیریت شــهری پایتخت
خواســت که با تدبیر درســت ،مانع از فشار
بیشــتر مالی بر روی شهروندان شوند.
«مصطفی درزی» دانشــجوی دیگری که
مدیریت منابع انسانی میخواند معتقد است
شــهرداری تهران مدیریت هزینههای خود
میتواند مشــکالت ناشی از کمبود اعتبار را
جبران کند.
این دانشــجو میگوید :دانشجویانی هستند
کــه مجبورنــد در روزهایی از هفته از حمل
و نقل عمومی اســتفاده کنند و افزایش ۲۵
درصــدی نرخ کرایهها مشــکالتی را برای
آنان ایجاد میکند.
او میگوید :اخبار ناشــی از افزایش قیمتها
هــر روز بار روانی بســیاری را به خانوادهها
تحمیــل میکند و بســیاری از افراد دیگر
تحمل شــنیدن خبر گران شــدن خدمات را
ندارند.
«رحمن زمانی» مرد مسنی که به درمانگاه
نارمک در شرق تهران آمده است ،میگوید
من دو فرزند دانشــجو دارم؛ خود و همسر و
فرزندانــم نیز بــرای تردد از اتوبوس و مترو
استفاده میکنیم.
وی معتقد است اگر در هر خانواده چهار نفر
برای تردد از حمل و نقل عمومی اســتفاده
کننــد ،افزایش  ۲۵درصدی کرایهها هزینه
زیادی را به سبد خانوار آنان تحمیل میکند.
 افزایش قیمــت بلیط مترو و اتوبوس
فع ً
ال در حد بررسی است

رئیس شــورای اسالمی شهر تهران در این
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خصوص گفته اســت« :به دلیل شیوع کرونا
آمار مســافران ناوگان حمل و نقل عمومی
نصف شــده و درآمد شــهرداری به همین
میزان کاهش یافته است».
«محســن هاشــمی» ادامــه داد :از طرفی
شــهرداری نتوانســته از کمکهای دولت
بهرهمنــد شــود بر همین اســاس موضوع
یــک فوریت الیحه تعییــن نرخ بلیت مترو
و اتوبــوس در صحن مــورد گفتوگو قرار
گرفــت که اکثر اعضای شــورا به این یک
فوریت رأی مثبت دادند.
وی ایــن را هــم گفت کــه البته رأی اعضا
بــه معنــای موافقت یــا مخالفت قطعی در
این زمینه نبوده اســت چرا که یک فوریت
به تصویب رســید تا موضوع در کمیســیون

مربوطه بیشتر بررسی شود.
رییس شــورای اسالمی شهر تهران با تاکید
بــر اینکه بایــد از محل  ۷۵هــزار میلیارد
تومانی که دولت تســهیالت به شرکتها و
ســازمانهایی که به دلیل کرونا ضرر کرده
اما کســی را اخراج نکرده ،تأمین درآمد کرد
و افــزود :مترو و اتوبوســرانی پس از کرونا
کسی را اخراج نکرد و میتوان از این روش
برای جبران مشــکالت مالی این سیســتم
استفاده کرد.
 موافق سنگین کردن بار مردم نیستیم

« علی اعطا» عضو دیگر شــورای اسالمی
شــهر تهــران در واکنش بــه افزایش ۲۵
درصــدی نرخ بلیت متــرو و اتوبوس ،گفته
اســت :هزینههای مازاد حملونقل عمومی

را بر دوش مردم نگذاریم.
او افزود :با توجه به شــرایط حادث شــده در
پی شــیوع کرونا ،این مساله مطرح است که
افزایش نرخ بیشــتری اعمال کنیم و اولین
راهحلی که به ذهن هر دستگاه تصمیمگیری
برای جبران هزینهها میرســد افزایش نرخ
است.
این عضو شــورا تاکید کــرد که مبنای این
الیحه این اســت که بــار هزینههای مازاد
حملونقل عمومی را بر دوش مردم بگذاریم.
بــر اســاس این گزارش الیحــه مذکور در
کمیســیون تخصصی حمل و نقل و عمران
شــورای شهر در حال بررسی است تا شاید
کارشناسان به رقم توافقی در افزایش قیمت
دست یابند.
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علیاصغر سمیعی*

بازار ارز
چگونه آرام میگیرد؟

این ســؤال مطرح اســت که آیا در شرایط تحریم میشود
نرخ ارز را کنترل کرد؟
اگــر منظــور از کنترل بازار ارز ،نگه داشــتن مصنوعی
و دســتوری قیمتها باشــد ،بنده هیچ گاه آن را توصیه
نکــردهام و توصیه نمیکنم و این کار را اصولی و صحیح
ارزیابی نمیکنم.
کنتــرل بــازار ارز با وجود تفاوت فاحش نرخ بهره و تورم
در کشــور ما و کشــورهای حوزه دالر ،همانند این است
که بخواهیم یک رودخانه خروشان را که دائم از جاهای
مختلف و کوهســارهای مختلف به آن آب وارد میشود،
کنترل کنیم .اگر حتی چندین ســد بر روی آن رودخانه
گذاشــته شــود ،با توجه به اینکه آب رودخانه دائم در حال
ازدیاد اســت ،این سدها شکســته میشود؛ مگر اینکه از
حجم آبی که به آن رودخانه وارد میشــود ،کاسته شود.
وقتی در مدت  ۴۱سال نرخ تورم در کشور به طور متوسط
بیش از  ۲۱درصد باشد و حجم نقدینگی در همین مدت
ســاالنه بیش از  ۲۵درصد باشــد ،چگونه میشــود این
رودخانه را آرام کرد؟ حاال چه در تحریم باشیم یا نباشیم.
اتفاق ًا زمانهای نبودن در تحریم کمکی به بهبود اقتصاد
کشــور نکرد .وقتی تحریم نبودیــم ،با وجود درآمدهای
هنگفت نفتی ،مســوولین اقتصــادی مغرورتر و غافلتر
بودنــد و معمــو ً
ال بــا تزریق دالرهای نفتــی به جامعه و
کنترل مصنوعی قیمتها ،باعث گمراهی مردم و فعاالن
اقتصادی کشور میشدند.
اتفاق ًا تحریمها از یک جهت میتواند برای کشور ما امری
مبارک باشــد ،به طوری که میتواند مسئولین اقتصادی
کشــور را بیدار کند تا چشمشــان به واقعیتها بینا شود و
ســرمایههای واقعی کشور را ببینند.
ســرمایههای واقعی هر کشــور اعتماد مردم آن کشــور
است .در شرایط تحریمی فعلی هم اگر مسئولین اقتصادی
بخواهند ،میتوانند از نیروهای نهفته مردم ســود ببرند و
همه مشــکالت را مانند پر کاهی از سر راه بردارند،
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در همین حالی که من و شــما در حال نوشــتن و خواندن
این مطلب هســتیم ،چندین میلیارد دالر ارزهای خارجی
بــه صورت اســکناس در گاوصندوقهای دفاتر و منازل
مردم و در صندوقهای امانات بانکها وجود دارد که هیچ
ســودی برای صاحبان آن و برای کشور ایجاد نمیکند و
منافع آن فقط به بانکهای مرکزی کشــورهای صاحب
آن ارزها میرسد و چندین برابر آن هم ذخایر و اعتبارات
و ســرمایههای ایرانیان در خارج از کشور هست.
در حالــی کــه اگر مردم به سیســتمهای بانکی کشــور
اعتماد داشــته باشــند ،آن پولها وارد چرخه اقتصادی
کشور خودمان میشود و الزم هم نیست که حتم ًا تبدیل
به ریال شود.
در همــان حالــت ارز هــم میتواند باشــد و در خدمت
فعالیتهــای اقتصادی در کشــور قرار گیرد و در خدمت
رونق فعالیتهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری و
صنعتی و بانکداری کشور قرار گیرد یا به عنوان قرض به
دولت داده شود ،ولی شرط آن بازسازی اعتماد مردم است
متاســفانه در خیلی از موارد به خاطر ســودهای مقطعی و
کوچک به این ســرمایه بــزرگ یعنی اعتماد مردم لطمه
وارد شده است .گاهی بانکها این ضربه را وارد کردهاند
و گاهی هم سایر نهادها.
مثــ ً
ا بانکهــا در مقطعی از دادن ارز و طالی ســرمایه
گذاری شــده توســط مردم نزد آنها خودداری کردند و
فقط حاضر شدند معادل ریالی آن را ،آن هم نه به قیمت
واقعی ،بلکه به قیمت دولتی و دســتوری به مردم بدهند
و اداره مالیات هم گاهی با تصمیمهای خلق الســاعه به
گرفتن مالیاتهای تعریف نشــده اقدام کرده که هرچند
ســود و درآمدی را برای آنها در مقطعی از زمان به وجود
آمده ،ولی در واقع از اعتماد مردم هزینه شــده و این کار
مثل این اســت که برای خریدن یک آب نبات سکههای
زرین را از دست بدهیم.
* رییس اسبق کانون صرافان
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مهدی کرباسیان*

از شرایط سخت تحریمی
چگونه عبور کنیم؟

در حال حاضر سؤاالت بسیاری از شرایط اقتصادی کشور مطرح
است ،اما پیشبینی میشود وضعیت اقتصادی کشور نسبت به
اوضاع گذشته تغییر چندانی نکند و رو به بهبود نرود.
در همین راستا ،نیاز به یک برنامهریزی حداقل یک ساله توسط
دولت و سران قوا حس میشود؛ چراکه چندین اتفاق تعیینکننده
پیش رو است.
در حال حاضر چند اتفاق مهم و ناخوشــایند رخ داده اســت .در
میان رخدادهای داخلی ،میتوان به تداوم ویروس کرونا اشاره
کرد که موجب شده مردم دچار نگرانی شوند ،هزینههای جاری
خانوادهها و دولت بســیار افزایش پیدا کند و اضطراب در بســتر
جامعــه بهوجــود آید .در عین حال ،کمبود جدی درآمد ارزی در
نتیجه کاهش جدی صادرات نفت را شاهد هستیم .در کنار آن،
صادرات غیرنفتی طی  ۵ماهه اول ســال نزدیک به  ۴۵درصد
کاهش یافته و نیز واردات به طور چشــمگیر و نزدیک به ۶۶.۵
درصد افت کرده است .شاخصهای اقتصادی نیز از رشد تولید
ناخالص داخلی منفی  ،۷کاهش رشد سرمایهگذاری به منفی ۲.۸
و رشد جدی تورم حکایت دارد .در مقابل ،یکی از شاخصهای
بســیار نگرانکننده ،رشد هزینه مصرفکننده که  ۳۴.۲درصد
است ،موجب شده در نهایت معیشت مردم دچار مشکل شود.
طبق آمار وزارت رفاه ،حدود  ۶۰میلیون نفر در حال حاضر هدف
بســتههای معیشتی هســتند و این نشاندهنده افزایش قیمت
مواداولیه و نرخ تورم و کاهش جدی ارزش پول ملی است و در
نتیجه معیشــت برای مردم و بهخصوص قشر ضعیف سختتر
شده است .برخی آمارها نیز نشان میدهد تا دهک  ۷جامعه نیاز
به حمایت دارند و ما از بعد از پیروزی انقالب اسالمی هیچ گاه
اینقدر در معیشت مردم با مشکل مواجه نبودیم.
در ایــن میــان ،رابطه ما در ســطوح بینالمللی قابل پیشبینی
نیست .به نظر میرسد این روند چه ترامپ در انتخابات آمریکا
پیروز شود و چه بایدن ،تغییر چندانی را ترجبه نکند .شاید تأثیر
پیروزی ترامپ ،تنها این باشد که نگرانیها با تا حدی افزایش
یابد اما در کل براساس شعارهایی که دو طرف سر میدهند ،هدف
آنها حل مشکل نیست و به اصطالح در زمین سیاست صحبت
میکنند .دیگر ســو کشورهای اروپاییها مانند آلمان و فرانسه

هر چند همواره برای ماندگاری در برجام و ایفای تعهداتشــان
اعالم آمادگی میکنند اما در عمل وارد فاز اجرا نشدهاند .در مقابل
تحریمهــای آمریکاییها را به صورت جدی اجرا میکنند ،این
رفتــار را میتــوان در حوزه ارز و در مبادالت بانکی و در رابطه با
واردات و یا صادرات از ایران مشاهده کرد.
بســیار خوشبینانه اســت اگر ما به اروپاییها امید داشته باشیم؛
چراکه از زمان خروج آمریکاییها از برجام ،هیچ حرکتی از سوی
اروپاییها دیده نمیشود.
اتفاق بسیار نامیمون دیگر این روزها ،ارتباط بحرین و امارات با
اسرائیل است .با توجه به تمام این اتفاقات ،برای سیاستهای
داخلیایرانبایدبرنامهریزیصورتگیردودررابطهباسیاستها
و تعامالت بینالمللی نیز باید توسط وزارت امور خارجه و دولت
و حکومت بررسی مجدد صورت گیرد و شورایعالی امنیت ملی
باید فعالتر شود و راهکارهای متفاوت را بررسی کند تا آنچه به
نفع نظام است ،اجرایی شود.
مســیر ســرمایه اجتماعی را باید اصالح کرد و بهنحوی حرکت
کنیمکهسرمایهاجتماعیافزایشپیداکند؛یعنیحرفمسووالن
بین مردم خریدار بیشــتری داشته باشد .همانطور که اعضای
یک خانواده دور هم جمع میشــوند و برای مشــکالت راهکار
میآفرینند و این همان سرمایه اجتماعی است .در ایران سرمایه
اجتماعی در حالی کاهش پیدا کرده است که هیچ تالشی برای
آن نمیشــود؛ نه صدا و ســیما و نه سیاسیون کشور و تصمیمها
و رفتارشان.
اولویــت دیگر کشــور ،بایــد حمایت از صــادرات و تولیدات
صادراتمحور باشد .در شرایطی که تولید داخلی و بازار مصرف
داخلی اساس اقتصاد است ،اما کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی
به اقتصاد کشور لطمه میزند .شما وقتی ارز ندارید ،باید صادرات
غیرنفتی را تقویت کنید تا اشتغال ایجاد شود .صادرات و تولید با
بخشنامههای مکرر و تصمیمات موردی نباید به خطر بیفتد .در
همین راستا ،انسجام و اقتدار فرماندهی در دولت باید بیشتر شود.
مجموعه حکومت و همه قوا باید پشت دولت قرار گیرند و دولت
نیز باید تصمیماتی جسورانه در جهت تأمین نقدینگی بگیرد.
* معاون سابق وزیر صنعت ،معدن و تجارت
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کند شدن رشد اقتصادی؛

پیامد دلخوشی به بودجه دولتی
محمدجواد شاهجویی*
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در حال حاضر پروژههای عمرانی کشور وابسته به بودجه دولتی
است و همین امر موجب شده پروژههای توسعهای کشور مدت
زمان زیادی را از زمان آغاز تا تکمیل پشت سر بگذارند و انباشت
پروژههای معوق کشــور روز به روز افزایش یابد .این در حالی
اســت که هماکنون در اغلب کشورها روشهای نوینی مبتنی
بر اســتقالل تأمین نقدینگی الزم برای پروژهها از بودجههای
دولتی در دستورکار قرار گرفته است .در روشهایی که با عنوان
مشارکت عمومی خصوصی از آنها یاد میشود ،اصل بر تأمین
نقدینگی مورد نیاز پروژهها توســط خود مردم اســت که موجب
میشــود پروژههای زیرســاختی کشور هر چه سریعتر در مدار
بهرهبرداری قرار گیرند.
مطابق الیحه بودجه ســال  ،1399برای پروژه اتصال اردبیل
به شــبکه ریلی در دوران برنامه پنجم توســعه و پیش از آن،
اعتبــاری بالــغ بر  395میلیارد تومان تخصیص یافته اســت.
این طرح به طول  175کیلومتر از ســال  1382آغاز شــده و
پیشبینی میشــود تا ســال  1407به طول بینجامد .همچنین،
در ســالهای  1396و  1397میزان اعتبار تخصیص یافته به
این طرح معادل  178میلیارد تومان و میزان بودجه مصوب در
ســال  1398معادل  150میلیارد تومان اســت .بودجه مورد نیاز
این پروژه در ســالهای  1399و  1400به ترتیب  140و 150
میلیارد تومان برآورد شده است .با این وجود طبق اعالم سازمان
برنامــه و بودجه ،این پروژه بــرای تکمیل طی بازه زمانی بین
ســالهای  1400تا  1407نیز به اعتباری معادل  500میلیارد
تومان نیاز خواهد داشت.
بنابراین میتوان گفت مطابق با آمار ذکر شده ،ساخت خط آهن
اردبیل با پشتوانه بودجه محدود دولتی ،قریب به  15سال زمان
خواهد برد؛ به بیان دیگر ،در هر سال تنها  11.5کیلومتر از خط
آهن اردبیل تکمیل شده و در هر سال به صورت میانگین100 ،
میلیارد تومان برای ساخت این پروژه اختصاص پیدا کرده است.
این در حالی است که عدم النفع حاصل از زمانبر شدن ساخت
چنین خط آهنی در هر سال ،چندین برابر این مبلغ است .عدم
النفعی که به غیر از درآمد مســتقیم ناشــی از جابهجایی بار و
مســافر ریلی ،شــامل صرفهجویی در مصرف سوخت ،کاهش
تصادفــات و تلفات جادهای ،حفظ محیط زیســت و همچنین
شــکوفایی اقتصادی استان پر استعداد اردبیل میشود.
باید اذعان نمود دیگر پروژههای ریلی در دســت ساخت کشور
نیز وضعیتی مناســبتر از پــروژه اتصال ریلی اردبیل ندارند و
علیرغم اینکه بر اساس اهداف تعریف شده در سند چشمانداز
 1404باید  25هزار کیلومتر خطوط ریلی تا پایان افق چشمانداز
زیــر بــار ترافیکی برود ،هم اکنون تنها  50درصد از این هدف
محقق شــده اســت .با این روند پیشبینی میشود تحقق این

هدف در پنج سال باقیمانده تا پایان سند چشمانداز ،با استفاده
از رویههای کنونی ،امکانپذیر نباشد.
بدون شــک توســعه هر چه ســریعتر پروژههای زیرســاخت
شــبکه حمل و نقل ریلی که به عنوان بخش مهمی از انباشــت
ســرمایه الزم برای توســعه اقتصادی قلمداد میشــود ،برای
اقتصاد جمهوری اســامی ایران ضروری اســت؛ چرا که وجود
این زیرســاختها در واقع زمینه رشــد اقتصادی ســریعتر را
ایجــاد میکنــد .با این حال ،تجربه کشــورهای مختلف دنیا،
خصوص ًا کشــورهای توسعه یافته نشان میدهد در تأمین مالی
پروژههای زیرساختی ،تنها دولتها به عنوان منبع تأمین مالی
چنیــن پروژههایی مطرح نیســتند؛ به عبارت دیگر دولتها با
ایجاد بســتر مشارکت عمومی-خصوصی ( )PPPتوانستهاند
با اســتفاده از ســرمایههای مردمی ،زیرساختهای مورد نیاز
برای رشد اقتصادی کشور را فراهم نمایند .برای مثال ،بخش
عمدهای از زیرســاختهای اولیه ایاالت متحده همچون جاده
فیالدلفیا-لنکســتر در پنسیلوانیا و اولین راهآهن ایاالت متحده
در نیوجرســی در سال  1815به واسطه مشارکتهای دولتی-
خصوصی ساخته شده است.
در ایران نیز تجربه مدلهای مشــارکت عمومی-خصوصی در
توســعه زیرساختهای حیاتی خصوص ًا زیرساختهای حمل و
نقل جادهای تجربه شده است؛ لکن در خصوص زیرساختهای
حمل و نقل ریلی هنوز مدل مشارکت عمومی خصوصی توسعه
پیدا نکرده و پروژههای مهم تکمیل کننده شــبکه حمل و نقل
ریلی کشور در انتظار تخصیص بودجه مناسب برای تکمیل قرار
دارند .بدون تردید ،با توجه به مشکالت موجود اقتصادی ،تأمین
سرمایه برای تکمیل پروژههای عمرانی ریلی به هیچ عنوان از
اولویتهای دولت نخواهد بود .بنابراین ،مطلوب است تا هر چه
ســریعتر روشها و مدلهای تأمین مالی عمومی-خصوصی
اجرایی شوند.
با اجرای مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی در جهت تأمین
مالــی پروژههــای ریلی ،نه تنها میتــوان به تأمین نیاز بخش
داخلــی اقتصــاد به حمل و نقــل ارزان ،کم هزینه و ایمن ریلی
امیدوار بود ،بلکه میتوان انتظار داشــت با تکمیل کریدورهای
ترانزیتــی ،میزان درآمد ارزی کشــور از قِبل فعالیت پر ســود
ترانزیت افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر با افزایش وابستگی
منافــع تجاری کشــورهای هدف بــازار ترانزیت ایران ،قدرت
چانهزنی کشــور در دیپلماسی منطقهٔ و فرامنطقهای ارتقا یابد؛
آن هم در شــرایطی که موقعیت ژئوپولتیکی موجود ،موفقیت
کشــور را در چنین فرآیندی تضمین کرده است.
Public private partnership-1
* کارشناس حمل و نقل
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تعصبات آموزشی ،مانع رشد مهندسین می شود

اگر برادران «رایت» امروز زنده بودند ،احتما ً
ال به ما هشــدار
میدادند که تعصبات آموزشــی ،مانع رشــد مهندسهایی
همانند آنها میشــود .نکته جالب درباره «ویلبر» و «ارویل
رایت» این اســت که هیچکدام از آنها در یکی از رشــتههای
علوم ،فناوری ،مهندســی و ریاضیات تحصیل نکرده بودند.
«بــرادران «رایــت»« ،ویلبر» و «ارویل» در یک خانواده ۹
نفــره بــه دنیا آمدند« .ویلبــر» در تاریخ  ۱۶آوریل  ۱۸۶۷در
میرویل ،ایالت ایندیانا و «ارویل» در  ۱۹آگوســت  ۱۸۷۱در
زایتون ،ایالت اوهایو متولد شد .آن دو رابطه جداییناپذیری
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داشتند زیرا مکمل یکدیگر بودند ،اما مرگ «ویلبر» در سال
 ،۱۹۱۲این دو برادر را از یکدیگر جدا کرد .درباره ویژگیهای
شخصیتی این دو برادر باید گفت« :ارویل» پر از ایده و شور
و شوق بود ،اما «ویلبر» تصمیمگیریهای بهتری داشت و به
یک پروژه منطقیتر نگاه میکرد .زمانی که آنها در دبیرستان
تحصیل میکردند« ،ویلبر» تصمیم گرفت که به دانشــگاه
ییل برود و کشیش شود .با این حال صدمه او در حین بازی
هاکی ،مانع از ادامه تحصیل او شــد و تا ســه سال پس از آن
ماجــرا ،تحصیالت خــود را در کتابخانه پدرش ادامه داد .در
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ســالهای اولیه ،آن دو به پدرشــان در ویرایش مجلهای با
عنوان «تلســکوپ مذهبی» کمــک میکردند و در نهایت،
در ســال  ،۱۸۹۲فروشــگاه دوچرخه رایت را در شهر دیتون
افتتــاح کردنــد .در اواخر قرن نوزدهم ،اوتو لیلینتال یا همان
«مــرد پرنــده» ،توجه برادران «رایت» را به خود جلب کرد.
امــا عالقهمندی برادران «رایت» بــه تجربههای پروازی،
بعد از مرگ این مکانیک پرواز و پیشگام هوانوردی بهوقوع
پیوســت و در آن زمان تصمیم گرفتند تا تئوری و حالتهای
پرواز را مطالعه کنند.
آن چــه هنــوز بعد از گذشــت یک قرن تعجــب همگان را
درباره برادران «رایت» برانگیخته است ،تحقق رویای پرواز
برای اولین بار توســط آن دو دوچرخهفروش اهل دیتون در
ایالت اوهایو بر فراز جمعیتی شــگفتزده در نمایشــگاههای
عمومــی در ایــاالت متحده آمریکا و فرانســه بود .از این رو،
موفقیت برادران «رایت» به دلیل به چالش کشــیدن یکی
از ادعاهــای قرن  ،۲۱ارزش بررســی مجدد را دارد .ادعای
مذکور این است که فقط مهندسان مشتاق جوان باید به طور
خاص و آنهم فقط در کالج روی علوم ،فناوری ،مهندســی
و ریاضیات متمرکز شــوند و دروس هنر و علوم انســانی از
اهمیتی کمتری نســبت به علوم و ریاضی برخوردارند .البته
اگر برادران «رایت» امروز زنده بودند ،احتما ً
ال به ما هشــدار
میدادند که این تعصبات آموزشــی ،مانع رشد مهندسهایی
همانند آنها میشــود .نکته جالب درباره «ویلبر» و «ارویل
رایت» این اســت که هیچکدام از آنها در یکی از رشــتههای
علوم ،فناوری ،مهندســی و ریاضیات تحصیل نکرده بودند.
در حقیقت ،هیچکدامشان حتی به کالج هم نرفته بودند و به
عالوه آموزشهای تخصصی نیز ندیده بودند .هزینه ساخت
هواپیمای برادران «رایت» کمتر از  ۱۰۰۰دالر بود (با ارزش
کنونی حدود  ۲۸هزار دالر) که این هزینه نیز از طریق فروش
دوچرخــه تأمین شــده بود .نمونه اولیــه هواپیمای برادران
«رایت»  ۸۵۲فوت پرواز و پس از اصالحات بیش از  ۴۰مایل
را طــی کــرد .باید اعتراف کرد که این موفقیت برای دو فرد
رؤیاپرداز از طبقه کارگر در دیتون بدون تحصیالت مهندسی،
عدم دسترســی به اینترنت و آزمایشــگاههای دانشگاهی یا
حتی کتابخانه ،قابل تحســین است.
 دیگران چه میکردند؟

در زمانی که برادران «رایت» ماشــین پرنده خود را طراحی
و با موفقیت تســت میکردند ،پروفسور «ساموئل النگلی»
دبیر موسسه اسمیتسونین نیز در حال انجام طراحیهای خود
در این زمینه بود« .النگلی»  ۷۰هزار دالر (با ارزش کنونی
حــدود دو میلیــون دالر) روی پرنده خود بهنام «آیرودروم»

که از سوی وزارت جنگ آمریکا تأمین مالی شده بود ،هزینه
کرد ،ولی در اولین تالش او برای پرواز ،در رودخانه پوتوماک
ســقوط کرد .موفقیت برادران «رایت» در حل یک مســئله
مهندســی که تخیل انســان را برای میلیونها ســال درگیر
خــود کــرده بود ،به هیچ وجه یک اتفاق مبتنی بر شــانس و
اقبال نبود .در واقع ،پرواز یک فرایند بسیار پیچیده است که
احتمال موفقیت بر اســاس شــانس در آن تقریب ًا غیرممکن
به نظر میرسد.
برای فهمیدن دلیل موفقیت برادران رایت و نکتههایی که ما
میتوانیــم امــروز از آنها یاد بگیریم ،باید به دنبال جواب این
سؤال باشیم که چه چیزی این دو نفر را از بقیه متفاوت کرده
بود؟ برادران «رایت» چه جنبههای شخصیتی ،کنجکاوی و
خلقوخویی داشــتند که آنها را قادر کرد آســمان را به تسخیر
خــود درآورند؟ این در حالی بود که در آن زمان ،متخصصان
زیادی شکست خورده بودند .همچنین مهمترین چالش پرواز
چــه بود که تنها ذهنهــای منحصربهفرد برادران «رایت»
قادر به حل آن شد؟
«ارویل رایت» سیویک سال پس از اولین پرواز آنها ،به این
موضوع که چه چیزی برادران «رایت» را از سایرین متفاوت
کرده بود ،پاســخ داد .یک روزنامهنویس در یک مصاحبه به
او گفــت کــه او و برادرش فقط دو پســر عادی ،بدون پول،
بدون تأثیرپذیری و ســایر ویژگیهای خاص بودند که برای
دســتیابی به شــهرت و ثروت پای به این عرصه گذاشــته
بودند ،ولی توانستند رویای آمریکا را محقق کنند« .ارویل»
در جــواب بــه او گفــت« :این حرف که گفته شــود ما هیچ
برتری خاصی نداشــتهایم ،درست نیست .در دوران کودکی،
جنبههای شخصیتی ما عادی نبودند و بدون آنها من مطمئن
نیســتم که میتوانســتیم به آن موفقیت شگرف دست یابیم.
شــاخصترین موضوع ،بزرگشدن در خانوادهای بود که در
آن همواره تشویق و کنجکاوی فکری وجود داشت .اگر پدر
من کسی نبود که فرزندانش را تشویق کند تا عالئق فکری
خود را فارغ از ســودآوری دنبال کنند ،میوه کنجکاویهای
اولیه ما درباره پرواز قبل از بهثمر رسیدن آن نابود میگشت».
«میلتون» ،پدر برادران «رایت» یک اســقف پروتســتان با
عالقه فراوان به کتاب و پرسوجو بود« .ســوزان» یا همان
همســر «میلتــون» ،یــک مکانیک ماهر بــود که در کالج،
ریاضیــات ،علــوم و ادبیات خوانده بــود و معمو ً
ال برای این
فرزندان اســباببازی میســاخت .در خانه آنها ،قفسههای
کتاب پر از رمان ،شــعر ،تاریخ باســتان ،رسالههای علمی و
دائرهالمعارف بود .آنها فرزندانشــان را تشــویق میکردند
تا بســیار مطالعه کنند و مســئولیت آموزش خود را بر عهده
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بگیرند .زمانیکه از برادران رایت درباره عالقه اولیه
آنها در پرواز پرسیده میشد ،آنها همیشه میگفتند
که برای تفریح به این موضوع عالقهمند شــدهاند و
میخواستند از درآمدشان برای دستاوردهای علمی
آینده هزینه کنند.

یکدیگر.

 موتور کنجکاوی و هنر

 نیاز به زیستشناسی

در اواخر قرن بیستم« ،ویلبر رایت» شروع به خواندن
کتابهای آناتومی پرندگان و حرکت حیوانات کرد.
این تحقیقات در نهایت برادران «رایت» را به سمت
توســعهدادن سیســتم جدید کنترل ســهمحوری
خودشان سوق داد که حرکت پیچشی بال پرندگان
را تقلید میکرد« .ویلبر رایت» خیلی زود نامهای به
موسسه اسمیتسونین نوشت تا جزوههای نوشتهشده
توســط «ساموئل النگی» و «اکتاو چانوت» درباره
آئرودینامیــک را در اختیار او قرار دهند .او میگفت:
«من یکســری تئوری حیوانات دارم که ساختمان
مناسب یک ماشین پرنده را بیان کنند و من به این
موضوع بســیار مشتاق هســتم ،ولی این فقط یک
حس عجیبوغریب نیست».
مدت کوتاهی پس از آن که برادران «رایت» شروع
به انجام آزمایشات خود در کارولینای شمالی کردند.
آنهــا دریافتند که جدول دادههای فشــار هوا که
توســط دانشمندان مؤسسه اسمیتسونین تهیه شده
بود غیر قابل اطمینان و دارای خطا است .برای حل
این مشــکل ،آنها بهسرعت شروع به ساختن یک
تونل باد برای خودشــان کردند تا اندازهگیریهای
دقیقی انجام دهند« .ارویل» پیشتر گفته بود« :ما
ایــن کار را بــرای تفریح انجــام دادهایم و بهدنبال
یادگیری حقایق جدید بودیم» .همچنین ،در زمانی
که هیچ ســازنده موتوری به درخواســت آنها برای
ساخت یک موتور کوچک برای قرارگیری در هواپیما
جواب نمیداد ،آنها موتور خود را با کمک دســتیار
فروشگاه دوچرخهفروشی خود ساختند .آنها اغلب
درباره مشخصات فنی هواپیمایشان تا پاسی از شب با
یکدیگر بحث میکردند .پس از یک بحث داغ خاص
درباره ساختمان صحیح پیشرانهای هواپیما ،آنها
خودشــان را در یک موقعیت خندهدار یافتند که هر
یک از آنها بدون هیچ پیشــرفتی نســبت به نقطه
شــروع ،به موقعیت اول در بحثشــان میرسیدند.
باید گفت که این بحث و جدل آنها فقط برای رسیدن
بــه حقیقت بود و نه برای ثابت کردن خودشــان به
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جــدول
دادههایفشار
هواکهتوســط
دانشــمندان
مؤسســه
اسمیتســونین
تهیــهشــده
بودغیــرقابل
اطمینانودارای
خطااســت.
بــرایحلاین
مشــکل،آنها
بهسرعتشروع
بــهســاختن
یکتونــلباد
برایخودشان
کردند...
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کنجکاوی بیحد و مرز برادران «رایت» و عشق آنها
به فهمیدن حقایق ،آنها را قادر ســاخت تا با تمام
ظرفیتهــای خود به عنوان یک انســان بتوانند به
نحوی بر روی مسئله چندوجهی پرواز تأثیر بگذارند
که سایر افراد نمیتوانستند .آنها شروع به مشاهده
این موضوع کردند و همانطور که «ویلبر» میگفت
«این پیچیدگی مســئله پرواز بود که آن را بســیار
ســخت میکرد .آن مسئلهای بود که نمیتوانست با
رسیدن یک الهام خاص حل شود ،ولی با جمعآوری
صبورانــه اطالعات مربوطبــه صدها نقطه مختلف
امکانپذیر بود و جالب آنکه ممکن بود از دیدگاه یک
محقــق حتی مطالعه عمیق برخی از این اطالعات،
غیرضروری تلقی شود».
«ارویل» و «ویلبر» زمانی که شــروع به درک این
موضوع کردند ،یک شــاخه جدید در علم را تجربه
کردند و آن این بود که راهحل مسئله پرواز انسان،
ترکیبــی از هنر و علوم اســت .مهارت مکانیکی و
تیزهوشی ریاضیاتی قطع ًا برای ساخت این ماشین
ضروری بوده است ،ولی چالش اصلی در هنر واقعی
پــرواز بود .در حقیقت ،هنر خلبان خواندن وضعیت
باد ،تنظیم سرعت و تعادل و استفاده از کنترل این
ماشــین پرنده برای ایجاد یک تنظیمات خاص بود
تا در حین پرواز و فرود ،خط ســیرهای الزم دنبال
شــوند .برادران «رایت» رابطه نزدیکی بین خود و
هنرمندان احساس میکردند چون درک مشترکی
با آنها داشتند .هنر پرواز یک هماهنگی پیچیده بین
انسان ،ماشین و هوا بود که به هزاران ساعت تمرین
برای رســیدن به مهارت عالی نیاز داشــت .تعجبی
ندارد که وقتی «ویلبر» برای نشان دادن هواپیمای
فالیر رایت به فرانسه رفت ۱۶ ،بار از مجموعه موزه
لوور بازدید کرد و تصورات و احساسات خود از هنر
بیش از  ۳۰نقاش را یادداشت کرد و برای خواهرش
فرستاد .پیشگام هوانوردی «اکتاو چانوت» در یک
ســخنرانی در ســال  ۱۸۹۰پیشبینی کرده بود که
«هیچ فردی ممکن نیست خیالپردازی ،تیزهوشی
مکانیکی ،توانایی ریاضیاتی و مهارت جذب سرمایه
برای حل مسئله پرواز را بهطور یکجا داشته باشد».
«چانــوت» میگفــت« :احتما ً
ال دلیل پیشــرفت
آهســته مسئله جدید پرواز ،آن است که کار کردن
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بر روی مســائل کام ً
ال جدید ،به اســتعدادهای متنوعی نیاز
دارد» .حــرف «چانــوت» از یک نظر درســت بود ،ولی از
دیدگاه دیگر غلط بود .حل مســئله پرواز به بیشــتر از یک
نفــر احتیاج داشــت ،ولی با ایــن وجود دو نفر نیز کافی بود.
کنجکاوی وصفنشــدنی بــرادران «رایت» به آنها کمک
کــرد تا محــدوده فکری خود را وســعت دهند .همچنین،
شــجاعت ،عامل دیگری بود که آنها را قادر ســاخت تا حس
خوبی با مکانیک و ریاضیات داشته باشند و این همان حسی
بود که با هنر ،زیستشناســی و ادبیات داشــتند« .ویلبر» و
«ارویل رایت» ،مردان خودآموختهای بودند که با کنجکاوی
فکری بیانتهایی رشد کرده بودند .اگر دانشکدههای امروزه
مهندسی بخواهند به دانشآموزان خود فشار مضاعفی برای
اوج گرفتن واقعی اعمال کنند ،آنها باید الزامات سختگیرانه
و متعصبانــه معــروف خود را تغییر داده و دانشآموزان را به
پرورش عالقه فردی به یادگیریهای خود همانند برادران

رایت تشویق کنند.

 امروزه به چه چیزی نیاز است؟

امــروزه در جهان ،دورههای مختلفی با این دیدگاه طراحی
شــده اســت که مهندسهای جوان را به کنجکاوی فکری
فرامیخوانــد .یکی از این دورهها ،دوره رهبری مهندســی
در دانشــگاهها اســت .این دورهها ســعی دارد چالشهای
رهبری در علوم کاربردی و مهندسی را با استفاده از آموزش
هنرهایی مانند ادبیات و تاریخ دنبال کند .در حقیقت ،هدف
این دوره رشــد و پرورش کنجکاوی و شخصیت رهبران از
طریق مطالعه معضالت سیاســی ،اخالقی و فلســفی است
تا مهارتهای فنی آنها را تقویت کند .دانشــجویان در این
دوره ترغیب میشــوند تا رهبری مهندسی را به عنوان یک
رشــته علوم انســانی در نظر بگیرند .این مهم ،نیازمند تفکر
طوالنیمدت درباره ســؤاالت مختلف در حوزه علم اســت
که در آن علوم بهتنهایی نمیتوانند پاســخ مناسبی بدهند.
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بهینهسازی

مصرف انرژی؛
شعار

و دیگر
هیچ

ایرج خدادادی

در دنیایــی کــه روز بــهروز برای مصرف انرژی اهمیت قائل میشــوند و
حداکثر تالشها جهت مدیریت مصرف انرژی صورت میگیرد ،در کشور
ما این موضوع صرف ًا در حد شــعار جلو رفته و در عمل نتایج محسوســی
به دست نیامده است.
در این یادداشت بنا بر ارائه آمارهای مصرف انرژی نیست .چرا که با یک
جســتجوی ســاده در اینترنت ،نتیجه وضعیت اســفبار مصرف انرژی در
ایران و نســبت آن در مقایســه با سطح جهانی مشخص میشود.
مهم اینست که علیرغم مقاالت و فعالیتهای مختلفی که در مورد نحوه
مصــرف انــرژی در ایران در اینترنت میتوان یافت ،برخی از مســئوالن
پاســخهای کلیشــهای برای این موضوع دارند و از طرحها و اختراعات
و پروژههایی که در مورد این موضوع انجام شــده اســت ســخن میرانند،
اما باید دید مصرف بهینه شــده اســت یا خیر؟ آمارها نشان میدهند خیر.
در یادداشــتهای بعدی کمی بیشــتر با آمار و ارقام سخن خواهم گفت اما
گاهی مشاهده میشود اقداماتی که باید برای بهینهسازی مصرف انرژی
صوت گیرد در پس آمارها به فراموشــی ســپرده شــده و مدیریت مصرف
انرژی سرانه ایرانیها نه تنها کم نمیشود بلکه به همان مسیر قبلی خود
ادامه میدهد و حتی مصرفگرایی بیشــتر هم شده است.
حال ســؤال اینجاســت چرا با وجود این همه فعالیتها و تولید محصوالت
متنــوع در زمینــه بهینهســازی مصرف انرژی که توســط شــرکتهای
دانشبنیــان صــورت میگیــرد ،باز هم در نتیجه کلی تغییر محسوســی
ایجاد نمیشود؟
در پاســخ به این پرســش میتوان گفت ،اشکال اساسی در نگاه مسئوالن
دولتی و مجلســی اســت که بیشــتر به برنامههای جزئی و کوچک توجه
داشــتهاند و نگاه کالن و و هدف اساســی در زمینه بهینهســازی مصرف
انرژی وجود نداشــته و هنوز هم وجود ندارد.
زمانی برق رســانی و گاز رســانی به همه مناطق کشــور جزو افتخارات
نماینــدگان مجلــس و دولتیها بود اما غافل از یک کار کارشناســی و در
واقع مسئوالن و نمایندگان به نام رفاه مردم در جهت رواج مصرفگرایی
تــاش میکردهانــد و البته جلب محبوبیت مردم نیز یکی از اهداف اصلی
اینگونــه برنامهریــزی و وعدهها و تالشها بــر این بود که به همه نقاط
ایران همزمان ،هم برق رســانی شــود و هم گاز رسانی .در حالیکه این 2
مقوله در ماهیت یکی هســتند و آن انرژی است.
 اما چرا اینگونه تصمیمگیری شده است؟

با بررسی روند تصمیمگیری مسئوالن در این خصوص ،دالیل و توجیهات
زیادی ارائه میشــود .برخی از این توجیهات شــاید بر حسب شرایط زمان
خود درست و مدلل باشند اما بسیاری نیز صرف ًا توجیهاتی برای کم کاریها
و ترک فعل کارشناسی هستند.
اگرچــه اکنــون ایــراد گرفتن از تصمیمات گذشــته دردی را دوا نمیکند
امــا موضوع اینســت کــه هنوز هم تصمیمگیری در مــورد انرژی متولی
خاصــی ندارد .پراکندگی تصمیمگیری در مورد انرژی در جزایر مســتقل
وزارتخانههــای دولــت همچنان ادامه دارد و حاملهای انرژی جدا از هم
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دیده میشوند.
آیا نمایندگان مجلس و وزاری دولت اهمیت موضوع مصرف انرژی
را میداننــد و در مــورد آن کار و تالشــی میکنند؟ آیا این تالشها
جدی ،به موقع و مؤثر اســت؟ آیا مســئوالن دولتی طرح جامع برای
این موضوع مهم دارند؟ آیا صرف راهاندازی وزارت انرژی مشــکلی
را حل میکند؟
اکنون مشــاهده میشــود پروژههای وزارتخانهها کام ً
ال مستقل از
هــم و بــدون در نظــر گرفتن تصمیمــات یکپارچه در این خصوص
اجرا میشــود و به طور خالصه میتوان به این نتیجه مهم رســید که
پروژههای گاز رســانی زیرنظر وزارت نفت؛ پروژههای برق رســانی
زیر نظر وزارت نیرو ،پروژههای مســکن ســازی زیر نظر وزارت راه و
شهرســازی ،پروژههای محیط زیســتی زیر نظر سازمانهای محیط
زیســتی و ...انجام شــده و بین این پروژهها هیچ ارتباط و هماهنگی
در تعییــن تجهیــزات مصرف انرژی دیده نمیشــود .نتیجه اینکه
هزینههای بســیار زیادی صرف کارهای همزمان شده که حاصلش
نــه تنهــا کاهش مصرف انرژی نیســت بلکه باعث افزایش شــدید
مصرف انرژی میشود.
این در حالیســت که اصلیترین حامل انرژی در ایران همان نفت و
گاز و محصوالت منتجه از ســوختهای فســیلی است .یعنی انرژی
برق نیز در حقیقت برآمده از انرژی ســوختهای فســیلی است( .در
حقیقت درصد بســیار ناچیزی از انرژی برقی در ایران را انرژیهای
برقابی؛ خورشــیدی؛ هستهای و باد ،شیمیایی تشکیل میدهد(
 اما انرژیهای عرضه شــده در کجا مصرف میشوند؟

یکی از نتایج بیتوجهی به مصرف انرژی ،عدم توجه ســازمانها و
وزارتخانــه به انتخاب نوع تجهیــزات و لوازم خانگی مصرف کننده
انرژی برای واحدهای مسکونی است.
بخــش قابلــی توجهی از انرژی در بخــش خانگی مصرف میگردد.
همانگونه که گفته شد حداقل از این پس ،لزوم توجه انتقال همزمان
انرژی سوخت گاز و انرژی برقی به منازل و حتی در نقاط دور دست
بایــد مورد بازبینی جدی قرار گیرد.
در حال حاضر برای سازمانهای مختلف فرقی نمیکند سازندگان و
یا طراحان ساختمان چه نوع سیستمهای گرمایشی یا سرمایشی برای
ساختمانها و واحدهای مسکونی در نظر میگیرند .نه سازمان نظم
مهندســی و نه هیچ ســازمان و وزارتخانه دیگری برایش مهم نیست
انتخاب این سیستمها چه تاثیری در روند کلی مصرف انرژی در بخش
مسکونی کشور میگذارد .صرف اینکه الزامات قانونی و مهندسی در
حوزه کاری خود ســازمان مربوطه رعایت شود ،کافی است.
به عنوان مثال چه بســیار شــهرکهای مســکونی در شهرهایی با
هوای معتدل ایران را میبینید که سیســتمهای تهویه مطبوع آنها از
سیستمهای اسپلیت انتخاب شده است و این در حالی است که مصرف
برق و انرژیی که این سیستمها به شبکه برق تحمیل میکنند بسیار

باالست .بگذریم که بهطورکلی انتخاب این سیستم برای آب و هوای
معتدل غیر ضروری و گاهی اشــتباه اســت و کشــور ما به بازار بسیار
خوبی برای شــرکتهای خارجی تولید کننده این سیســتمها تبدیل
شــده اســت که عمدت ًا با مجوز و یا بیمجوز (قاچاق) وارد ایران شده
و موجب اختالل در تولید و اشــتغالزایی و دانشافزایی داخل ایران
نیز میشوند .در حالیکه نگاهی به تجهیزات انرژی مورد استفاده در
همان کشورها نشان میدهد به ندرت استفاده کننده چنین تجهیزاتی
در آب و هوای مشابه هستند چرا که میدانند ضرورتی ندارد بیهوده
مصرف برق بیشــتر به شبکه انرژی خود تحمیل کنند.
بالطبع شــبکهای از تاجران و وارد کنندگان ،طراحان و ســازندگان و
تاییدکنندگان صنعت ســاخت و ساز ساختمان ،بازاریان ،صنعتکاران
 .....در این موضوع سهیم هستند اما مشکل اصلی عدم وجود قوانین
بهینهسازی مصرف انرژی است .مجلس و دولت که بالطبع نمایندگان
مردم هستند باید مسئولیت را بپذیرند وگرنه این راهی که اکنون طی
میشــود ادامه راه چند دهه پیش اســت که با طی کردن آن تغییری
در مصرف انرژی به وجود نیامده است .چراکه همانند دهههای اول
انقــاب ،معنــا و تصوری که از رفاه میرود ،معنایی جز وعده مصرف
بیشــتر و راحتتر انرژی برای مردم نیســت .اما به این موضوع که
مصرف راحت چه تاثیری در زندگی چند ســال بعد ما و نســل بعدی
خواهد گذاشت ،توجهی نمیشود.
بنابراین میتوان گفت بحث مهم مصرف انرژی در حد شعار در بین
نماینــدگان دولــت و مجلس باقی مانده و با جدیت دنبال نمیشــود
و علیرغم اینکه مقام معطم رهبری بارها به رهایی از وابســتگی به
نفت و گاز اشــاره کردهاند اما به نظر میرســد همچنان نفت و گاز به
عنوان اولین و آخرین راهگشــا در بین مســئوالن دیده میشــود و تا
این منابع عظیم در کشــور تمام نشــده عزم جدی برای بهینهسازی
مصرف آن نیز صورت نمیگیرد وگرنه لیســت بلند باالیی از کارها
وجود دارد که الزم اســت انجام شــود اما ترک فعل شده است.
ســؤال اساســی اینســت آیا حتم ًا باید به نقطهای برسیم که در تنگنا
و معذوریــت و ناچــاری قــرار بگیریم و بعد به فکــر راه حل بیفتیم؟
آیا مســیر را برای تحریمهای آینده و فشــارهای اقتصادی بیشتر بر
خودمان هموار میکنیم؟ آیا منتطریم دشــمن به ما لگد تحریم بزند
تا بعد تازه به زور از خواب بیدار شــویم؟ آیا آن زمان ،کارهای نکرده
را میتوان به ســرعت انجام داد و خود را از زیر بار لگد تحریمهای
دشــمن رهانید؟ آیا اینگونه به فکر رفاه خودمان هستیم؟
در یادداشــتهای آینــده ،به ادامه بحــث در خصوص نحوه مصرف
انرژی در بخش خانگی و صنعتی و اینکه آیا واقع ًا دسترســی آســان
بــه انــرژی برای مردم رفاه میآورد یا خیــر و اینکه آیا فناوریهای
استفاده شده در صنایع به چه میزان به مصرف بی رویه انرژی دامن
میزند خواهیم پرداخت.
* کارشناس
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«اثرشوفر»
در سازمانهای بزرگ و پیچیده
عباس قربانعلی بیگ

ماکس پالنک بعد از اینکه جایزه نوبل را در سال  ۱۹۱۸میگیرد
یک تور دور آلمان میگذارد و در شهرهای مختلف درباره کوانتوم
مکانیــک صحبــت میکند .چون هر دفعه دقیق ًا یک محتوا را ارائه
میکند رانندهاش احســاس میکنــد که همه مطالب را یاد گرفته
است و روزی به آقای پالنک میگوید «شما از تکرار این حرفها
خسته نمیشوید؟ من االن میتوانم به جای شما این مطالب را برای
دیگران ارائه کنم ،میخواهید در مقصد بعدی که شهر مونیخ است
من سخنرانی کنم و شما لباس من را بپوشید و در جلسه بنشینید،
برای هردوی ما تنوعی ایجاد میشود» .پالنک هم قبول میکند!
شوفر خیلی خوب در جلسه درباره کوانتوم مکانیک صحبت میکند
و شــوندهها هم خیلی لذت میبرند .در انتهای جلســه فیزیکدانی
بلند میشــود و سوالی را مطرح میکند.
شــوفر که جواب ســؤال را نمیداند در نهایت خونسردی میگوید
«من تعجب میکنم که در شهری پیشرفته مثل مونیخ سوالهایی
به این اندازه ساده میپرسند که حتی شوفر من هم میتواند جواب
بدهد! شــوفر عزیز ،لطف ًا شما پاسخ دهید.
امروزه در علم مدیریت اسم این اثر را «اثر شوفر» گذاشتهاند .این
اثر ناشــی از نوعی توهم دانایی اســت که افراد همه چیز دان بیشتر
به آن مبتال میشــوند .باید توجه کرد که دانش مانند کوهی یخی
اســت که بخش کمیاز آن قابل رویت اســت و بخش اعظم آن را
نمیتوان مشاهده کرد .افراد سطحینگر صرف ًا بخش قابل مشاهده
دانش را میبینند و گمان میکنند که کل دانش را دریافت کردهاند
در حالی که این فقط توهمیاز دانایی اســت.
پیچیدگــی و ابعــاد چند تخصصی راهآهن را میتوان به عنوان یک
ریشه مهم مشکالت اعالم کرد که در این راستا به موضوع افزایش
ظرفیت یکی از مســیرهای گلوگاهی به شــبکه راهآهن کشور در
مســیر درود-اندیمشــک اشاره میشود که در دوران دفاع مقدس
دموراژ سنگین توقف کشتیها و محدودیت تعداد کامیونها عامل
تشدید تقاضا در آن شد.
برای حل این مشکل در آن برهه طرح قطار سنگین برای افزایش
ظرفیت توســط مشــاور پیشــنهاد و مورد قبول مسئوالن واقع شد
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کــه به ویژه پــس از دفاع مقدس اقدامــات اجرایی برای تطویل
خطوط برخی ایستگاهها آغاز شد و همزمان با خرید لکوموتیوهای
خریداری شده از  GEدر ابتدای دهه هفتاد با تاکید شرکت مشاور
سیستم لکوترول نیز پیشبینی و تأمین شد و خطوط تعداد زیادی از
ایســتگاههای مسیر برای پذیرش قطارهای طویل تطویل گردید.
بــا لغــو طرح برقی بافق-بندرعباس در  ،1371در ســال  76برای
توسعه خطوط برقی ،طرح پالتفرم مشترک لکوموتیوهای برقی و
دیزلی به تأیید آلستوم رسید و همچنین بدلیل نقش لکوموتیوهای
دیزل (افزایش حرارت و خرابی در تونل) در شکســت طرح قطار
سنگین ،در نیمه دهه  80همزمان با مطالعات برقی کردن خطوط
در کل شــبکه راهآهن بررســیهایی برای برقــی کردن راهآهن
لرستان به عمل آمد که امکانپذیری این کار در تونلهای طویل
و متعدد تأیید شد.
در ابتدای دولت یازدهم نیز موضوع استفاده از روسازی بتن یکپارچه
بــرای کاهــش زمان تعمیرات خط و افزایش ظرفیت به میزان 30
درصد برای حدود  100کیلومتر از مســیر به مناقصه گذاشــته شد.
در ســال  93نیز شــرکتی خصوصی پیشنهاد سرمایهگذاری برای
برقی کردن و تأمین لکوموتیو برقی را داد که در خرداد  95به تأیید
مدیرعامل و کمیته سرمایهگذاری رسید.
عالوه بر این موارد برای تحقق هدف افزایش ظرفیت این مسیر،
تراکبنــدی و ارتقای سیســتم به  ATCنیــز در برنامههای ارائه
شده راهآهن در سال  1393به دولت منظور شد (روشهای متعدد
دیگری برای اختصار منظور نشــده است)
از آنجایــی کــه اغلب مدیران راهآهن بــا تخصص یک بعدی به
ســطوح باالی مدیریتی میرســند و با توجه به گزینههای فوق
برای افزایش ظرفیت لرستان ،مالحظه میشود عالوه بر ضعف در
مباحث اقتصاد ،برنامهریزی ،مدیریت و  ،....مشکالت تصمیمگیری
بهینه فنی از چند گزینه با اثر شوفر غالب ًا موجب کاهش اثربخشی
و پرهزینه و زمان بر شــدن طرحها میشود.
به منظور رفع این ضعف پیشنهاد دوره آموزشی  RMBAاز زمان
مرحــوم دکتر دادمان و نیمه دهه هفتاد ارائه گردید.
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از ماشین دودی

تا ماشین برقی

دکتر هاشم اورعی

در پی ســفرهای ناصرالدین شــاه به اروپا ،او شــیفته راه آهن شد و در
نهایت اولین قطار ایران بین تهران و شــهر ری در ســال  ۱۲۶۱راه
اندازی و به ماشــین دودی معروف شــد .اعتمادالســلطنه در خاطرات
خود از قول میرزا جواد آقا مجتهد تبریزی مینویسد «……کشیدن
راه آهن برای اسباب و معاش خیلی خوب است ،ولی به جهت مذهب
و دین خوب نیســت… .».در آغاز کســی جرأت نداشت سوار ماشین
دودی شود و ناصرالدین شاه برای ریختن ترس مردم همراه با جمعی
از مقامات مملکتی با ماشین دودی به حضرت عبدالعظیم رفتند .برخی
از همراهــان وی زیــر لب ذکر میگفتند و برخی کفن به گردن انداخته
بودند! خیلی جالب است .امروز هم پس از گذشت  ۱۴۰سال هنوز وقتی
میخواهیم سوار محصول صنعت خودروی کشورمان یعنی پراید شویم
همان حس ترس را داریم و ذکر می گوییم.
بررســیهای جامع در مورد تحوالت پیش رو در صحنه انرژی جهان
حاکی از آن اســت که از ســال  ۲۰۲۶میالدی ،تقاضای جهانی نفت رو
به کاهش خواهد نهاد و کارشناسان انرژی دلیل اصلی آن را تحوالت
شــگرف در حمل و نقل جادهای میدانند .اســتفاده از خودروی برقی به
سرعت در حال افزایش است بگونه ای که در سال  ۲۰۱۹با ورود ۲.۱
میلیون خودروی برقی جدید ،تعداد کل خودروهای برقی جهان به ۷.۲
میلیون رسید و رشد  ۴۰درصدی نسبت به سال قبل داشت .به گزارش
آژانس بین المللی انرژی ،تا پایان دهه جاری میالدی تعداد خودروهای
برقی جهان به  ۲۴۵میلیون یعنی بیش از  ۳۰برابر امروز خواهد رسید.
یکی از موانع اصلی توســعه اســتفاده از خودروهای برقی محدودیت
ظرفیت ذخیره ســازی انرژی در باطری اســت که در واقع گرانترین
قطعــه بــوده و حــدود ۳۰درصد هزینه تولید خــودروی برقی با اندازه
متوسط را به خود اختصاص میدهد .تحقیقات گسترده در زمینه ذخیره
ســازی انرژی به محصول نشسته و باطریهای دو میلیون کیلومتری
در راهند .غول باطری سازی چین ،شرکت تسال معروفترین سازنده
خودروی برقی جهان و شــرکت جنرال موتورز همه اعالم کردهاند که
از سال آینده تولید باطری خودروی برقی با قابلیت پیمایش بیش از دو
مسافرت رفت و برگشت به کره ماه و طی کردن مسافت  ۶۵۰کیلومتر
با هر شارژ را آغاز خواهند کرد.

تحول چشــمگیر دیگری که در آینده نه چندان دور شــاهد خواهیم بود
این است که دارندگان خودروی برقی قادر خواهند بود وسیله نقلیه خود
را به شبکه برق متصل کرده و در ساعات اوج تولید نیروگاههای بادی و
خورشیدی انرژی الکتریکی ذخیره شود .در ساعات اوج مصرف ،باطری
خودرو انرژی ذخیره شده را به شبکه تحویل داده و از این طریق مالک
خودرو کسب درآمد خواهد کرد.
خالصه اینکه تحوالت چشــمگیر در صنعت خودرو در جهان از جمله
تسخیر بازار توسط خودروهای الکتریکی ،حتی معادالت بازار انرژی را به
هم ریخته است .ماشینهای برقی از قابلیت اطمینان باال برخوردار بوده و
ضمنعدمایجادآالیندگیازمزایایدیگریچونامنیتباالبرخوردارند
و لذا بعید است که نیازی به ذکر گفتن و همراه داشتن کفن باشد.
خوب ،از ماشین دودی دیروز رسیدیم به ماشین برقی امروز .اما محصول
ملیمان یعنی پراید در کجای این طیف گسترده قرار دارد .خودروسازان
ما که چند دهه است ادعا میکنند قراردادهای تولید مشترک و انتقال
فناوری با رنو ،پژو ،تویوتا ،نیسان و حتی مرسدس منعقد کردهاند.
در چنین شرایطی چطور میتوان نام مافیا بر آن ننهاد و آن را «خودرو
خوانــده» بــه جای «پدرخوانده» ننامید .در واقع صنعت خودرو از جیب
مردم ارتزاق میکند ولی دریغ از اندکی پاسخگویی .مالکیت شرکتهای
بزرگخودروسازیوارتباطآنباشبکهقطعهسازیبهصورتپیچیدهای
طراحی و اجرا شده که هیچکس از آن سر در نمیآورد .صنعت نفت و گاز
در جهان و به ویژه در ایران رو به افول است .تکیه بر توسعه فعالیتهای
کشــاورزی نیــز بهدلیل محدودیتهــای اقلیمی از جمله کمبود آب و
فرســایشخاکســرابیبیشنیســت.بخشخدماتکهامروزحدود
نیمی از تولید ناخالص داخلی را تشــکیل میدهد به دلیل قطع ارتباط
کشور با جهان نمیتواند توسعه یابد .از طرفی مساله اشتغال جوانان به
ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی به ابر بحران تبدیل شده و باید برای
آن چارهای جســت .بدین ترتیب قراردادن بار توســعه اقتصاد کشور بر
بخش صنعت تنها راه است که با ایجاد اشتغال مولد ،بحران بیکاری را
نیز کاهش خواهد داد .اما آیا صنعت خودروی ما که به جای حرکت به
جلو و در مسیر ماشین برقی به عقب و در جهت ماشین دودی در حال
حرکت است میتواند ما را به هدف برساند؟
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پشت پرده تخریب مامن صادرکنندگان
امیرحسین فرجادی*

در روزهای اخیر هجمههای فراوانی از ســوی برخی افراد که منافع شــخصی
خود را بر هر موضوعی ارجح میدانند ،علیه وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
صورت اعم و سازمان توسعه تجارت ایران به صورت اخص وارد شده است .با
نگاهی به سوابق و دیدگاههای غیرکارشناسی و جانبدارانه این دسته از افراد و
موضعگیریهایایشاندرمواردمختلفمیتوانیقینپیداکردسازمانتوسعه
تجارت ایران در مســیر واقعی خود حرکت کرده و ریلگذاری صورت گرفته
در طول ســالهای اخیر توســط مدیران و کارشناسان سازمان توسعه تجارت
ایــران منافــع گروههای خاصی که بقای خود را در فرصتهای رانتجویانه و
سوءاستفاده از معیشت مردم میدانند را به خطر انداخته است .پرواضح است
وجود نیروی کارشناسی جوان ،متعهد و متخصص در سازمان توسعه تجارت
ایران و فعالیت براساس مبانی علمی و تجربی به مذاق برخی صادرکنندهنماها
خوش نیامده و به روشهای ناجوانمردانه و غیراخالقی سعی میکنند شرایط را
به نفع خود تغییر دهند .جامعه صادرکنندگان ،مجموعهای نجیب ،زحمتکش
و دلسوز بوده که در طول دو سال گذشته و با وجود مشکالت فراوان فراروی
صادرات غیرنفتی بیش از  ۵۰میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به
چرخه اقتصادی کشور بازگرداندهاند .مجموعهای که بیش از ۲هزار صادرکننده
بــاایفــای ۱۰۰درصــدیارزحاصلازصادراتبهمیزان ۱۳میلیاردیورورادر
خود جای داده است .جامعهای که با وجود تعدیل  ۲۰درصدی بازگشت ارز در
سال  ۹۷نسبت به بازگشت  ۱۰۰درصدی خود اقدام کردهاند .صادرکنندگان
واقعی این دســته از مجموعههای بازرگانی و تولیدی صادراتی هســتند که به
صادرات نه به عنوان یک حرفه و شغل بلکه به عنوان یک مأموریت در راستای
توسعه کمی و کیفی صادرات و جهش تولید مینگرند .سازمان توسعه تجارت
ایــران افتخار دارد بــه عنوان حامی صادرکنندگان واقعی ،احقاق حقوق حقه
صادرکنندگان را سرلوحه خود قرار داده و با استفاده از ابزارهای در اختیار ،آنان
را حمایت و تشــویق کند .بیش از دو ســال و چند ماه از شــرایط ارزی جدید و
ضرورت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان میگذرد و سازمان توسعه تجارت ایران
توانســته اســت مسوولیت خود را به خوبی ایفا کند .همکاری با بانک مرکزی
جمهوری اســامی ایران ،گمرک جمهوری اســامی ایران ،اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق تعاون و سایر اتحادیهها و تشکلها و
همچنیــن مجموعههــای دولتی تاثیرگذار بر تجارت خارجی در جهت ایفای
تعهدات ارزی صادرکنندگان و همچنین ارائه راهکارهای کاربردی اجرایی در
این مسیر جایگاه ممتازی به سازمان توسعه تجارت ایران اعطا کرده است.
نقطه قوت ســازمان توســعه تجارت ایران که همواره به آن افتخار کرده است
ارتبــاط نزدیــک و صمیمانه با جامعه صادرکنندگان بخش خصوصی بوده به
نحوی که صادرکنندگان ،ســازمان توســعه تجارت ایران را خانه و مامن خود
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دانســته و اعتقاد دارند ســازمان مذکور با وجود جوان بودن از چنان توانمندی
کارشناسی و علمی برخوردار است که کمتر نهادی را میتوان یافت که دلسوزانه
و مشــفقانه با درک صحیح از مشــکالت صادرکنندگان تا حل مشکل پیش
میرود و مسوولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا میکند.
تشــکیل کمیته کارشناسی شــورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی با هدف
بســیج همه بخشها در جهت توســعه صادرات و ایفای نقش حلقه واســط
میان دولت و جامعه صادرکنندگان واقعی ،تدوین نقشــه جامع کاال و کشــور،
کمک و مســاعدت در اجرای برنامههای ترویجی ،مشــاورههای کاربردی به
صادرکنندگان با دارا بودن بانکهای اطالعاتی توانمند ،بهرهگیری از تجربه
و دانش رایزنان بازرگانی سابق ،تشکیل میزهای کاالیی و کشوری در تهران و
شهرستانها ،نگاه ویژه به مقوله صادرات در نواحی کشور با تقویت سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت سراسر کشور و در یک کالم فرهنگسازی در حوزه
صادرات ،سازمان توسعه تجارت ایران را در زمره سازمانهای توسعه تجارت
سایر کشورها همچون جترو و کترا قرار داده است.
تجربهپرداختمشوقهایصادراتیازطریقبستهحمایتازصادراتغیرنفتی
به عنوان نقشــه راه حمایت از صادرکنندگان و همچنین نگاه ویژه به توســعه
روابط تجاری با  ۱۵کشور همسایه و همچنین کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا
و تعامل سازنده با سایر مجموعههای دخیل در توسعه صادرات به کشورهای
همســایه از جمله وزارت کشــور ،وزارت راه و شهرســازی ،گمرک جمهوری
اســامی ایران و وزارت امورخارجه نگاه همگان را به ســازمان توسعه تجارت
ایران معطوف کرده است.
حجموتنوعمســوولیتهایســازمانتوســعهتجارتایرانوکارنامهممتاز
سازمان مذکور در انجام وظایف محوله مورد تأیید خاص و عام بوده و آماری
که از بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق تعامل سازنده و استفاده از ابزارهای
تشویقی در روزهای آینده اعالم خواهد شد ،نتیجه تالشهای مجدانه سازمان
توسعه تجارت ایران در این مسیر است.
افرایش میزان رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان که با طیب خاطر و با علم به
مصرف وجوه ارزی صادرات درچرخه تولید ،اشتغال و سرمایهگذاری به این مهم
اقدام کردهاند ،یکی از نتایج همکاری صادقانه سازمان توسعه تجارت ایران و
بخش خصوصی است که نویدبخش روزهای خوبی برای صادرات کشور است.
صادرات  ۴۱میلیارد دالری کاال در ســال  ۱۳۹۸هر چند در نگاه اولیه بیانگر
کاهش صادرات نسبت به سال  ۹۷است ولی نباید فراموش کرد در شرایطی
عدد فوق به دست آمده که کشور با شدیدترین تحریمها روبهرو بوده و با وجود
مشکالت گسترده در حوزه روابط پولی و بانکی و همچنین باال بودن هزینههای
صادرکنندگان جهت ماندگاری و حضور در بازارهای هدف از یکسو و شیوع
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توسعه تجارت ایران با استفاده از توان حاکمیتی خود توانست صادرکنندگان
را از گردنه سخت تحریمها و مشکالت ناشی از ویروس کووید  ۱۹برهاند و
چشمانداز جذابی را فراروی ایشان قرار دهد.
تجربه همکاری و تعامل سازمان توسعه تجارت ایران با بخش خصوصی در
جهت ارائه نظرات کارشناسی و اثرگذار جهت درج در بستههای رفع تعهدات
ارزی مصوب کمیته ماده  ۲مستقر در بانک مرکزی در سالهای  ۹۷تا  ۹۹و
حمایت مستمر از صادرکنندگان خوشنام و اثرگذار بر کسی پوشیده نیست.
یکی از اثرگذارترین فعالیتهای سازمان توسعه تجارت ایران توجه به صادرات
خدمات به ویژه ،صادرات خدمات فنی و مهندسی است که از جنبهٔ فرهنگی،
صادرات این نوع از خدمات نیز سبب تقویت دیدگاههای مردم سایر کشورها
به جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .در این میان ایجاد همگرایی و همافزایی
میان صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی از طریق کمیته ماده  ۱۹موجب رشد
و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی را فراهم کرده است.
در کنار این موارد تالش در جهت ابالغ و تخصیص و پرداخت مشــوقهای
صادراتــی ،علیرغم محدودیتهای بودجــهای موجود و بهرهمندی بیش از
 ۹۰۰واحد صادراتی از مشــوقهای ســازمان توســعه تجارت ایران در سال
 ،۹۸پرداخت تســهیالت از محل منابع صندوق توســعه ملی مندرج در بسته
حمایــت از صــادرات غیرنفتی به بیش از  ۵۰۰بنگاه صادراتی از طریق تعیین
شــاخصهای اثرگذار و همچنین ایجاد ســامانه سپیدار با هدف احراز اهلیت
صادراتی متقاضیان تســهیالت ریالی به صورت اتوماتیک و خودکار ،تالش
برای ایجاد و تقویت شرکتهای مدیریت صادرات ،کنسرسیومها ،خوشهها،
تربیت صادرکنندگان جوان با هدف حرکت از روشهای سنتی به روشهای
علمــی و مدرن به منظور توســعه صــادرات محصوالت واجد ارزش افزوده و
دانــش بنیــان و همچنین حمایــت از صادرکنندگان محصوالت نانو و بایو از
دیگر برنامههای سازمان توسعه تجارت ایران است.
حمایــت و تشــویق صادرکنندگان با اولویــت ایفای تعهدات ارزی در فصول
دهگانه بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ،تالش در جهت کاهش هزینههای
حمل کاالهای صادراتی از طریق ایجاد و اســتمرار خطوط منظم دریایی با
اولویت کشــورهای حوزهٔ دریای خزر ،خلیج فارس ،شــرق آفریقا و در نهایت
غرب آفریقا به عنوان بازارهای کاالهای صادراتی کشــور ،تشــکیل کارگروه
کیفیت و استاندارد صادراتی ،کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان خوشنام
و در نهایت تشــکیل کمیته اقدام صادراتی با هدف رفع مشــکالت موردی
صادرکنندگاندرحیطههایمختلفازبرنامههایسازمانتوسعهتجارتایران
درزمینهٔلجستیکوخدماتبازرگانیدرراستایتوسعهٔصادراتغیرنفتیاست.
اما این پرســش مطرح اســت که چرا با وجود خدمات و فعالیتهای گســترده
در طول یکســال اخیر که فقط بخشــی از آن بیان شــد ،به یکباره و همزمان
با هفته دولت ،ســازمان توســعه تجارت ایران مورد انتقاد غیرمنصفانه افرادی
خاص قرار میگیرد که مورد تأیید جامعه صادرکنندگان نیستند و با اطالعات
ناقص و نادرست خود فضای صادرات کشور را ملتهب کرده و اعتماد متقابل
بخشهای خصوصی و دولتی را مورد هجمه قرار میدهند.

بیشــک برنامههای ســازمان توســعه تجارت ایران در راســتای حمایت از
صادرکنندگان واقعی و دفاع از آنان در مقابل صادرکنندهنماهایی اســت که
بعض ًا با سوءاســتفاده از نیازهای دیگران ،با کارتهای بازرگانی دیگران و یا
کارتهای اجارهای صادرات میکنند و بدون توجه به شــرایط خاص کشــور،
اقدامات مســئوالن اجرایی در جهت تبدیل تهدید محدودیت صادرات نفت
به فرصت توسعه صادرات غیرنفتی را مورد تخطئه قرار میدهند .افرادی که
سیســتمی شــدن و بر خط کردن فرآیند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی
را در تقابل با منافع خود دانسته و قانونمند کردن این مسیر را بر نمیتابند.
متاسفانه افرادی که عمداً یا از روی جهل نسبت به هجمه علیه سازمان توسعه
تجارت ایران اقدام میکنند شــامل دو گروه صادرکنندهنماها و افرادی اســت
که تخریب ،ممر درآمد آنها بوده و بدون هیچ اطالعی و با تحریک گروههای
خاص ،در هر دورهای مجموعهای را تخریب میکنند.
صادرکنندهنماهایی وجود دارند که از امکانات یارانهای کشور جهت صادرات
اســتفاده کرده و در طول دو ســال اخیر میلیونها یورو از ارز مورد نیاز کشور را
خــارجکردهانــدوبعض ًابــاتوجیهاتیهمچونصادراتریالیویاعدمامکان
دریافت ارز و یا عدم امکان نقل و انتقال ارز با ادعای جلوگیری از پولشویی و
قاچاق ،قاچاق صادراتی را به قاچاق واردات پیوند زده و سرمایههای کشور را
به ثمن بخس ،از کشور خارج میکنند.
توجه به سخنان عالمانه رهبر فرزانه انقالب در دیدار با اعضای هیات دولت به
عنوان فصلالخطاب ،بیانگر این مساله است که صادرات باید به عنوان یک
اصل مورد توجه قرار گرفته و با عنایت به راهکارهای بازگشــت ارز حاصل از
صادرات ،مشــکالت صادرکنندگان را نیز مورد مداقه قرار گیرد .این موضوع
در کمیته اقدام ارزی و کارگروه پایش رفتار تجاری ،بر اساس قوانین مصرح
باالدســتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی مورد بررســی قرار گرفته و
تعلیــق کارتهــای بازرگانی بیش از  ۲هزار کارت بازرگانی در راســتای این
نشستها بوده است.
بیشــک افرادی که قریب بیش از دو ســال چند ماه بدون توجه به نیازهای
واقعی جامعه ،ارز حاصل از صادرات را به چرخه بازنگردانده و همواره با استفاده
از تریبونهای در اختیار سیاستهای اجرایی را بدون ارائه راهکاری تخریب
کردهاند همان واردکننندگانی هستند که با استفاده از امکانات موجود نسبت
بــه واردات اقــدام کــرده و بعض ًا بعد از دریافت ارز با نرخ ترجیحی حتی حاضر
نشدهاند به تعهدات خود عمل کنند و خود را حامی تولیدکننده و حافظ معیشت
مردم اعالم کردهاند.
سؤال اینکه چگونه است که علیرغم صادرات و واردات گسترده و بدون توجه
به قوانین و قواعد توســط این دســته قلیل که اقتدار صادرکنندگان واقعی را
نشــانه گرفتهاند ،همه ســکوت اختیار کرده و دمی نمیزنند ولی تعلیق کارت
بازرگانی عدهای محدود صادرکنندهنما چنان به مذاقشان خوش نمیآید که
به یکباره همه ساختارهای موجود را نشانه رفته و اتهامزنی و تخطئه دیگران
را شــغل اصلی و ممر معروفیت خود قرار میدهند که بیشــک این معروفیت
مانند کفی بر آب است که بعد از لحظهای کنار رفته و همه چیز نمایان میشود.
* فعال اقتصادی
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خطر اشتعال طرح بنزینی مجلس
نازیال مهدیانی

هــدف طراحان طرح بنزینی مجلس ،بهرهمندی بیشــتر
دهکهای کمدرآمدی از یارانههای پرداختی اســت اما
اجــرای ایــن طرح تبعاتی را هــم در پی دارد که میتواند
این هدف را منحرف و اتفاق ًا اثر معکوس داشــته باشــد.
یکــی از کاالهایــی که نرخ تورم به آن گره خورده ،بنزین
اســت .هر گونه تصمیم برای ســوخت حتی شایعه درباره
آن میتواند به تغییر قیمتها در بازارها منجر شود .بنزین
یا بهطور کلی سوخت اصلیترین حلقههای زنجیره تعیین
قیمت تمامشده انواع کاال محسوب میشود چراکه نقش
مهمــی در حمــل ونقل کاال دارد و تغییر قیمت در کاال به
انــواع خدمات هم منتقل خواهد شــد کمااینکه ارتباطی
هم با بنزین نداشتهباشد.
ایرانیها روزانه بین  ۹۰تا  ۱۰۰میلیون لیتر بنزین مصرف
میکنند که طبق گفته معاون حمل و نقل بهینهســازی
مصرف سوخت به ایرنا ،با احتساب قیمت  ۵۰سنتی بنزین
فــوب خلیــج فارس و دالر  ۴هــزار و  ۲۰۰تومانی دولت
روزانــه  ۲۱میلیون دالر یارانه پنهان به  ۱۰۰میلیون لیتر
مصرفــی پرداخت میکنــد .پرداخت این میزان یارانه به
یک کاال نشان از اهمیت آن در سبد مصرفی خانوار دارد
حتی اگر صاحب خودرویی نباشــند .البته براساس آخرین
گزارش ســازمان برنامه و بودجه پیش از اعمال تغییرات
در سهمیهبندی بنزین در سال گذشته ،دولت بیش از ۱۲۳
هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به بنزین اختصاص داده
که ســهم ســه دهک اول که از کمدرآمدترینها هستند
فقط  ۱۱هزار میلیارد تومان بودهاســت.
از اینرو نمایندگان مجلس از چند ماه پیش با شعار اجرای
عدالت و توزیع عادالنه یارانه بنزین ،طرح «سهمیهبندی
بنزین ســرانه خانوار» را با قید یک فوریت مطرح کردند؛
طرحــی کــه در آن به جای خودرو ،خانوار یارانه بنزین را
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دریافت میکنند و قرار است هر ایرانی دارای کد ملی که
ســاکن ایران اســت ،ماهانه  ۳۰لیتر بنزین به قیمت سال
 ۹۷دریافت کند .براســاس این طرح نمایندگان مجلس،
قیمــت بنزیــن خارج از این ســهمیه بر مبنای  ۹۰درصد
قیمــت فوب خلیج فارس (با نرخ تســعیر ســامانه نیما)
محاسبه خواهدشد.
در این طرح ساز و کار طراحی شده به این نحو است که
ســهمیه ماهانه را به حساب سرپرست خانوار واریز کرده
و در صورتی که برداشــتی انجام نشــود ،اعتبار باقیمانده
به شرکت ملی پاالیش و پخش واگذار و معادل ریالی آن
برای سرپرســت خانوار واریز میشــود که گویا با آن رقم
فقــط میتوان کاالی ایرانــی خرید .درباره ناوگان حمل
و نقل عمومی و تاکســیهای اینترنتی هم واریز ســوخت
مبتنــی بر پیمایش و عملکرد این ناوگان خواهد بود.
هر چند که هدف طراحان بهرهمندی بیشــتر دهکهای
کمدرآمدی از یارانههای پرداختی اســت اما اجرای این
طــرح تبعاتــی را هم در پی دارد که میتواند این هدف را
منحرف و اتفاق ًا اثر عکس داشــته باشــد که مهمترین آن
تحمیل هزینهها به دولت در ســالهای بیپولی است.
 آثار خطرناک طرح جدید سهمیهبندی بنزین

طرح سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار با یک فوریت هنوز
ابهامات زیادی دارد که اگر این ابهامات برطرف نشــود
و انتقــادات باقی بماند بهطــور قطع تبعات آن از مزایای
ذکر شــده بیشــتر خواهد شــد .یکی از موضوعات و آثار
اجرای این طرح ،چند نرخی شدن بنزین در کشور است.
در حــال حاضــر بنزین با دو نــرخ  ۳۰۰۰تومانی در بازار
آزاد و نرخ هزار و  ۵۰۰تومانی یارانهای مصرف میشــود
و بــا ایــن طرح مجلس نرخ هزار تومانی هم به این ارقام
موجود اضافه میشود چراکه طبق گفته نمایندگان موافق
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طرح باقیمانده بنزین موجود
در کارت سرپرســت خانوار با
قیمت ســال  ۹۷محاسبه در
ازای برگشــت بنزیــن مازاد
و باقیمانــده ،معــادل آن به
شماره حســاب معرفی شده
واریز میشود.
امــا موضــوع مهمتــر و اثر
مخربتر بار مالی اســت که
این طرح روی دســت دولت
میگــذارد کــه بــه افزایش
کسری بودجه دامن میزند و
واقعیت این اســت که کسری
بودجه هم مســاوی اســت با
افزایش نــرخ تورم و کاهش
قدرت خرید همان دهکهایی
که مخاطب هدف اجرای این
طرح هستند.
همانطور که گفته شد براساس
طــرح بنزینــی نماینــدگان
مجلــس ،قیمت بنزین خارج
از سهمیه بر مبنای  ۹۰درصد
قیمــت فــوب خلیج فارس با
نرخ تســعیر ارز در سامانه نیما
حساب میشــود حال اینکه
اگر قیمــت ارز یا قیمت نفت
افزایشــی باشد ،قیمت بنزین
آزاد هــم باال مــیرود که به
طــور قطع در تمــام بازارها
آثــار تورمی خواهد داشــت.
از ســوی اینکه دولت بخواهد
باقیمانــده ســوخت خانوار را
خریداری کند ،همان پرداخت
یارانه نقدی اســت که معنای
همان توزیع دوباره بیحساب
و کتاب پول نقد میان مردم را
میدهد که منتقدان بسیاری
داشته و دارد.
بُعــد دیگر ماجــرا ایجاد بازار

ســیاه بنزین اســت .هر چند
که نمایندگان میگویند تمام
جوانــب را دیدهانــد و درزی
بــرای فروش بنزیــن خانوار
باقی نمیماند اما چه کســی
میتوانــد با چه ســاز و کاری
جلــوی فروش ایــن بنزین
یارانــهای را بــه قیمت کمی
باالتر از هــزار تومان بگیرد.
حتــی اگــر دو هــزار و ۹۰۰
تومان به فروش گذاشته شود،
خریدار خواهد داشت .بنابراین
یک بار دیگر تجریه بازار سیاه
کوپنهای کاالهای اساسی
در بازار تکرار میشود اما این
بار برای بنزین .طبیعی اســت
کــه مردم ترجیح میدهند به
جای دریافت ماهیانه  ۳۰هزار
تومان ،بنزین موجود را با دور
زدن محدودیتهــا ،با قیمت
باالتر بفروشند.
از دیگــر تبعات اجرای طرح
جدید ســهمیهبندی بنزین،
افزایــش قاچاق ســوخت در
کشــور است .شاید گفته شود
 ۳۰لیتــر نمیتوانــد انگیزه
قاچاق را بین مردم ایجاد کند
اما با نگاه واقعبینانه از شرایط
معیشتی به ویژه مردم مناطق
محروم مــرزی میبینیم که
این طرح ساکنان این مناطق
به ویژه خانوار پرجمعیت را به
قاچاق سوخت ترغیب میکند
تا درآمدی حداقلی از این طرح
گران دولت داشتهباشند.
 زمان طرحها و شعارهای
پوپولیستی نیست

در خیرخواهــی نماینــدگان
مجلــس از ارائــه طرحهایی

ماننــد ســهمیهبندی بنزین
بــرای توزیــع عادالنه یارانه
شــکی نیســت و بــر همه
روشن است که دهکهای با
درآمــد باال که چند خودرو در
پارکینگ خانههایشان پارک
شده ،بیشــتر از یارانه دولتی
بنزین استفاده میکنند اما باید
طرحی پیشــنهاد یا جایگزین
شــود که کمترین بار مالی بر
دوش دولــت و در واقع دوش
مردم بگذارد.
پس از خروج آمریکا از برجام
و بدعهدی غرب ،کشــورمان
وارد جنگ تمام عیار اقتصادی
شــده و میدانیم که دولت در
اوج تحریمهــا ،بدون نفت و
در شــرایط کرونا چه فشاری
را برای تأمین هزینههای امور
اداره کشور تحمل میکند که
بــه طور قطع مــردم هم این
فشــار را احســاس و تحمل
میکننــد ،در ایــن شــرایط
ارائــه طرحها و پیشــنهادات
پوپولیســتی نهتنها سنگی از
مســیر ناهموار دولت و ملت
برنمیدارد بلکه باعث اتالف
وقت و زمانی میشــود که در
مجلس و دولت بســیار گران
میگذرد .بنابراین شایســته
اســت هر طرحی قبل از اخذ
قید فوریت یا بیان بررســی،
مطالعات کارشناسی و ارزیابی
شــود ،چنانکه بارها گفته شد
این طرح سهمیهبندی بنزین
سرانه خانوار طرح بهجا مانده
از دورههای پیشــین مجلس
اســت که به دلیــل ابهامات
متعدد نیمهتمام رها شد.
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مجلس یازدهم و  ۱۰طرح حیاتی برای کشور
علی اکبر علیخانی*

یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی که هفتم خرداد
ماه  ۱۳۹۹خورشیدی کار خود را آغاز کرد با ویژگی «اصول
گرایی» شناخته میشود؛ صفتی که دارندگانش به آن افتخار
میکنند و با همین شعار و زیر همین پرچم رأی آوردهاند .از
این رو ضرورت دارد طرحهای حیاتی دهگانه برای کشــور
ارائه و اجرا کنند.
هر مفهومی بار معنایی ویژه خودش را دارد و هر فرد و گروهی
تــاش میکند خود را بــه مفاهیمی زیبا و زیبنده و مطلوب
موصــوف کنــد .در نهایت و پــس از مدتی ،نه عالقه افراد و
گروهها به آن صفات زیبا ،بلکه عملکردشــان نشــان خواهد
داد کــه تــا چه حد به آن صفت موصوف بودهاند و آن ویژگی
یــا اســم تا چه حدی بر آنها صــدق میکند .اصولگرایی به
معنای پایبندی به اصول نیز از جمله صفات مطلوب اســت
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منادیان آن به اصول مورد نظر پایبند باشند.
که شایسته است
ِ
تاریخ اندیشــهها و جنبشهای سیاســی اجتماعی نشــان
میدهــد اصولگرایی در سیاســت ،هم مــرز با عوام گرایی
است و خطر غلتیدن اصول گرایی به ورطهٔ عوامگرایی بسیار
باالست .البته اصولگرایی معنای فراتر از معنای سیاسی نیز
دارد که در حوزههای مختلفی متجلی میشود و پایبندی به
اصول در آن زمینهها را میطلبد ،مثل اصول انسانی ،اصول
اخالقــی ،اصول اداری ،اصول مدیریت ،اصول پیشــرفت،
اصــول حکمرانــی و  ...گرایش و بلکه پایبندی به هر کدام از
این اصول ،از جمله فضایل انسانی و گاهی رعایت نکردنش
عکس آن محســوب میشــود ،اما مهمتر از همهٔ آنها اصول
سیاسی یا اصولگرایی سیاسی است.
اصولگرایی سیاســی به این دلیل مهمتر از بقیه اســت که
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سیاســت امر مهمی اســت و تصمیم گیری و مدیریت جوامع
در این حوزه انجام میشــود .تمامی اصول در سایر حوزهها،
گرایی سیاســی تقویت و پاس داشته
میتواند توســط اصول
ِ
شــود یا ذیل همین اســم آسیب ببیند .بنابراین از این جهت
میتــوان اصــول گرایی -به معنــی پایبندی به اصول -در
عرصه سیاســت و حکمرانی را مادر اصول گراییها دانست.
امــا در خصوص مجلــس اصولگرای یازدهم ،عملکرد این
معنی
مجلــس به تدریج نشــان خواهد داد کــه تا چه حد به ِ
واقعی اصول گراســت .از تصویب قوانین معمول و رایج که
بگذریم و هر مجلسی آنها را تصویب میکند ،برخی طرحها و
قوانین حیاتی و اساسی وجود دارند که موجب رشد و پیشرفت
و تغییر محســوس در بهبود وضع کشــورند .تصویب اینگونه
قوانیــن و طرحهــا و لوایح ویژه ،میتواند از یک ســو تحول
مثبت در کشــور ایجاد کند و از ســوی دیگر ماهیت و هویت
هر مجلســی را نشــان دهد .تصویب چنین قوانینی میتواند
مجلس یازدهم را از اصول گرایی در اســم و شــعار ،به اصول
گرایی در عمل تبدیل کند و فاصله شــعار تا عمل را کاهش
دهد و از تبدیل شدن مجلس اصول گرا به مجلس عوامگرا
جلوگیری نماید.
هــم اکنــون جامعه ایران به فوریت و به طور حیاتی به برخی
طرحهــا و قوانین اصولــی و بنیادین نیاز دارد که اتفاق ًا همه
سیاسی مجلس
آنها دغدغه اصلی و اولیه جریان اصولگرایی
ِ
یازدهم نیز هســت یا -به اقتضای این اســم -باید باشد .در
ادامه چند نمونه از این طرحها را ،که با موجودیت و هســتی
جامعه ایران و نظام جمهوری اســامی نیز ارتباط دارد بیان
میکنیــم .ایــن که تا چه حد این طرحها یا موارد مشــابه یا
مهمتــر از اینهــا ،مورد توجــه و اولویت اول مجلس یازدهم
خواهد بود میزان اصولگرایی آن را نشــان خواهد داد .هر
چــه هــر مجلس و جریانی ،به حل مســئلههای بنیادیتر و
مهمت ِر جامعه بپردازد اصولگراتر خواهد بود و هر چه بیشــتر
به مسائل شکلی و سطحی و ظاهری بپردازد به همان نسبت
به عوام گرایی نزدیک میشــود .پایینتر چند نمونه از این
طرحهای فوری ،بنیادین و حیاتی برای کشور در پی میآید:
 نخســت :تصویب طرح جامع مبارزه با فســاد اداری

و اقتصادی

فســاد اداری و اقتصــادی تاروپــود هر نظام و حکومتی را از
درون ویران و نابود میکند .تبعات این فســاد پس از یکی
عینی جامعه از جمله ضعف و
دو دهــه ،در تمــام عرصههای ِ
ناکارآمدی اقتصادی و بحرانهای اجتماعی خود را نشــان
میدهد .هیچ فســاد اداری و اقتصادی نیســت مگر اینکه به
نوعــی به مدیران دولتی ،نظــام اداری ،و حکومت ربط پیدا
میکند و هیچ فســاد اداری و اقتصادی نیســت مگر اینکه

میتوان جلوی آن را گرفت .فســاد؛ مذهب و آیین و صنف
و طبقه و ایمان و اخالق و  ...نمیشناســد ،از هر دری و به
هر صورتی با هزار چهره وارد میشود و تار و پود هر نظام و
جامعهای را از درون میپوســاند و آن را به ضعف و آشــفتگی
میکشاند.
فســاد اداری و تقدم روابط و ایدئولوژی بر اصول و قواعد و
قانون ،نه فقط یک نظام و کشور ،بلکه میتواند یک تمدن را
به حضیض انحطاط بکشاند .فقط متخصصان و پژوهشگران
ایــن حوزه میتوانند بــا تهیه یک طرح علمی راههای ورود
و گســترش فساد را ســد کنند .امروزه متخصصان مدیریت
دولتی و به طور خاص متخصصان مطالعات فســاد ،نظریات
و راهکارهای متعدد و مفیدی را برای کاهش و ریشــه کنی
فساد در نظامهای اداری و سیاسی ارائه کردهاند و تجربیات
موفق برخی کشــورها نیز جلوی روی ماست.
نجات ُملک و ملت ،و هر گونه رشــد و تعالی و پیشــرفت در
گرو رفع فســاد اســت که میتواند از طریق «طرح جامع ضد
فســاد» مجلس یازدهم و با همکاری تنگاتنگ دولت انجام
شــود .مشروط بر اینکه مسئولیت تهیه طرح جامع ضد فساد
و اجــرای آن ،به خود ذینفعان و دســت انــدرکاران واگذار
نشــود .دانشــگاههای کشور و اســتادانی که ذینفع نیستند،
پژوهشــی آکادمیــک و غیر ایدئولوژیک ،انجمنهای
مرکز
ِ
علمــی و نهادهای بی طرف مدنــی ،ظرفیت مطلوب برای
تحقیق و تدوین طرح یا الیحه جامع مبارزه با فساد هستند.
 دوم :تصویب طرح ســامانه جامــع ارزیابی عملکرد
مدیران و کارمندان

هــم اکنون ،بانــک اطالعات دقیق و جامعی وجود ندارد که
عملکرد مدیران در ســطوح مختلف در تمام دســتگاههای
اجرایی حاکمیت در طول دهههای گذشــته ،در آن
اداری و
ِ
ثبت شده باشد و نشان بدهد که مدیران از سطوح باال تا پایین؛
چه شایستگیها و چه ضعفهایی داشتهاند؟ اقدامات برجسته
و خدمــات شــایان آنها چه بوده؟ یا چــه تخلفات احتمالی یا
کوتاهیهایی را مرتکب شدهاند؟ تا چه حد در جهت پیشرفت
کشــور و خدمت به ارباب رجوع قدم برداشــتهاند؟ و تا چه حد
احساس مسئولیت داشتهاند؟
در طول دهههای گذشته ،تقریب ًا هیچ شاخص و معیار قانونی
و الزام آور برای شناخت ،انتخاب و نصب مدیران در سطوح
مختلف وجود نداشــته است ،هر مقام باالتری به اختیار خود
یا با فشار و تحمیل دیگران ،مدیران ردههای پایینتر را نصب
میکند و بعد از چند ســال ،هیچ مســتنداتی در مورد نحوه
عملکرد آن مدیر و میزان شایستگی و موفقیت او وجود ندارد.
این خالء موجب شده افراد شایسته و کارآمد اغلب به حاشیه
رانده شــوند و افرادی با توان و قابلیت کمتر ،به هر دلیلی و
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از هر راهی در مصدر امور قرار گیرند .ضمن اینکه باید الزام
شــود که برخی مدیریتها حتم ًا از تخصص ویژه مربوط به
منصب خود برخوردار باشــند و برای هر ُپستی شاخصهای
وتویی در نظر گرفته شود.
بخش مهمی از فساد اداری و اقتصادی موجود در کشور نیز
ناشــی از همین نبود سامانه نظارت و ارزیابی کیفی عملکرد
مدیران بوده است .ضمن اینکه گاهی شنیده میشود مدیری
در جایــی تخلــف یا کوتاهی کرده یا عملکرد خوب و موفقی
نداشــته و از آنجا کنار گذاشــته شــده ،ولی در جای دیگری
به مدیریتی شــاید مهمتر گمارده شــده است .ضرورت دارد
«طرح ســامانه جامع ارزیابی کیفی و ک ّمی عملکرد مدیران
و کارمندان در تمام ســطوح» ،توسط مجلس محترم تدوین
و تصویب شــود و در قالب این ســامانهٔ قانونی و الزام آور،
عملکرد مدیران توســط چندین نهاد مختلف و به خصوص
اربــاب رجــوع و نهادهای مدنی ارزیابی شــود و اطالعات
آن همزمــان و برخــط (آنالین) در چند مرکز مثل ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشــور ،بخشهای ذیربط مجلس
شــورای اســامی ،حراست کل کشور ،سازمان بازرسی کل
کشور ،و ...ثبت شود.
شــکایات از برخی مدیران و نتیجه آن نیز در همان ســامانه
ثبــت شــود و در معرض دید نهادهــای ذیریط و حتی مردم
باشــد .فقط مدیران موفق و مســئولیت شناس و شایسته در
فهرستی قرار گیرند که امکان انتصاب مجدد آنها وجود داشته
باشد .انتخاب مدیران ضعیف و ناکارآمد به طور مطلق ممنوع
شــود و سامانه اجازه صدور حکم مدیریت مجدد را ندهد .در
مورد کارمندان ،این طرح در ســطح
داخلی هر ســازمان اجرا
ِ
شدن تدریجی
شــود .نتیجه این طرح باید به حاشــیه رانده ِ
مدیران و کارمندان ضعیف و ناکارآمد و متخلف برای همیشه
باشــد و ربطی به مســائل سیاسی و جناحی هم نداشته باشد،
مشــروط به اینکه تهیه و
پیگیری تصویب این طرح به افراد
ِ
ذینفع یا خود مدیران ضعیف و ناکارآمد واگذار نشــود ،بلکه
به متخصصان و دانشــگاهها و نهادهــای غیرذینفع واگذار
شــود .نبود این طرح جامع با موضوع فســاد در طرح نخست
ارتباط مستقیم دارد.
 ســوم :تصویب طرح جامع حفظ میراث شــهری و
تمدنی و حقوق عمومی

چه کســی و چرا اجازه میدهد باغها و کوچه باغهای داخل
زیســتی
تهران با قدمت صدها ســال که میراث فرهنگی و
ِ
این ملت است تخریب و به ساختمان و برج تبدیل شوند؟ چه
کســی و چرا اجازه میدهد باغها و کوهها و تپهها و درهها و
کنار رودخانهها که حیات زیســتی میلیونها شهروند تهرانی
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و ایرانی اســت و قدمتی هزاران ســاله دارند تخریب و نابود
شــوند و به ســاختمانهای بلندی تبدیل شوند که جز برهم
زدن آرامش و ایجاد ترافیک و آلودگی نقشــی ندارند؟ چرا
در کنار هر خیابان باســابقه در تهران که میراث ملی اســت
برجها و ســاختمانهای بلندی ساخته میشوند در حالی که
آن محلــه و منطقه و خیابان و خیابانهای اطراف گنجایش
ایــن حجــم از افزایش خودرو و تراکم جمعیت را ندارند؟ چه
کســانی و بــا صرف چه پولهایی و بــا چه توجیهاتی مجوز
چنیــن بناهایــی را میگیرند که جــز نابودی بافت فرهنگی
تهــران و افزایــش تراکم جمعیت و خودرو ،و ثروت بادآورده
بــرای عدهای ،نتیجه دیگری به دنبال ندارد؟
حدود  ۱۰تا بیســت ســال پیش ،عابران میدان تجریش و
سرتاســر خیایان شــهید باهنر و خیابانهای اطراف ،فقط با
چرخاندن ســر میتوانستند کوههای زیبای شمال تهران را
کــه میراث هزاران ســاله این مــرز پرگهر بود ببینند و امروز
از ایــن خیابانهــا و میدانها جز ســاختمانهای بلند و خفه
خالی
کننده چیزی دیده نمیشــود .چرا هر روز در فضاهای ِ
چســبیده به تهران شــهرکها و برجها و مناطق مســکونی
جدیدی َعلَم میشود؟ در اغلب این برج سازیها و ساخت و
سازهای ویرانگر که با دالیل به ظاهر موجه یا قانونی انجام
میشــود فقدان عمیق عقالنیت و دوراندیشــی از یک سو و
انواع رانت و فســادهای گســترده از سوی دیگر نهفته است
منفی فرهنگی و اجتماعی نیز به دنبال دارد.
که صدها تبعات ِ
در مصوبــات و تصمیــم گیریهای چنین مواردی ،تا چه حد
جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصان بیطرف میراث
مدنی طرفدار محیط
فرهنگــی ،علوم اجتماعی ،یا نهادهای
ِ
زیســت و میراث فرهنگی حضور داشتهاند.
فضاهای شــهر و خیابانهــا و تفرج گاهها و طبیعت ،حقوق
مشــاع برای همه شــهروندان است .ساختن ساختمانهای
بزرگ که فقط سود و رانت خواری تعداد معدودی در آن است
و برای همیشــه به از بین بردن فضای زیبای شــهر و بر هم
زدن آرامش و ایجاد ترافیک و آلودگی منجر میشود آشکارا
عمومی تمام مردم و نســلهای آینده است.
تجاوز به حقوق
ِ
دالیل غیرتخصصی و سطحی مثل تأمین هزینههای جاری
شــهرداری و پایین نگه داشــتن قیمت بنا ،فقط ّ
مسکنهایی
هســتند که بحران امروز را تســکین میدهنــد و جامعه را
بــه بحران بزرگتری در آینــده منتقل میکنند .خیابانهای
ولیعصر و شــریعتی و پاســداران و کارگر و صدها خیابان و
میدان و هزاران خیابان فرعی دیگ ِر تهران ،از شــصت هفتاد
سال پیش تا کنون ثابت بودهاند و فقط ساختمانها و ساکنان
حاشیه آنها دهها برابر افزایش یافته است .حتی شهرکهای

53
Iranian Association Of rail Transport Engineering

تازه ســاز در تهران و اطراف آن آنقدر غیر عقالنی طراحی
و ســاخته شــدهاند که مشکالت زیســتی و ترافیکی مشابه
مناطق قدیمی دارند.
شــوراهای شهر که روزی امید میرفت به عنوان نمایندگان
جامعه مدنی در پی تأمین منافع ملی و مردم باشــند خود به
بخشی از همان ساختار قبلی و گاهی فساد تبدیل شدهاند تا
نادرست برج سازی و تراکم
مخرب و سیاستهای
ِ
اقدامات ّ
فروشــی و نابودی میراث کهن این مرز و بوم را ،موجهتر و
قانونیتر کنند .تهران پایتخت یک کشور و آبروی کهنترین
سیاستگذاری
و باهویت ترین ملتهاست ،واگذاری اختیارات
ِ
کالن این شــهر به شــهرداری تهران و شــورای شهر ،یک
خطای راهبردی اســت .وجود این مشکل با دو مشکل قبلی
و دو طرح
پیشــنهادی پیشین ارتباطی وثیق دارد.
ِ
 چهــارم :تصویب طرح جامع تمرکززدایی جغرافیایی
و شغلی

یکی از بزرگترین آسیبهای بنیادین در ایران طی چند دهه
گذشــته ،تمرکزگرایی مکانی و جغرافیایی و اقتصادی بوده
اســت .به این دلیل آســیب بنیادین و اصلی اســت که دهها
و در مرتبــه بعــد صدها تبعات منفــی و مخرب و ویرانگر به
دنبال دارد .از مهاجرت به شــهرهای بزرگ و شــکل گیری
شــهرکهای حاشــیهای گرفته ،تا عقب ماندگی شهرها و
روســتاها ،و گسترش فقر و انواع ناهنجاریهای اجتماعی و
فرهنگی ،تا بروز انواع مشــکالت اعم از ترافیک و آلودگی
و تــورم و  ...در شــهرهای بزرگ .بــه دالیلی ،تمرکز زدایی
سیاســی در ایران توصیه نمیشــود اما تمرکززدایی مکانی
و شــغلی و اقتصادی و حتــی علمی ،از ضرورتهای فوری
است .به خصوص شهر تهران از مشکالت عمیق و غیرقابل
حلــی رنج میبرد که جز بــا انتقال پایتخت کاهش نمییابد
جوان
و یکی از آنها زلزله خیز بودن این شــهر و گســلهای
ِ
زیر آن اســت که میتواند یک فاجعه بی ســابقه در مقیاس
جهانــی ایجاد کند .اینکه طرح انتقال پایتخت چندبار مطرح
شــده و مســکوت مانده دالیلی مختلفی دارد .ولی بخشی از
مهمترین این دالیل ،همان مافیای فساد اداری و اقتصادی
است که پشت صحنه ایفای نقش میکند .وجود این معضل
و تشــدید آن ،با سه مورد قبل ارتباط دارد.
 پنجم :تصویب طرح جامع حفظ و احیای محیط زیست

آمارهــا و عملکردهــا حکایــت از ظلمــی عظیــم و
بی سابقه بر محیط زیست کشور دارد و رد پای فساد و رانت
خواری ،بی برنامگی و روزمرگی ،غیر عقالنی و غیر تخصصی
عمل کردن ،و عملکرد مدیران بی تعهد و منفعت طلب در این
حوزه هم دیده میشــود .هم در دین اســام و هم به موجب

قوانین علمی و اصول عدالت ،آب ،خاک ،گیاهان ،حیوانات و
طبیعت موجوداتی دارای حیات و قابل احترام هستند و بهره
بردای از آنها در چارچوب قواعد اخالقی و انسانی و با حفظ
موجودیت آنها مجاز اســت .طبیعت و محیط زیســت محل
زندگی تمام انســانها و نســلهای آینده و سایر موجودات
اســت و بر هم زدن تعادل آن یا تخریب و بی احترامی آن،
چرخه محیط زیســت را به هم زند و ضررهای جبران ناپذیر
آن باز به خود انســانها بــر میگردد .به خصوص که ایران
به عنوان یک منطقه خشــک ،دارای منابع بســیار محدود و
معدودی از جنگل و گیاه و منابع آبی اســت .بروز و تشــدید
این فاجعه نیز با ســه طرح اول ارتباط اساسی دارد.

 ششــم :تصویــب طــرح جامع ســامت ،ایمنی و

استانداردسازی

در دی ماه  ۱۳۹۵آتش سوزی و فروریختن ساختمان پالسکو
داغی عظیم بر دل این ملت نهاد .کلینیک پزشکی سینا اطهر
در خیابان شــریعتی در  ۱۱تیرماه  ۱۳۹۹در آتش ســوخت و
پزشــکان و پرســتارانی در حال عمل جراحی قربانی شدند.
حوادث و فاجعههای متعدد دیگری از جمله در کارخانجات،
شــهر بازیها ،سیســتم حمل و نقل ،مدارس و  ...همیشــه
وجود داشــته اســت .هم اکنون روزی نیســت که تعدادی
کارگر و نان آور خانواده ،در کارگاههای ســاختمانی و ســد
ســازی و معدن و کارخانجات و کارگاهها دچار حادثه نشوند
و جان خود را از دســت ندهند .همین االن در بازار تهران و
بسیاری از مکانهای شلوغ و عمومی ،همچنین در کارگاهها
و محیطهــای کاری ،محیطهــای ورزشــی و  ...انبوهی از
ســیمهای برق رها شــده ،مواد آتش زا ،کپسول گاز ،وسایل
غیر اســتاندار ِد در حال استفاده ،و شرایط بسیار ناایمن وجود
دارد که هر کدام بالقوه استعداد بروز یک فاجعه را دارد .حتی
بســیاری از منازل و ســاختمانهای مسکونی از نظر ایمنی
گاز و برق و  ...مشــکالت جدی دارند .چرا آتش نشــانی و
سازمانهایی که مسئول ایمنی و امنیت مردم هستند در چنین
مواردی فقط تذکر میدهند ولی شــهرداری اگر عوارض و
سایر هزینههای خود را نگیرد ساختمانها را پلمب یا کارها
را متوقف میکند؟ آیا این به این معنا نیســت که در قوانین
ضعیــف و ناکارآمد موجود و نگرش مدیران ،پول با ارزشتر
از جان انســانها اســت؟ چرا سالی حدود بیست و پنج هزار
انســان در تصادفات جان خود را از دست میدهند؟ چرا یک
ســیل که به آســانی قابل مدیریت و هدایت از طریق آبراه
اســت اینهمه موجب تخریب و ویرانی و بی خانمانی مردم
مظلوم و صبور ایران میشود؟
ضــرورت دارد «طــرح جامع ایمنی و استانداردســازی» در
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تمــام عرصهها و مکانها با قاطعیت کامل ،تمامی بخشها
و اجزای جامعه را ملزم کند اســتانداردهای ایمنی را رعایت
کنند .از ســوی دیگر و به عنوان بخشــی از قانون ،آموزش
نکات ایمنی و تبیین اهمیت و ضرورت آن ،در دســتور کار
رسانهها و کتابهای درسی در تمام سطوح از مدارس ابتدایی
تا دانشــگاهها قرار گیرد .این طرح نیز با ســه طرح اول رابطه
وثیق دارد .اما در خصوص ســامت که خود میتواند طرح
مستقلی باشد ،چنانکه از گزارشهای رسانههای عمومی بر
میآید مردم ایران در معرض خطر جدی سالمتی قرار دارند.
اســتفاده بی رویه و غیر اســتاندارد از کودهای شیمیایی در
محصوالت کشــاورزی ،اســتفاده بی رویه و غیر استاندارد از
مواد هورمونی و آنتی بیوتیک ها در تولیدات دامی و لبنیات
و مواد پروتئینی ،اســتفاده از محصوالت تراریخته و رنگها
و مــواد افزودنــی در انواع مــواد غذایی ،نبود نظارت کامل و
کافــی بر مراکــز تولید و توزیع مواد غذایی و پروتئینی ،نبود
نظارت کامل و کافی بر غذاخوریها (رســتورانها) و اغذیه
فروشیها و صدها موارد مشابه ،سالمت عمومی تمام مردم
جامعه و به خصوص کودکان را بی سروصدا به خطر انداخته
اســت و هیچ نمود بیرونی هم ندارد.
 هفتم :تصویب طرح جامع تشــدید مجازات متخلفان

در تمام امور

چرا در ایران اینقدر تخلف زیاد اســت؟ از تخلفات گســترده
رانندگی گرفته به خصوص داخل شهر ،انواع فساد و اختالس
و رشــوه و بــی نظمی اداری ،کالهبــرداری های اینترنتی،
تــا جعــل انواع مدارک دانشــگاهی و پایان نامه نویســی و
ســرقت علمی ،تا انواع ســرقت و زورگیری و خشونتهای
اجتماعی .پاســخ روشــن است :چون تخلف در ایران هزینه
نــدارد .به عبارت دقیقتر هزینههــای تخلف و مجازاتها
بازدارنــده نیســت و فرایندهای اقدام و رســیدگی در نظام
اداری و انتظامی و قضایی برای رســیدگی ســریع و قاطع ،به
شدت ُکند و قدیمی است.
گویند که در قدیم که کمبود و قحطی هم بوده فردی حلوایی
دزدید و خورد ،او را پیش قاضی بردند و قاضی حکم کرد او
را سوار بر االغی در شهر بچرخانند و مردم او را «هو» کنند.
این کار را کردند ،در همین حال گزمه از او پرسید ناراحتی؟
پاســخ داد برای چه ناراحت باشــم؟ حلوا را که خوردهام ،خر
را هم ســوارم ،مردم هم شــادی و هلهله میکنند .چه بهتر از
ایــن؟ این وضعیت اغلب متخلفان در جامعه امروز ماســت.
مثال-و در مثل مناقشه نیست -اگر جریمه سرعت و سبقت
غیرمجاز که مهمترین عامل کشــتههای رانندگی اســت ،یا
جریمه عبور از چراغ قرمز و خیابان یک طرفه که نشانهٔ بدویت
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اســت یک چهارم قیمت ماشــین بود ،یا ارتکاب کوچکترین
تخلف توســط کارمند دولت ،حداقل محرومیت دائمی او از
تمام مشاغل دولتی را به همراه داشت ،یا کوچکترین سرقت
علمی ،اخراج و محرومیت دائمی عامل آن را از محل تحصیل
و کار به دنبال داشــت ،تخلف و فســاد و بی قانونی در جامعه
رواج نمیداشت.
چــرا پلیس فتا مرتب در مــورد کالهبرداری های اینترنتی
به دهها میلیون مردم -که بســیاری با فضای مجازی آشــنا
نیستند -هشدار میدهد ولی تعدای دزد و کالهبردار با آزادی
و امنیــت و بــا قوت وقدرت به کار خود ادامه میدهند و هیچ
تــرس و نگرانی جدیای هم ندارند؟ گاهی نیز جان برکفان
نیروی انتظامی با زحمت و مســئولیت شناســی متخلفان و
مجرمان را شناسایی و دستگیر میکنند و به نظام قضا تحویل
میدهند ولی مجرم پس از مدتی با تجربه بیشــتر و موفقتر
از قبــل آزادانه در جامعه کارش را ادامه میدهد.
 هشتم :تصویب طرح حمایت از تولیدکنندگان دانش
و اندیشه و فرهنگ

دانشــگاههای کشــور ،مرکز علمی و پژوهشی ،انجمنهای
علمی ،مؤسسات فرهنگی و هنری ،نویسندگان ،سینماگران،
هنرمندان ،معلمان ،خبرنگاران ،انجمنهای شــعر و ادب و
موارد متعد ِد مشابه ،تولیدکنندگان دانش و اندیشه و فرهنگ
در کشــور هســتند .با تأمل عمیق و درازمدت و گذار از اندک
مصادیق نقض ،میتوان دریافت که در شرایط امروز جهانی،
او ً
ال هستی و تداوم موجودیت هر کشوری ،ثانی ًا رشد و توسعه
و پویایی آن و ثالث ًا موفقیت کشور در عرصههای بین المللی و
نجات آن از موجهای توفنده جهانی شدن که هیچ گریزی از
آن نیست ،به این قشر از جامعه بستگی دارد .سیاستمداران،
حاکمــان ،نیروهای مســلح و نیروهــای امنیتی و انتظامی،
شــاخ و برگهای درخت جامعه ،و ســاختارهای سیاســی و
اداری و اجتماعی تنه این درخت هســتند ،و دانشــمندان و
متخصصــان و علما و هنرمنــدان و ادیبان و صاحبان تفکر
و اندیشــه و قلم ،ریشــههای جامعه به شــمار میروند .میوه
و ثمرهٔ این درخت؛ پیشــرفت و رفاه و آرامش و ســعادت و
تعالی جامعه و مردم است .جامعهای با ریشههای نحیف ،نه
ِ
تنهٔ مســتحکمی خواهد داشت و نه شاخ و برگهای شاداب
و نه میوههای شــیرین ،در نتیجه نمیتواند در مقابل تندباد
ریختگی هنجاری
حــوادث روزگار دوام بیــاورد .علل درهم
ِ
و ارزشــی ،و گســیختگیهای فرهنگی و اجتماعی را نیز در
همین جا باید جستجو کرد .در یکی دو دههٔ اخیر ،ریشههای
این درخت کهنســال خیلی بیش از گذشــته در معرض بی
مهری و آفات قرار گرفتهاند .دانشگاهها و مراکز و مؤسسات

55
Iranian Association Of rail Transport Engineering

پژوهشــی به حمایتهای جدی نیاز دارند ،و برخی از افراد و
صنــوف فرهیختگان و نخبگان و هنرمندان حمایت قانونی
و امنیت روانی میخواهند و گاهی نیز فقط انتظار دارند بدون
مانع و مخل و مزاحم ،فضای کار داشــته باشند.
 نهم :تصویب طرح جامع عدالت

شــاید هیچ موضوعی به اندازه عدالت در طول تاریخ بشــر از
چند هزار ســال پیش تا کنون ،دغدغه مردم و دانشــمندان و
حاکمان و حکومتها نبوده اســت .هیچ موضوعی به اندازه
عدالت توأمان ساده و پیچیده نیست .شعار و هیجان ،تندروی
و برانگیختن احساســات و مواردی از این قبیل ،در تضاد و
تناقــض بــا اجرا و تحقق عدالت هســتند .فهم و طراحی و
اجرای عدالت اساســ ًا یک امر نخبگانی اســت و توده مردم از
نتایــج و میوههای عدالت بهره میبرند .عدالت را حاکمان و
سیاســتمداران اجرا میکنند ولی ابتدا بایه نظریهها و نظام
عدالت طراحی و تدوین شود و این کا ِر دانشمندان و متفکران
و مؤسســات دانشگاهی و
پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی
ِ
اســت .حاکمان و سیاســتمداران به طرح و نقشه و برنامهای
برای عدالت نیاز دارند که متخصصان و متفکران و فیلسوفان
سیاسی آن را تهیه میکنند.
تحقــق عدالت در گــروی دانش ،تعقل ،خردمندی ،آرامش،
ثبات روانی و اجتماعی در کشور است تا ابتدا در شکل ساده
در قالب چند اصل و در شکل کاملتر در قالب یک نظام کالن
طراحی اجرا شــود و در مرحله بعد در قالب خرده نظامهای
تخصصیتــر ،تمــام موضوعــات و حوزهها را در بر بگیرد .با
اینحــال و به فوریــت ،مجلس یازدهم میتواند یک طرحی
به تصویب برساند که چند اصل مهم و کالن عدالت را در بر
داشته باشد و بتواند چند گام جامعه را به عدالت نزدیک کند.
 دهم :بازنگری در قوانین تابعیت و ویزا

دنیای امروز به شــدت دگرگون شــده و نه تنها با صد سال و
پنجاه ســال گذشــته ،که حتی با ده سال گذشته هم تفاوت
کرده است .به نظر میرسد هم اکنون قوانین مربوط به تابعیت
و ویزا در ایران اگر مثل صد ســال گذشــته نباشد ،دست کم
متناسب با فضای جنگ سر ِد حاکم بر دنیا یعنی حدود پنجاه
سال پیش است .امور ویزا و تابعیت یک امر سیاسی است که
باید وزارت امورخارجه و مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور
تعیین کننده
محوری آن باشند .رویکردهای سخت گیرانه و
ِ
گاهی امنیتی در امور تابعیت و ویزا ،نه فقط میلیونها ایرانی
غیرایرانــی مرتبــط با ایران را در سراســر دنیا بی جهت به
و
ِ
رنج و دردســر میاندازد ،بلکه کشــور را از فرصتهای بسیار
اقتصادی و صنعتی محروم میکند یا امکان حضور مغزهای
متفکر جهانی و ایرانیان مقیم خارج را در ایران از بین میبرد.

قوانین ویزا و تابعیت را حتم ًا کسانی باید بنویسند که تجربیات
طوالنی و مکرر بین المللی دارند و مجلس و ســایر نهادها
نیز باید به این نظرات تخصصی و کارشناســی اعتماد کنند.
گاهی نمیتوان منکر ســوء اســتفادههای احتمالی شد ولی
مشــکالت موردی یا موارد خاص را نباید قانون
اســتثناها و
ِ
کرد .قانون باید گشایشگر و کارآمد و کمک کننده و تسهیل
گر باشــد ،موارد خاص جداگانه رســیدگی شود .یکی از دهها
موارد شایســته تجدید نظردر این زمینه ،قانون چند تابعیتی
و اعطای تابعیت مضاعف است که بهتر است بازنگری شود.
در باال فقط به چند مورد از دهها مسأله بنیادین جامعه ایران
اشــاره شــد .طبع ًا مســأله های متعدد دیگری مثل اعتیاد و
خشــونتهای اجتماعــی و خانوادگی ،مدرک گرایی و افت
ســطح علمی دانشــگاهها ،رکود پژوهش و بی توجهی به
آن که مبنای هرگونه تصمیم درســت و پیشــرفت در جهان
امروز اســت ،کمبود انواع تجهیزات پیشرفته پزشکی برخی
داروهــای حیاتی در بازار ،بــی توجهی به میراث فرهنگی و
تاریخی ،فراموشــی مفاخر علمی و فرهیختگان و الگوهای
جامعه که به ضعف هویت ملی میانجامد ،مشــغول شــدن
نظام تعلیم و تربیت کشور به برخی مباحث سطحی و غفلت
از مهارتهای تفکر و زندگی در قرن بیست و یک ،و صدها
مســأله ریز و درشــت دیگر وجود دارد که به راه حلهای
فوری نیاز دارند.
دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی که هم اصول گرایی را
فضیلت خود میداند و هم به جوان گرایی و انقالبی بودنش
افتخار میکند و هم عاشــق خدمت و حل مشــکالت جامعه
است ،میتواند از طریق دو شأن قانونگذاری و نظارتی خود،
برای حل مسأله های فوق اقدامات اساسی و منتج به نتیجه
انجام بدهد تا نشــان دهد عالوه بر اســم و شعار ،در عمل نیز
ارزشــی و اصول گراســت یعنی به حل مســأله های اصولی
و بنیادین میپردازد ،و در صدد رفع فســاد و تخلف و رانت
خواری ،و احقاق حقوق و اجرای عدالت اســت.
بیش از دو هزار سال تاریخ فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی
و تجربههــای عملــی ،نشــان میدهد که کار ملک و ملت و
مملکت ،با خردمندی و دانش و آرامش به ســامان میشــود
چون بنیادهای پیشــرفت و تعالی را فراهم میکند و غیریت
سازی و منازعه و چالش و تندروی آفت آن است که گفتهاند
«هزار دوســت کم اســت و یک دشمن بسیار» .ملک داری
بر محور دانشــمندان و خردمندان و متخصصان میچرخد و
ابزار آن سعهٔ صدر و مدارا است و فقط با مشروعیت مردمی
تداوم مییابد.
* دانشیار دانشگاه تهران
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رمز جدول شماره قبل:
لکوموتیو

حل جدول شماره قبل

به  3نفر از خوانندگان محترم که رمز درســت جدول را برای

ما به آدرس ایمیل  magazin@railassociation. irارســال
کنند مبلغ یک میلیون ریال به صورت نقدی اهدا میشــود.
درج نام  ،نام خانوادگی و شــماره تماس الزامی است.

اسامیبرندگان حل جدول
شماره قبل

محمد روستا
الهه شبیری

بهرام طوایف
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مدیر عامل :مجتبی لطفی

مدیرعامل ریلی مپنا  :بابک احمدی

فعالیت :مالک لکوموتیو ،نگهداری و
تعمیرات تجهیزات ناوگان ریلی
تلفن88704890-88705707 :
فکس88552898 :
آدرس :تهران ،خ میرزای شیرازی کوچه

فعالیــت :حوزه حمل و نقل داخلی و بین المللی ،تولید ناوگان ریلی
تلفن۲۳۱۵۱۰۰۲ - ۲۳۱۵۱۰۰۱ :
صندوق پستی۶۴۴۸/۱۹۳۹۵:
آدرس :تهران ،بلوارمیرداماد ،نبش خیابان کجور ،شماره ۲۳۱
www.mapnagroup.com
info@mapnagroup.com

شهدا پالک  9واحد 24
www. alborzniroo. ir
info@alborzniroo. ir

شرکت البرز نیرو

گروه ریلی مپنا

مدیر عامل :فرنوش نوبخت

مدیر عامل :محمدرضا شمسی

فعالیت :طراحی و نظارت بر ساخت
ایستگاهها و تجهیزات مترو
تلفن77451528 - 72184 :
فکس77805145 :
آدرس :بزرگراه رسالت خیابان دردشت-خیابان
یعقوبی( 72شرقی) پالک 1
www.behro.co
info@behro.co

فعالیت :حمل نقل ریلی درون شهری
تلفن66747500 :

فکس66747900 :

آدرس :تهران خ انقالب ،چهار راه کالج شرکت بهره برداری مترو ،پ 956
info@metro. tehran. ir

www. metro. tehran. ir

شرکت مهندسین مشاور حمل
و نقل ریلی بهروی تهران

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه

مدیر عامل:
علیرضا حقیقی

مدیر عامل :سعید رسولی

فعالیت :سد سازی و راه سازی
تلفن61985000 :
فکس66419035 :
آدرس:خیابان ولی عصر (عج) -باالتر از چهارراه
ولی عصر (عج) -خیابان بزرگمهر -پالک 52

فعاليت :حمل و نقل بار و مسافر
تلفن55127035 :

آدرس :تهران ،باالتر از میدان آرژانتین ،ابتدای بلوار آفریقا  -ساختمان مرکزی راهآهن

شرکت آب و خاک
نشریه علمی ،آموزشی،خبری

فکس88646570 :

info@rai. ir

www. rai. ir

شرکت راه آهن ج .ا .ا
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مدیر عامل :مهندس بختیاری

مدیر عامل:سید محمد سمیعی

مدیر عامل :بهرام استواری

فعالیت :تهیه و توزیع ماشین آالت
قطعات یدکی و تجهیزات
تلفن021-77627071 :
آدرس :خیابان سعدی شمالی مقابل مسجد قائم
ساختمان 250
آدرس سایت:
www.kalamahaknovin.com

فعالیت :تهیه و تولید باالست،
زیرسازی راه و روسازی ریلی،
ساخت ابنیه و پل فنی
تلفن88955851-3 :
فکس88963868 :
آدرس :تهران ،خ ایتالیا ،نبش خ طوسی ،پ 24
www. ballast. ir
info@ballast. ir

فعالیت:تجهیزاتسیگنالینگ
تلفن22924051-2 :
فکس22924055 :
آدرس :تهران ،خیابان میرداماد ،خ نفت
شمالی ،کوچه سوم ،پالک 36
www. maharan. com
info@maharan. com

شرکت کاال محک

مدیر عامل :بابک فرخو

شرکت خدمات مهندسی ساختمان

شرکت مهاران

مدیر عامل:
حافظ نظری

مدیر عامل:
غالمحسین حسن نژاد

و تاسیسات راه آهن (باالست)

فعالیت :خدمات مشاور ،مطالعات و نظارت
آزادراه و بزرگراه ،راهآهن پل تونل و خدمات
ژئوتکنیک خاص صنعتی و اتصاالت ریلی
تلفن88022463 :
نمابر88026699 :
آدرس :تهران ،فاطمی ،بزرگراه شهید گمنام،
خ شهیدساجدی نبش 12/1پ8
www. iranoston. com
iranoston. coeng@gmail. com

فعالیت :حمل و نقل ریلی
تلفن88048991-2 :
فکس88043226 :
آدرس :تهران ،یوسف آباد،
ی
خ جهانآرا ،خ  41غرب 
پ  10طبقه اول
info@foolad. rail. ir

شرکت ایران استن

شرکت فوالد ریل جنوب

شرکت توسعه صنایع

مدیر عامل:
محمد حسین رهنمایی

مدیر عامل:
محمد علی محمودی کوچکسرانی

مدیر عامل :مهندس شاهرخی

فعالیت :طراحی و نظارت بر ساخت دپوهای
قطار شهری و تجهیزات بهرهبرداری
تلفن88504545-6 :
فکس88765895 :
آدرس :تهران ،سهروردی شمالی خ قندی غربی،
کوچه پنجم پالک یک
www. itcen. ir
contact@itcen. ir

فعالیت :پیمانکار عمومیپروژههای EPC
صنعتی
تلفن48076000 :
فکس48076001 :
آدرس :تهران ،شهرک گلستان ،تقاطع
امیر کبیر و کاج ،پ 5روبروی تهران مال
www. persianrail. com
info@parsianrail. com

شرکت مهندسین مشاورایتسن

شرکت توسعه ریل نیروی پارسیان
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فعالیت :طراحی و تولید واگن و
قطعات یدکی ،بوژی تعمیرات ناوگان ریلی
تلفن021-26409564-69:
فکس021-26409554 :
آدرس :تهران  -میرداماد -خ البرز-
کوچه تابان شرقی  -پالک- 8طبقه4
www. iri. co. ir
info@iri. co. ir

ریلی ایرانیان (ایریکو)

فعالیت :انجام تعمیرات جاری ،ویژه ،باری،
لکوموتیو ،بوژی طراحی و ساخت تجهیزات و
قطعات سفارشی کارفرمایان
تلفن88997456-8 :
فکس88997459 :
آدرس :تهران ،خ زرتشت غربی پالک،96
ط دوم ،واحد4
www. ehyasanat. ir
info@ehyasanat. ir

شرکت احیاء صنعت
نشریه علمی ،آموزشی،خبری

مدیر عامل :محمد مهدی اسالمی
فعالیت :ساخت و تامین لکوموتیو ،واگن ،سیستم ترمز
تلفن02636186000 :

فکس02636775660 :

آدرس :بزرگراه تهران کرج ،بعد از پل فردیس ،میدان استاندارد ،زرکان نو ،جنب
کارخانجات بازسازی لکوموتیو

مدیر عامل :علی امام
فعالیت :بهينه سازي حمل و نقل شهري
تلفن77244041 -5 :

فکس77244130 :

آدرس  :تهران  -بزرگراه رسالت -نرسيده به اتوبان شهيد باقري-
جنب ايستگاه مترو شهيد باقري

www. mapnalocomotive. com

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

مدیر عامل :سهیل آل رسول
فعالیت :مدیریت طرح ،مشاوره ،طراحی و نظارت بر پروژههای راه و آزاد راه،
زیرسازی راه آهن
تلفن88781185 :

فکس88786936 :

آدرس :تهران ،خ ولیعصر ،خ اسفندیار ،ش28
info@rahabcomsult. ir

www. rahabcomsult. ir

گروه شرکت های راه آهن شهری تهران و حومه

مدیر عامل :سبحان نظری
فعالیت :حمل و نقل ریلی و جاده ای و ترکیبی کاال
تلفن02166913927 :
فکس02166913924 :
آدرس :تهران ،میدان توحید  ،خیابان نصرت غربی  ،بعد از خوش  ،پالک ۱۵۸
www. tarkibtrans.ir
info@tarkibtrans.ir

شرکت مهندسین مشاور رهاب

شرکت ترکیب حمل و نقل

مدیر عامل :علی وکیلی

مدیر عامل :مصطفی معینی جزنی

فعالیت :طرحهای زیر بنایی و انرژی

فعالیت :احداث راهآهن ،نگهداری از

تلفن88900042-4 :

فکس88893637 :

آدرس :تهران باالتر از میدان ولیعصر ،روبروی سینما استقالل
خ شهید شهامتی ،ش 4
mailbox@farab. com

www. farab. com

شرکت فراب

خطوط و ابنیه فنی راهآهن و غیره
تلفن87732004 :

فکس87732010 :

آدرس :تهران ،خ شهید بهشتی ،خ احمد فصیر ،کوچه ششم ،پ17
info@rstc. com

شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن
(تراورس)
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مدیر عامل:
کاپیتان قاسم غیور زحمتکش

مدیر عامل :محمد رجبی
فعالیت :خدمات مسافري ريلي
تهران ،خیابان کریم خان زند ،ابتدای خیابان
سنایی ،پالک 105
صندوق پستی158751363 :

فعالیت :حمل و نقل چند وجهی
به صورت door to door
تلفن88140660 :
فکس88303953 :
آدرس :تهران ،خ کریمخان زند ،خ ایرانشهر
شمالی ،پ237

www.raja.ir
info@raja.ir

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل ریلی رجا

ترکیبی کشتیرانی

دورنگار 02188834340 :تلفن02188310880 :

مدیر عامل :مجتبی گلشنی

مدیر عامل :عباداله فروزش

فعالیت :تولید و مونتاژ واگن
تلفن89374000 :
فکس89374250 :
آدرس :سعادت آباد -کوهستان
نبش کوچه گل آذین -پالک1

فعالیت :حمل کاال ،خدمات راهبری قطارهای باری و

شرکت واگن سازی تهران

مدیر عامل :جواد صادقی مجد
فعالیت :حمل و نقل جاده ای داخلی کاال از
مبدا اهواز به سایر نقاط کشورو حمل و نقل
کاال به روشهای زمینی،ریلی و دریایی و ترکیبی
یوسف آباد  ،خیابان جهان آرا ،خیابان
 ۴۱غربی ،پالک  ۱۰طبقه اول
تلفن۸۸۰۴۹۳۰۰ :
www.fooladlogstics.ir
info@fooladlogstics.ir

شرکت چند وجهی فوالد لجستیک

مسافری تعمیر و نگهداری ناوگان حمل ریلی

آدرس :تهران  :خیابان کارگر شمالی -
خیابان نصرت  -شماره ۱۲۴
کد پستی۱۴۱۹۸۴۵۱۳۴ :
تلفن۶۶۴۲۴۹۰۰:
http://www.rwt.ir
info@rwt.ir

مدیر عامل :علی معایر
فعالیت  :ارائه خدمات فنی مهندسی،
سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی در
رشته های تخصصی راه و ترابری ،متــرو و
روسازی قطار شهری
آدرس :شیراز ،بلوار پاسداران ،خیابان شهید محالتی

تلفن071-38434701-3 :
www.sopg.ir
info@sopg.ir

سد و عمران پارس گستر

مدیر عامل :محمد رودگری
فعالیت :طراحی و نظارت بر پروژه راهسازی،
نفت و گاز ،مهندسی آب ،ساختمان ،سازه،
تلفن88769031 :
آدرس :تهران ،خ دکتر بهشتی نرسیده به
چهار راه سهروردی ،شماره 97

شرکت راه آهن حمل و نقل

شرکت مهندسین مشاور هراز راه

مدیر عامل :حسین نو بهار

مدیر عامل :مجتبی تفقدی

فعالیت :راه سازی ،رو سازی راه آهن،
نگهداری خطوط راه آهن ،تهیه و اجرای عالئم و
سیگنالینگ و تعمیر و نگهداری آن
تلفن88310425-7 :
فکس88310428 :
آدرس :تهران ،کریم خان زند ،خردمند جنوبی،
پالک  47واحد 13

شرکت راه سازان کادوس
(سهامیخاص)

شماره  / 118شهریور ماه 99

فعاليت :نگهداری و تعمیرات ناوگان
ریلی و راهبری قطارهای باری
آدرس :تهران ،خیابان کارگر شمالی،
خیابان نصرت ،پالک ۷۳
کد پستی۱۴۱۹۷۵۴۷۹۸ :
تلفن۶۶۹۰۳۴۳۳-۶۶۹۳۹۴۴۰ :
فکس۶۶۹۱۶۱۸۸ :

شرکت راه آهن کشش
نشریه علمی ،آموزشی،خبری
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مدیر عامل :سید رسول میراحمدی

مدیر عامل :اشکان ناظمی

فعالیت :خدمات مسافری ریلی

فعالیت :راه سازی و ساختمان و ابنیه

تلفن88800935-7 :

تلفن88035094 :

آدرس :خیابان میرزای شیرازی  -نبش خیابان دوازدهم

آدرس  :خیابان مالصدرا -بین شیرازی و شیخ بهایی -پالک 16

ساختمان تی پی کال -طبقه اول

www. henza-co. com

www. noortrains. com

شرکت راه سازان و ساختمان هنزا

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا

مدیر عامل :فرهنگ قاجاریه

مدیر عامل :رمضان میرعباسی

فعالیت :ساختمان و تاسیسات -حفاری تونل و مسیر ریلی
تلفن22901851-4 :

فکس22901934 :

آدرس :خیابان شریعتی -نرسیده به دوراهی قلهک -روبه روی بیمارستان

تلفن 88173128 - 88173140 :فکس89788141 :
آدرس :خیابان سهروردی شمالی خیابان پالیزی ( شهید قندی ) پالک  76واحد  4و 1

ایرانمهر -بن بست مرشدی -پالک 2
info@pajoohesh. ir

فعالیت :خدمات مسافری ریلی

info@ppak. ir

www. pajoohesh. ir

www. ppak. ir

شرکت مهندسین مشاور پژوهش

شرکت پرنیان پایش اندیشه کادوس

مدیر عامل :صمد فرهنگ

مدیر عامل :عطااله صفوی

فعالیت :امور بیمه

فعالیت :مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی

تلفن- 09121484334 :

تلفن 88686880 :فکس88686760 :

09351474334

آدرس :سعادت آباد -خیابان  - 29پالک 23

آدرس :تهران -خیابان ولی عصر (عج) -باالتر از میدان ولی عصر(عج) -جنب کوچه
سروش -پالک  2طبقه  4واحد 1

info@omran-maroon. com

شرکت مهندسین عمران مارون

شرکت بیمه البرز
نشریه علمی ،آموزشی،خبری

www. omran-maroon. com
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صنعت حمل و نقل ریلی در مپنا

ورود مپنا به صنعت حمل و نقل ریلی ،با هدف توســعه زیرســاختی و فراگیر شــدن این صنعت در ایران صورت پذیرفت .رویدادی که در ســایر صنایع نیز با

همین رویکرد و با سرمایهگذاریهای کالن چند بعدی صورت گرفته است .سرمایهگذاری در چنین ابعادی ،نشان از رشد تقاضا در این عرصه و ضرورت
انجام اقدامات زیربنایی دارد .در پاسخ به سیاستهای کالن توسعه شبکه و ناوگان ریلی ایران ،مپنا در بدو ورود خود به این صنعت ،با رویکردی مثبت و
دوراندیشــانه و با تکیه بر تجارب و ســوابق خود ،قدم برداشــت و اینک پس از گذشــت کوتاه زمانی ،به یکی از فعاالن جدی و مطرح این حوزه تبدیل شــده

آموزشی،خبری نیز خواهد شد.
هدف خارج از کشور
بازارهای
است .در حال حاضر ،چشمانداز فعالیت بخش ریلی مپنا ،بازار داخل کشور است که با رشد خود در آینده ،وارد
علمی،
نشریه
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برنامه های توسعه راه آهن کشور براساس
سند چشــم انداز  ۱۴۰۴و از سویی عمر
بــاالی لکوموتیوهای موجود در شــبکه
ناوگان ریلی کشــور بیانگر نیاز روز افزون
راه آهــن به لکوموتیو بــه ویژه لکوموتیو
باری است .از این رو پروژه لکوموتیو باری
 MAP۲۴باهدف طراحی ،ساخت و تولید
لکوموتیوی باری که بتواند بخش مهمی از
نیازهای ناوگان ریلی کشور را تأمین نماید
در شرکت مپنا لکوموتیو آغاز و برنامه های
اجرایی آن تدوین شــد .این لکوموتیو به
گونه ای طراحیشــده است که با شرایط
آب و هوایی ایران کام ً
ال ســازگار بوده و در
کلیــه خطوط و نواحــی راه آهن جمهوری
اسالمی ایران قابل بهره برداری باشد.
شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا به
عنوان تخصصی ترین واحد صنعتی کشور
در حوزه تولید لکوموتیو در سال های اخیر
در راستای ماموریت خود و براساس مصوبه
هیئــت مدیره محترم گروه مپنا ،تولید ۲۵
دســتگاه لکوموتیو باری  MAP۲۴را در
دستور کار قرار داده است.
در ایــن پــروژه بخش هــای متعددی
از لکوموتیــو توســط تیم مهندســی و
تحقیقات این شــرکت مهندسی معکوس
شــده و یا اساســا از ابتدا طراحی شد که
ایــن امر عالوه بــر بهبود قابل مالحظه در
سیســتم ها و عملکرد لکوموتیو و رضایت
بهره برداران توانمندسازی صنعت بومی
کشور را در زمینه تولید لکوموتیو به همراه
داشته است.

