




















سخن رهبری / ۲
گزارش به ملت / ۳
حق نسل  من کجاست؟ / ۸
همه با هم در مسیر خدمت به مردم / ۹
فجری در کردستان / ۱۰
آسیب شناسی برای کاهش آسیب پذیری / ۱۱
آرمان های انقالب و مطالبات نسل جدید / ۱۲
توان بالقوه جهش علمی، بالفعل شد / ۱۳
شاه نشینی نقد در پایتخت قدرت / ۱۴
مردم  تکیه گاه مستحکم انقالب / ۱۵
مردمی بودن و بیگانه ستیزی انقالب؛  فرصت ها و چالش ها / ۱۶
مشارکت  و نظارت مردمی / ۱۷
پاشنه آشیل فضیلت مندی  / ۱۸
ضرورت قوی بودن، از ایران باستان تا ایران امروز / ۲۰
جوان سازی   ضامن بقای انقالب / ۲۶
کارآمدی و اقتدار ملی / ۳۰
از « گروه بی نام » تا هسته های مقاومت / ۳۲
نیروی هوایی اولین مسافر نظامی پرواز انقالب / ۳۶
فقرزدایی نیازمند  رویکرد جدید / ۳۸
نقش ممتاز دانشگاه در پیروزی انقالب / ۳۹
عقالنیت اجتماعی برای اعتماد به انقالب / ۳۹
واقع بینی،  نیاز دهه پنجم / ۴۰
ساخت  فضایی برای نقد  و گفت وگو / ۴۱
اشتغال بیش از ۸۰ هزار نفر با کمک طرح های بخش تعاون / ۴۲
پژوهش های کاربردی، چراغ راه عرصه سیاست گذاری / ۴۶
مؤسسه عالی پژوهش  تأمین اجتماعی،  نهاد اندیشکده ای  تأمین اجتماعی / ۴۶
بازنشستگی پیش ازموعد، حرکت در مسیر مخالف منطق جهانی / ۴۶
نفع کارگران بیمه شده در سازمان، مالک عمل مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی / ۴۷
مدل شایستگی مدیران / ۴۷
سیاست رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی: هم افزایی یا تعارض / ۴۷
تحول در  ارائه خدمات بهزیستی با راه اندازی مراکز +زندگی / ۵۰
ایجاد مراکز (+ زندگی) تصدی گری دولت را کاهش می دهد / ۵۱
مراکز مثبت زندگی جراحی بزرگ در عرصه فعالیت های مددکارانه کشور / ۵۲
(+زندگی) در مردم  مسؤولیت پذیری اجتماعی ایجاد می کند / ۵۲
مراکز (+زندگی)رویکرد «پنجره واحد» را ایجاد می کند / ۵۳

۵۳ / مشارکت بخش غیر دولتی در تصدی گری ارائه خدمات اجتماعی
۵۴ / مراکز مثبت زندگی،یک شبکه گسترده خدماتی در سراسر کشور ایجاد می کند 

۵۴ / مرا کز (مثبت زندگی) هزینه ها را کاهش می دهد 
۵۴ / مداخالت مؤثر با کمک مراکز مثبت زندگی 

۵۵ / تأمین اجتماعی روی مدار دیجیتال
۵۸ / تدبیر بیمه سالمت  برای امید بیماران 

۶۴ / بانک توسعه تعاون در عمر کوتاه خود منشأ اثرات و برکات بزرگی در نظام اقتصادی کشور بوده است 
۶۶ / پرداخت ۱۸۵۰ میلیارد تومان تسهیالت برای حمایت از کسب وکار ها در سال ۱۳۹۹ 

۷۴ / از ابزار مدرن سیاست گذاری تا مراکز توسعه جوامع محلی
۷۶ / ارزیابی عملکرد مناطق آزاد و ویژه در بوته آزمایش قانون و اقتصاد مقاومتی 

۸۰ / توسعه پایدار  در زیباترین نقطه ایران
۸۴ / خداحافظی کیش با طرح های نیمه تمام

۸۸ / چرخش تاریخی از تجارت به تولید
۹۲ / «توسعه متوازن» هدِف در حال تحقق در بزرگترین جزیره خاورمیانه 

۹۶ / حمایت از صنایع پیشران، اولویت راهبردی بانک اقتصادنوین در سال ۱۳۹۹ بوده است
۹۸ / ارائه انواع خدمات تسهیالت دهی به مشتریان بدون اعمال محدویت تا پایان

۹۹ / ترکیب منابع بانک و منابع تخصیصی دولت منجر به کاهش نرخ تسهیالت شده است 
۱۰۰ / هر گونه اقدامی در راستای تحریک تقاضا موجب افزایش قیمت مسکن می شود

۱۰۱ / بانک مسکن محور اصلی برنامه تحول دیجیتال را با  رویکردی آینده نگرانه دنبال می کند 
۱۰۲ / خدمات اعتباری مزیت رقابتی ما است 

۱۰۴ / قرض الحسنه کوتاه ترین راه برای توانمندسازی نیازمندان 
۱۰۸ / افزایش ۱٫۶۵۰ هزار تن متانول در ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور 

۱۱۲ / ایدرو در چهل و دومین سال انقالب اسالمی 
۱۲۲ / ثبت رکوردهای تاریخی فروش و تولید در صبا فوالد خلیج فارس 

۱۲۶ / شرکت  «ورق خودرو چهارمحال» کارخانه فعلی را مجهز به تولید «ورق رویه» خودرو می کند 
۱۳۱ / جهش تولید کم سابقه در صنعت پتروشیمی 

۱۳۶ / اهداف عمومی و اختصاصی شرکت پایانه های نفتی ایران 
۱۳۸ / چشم انداز شرکت پاالیش نفت بندرعباس  دستیابی به جایگاه برتر پاالیش نفت ایران در بهره وری است

۱۴۲ / تالش برای توسعه کشاورزی دانش بنیان به منظور دستیابی  به امنیت غذایی پایدار 
۱۴۲ / کشاورزان نمونه مصداق سرمایه نمادین بخش کشاورزی و جامعه روستایی و عشایری 

۱۴۲ / برگزیدگان بخش کشاورزی قهرمانان تولید و پرچم داران والگوهای عینی بهره برداری خردمندانه از منابع 
۱۴۸ / افزایش جذب ۳۰۰ هزار تنی کود اوره نسبت به سال گذشته

۱۵۰ / پروژه های قابل افتتاح  و کلنگ زنی  شهرهای جدید به مناسبت  دهه فجر سال ۱۳۹۹
۱۵۴ / حمل و نقل درون شهری امروزه تنها یک رخداد روزمره نیست

۱۵۶ / پیشبرد مطلوب اجرا و بهره برداری آزادراه با تعامل دولت و بنیاد مستضعفان 
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   دشــمنان ســعی می کنند انقــالب را از یاد 
مــردم ببرند؛ اما دهــه فجر، انقــالب را به یاد 
مردم می آورد. ســعی می کنند امــام را از یاد 
مــردم ببرند؛ امــا دهه فجــر، تجّســم اراده و 

عظمت امام بزرگوار ماست.

حضرت آیت اهللا خامنه ای
۱۳۸۰/۱۱/۰۳ 



بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمدهللا رب العالمین والصاله والســالم علی ســید األنبیاء والمرســلین و علی اله الطیبین 

الطاهرین و صحبه المنتجبین
َنا َعَلیِهْم ِریحاً َو ُجُنوداً لَّْم  ْرَســلْ

َ
ِّ َعَلیُکْم ِإْذ َجآَءْتُکْم ُجُنوٌد َفأ

َ
یَها الَِّذیَن آَمُنواْ اْذُکُرواْ ِنْعَمَه اهللا

َ
یآ أ

 ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرًا
ُّ
َ

َتَرْوَها َو َکاَن اهللا
چهل و سومین سال پیروزی انقالب اسالمی با رنگ و بوی جدیدی روزهای خود را آغاز کرده 
اســت. دورانی که به دلیل پروتکل های بهداشــتی، مردم عاشق انقالب و امام (ره) نتوانستند آن 
طور که مورد نظر آنها بود به خیابان ها بیایند و احساسات پاک خود را نشان دهند. البته به شکل 

دیگر این حضور پرشور در سراسر کشور در همین لحظات در جریان است.
از جهات دیگر هم آغاز چهل و ســومین سال انقالب اسالمی با سال های قبل متفاوت است. 
امســال، سال ۱۳۹۹ است. انقالب ما هم در ســال ۱۳۹۹ به پیروزی رسید. یک شباهت بسیار زیبا؛ 

البته سالی که انقالب پیروز شد، ۱۳۹۹ هجری قمری بود و امسال ۱۳۹۹ هجری شمسی است.
چون در آســتانه تحول قرن هســتیم، برگردیم و یک نگاهی به ۱۰۰ ســال گذشــته کنیم. ســال 

آینده سال ۱۴۰۰، سال پایانی قرن چهاردهم و آستانه ورود به قرن پانزدهم شمسی است.
۱۰۰ ســال پیش در ســال ۱۲۹۹، مردم هم رنج و مشــکالت بعد از جنگ جهانی اول را پیش رو 
داشتند، قحطی، مشکالت ، به هم ریختگی و اختالفات و از سوی دیگر قلدری به نام رضاخان در 

همان سال با کودتا امور کشور را در دست گرفت.
سال ۱۲۹۹، با این شکل بسیار تأسف انگیز برای مردم و آغاز سلطه یک مستبد بر مردم شروع 
شده بود. البته سلطه استبداد در پایان سال ۱۲۹۹ در سوم اسفند آغاز شده بود، اما امسال در حالی 
جشــن می گیریم که ملت ما در ســال ۱۳۹۹ در حال پیروزی در یک جنگ بزرگ اقتصادی بعد از 

۳ سال مقاومت است.
در آن ۱۰۰ ســال اتفاقــات مهمــی در جریــان بود. آغــاز آن قرن مصــادف با پیــروزی مردم در 
انقــالب مشــروطه بود. در ایــن قرن مــردم همچنین شــاهد انقالبی بزرگتــر و مهمتــر از انقالب 

مشروطه یعنی انقالب اسالمی بودند.
در آن صــد ســال مــردم ۲ کودتا را شــاهد بودند. کودتــای رضاخانــی در ســال ۱۲۹۹ و کودتای 
محمدرضا شــاه در ۲۸ مرداد ســال ۱۳۳۲. آن یکی را انگلیســی، این یکی را آمریکایی ها بر مردم 

مسلط کردند.
در طول این ۱۰۰ ســال شــاهد ۲ جنگ جهانی بودیم. یک جنگ قبــل از آغاز قرن چهاردهم و 
یک جنگ در سال ۱۳۲۰، جنگی که آن همه ویرانی و مشکالت برای مردم جهان پیش آورد. یکی 
در حدود ۴ سال و یکی در حدود ۶ سال به طول انجامید. میلیون ها انسان از بین رفتند و خانه های 

فراوان ویران شد و آرزوهای فراوانی بر باد رفت.
۲ جنگ دیگر را هم مردم در طول این قرن شــاهد بودند. جنگ تحمیلی ۸ ســاله که ملت ما 
تنهــا و متکــی به خداوند بزرگ و متجــاوزان متکی به همه قدرت های بزرگ شــرق و غرب با هم 
روبه رو شدند و در این سال ها جنگ تحمیلی اقتصادی که از سال ۱۳۹۷ تا امروز، ۳ سال در جنگ 

اقتصادی هستیم.
در آن جنــگ بــه پیــروزی بزرگ رســیدیم و در ایــن جنگ هم به حــول و قوه الهی بــه پیروزی 

خواهیم رسید. پایان شب ظلمانی و طلوع فجر صادق برای همه آگاهان مشهود است.
همــه مردم جهان در ایــن روزها، یک بدهکاری بزرگ به ملت ایــران دارند. ملت بزرگ 

ایــران اگــر در برابر این مســتبد کاخ ســفید نایســتاده بود و اگر بــا صبر و مقاومتــش او را به 
شکســت نکشــانده بود و اگر تدبیر دولت منتخب مردم نبود و بعد از خروج ترامپ از 

برجام، ما هم از برجام خارج می شدیم، پیروزی بدون زحمت و بدون هزینه برای 

 متن سخنان حسن روحانی 
در مراسم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

ترامپ حاصل شده بود.
اگر بالفاصله از برجام خارج شده بودیم، همه تحریم ها برگشته بود و توطئه بزرگ اسرائیل و 
آمریکا، در صفحه تاریخ به ظهور و بروز خود رســیده بود. اما مقاومت مردم و تدبیر دولت باعث 
شــد که در این ۳ ســال، آقای ترامپ لگدمال شــد. یکبار در شــورای امنیت، در حضور خودش در 
سال ۹۷ و چند بار در سال ۹۹، شکست ها و انزوای آمریکا در سازمان ملل در برابر ایران، در تاریخ 

آمریکا و جهان بی نظیر بود.
از آن ســو در چند نوبت در دادگاه بین المللی الهه کــه یکی از آنها در همین روزهای اخیر بود، 
ملت ایران، حقوقدانان این کشــور در برابر آمریکا پیروز شــدند و دادگاه بین المللی الهه با قرار و 
حکــم موقت علیه تحریم ترامپ رأی داد. آن کس که ترامپ را ســرنگون کــرد، خدا بود. آن کس 
که به ظاهر ترامپ را ســرنگون کرد ملت آگاه آمریکا بود، اما نقش ملت ایران و دولت ایران برای 

سرنگونی این مستبد، بدون تردید تأثیرگذار بود.
امروز دنیا بابت امنیت، احســاس قانون گرایی و ثبات ناشــی از رفتن ترامپ، نســبت به ملت 

ایران ِدین دارد.
در ایــن دولتــی که از آغاز بــه مردم وعده داده بودیــم، آن ملت بزرگی کــه دو انتخابات بزرگ 
۹۲ و ۹۶ را به صورت حماســه بزرگ به وجــود آورد. در انتخابات اول حــدود ۷۳ درصد حضور در 
انتخابات داشتیم و در دومی بیش از ۷۳ درصد که برای تاریخ بسیار مهم است. ۷۳ درصد مردم 

واجد شرایط پای صندوق آرا آمدند.
مردم از منتخب خودشــان می خواســتند که تعامل ســازنده بــا جهان را با عــزت ادامه دهد. 
مردم از منتخب خود می خواســتند که دولــت، پیمان هایی را که ملت ایــران در برابر دنیا به آنها 
متعهد شده است، پاس بدارد. مردم در انتخابات اول از منتخب خود می خواستند که با تعامل 
ســازنده، ســایه جنگ و تحریم را از ســر مردم دور کند و منتخب مردم به مردم وعده داده بود که 
هم اقتصاد شرایط بهتری را خواهد داشت و هم قدرت هسته ای، با این بیان که سانتریفیوژ بهتر 

خواهد و اقتصاد هم به حرکت خود بهتر ادامه خواهد داد.
امروز در برابر ملت ایران سرافرازیم که به تعامل سازنده و اعتدال و به وعده هایی که به مردم 

دادیم، در ۴٫۵ سال اول به خوبی عمل کردیم.
من ۸ ســال دولت تدبیر و امید را به ۳ بخش تقســیم می کنم. دوران ثبات، رشد و پیشرفت از 
۹۲ تا ۹۶، به مدت ۴٫۵ سال، دوران جنگ تحمیلی در طول ۳ سال، از ۹۷ تا پایان ۹۹ و ۶ ماهه پایان 

دولت، که دوران بازآفرینی است.
مردم به خوبی با آمار و ارقام آشــنا هســتند. تنها دولتی که بعد از جنگ ۸ ســاله، کار خود را با 
رکود تورمی آغاز کرد، دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ بود. هم تورمی در حدود ۴۰ درصد و هم رشد 

اقتصادی منفی یعنی رکود، منفی ۷٫۶ دهم درصد.
 دولــت در طــول ســال های تالشــش در کنار مردم، متوســط تورم در طــول ۴٫۵ ســال او  ل را به



۱۰٫۲ درصد رســاند که در تاریخ کشورمان و به ویژه بعد از انقالب 
کمتر ســراغ داریم که ۴٫۵ سال تورم متوسط ۱۰٫۲ دهم باشد و در 

حدود ۲ سال تورم، تورم تک رقمی باشد.
یعنی ســال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و حتی ماه های اولیه ســال ۱۳۹۷، 
زمانــی کــه جنگ اقتصادی آغاز شــده بــود، ولی هنــوز تورم تک 
رقمی وجود داشــت. اما متوسط این ۴٫۵ سال، ۱۰٫۲ درصد تورم 
ماســت. رشد اقتصادی ما در بعضی از سال ها رشد ۲ رقمی بود. 
در سال ۱۳۹۵ رشــد اقتصادی ما باالی ۱۴ درصد و باالترین رشد 

اقتصادی در جهان بوده است.
ایــن یکــی از افتخــارات بی نظیــر این دولــت بعــد از انقالب 
اســت که کشــور را به اولین رشــد اقتصادی در جهان در ســال ۹۵ 
رســاند و همین بود که رژیم صهیونیســتی و ارتجاع منطقه را به 
لــرزه درآورد و در کنــار ترامپ قــرار گرفتند، تا ایــران را در حصر و 

محاصره کامل قرار دهد.
اما در طول ۴٫۵ ســال اول رشــد اقتصادی ما به طور متوســط 
۴٫۷ دهم درصد بوده اســت و از ســال ۱۳۹۳ تا ســال ۱۳۹۶ در هر 
فصل نســبت به فصل مشــابه در ســال قبل، ۷۰۰ هزار اشــتغال 

خالص در کشور داشتیم. چگونه این کار امکان پذیر شد؟
بــه مردم عزیز ایران می گویم هر کجا کــه همه با هم بودیم و 
دســت به دســت هم دادیم و در کنار هم تــالش کردیم، خداوند 

هم پیروزی را نصیب ما ساخت.
در آن شــرایطی که دولت را آغاز کردیم نه با مذاکره، که البته 
به مذاکره افتخار می کنم، مذاکره چیز منفی ای نیســت. مذاکره 
جزو لوازم یک دولت و حکمرانی مدرن در دنیای امروز و نه حتی 
امروز که ارث پیامبر بزرگ اسالم(ص) است که پیامبر در مقاطع 

مختلف با دشمنان حرف زد و مذاکره کرد و پیمان بست و صلح 
کرد که نمونه با ارزش صلح حدیبیه است. ما به مذاکره و پیمان 
با دشــمنان مان به عنوان راهی که پیامبر و امام مجتبی(ع) به ما 

آموخته است، افتخار می کنیم.
امــا آغــاز راه مــا از مذاکــره نبــود، اولیــن روز دولــت و اولیــن 
مصوبه مــا احیای دریاچــه ارومیه بود. یعنی از محیط زیســت و 
ســالمت و زندگی ۲۰ میلیــون مردم در غرب کشــور آغاز کردیم. 
دومیــن مصوبه ما در دولت رفع موانع تولید بود و الیحه ای که با 
۲ فوریت تنظیم کردیم و برای مجلس شــورای اسالمی آن زمان 
فرســتادیم که البته ماه ها به طول انجامید و به ســال بعد رسید، 

اما مصوبات دولت را اجرا کردیم و به آنها عمل کردیم.
مــا در کنار بخش خصوصــی قرار گرفتیم. خصوصی ســازی 
که امــروز بعضی هــا به عنوان یــک نقطه منفی تلقــی می کنند، 
به عنــوان افتخــار این دولت اســت کــه آن را دنبال کــرد که مقام 
معظم رهبری خصوصی ســازی و سیاست های اصل ۴۴ قانون 

اساسی را انقالب اسالمی نامید.
ما به همه بخش های دولتی مداوم توصیه کردیم که ســهام 
خــود را بفروشــید. دســت از تصدی گــری بردارید. اقتصــاد را به 
مردم واگذار کنید. این بخش خصوصی بود که در این مدت این 
تحول بــزرگ را در کشــور ما به وجــود آورد و ایــن دولت منتخب 
مردم بود که با راهنمایی مقام معظم رهبری توانســت اقتصاد 

مقاومتی را در مسیری صحیح و درست قرار دهد.
درســت اســت که در پی تعامــل ســازنده و مذاکره بــا جهان 
بودیــم، اما قبل از مذاکــره در پی مبارزه با فســاد بودیم. تنها این 
دولــت بود کــه تمام بخش هــای بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
غیرمجاز را منحل کرد. البته بهای سنگینی هم برای آن پرداخت 
کرد. هم بهــای حیثیتی و آبرویی که همچنــان عده ای عصبانی 
هســتند و می گویند، می شــنوند و می نالند و هم ۳۰ هزار میلیارد 
تومان از بانک مرکزی صرف شد تا بتوانیم بدهی های مردم را از 

این مؤسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت کنیم.
ادغــام بانک هــای نیروهای مســلح را که برای همه نشــدنی 
بود، انجــام دادیم که یکی از قدم های مهــم دولت برای اصالح 

نظام بانکی بود.
زیربناها و طرح هــای زیربنایی را که پایه هــای اصلی اقتصاد 

مقاومتی است، به حرکت درآوردیم.
دیــروز در افتتــاح معمول هفتگی کــه معموالً پنج شــنبه ها 
اســت و این هفته افتتاح های بیشــتری به مناســبت دهه مبارک 
فجــر داشــتیم، پنجاهمین ســد را در ایــن دولت افتتــاح کردیم. 
کل ســدها در کشــور در زمان پیروزی انقالب، ۱۹ سد بوده و دیروز 
ســدهای کشــور به ۱۹۴ عدد رســید و تا پایــان این دولت ۲۰۱ ســد 

مخزنی ملی در کشور فعال خواهد بود.
دیروز، چهل و چهارمین تصفیه خانه آب و هفتاد و هشتمین 

تصفیه خانه فاضالب را نیز افتتاح کردیم.
آنهایی که می پرسند ما چرا به این دولت رأی دادیم و رأی ما 
چه تاثیری داشــت، خالصه بحث امروز من که در پایان سخن بر 
آن تأکید خواهم کرد، همین اســت که اســاس کار انتخاب است. 

هر کجــا مردم انتخاب خوب داشــتند، ثمــره آن را در ســال های 
بعد دیدند. از ماست که برماست. اگر خوب انتخاب کنیم، آینده 

خوب داریم و اگر بد انتخاب کنیم، آینده بد داریم.
مــردم باید بدانند در ایــران قبل از ســال ۱۳۹۲، قبل از دولت 
تدبیر و امید کمتر از یک میلیون روستایی از آب آشامیدنی سالم 
اســتفاده می کــرد، ۹۰۰ و خــرده ای و امــروز حــدود ۹ میلیون نفر 
و تــا پایان این نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به آب آشــامیدنی ســالم 

دسترسی خواهند داشت.
دولت دسترسی روستاییان به آب آشامیدنی سالم را ۱۰ برابر 
کرده اســت. اینکه می گویند دولت چه کار کرده است؟ دولت در 
طــول این مدت هر ســال ۲ و نیم هــزار مگاوات بــر ظرفیت برق 
کشــور افزوده اســت. دولت بــرای روســتاییان کاری انجــام داده 
کــه کمتر نظیــر آن را می بینیــم. در آب و برق و گاز و راه و مدرســه 
و بهداشــت و ارتباطات، تا آغاز این دولت فقط ۱۴هزار روســتای 
کشــور دارای لوله کشــی گاز بودنــد و امروز ۳۲هزار روســتا، یعنی 

بیش از دو برابر.
در این دولت در کشــاورزی و در بخش تأمین امنیت غذایی، 
۲۶میلیــون تــن بر تولیــدات محصــوالت غذایی در ایــن ۷ و نیم 
ســال اضافه شــده اســت و این یک تحول بزرگ در کشــور است. 
۸ هزار هکتار گلخانه کشــور با طرح هایی که این هفته افتتاح شد، 
به حدود ۱۵ هزار هکتار رســید و تا پایان دولت بیشتر یعنی بیش 

از دو برابــر و احتمــاالً تــا روزهای پایانی دولت بــه نزدیک ۳ برابر 
یعنی ۲۴ هزار هکتار خواهیم رسید.

بــرای  بــرای کانال کشــی آب و زهکشــی  ایــن دولــت  در 
زمین های کشــاورزی کــه برخی از آنهــا دیم بود و به کشــاورزی 
آبی تبدیل شــد، در مجموع ۵۲۰ هزار هکتــار از این زمین ها در 
کشور احیا شده که فقط ۲۹۵ هزار هکتار آن در خوزستان و ایالم 
و ۷۸ هــزار هکتــار در گلســتان و ۷۷ هــزار هکتار در غرب کشــور 
بــوده که ۵۰ هزار هکتار دیگر بر آن اضافه خواهد شــد و ۴۶ هزار 

هکتار در دشت سیستان است.
اگر مردم در کنار منتخبان خود ایستادند، کشاورز و مهندس و 
جوان و روستایی و شهری، ما به نقطه مثبت در زندگی اجتماعی 

خود خواهیم رسید.
در ایــن دوران ۴ ســال و نیــم شــاهد یــک انقــالب در بخــش 
سالمت بودیم. بخش سالمت ما در آغاز انقالب ۵۶ هزار تخت 
داشــت و در آغاز دولت ما ۱۱ هــزار و امروز بیش از ۱۵۰ هزار تخت 
بیمارســتانی داریم. در بخش تخت های ویژه تعداد آنها از آغاز 
دولــت تــا امــروز به ســه برابــر و از ۵ هزار و خــرده ای بــه ۱۵ هزار و 

خرده ای رسیده است.
در بخــش ســالمت و در بخــش محیــط زیســت، از حرکــت 
مثبت به کلمــه انقالب تعبیر می کنم؛ یک انقــالب رخ داد. در 
ارتباطات شــاهد یــک انقالب بــزرگ بودیم. امــروز جوانان ما 
در ســایه پهنــای باندی که بــه وجــود آوردیم می تواننــد دارای 
شــغل های مختلــف و در مســیر اقتصــاد دیجیتالــی حرکــت 
کننــد. پهنای بانــد در این دولت ۳۵ برابر شــده اســت و تعداد 
افراد شــاغل در فضای مجازی به ۵۰۰ هزار نفر رســیده اســت و 
شــرکت های دانش بنیان که تحول بزرگ و انقالب بزرگ دیگر 
در کشور بوده از ۵۵ شرکت به ۵ هزار و ۷۰۰ شرکت دانش بنیان 
رســیده اســت. بگذریــم از اینکــه در جاده هــا و ریــل و بنــادر و 
ترانزیت چه کار عظیم و بزرگی انجام گرفته است. ۴ سال و نیم 
را بــا افتخار گذراندیم، با توســعه، با پیشــرفت، بــا از بین بردن 

رکود، با از بین بردن تورم.
مــن از همه رســانه ها می خواهم به تاریخ و بــه مردم خدای 
ناکرده خیانت نکنیم، واقعیت ها را بگوییم. ما از سال ۱۳۹۷ وارد 
یک جنگ شــدیم. دیگر مقایسه این سه ســال با آن چهار سال و 
با گذشــته مقایســه نادرستی است، مقایســه دوران جنگ باید با 
دوران جنگ باشــد. مردم عزیز بدانند صادرات نفتی ما در سال 
۱۳۸۹ در طــول یک ســال ۹۰ میلیــارد دالر بوده اســت. صادرات 
نفتی ما در ســال ۱۳۹۰ حدود ۱۱۹ تا ۱۲۰ میلیارد دالر بوده اســت، 
امــا در این دولت و در ســال ۱۳۹۴ به خاطر فشــاری کــه بر ما وارد 

آمد کِل درآمد نفتی ما ۳۱ میلیارد دالر بود.
در بدترین شــرایط دولت قبل درآمد نفتــی ۶۸ میلیارد دالر 
در ســال ۱۳۹۱ بوده است. در بهترین شرایط این دولت یعنی در 
سال ۱۳۹۶ درآمد ما ۶۵ میلیارد دالر بوده است. بهترین سال ما 
از بدترین سال آنها کمتر بوده، اما در عین حال یک افتخار بزرگ 

۶۰ ساله داریم.
۶۰ ســال پیــش در ایــران در زمــان دکتــر مصــدق صــادرات 
غیرنفتــی بر واردات پیشــی گرفت و در این دولت ســال هایی که 
صــادرات غیرنفتــی بــر واردات پیشــی گرفــت، تکرار شــد. البته 
امســال هم با همه ســختی ها و مشــکالت باز هم تــا امروز حدود 
۳۰میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتــی داریــم و البته از ســال های 

پیش به خاطر شرایط خاصی که داریم، کمتر است.
در این ســال های جنــگ، می خواهــم به نکته مهمی اشــاره 
کنم و آن اینکه در یک ســال آخر فشارهای بی سابقه و مضاعفی 
بــر روی دوش مــردم بــزرگ ایــران قرار گرفــت. در کنــار تحریم 
ســخت و جنگ اقتصادی، پارســال در روزهای آخر بهمن ماه با 
یک پاندمی و یک ویروس عالم گیر مواجه شــدیم که به واســطه 

آن همه دنیا دچار مشکالت شد و ما هم دچار مشکالتی شدیم.
مــردم عزیز بدانند در ماه های اولیه کرونا صادرات غیرنفتی 
تقریباً متوقف شــد چون مرزها بسته شــد. صادرات نفتی هم که 
کم بــود کمتر شــد به خاطــر اینکه اساســاً در دنیا فــروش نفت و 



قیمت آن یک مرتبه کاهش پیدا کرد.
مردم در شرایط کرونا و تحریم روی پای خودشان ایستادند. 
درزمینــه وســایل بهداشــتی و آنچه بیمارســتان ها نیاز داشــت، 
به عنوان نمونه سی.تی.اســکن، ونتیالتور و ماســک ان۹۵، همه 
بــه دســت فرزندان جــوان تحصیلکــرده شــریف این مــرز و بوم 
تولید شــد. هیچ گاه مردم برای مواد غذایی صف نبستند و برای 
مواد بهداشــتی دچار مشــکل نشــدند، هیچ بیماری برای تخت 
بیمارستانی در چمن بیرون بیمارســتان و در خیابان و در داخل 
آمبوالنس معطل نماند. این کار عظیم و بزرگی بوده که توســط 

ملت عزیز انجام گرفت.
تحریــم، کرونا، فشــار رســانه ای و جنگ روانــی و تهدیدهای 
نظامــی، چهــار تهدیدی اســت کــه در چهــار جبهه در یک ســال 
گذشــته ما را تهدید کرد، اما ملت ما ایســتادند. بحمدهللا از خطر 

بزرگ کرونا عبور کردیم گرچه هنوز راه درازی در پیش داریم.
در مــوج اول و دوم و ســوم به بهترین شــکل توانســتیم از این 
موج هــا عبــور کنیــم. واکسیناســیون دیــروز در کشــور آغاز شــد و 
خوشــحالم که یکــی از مســؤولین بــزرگ در بهداشــت و درمان 
فرزنــد خود را برای واکسیناســیون در اختیار گذاشــت تا به مردم 

اعتماد دهد، تا آن حرف های ناروایی که زده می شد را بشکند.
اگر چیزی در این کشــور وارد می شود، اگر مذاکره ای صورت 
می گیرد، اگر پیمانی بســته می شــود همه و همــه در چارچوب 
مصالح ملی اســت و کســی تصور دیگری در ذهنش نباشــد. ما 
در جنــگ کرونــا ان شــاءاهللا پیروز نهایــی خواهیم بود. در ســال 
آینــده واکســن های داخلــی در بــازار در دســترس مــردم قــرار 
خواهد گرفت. بسیار امیدوارم که پایان دولت من با مهار کامل 

این ویروس باشد.
دوران تحریــم حداکثری تمام شــد، دوران جنگ اقتصادی 
تمام شد، دیگر جنگ نیست، همه فهمیدند که فشار حداکثری 
شکســت خورده اســت، اما برای رســیدن به پیروزی نهایی هنوز 

نیاز به صبر و مقاومت داریم.
مــن در برابر ملــت بزرگ ایران بــه خاطر صبرشــان در برابر 
رنج سه ساله، به خاطر مقاومت شان در برابر انواع توطئه ها و به 
خاطر ذهن آگاه شان در برابر رسانه های مخرب بیگانه، سر فرود 
می آورم. ســه ســال اســت که می خواهند ترامپ را تطهیر کنند و 
توطئه و جنایت ترامپ را به عنوان ناکارآمدی دولت نام ببرند و 

چگونه در جهان رسوا شدند و رسواتر خواهند شد.
این دولت با بزرگترین طرح ها کار خود را در مرداد سال ۱۴۰۰ 
به اتمام خواهد رســاند و این دولت با همه توان در تالش اســت 

تا یک انتخاب شکوهمند را در خرداد سال آینده شاهد باشیم.
مــردم بزرگ ایران! یکــی از بزرگترین دســتاوردهای انقالب 
اسالمی توسط امام راحل تأسیس جمهوریت در کنار اسالمیت 
نظام بود. امام جمهوریت را تأسیس کرد، امام به ما یاد داد باید 
پــای صندوق برویم. امــام به ما یاد داد کــه۴۷ روز بعد از انقالب 
پــای صنــدوق آرا باشــیم، در هر مســأله مهمی با انتخــاِب خود 
سرنوشــت خود را تعیین کنیم، او تأســیس گر بــود، ادامه دهنده 

این راه هم مقام معظم رهبری است.
مقــام معظــم رهبــری در همــه انتخابات هــا تأکید کــرد که 
انتخــاب منتخــب بســیار مهم اســت، امــا اهم مشــارکت مردم 
اســت عیِن این کلمات را چند روز پیش که در محضرشــان بودم 
یک بار دیگر تکرار کرد. من که بارها از او شنیده بودم و خوِد او هم 
یادآوری کرد از ۲۵ سال پیش که در این زمینه با هم صحبت کرده 
بودیم باز هم فرمود مشارکت اهم است و انتخاب درست مهم.

همــه مــا باید به فکــر مشــارکت حداکثــری و یــک انتخابات 
شــکوهمند، ســالم و رقابتــی باشــیم که همــه احســاس کنند در 
انتخابات هســتند و حضــور دارند باز هم مشــارکت ۷۳ درصد و 
بیشــتر را می خواهیم. چه اشــکال دارد که مردم ما حماسه های 

جدید را در ماه های پیش رو بیافرینند.
امــا در عین حال در این ماه هــای پایانی طرح هایی به افتتاح 
خواهد رســید که در تاریخ کشــور کم نظیر یا بی نظیر بوده اســت. 
اولین گام را برای احیای شــرق کشــور برداشتیم، از خلیج فارس 

و دریــای عمــان، آب بــه قلــب کویر تــا ســیرجان و تــا گل گهر در 
هفته های قبل افتتاح شد. ۱۶هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این 
طــرح هزینه شــد و آب خلیج فارس و دریای عمان به ســیرجان 
رســید و ایــن طرح باید از ســیرجان به ســمت مس سرچشــمه و 
اردکان ادامه یابد و ان شــاءاهللا در همین دولت آغاز عملیات آب 
از جنوب به اصفهان، به خراسان جنوبی، به خراسان رضوی و به 
مشهدالرضا را آغاز خواهیم کرد. تمام مطالعات و برنامه ریزی 

در این زمینه انجام گرفته و کارهای مقدماتی آن آماده است.
این کار بــزرگ دولت که ریل گذاری برای دولت آینده اســت 
از کارهای مهم و بی نظیر در تاریخ ایران اســت. در ماه های آینده 
احیــای دریاچــه ارومیــه به عنــوان طرح بــزرگ بــه بهره برداری 
خواهــد رســید و این قولــی کــه از روز اول داده بودیم بــه این قول 

عمل خواهیم کرد.
اســتراتژیک ترین طرح انرژی تاریخ ایــران، خط نفت لوله از 
گوره تا جاســک و از بوشــهر تا هرمزگان در ماه هــای آینده افتتاح 
خواهد شــد. این خط لوله هزار کیلومتر اســت تمام کارهایش به 
دست ایرانیان عزیز صورت گرفته است. به وزارت نفت به خاطر 
اینکــه گاز را از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز به هزار میلیون متر 
مکعب در روز رســاند و به خاطر اینکه بنزین را از ۵۶ میلیون لیتر 
در روز به ۱۰۷ میلیون لیتر در روز رساند و به دلیل اینکه کشور را در 

گاز، نفت وگازوئیل خودکفا کرد، تبریک می گویم.
دســت کشــاورزان را می بوســم که کشــور را در گنــدم خودکفا 
کردنــد و تحول بزرگی در شــکر، برنج و بخش محصوالت زراعی 

مربوط به روغن انجام دادند.
احتــرام و تواضــع می کنــم بــه کارگرانی کــه ریــل را از ۱۰ هزار 

کیلومتر به ۱۴ هزار کیلومتر رساندند.
دســتان هنرمنــدی را می بوســم که راه های روســتایی کشــور 
را بــه ۱۱۵ هــزار رســاندند. دســتان پرمهــر آنهایــی که توانســتند 
درزمینــه ترانزیت کار عظیم و بزرگی انجــام دهند وراه آهن را به 

افغانستان رساندند را می بوسم
ان شــاء اهللا راه آهــن بندر چابهار به زاهــدان بخش اعظم آن 
افتتاح خواهد شد. اتصال راه آهن جنوب به دریای خزر از طریق 
رشــت به بندر انزلی انجام خواهد شد و ده ها طرح مهم دیگر در 

این کشور و بخش های دیگر به بهره برداری خواهد رسید.
در این ایام جشن ملی همچنان از مردم عزیز و بزرگوار ایران 
طلــب می کنم که اگــر در این ۷٫۵ ســال در بخش هایــی در اداره 
کشور نتوانستیم آن چنان که شایسته ملت بزرگ ایران بوده،کار 
کنیــم، طلــب عفــو می کنــم و به مــردم می گویــم که اگــر توطئه 
خارجــی نبود و اگــر توطئه صهیونیســت ها و تندروهــای آمریکا 
و ارتجــاع منطقــه نبود و اگر جنــگ تحمیلی نبود، امروز شــرایط 
خیلــی بهتــری را در ایران شــاهد بودیــم و به همــه آرزوهایمان 

دست یافته بودیم.
مردم بزرگ ایران! راهی جز روزآمدی و کارآمدی ودینداری 
وجود نــدارد. باید انقالب  مان را روزآمد و تالش  و حکمرانی مان 
را کارآمــد کنیــم و بدانیم با روزآمــدی و کارآمــدی می توانیم در 

برابر همه توطئه ها بایستیم و به پیروزی دست یابیم.

تردیــدی نــدارم کــه ســال های پیــش رو، ســال های بهتــری 
بــرای مــردم ایــران خواهد بــود. ریل گذاری هــای خوبــی در این 
دولــت انجــام گرفته اســت، مخصوصــاً در بخــش نفــت و گاز و 
پتروشــیمی که تا پایان این دولت پتروشیمی را از ۱۱ میلیارد دالر 
به ۲۵ میلیارد دالر ارزش محصوالت پتروشیمی خواهیم رساند 
و از ۵۶ میلیــون تــن به صــد میلیون تــن و راه بــرای دولت بعد و 
ریل گذاری برای دولت بعد محسوب می شود. درزمینه تحوالت 
نفت و گاز کارهای عمده ای انجام گرفته است و همین قدر مردم 
بداننــد که نفت همــان مقداری اســت که انقالب آغاز شــده بود 
یعنی همان مقدار که مصرف کردیم، کشف کردیم و گاز نسبت 
بــه اول انقــالب هر چه مصرف کردیم به ۷ برابر رســیده اســت و 
امروز بزرگترین تولیدکننده و بزرگترین کشوری هستیم که دارای 

مخزن گاز هستیم.
انقــالب، ما را در مســیر صحیح پیروزی و موفقیــت قرار داده 
اســت و می تواند ما را به اوج جایگاهی برساند که مراد و مطلوب 

مردم بوده است.
کالم آخرم. امام(ره) در ســایه ســرمایه اجتماعی و ســرمایه 
معنوی انقــالب را پیروز کرد. رژیم گذشــته تکیه اش بر ســرمایه 
امنیتــی و نظامــی و قدرت هــای خارجــی بــود. امــام(ره) نــه به 
قدرت های خارجی اعتنا داشــت نه بــه زرادخانه ها، او تکیه اش 
بــر مردم بود. آن هم ســرمایه اجتماعی، یعنــی اعتماد مردم با 
مردم، یعنی اعتماد مردم با دولت، دولت با مردم، همه در کنار 
هم و این ســرمایه بزرگی اســت که می تواند ما را پیروز کند. تمام 
طراحی  دشــمنان این اســت که ما را از این سرمایه محروم کنند، 
مردم را از دولت با دروغ و تهمت و بدزبانی و ســخنان نادرســت 

و نــاروا جدا کنند. امام در ســایه ســرمایه معنوی یعنی ســرمایه 
فرهنگی، ایمان و اخالق، ما را به پیروزی رساند.

امــروز از لحــاظ اقتصــادی و علمــی و نظامــی، قدرتمنــد و 
توانمند هســتیم و مــردم می داننــد بزرگترین قــدرت پدافندی 
کشــور در این دولت ایجاد شــد. از  اس۳۰۰ که وارد کشــور شــد، تا 

سامانه سوم خرداد، ۱۵ خرداد و باور ۳۷۳.
 امــروز بزرگتریــن قــدرت پدافند هوایــی و بزرگتریــن قدرت 
موشکی هستیم. بزرگترین قدرت درزمینه رادار دریایی هستیم. 
کــروز دریایــی از ۳۰۰ کیلومتــر به هــزار کیلومتر و کــروز هواپایه به 
۱۵۰۰ کیلومتــر ارتقــا یافته اســت. اما همــه این قدرت هــا در کنار 
قــدرت اصلــی یعنــی ســرمایه اجتماعــی، ســرمایه فرهنگــی و 
معنوی قرار دارد و بدانیم با این ۲ ســرمایه بزرگ، امام(ره) ما را 
پیروز کرد و تا زمانی که این ۲ ســرمایه را داریم، ملت ما شکســت 

نخواهد خورد و به پیروزی نهایی دست خواهد یافت.
همچنان که دیروز اشاره کردم، آن روزی که شاهد باشیم.۵+۱ 
به تعهــدات خــود عمــل کرده انــد، آماده ایــم تعهدات مان در 

برجام را به خوبی اجرا کنیم. 
راه دیگــری بــرای دنیــا و منطقه وجود نــدارد، حتماً مســیر، 
مسیر سیاسی اســت، حتماً مســیر، راه توافق دنیا با ایران است و 

ان شاء اهللا در این مسیر موفق خواهیم بود.
والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته



کارشناسـان و صاحب نظـران از دسـتاوردها، 
آسیب ها و مسیر پیش روی  انقالب می گویند

همراه با یادداشت ها و گفتارهایی از 
علی ربیعی / محمد شریعتمداری

رضا اردکانیان / محسن هاشمی رفسنجانی
سیدهادی خامنه ای / مهدی چمران / سیدسجاد ایزدهی

رسول منتجب نیا / محسن رهامی / حسن بیادی
عماد افروغ / مصطفی هاشمی طبا  / یحیی فوزی

عبداهللا جاسبی / محمد علی داوودی / حمزه نوذری
غالمرضا ظریفیان / محمد زینالی ُاناری

محمد ساالری / فهیمه نظری





تــالش می کنم دربــاره انقالب اســالمی به یــک ابهام 
و یــک پرســش بنیادیــن «بین نســلی» (یــا میان نســلی) 
پاســخی در حــد توان خــود بدهم. ایــن روزها رســانه های 
شــناخته شــده با تکیــه بر اســناد آرشــیوی به یغمــا رفته، 
ســعی در جعل یک گذشــته آرمانــی پیشــاانقالبی دارند 
و هم زمــان بــا تقطیــع برخــی از فیلم هــای عصــر انقالب 
می کوشــند تصویری سراسر خشــونت بار از تاریخ انقالب 
القــا کننــد. بــازار تقطیع فیلم هــا در این ســوی ماجــرا نیز 

به گونه ای دیگر داغ است...
حال آنکه برای اثبات اینکه به تعبیر دقیق رهبری، این 
انقالب در هیچ معرکه، چه در مصاف با تروریسم برانداز و 
چه در جنگ، طــرف آغازگر نبوده و همواره «پس از حمله 
دشــمن از خــود دفــاع کرده» اســناد بســیار از جملــه انبوه 
تصاویر وجود دارد. ما می توانیم به عنوان مثال مناظره ها 
و مباحــث آزاد آن عصــر را نشــان دهیــم و به نســل کنونی 
به طور مســتند بگوییم کــه بزرگان این جمهــوری، همواره 
پیشــگام بحــث آزاد بــا مخالفــان بودنــد، می توان ســطح 
رقابتــی بودن و میزان آزادی و ســطح مشــارکت و پویایی و 
ســرزندگی اجتماعی عصر پیروزی انقالب در همان ســال 
نخســتین را نشــان داد که به پیشــرفته ترین دموکراسی ها 
پهلو می زد، می توان به یمن تصویر و ســند افسانه دشمن 
ســاخته «برنامــه و توطئــه پیشــین بــرای ســرکوبگری» را 
به روشــنی ابطال کــرد و می توان به اســتناد تجربه زیســته 
سال های نخست انقالب بطالن تئوری های توطئه درباره 
انقــالب را به ســهولت اثبــات کرد. امــا این کارهــا چنانچه 
شایســته آن رخــداد بــزرگ اســت انجــام نمی شــود و بــه 
جای آن شــاهد یک سلســله تصویرپردازی های یک سویه 
از انقــالب هســتیم کــه ماهیــت همگانــی و به تعبیــر امام 

خمینی «همه با هم» بودگی انقالب را به سایه می برد.
مــا امــروز نیازمنــد روایتی از عصــر انقالب هســتیم که 
رو بــه آینده داشــته باشــد و به این پرســش پاســخ دهد که 
از آن انقــالب باشــکوه برای قــرن جدید چه چیــزی مانده 
اســت. پاسخ این پرســش که انقالب برای آینده چه دارد، 
دقیقاً همراســتا با پاســخ به ســؤالی بنیادین اســت که این 
روزها زیاد شنیده می شــود، پرسشی ناظر بر اینکه انقالب 
تصمیم یک نسل خاص بوده، بنابراین جایگاه نسل های 
آینــده در نســبت بــا ایــن انقــالب چیســت؟ این نســل ها 

چگونه می توانند آمال و آرزوهای خود را متبلور سازند؟
مهمتریــن پرســش در ایــن خصــوص آن اســت کــه 
آیــا انقــالب بــه وعــده مشــهور خــود در منشــور ۱۲ بهمن 
۱۳۵۷ عمــل کرده اســت و آیا حق هر نســل بــرای تعیین 
سرنوشــت خود به رسمیت شناخته می شــود؟ اگر به این 
پرســش پاســخ دهیم معنــای روشــنی از نســبت انقالب 
و قــرن پانزدهم شمســی را در اختیار خواهیم داشــت. در 
حقیقت این پرسشــی نیرومند اســت که براساس آن باید 
بــرای نســل جدید توضیــح داد: چگونه می تــوان در حین 
حفــظ و محافظــت از اصــل جمهــوری اســالمی، حق هر 
نسل برای تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخت؟ 
آیا آن گزاره مشــهور «پدران ما چه حقی داشــتند؟» که در 
حقیقــت نقطه تولد یک ملت جدید در یک بعثت بزرگ 
اجتماعی و انقالبی بود به قوت خود باقی است؟ چگونه؟

هیــچ تضــادی میــان اصــل «پــدران مــا چــه حقــی 
داشــتند؟» و اصــل بقای نظــام جمهوری اســالمی وجود 
ندارد. انقالب از طریق به رســمیت شناختن اصل تعیین 
سرنوشــت در مســیر زمــان می بالــد و می پویــد و به پیش 
مــی رود. آن گــزاره در هــر انتخاباتــی، هر بار کــه یک ملت 
در یک ســطح وســیع و تقریبــاً همگانی، با همــه رنگ ها و 

فرهنگ هــای خود پای صندوق رأی می رود تجســد عینی 
می یابــد. یعنــی گــزاره «پــدران مــا چــه حقی داشــتند؟» 
بــا گــزاره «میــزان رأی ملت اســت» خویشــاوندی عمیق 

گفتمانی دارد و از خاستگاه واحدی برمی خیزند.
رســانه های  و  غیرعلمــی  گفتارهــای  تســلیم  نبایــد 
جهــت دار شــد کــه ســعی می کننــد مفهــوم براندازانه بر 
گــزاره «پــدران مــا چــه حقی داشــتند» حمــل کننــد. آنها 
می خواهند نســل جوان مــا ندانند که مطالبــه و ماحصل 
انقــالب ۵۷ نهادهایی بود که به نســل های بعــدی اجازه 
می داد مطابق با امکانات تدبیر شــده در قانون اساســی و 
نهادهای دموکراتیک، شــیوه حکمرانی را بــا نیازهای روز 
خــود انطبــاق دهند. ثمــره انقالب بــا یک نظام سیاســی 
منعطــف به نســل بعــدی امــکان داد که آزمــون و خطا را 
نــه بیــرون از نظــام سیاســی، بلکــه درون چارچوب هــای 
قانونــی انجــام دهنــد. اگــر بتوانیــم همیــن ظرفیت های 
هنگفــت را بــه آگاهــی نســل جــوان برســانیم، می توانیم 
این جوانان را به مســیر کشــف مجدد سرمایه های انقالب 
اســالمی و کاربســت آنها در زندگی روزمره تشــویق کنیم و 
اگــر در ایــن راه موفقیتی کســب نکنیم نســل های جوان را 
بــه دام قرائت هایی خواهیــم انداخت که هیچ نســبتی با 

واقعیت های انقالب و ریشه ها و پیامدهای آن ندارند.
هربــار که یک نســل با اکثریتــی باالی ۷۰ درصد بر ســر 
صندوق های رأی حاضر می شــود در واقع آن پرسش هم 
به طور طبیعی پاســخ خود را می یابد: تحقق اصل تعیین 
سرنوشــت هــر نســل توســط نســل حاضــر، در یــک نظام 
غیردموکراتیــک و نامتکــی بــر انتخــاب ملــت، مفهومی 
جز براندازی ندارد، اما نظام های مردم ســاالر شــیوه های 
تغییــر و تحــول و اصالح پذیــری خودشــان را در قانــون 
اساســی منعکس می ســازند. هــر نســلی در چارچوب آن 
قانــون اساســی کــه ملــت در آزادانه تریــن انتخابات ها به 
آن رأی داده و متــن نهایــی آن  را در یــک همه پرســی آزاد 
تصویــب کرده، می توانــد و حق دارد سرنوشــت خود را به 
شــیوه دموکراتیک تعیین کند و این رخدادی اســت که در 
طول ســال های اخیــر بارها در بزنگاه های حســاس تاریخ 

جمهوری اسالمی تکرار شده است.
این دســتاورد بــزرگ البته نــه بی نقص اســت و نه امر 
دســت یافته و به پایان رســیده؛ بلکه دســتاوردی است که 
بــا تکــرار و اعمال خــود، در واقع خــود را کمال می بخشــد 
و همچنــان بازتولیــد می کنــد. اکنــون یــک بــار دیگــر بــر 
ســر بزنگاهــی جدیــد، بایــد بــا تکــرار ایــن حــق و اجــرای 
ســازوکارهای دموکراتیک به اســتقبال قرن جدید برویم و 
انتخاباتی شایسته این قرن و درخور این نسل برگزار کنیم. 
هر انتخاباتی یک پایان و هم زمان یک آغاز اســت؛ پایانی 
بــر جدال قانونی و مدنی درباره حق تعیین سرنوشــت در 
مقطعــی کوتــاه و آغــاز جدال مدنــی و قانونــی دیگر برای 
آمــاده شــدن جهت رقابت بعــدی در تعیین سرنوشــت. 
جــدای از انقــالب معنایــی و معنوی در ســال ۱۳۵۷، این 
ســازوکار حیرت انگیــز و معنابخــش بــه حیــات سیاســی، 
دستاوردی اســت که اگر نســل های جدید آن را بشناسند، 
بــا چنــگ و دنــدان در صندوق هــای رأی بــرای حفــظ آن 

خواهند کوشید.
حق هر نســل بــرای تعیین سرنوشــت، بــرای آنکه هر 
نســل گرفتار انتخاب هــای پدرانــش نشــود، در انتخابات 
دموکراتیک و مشــارکت فعاالنه در آن تجلی می کند. این 
بزرگترین میراثی اســت که انقالب اســالمی برای نسل ها 
می توانــد داشــته باشــد و ایشــان را بــه ســوی قــرن آینده، 

به سوی زندگی بهتر هدایت کند.



ســمت هدایــت کنیم در ســال آینده شــاهد تحــرک این 
بخش در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

 در پایــان یــادآور می شــوم اقدام هــای انجــام شــده 
در حوزه هــای مختلــف کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی 
را جــز وظایــف و تکالیــف خــود و بــه نوعــی ادای دیــن 
بــه جامعــه بــزرگ کارگــران، بازنشســتگان، مســتمری 
بگیــران، تولید کننــدگان و کار فرمایــان، تعاونگــران و 
اقشــار آســیب پذیر می دانم و کاماًل از شرایط و وضعیت 
اقتصادی و معیشــت مردم به دلیل تحریم ها و شــرایط 
ناگــوار و تحمیلی کرونــا با خبرم و درد و مشــکالت آنها را 
درک می کنــم، امــا همچنــان خــود  را متعهــد می دانم 
کــه در جهــت رفاه و بهبود معیشــت و کاهش مشــکالت 
و چالش هــای پیــش روی مــردم و گروه هــای هــدف در 

بخش های اقتصادی باقدرت و قوت بیشتر گام بردارم.

مردم به درستی از ما انتظار دارند که کشور از یک اقتصاد 
شــکوفا برخوردار باشــد، خانواده آنهــا برخــوردار از رفاه 
عمومی باشــندو طبقــه ضعیــف از وضعیــت غیر قابل 
 قبــول خــارج بشــود. پــس از قریــب دو ســال فعالیت در 
وزارت تعــاون، کارورفاه اجتماعــی با صراحت می گویم 
که برای ادای حق و انتظارات مردم و موفقیت در مســیر 
توســعه همه جانبــه، مبــارزه با فقــر، تحقق رفــاه مردم، 
عدالت اجتماعی، گشــایش اقتصادی، بهبود وضعیت 
معیشتی، از بین رفتن تبعیض نیازمند اجماع سیاسی، 
ائتالف نخبگان و سیاســت گذاری کارآمد هستیم. بدون 
«همــه با هم» بودن در شــرایط ســخت و پیچیــده امروز 
نمی توانیم تصمیم های سخت اتخاذ کنیم و در تدوین و 
اجرای راهکارهای حل چالش ها و مسائل اجماع کنیم. 

بیان نکته فوق الذکر علی رغم این واقعیت اســت که 
در دوســال گذشــته مشــخصاً در وزارت تعاون، کار ورفاه 
اجتماعــی اقدام هــای متعددی برای رفــع چالش، حل 
مســائل و بهبود وضعیــت جامعه هدف ایــن وزارتخانه 
انجام شده اســت. در سال جاری با شیوع پاندمی کرونا و 
شرایط سخت و دشواری که تمام بخش های کشور درگیر 
مقابله با بیماری منحوس شدند شرایط و مأموریت های 
ویــژ ه ای همســو با دیگــر ارکان دولــت در قالــب اقدام ها 
و برنامه هــای ضربتــی و فــوری برای مهــار و کنتــرل این 
ویروس هزار چهره در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی و ســازمان های تابعه شــکل گرفت تــا میزان 
آسیب ها و خسارت های سنگین ناشی ازتبعات پاندمی 
کرونا به حداقل برســد و معیشت و سالمت مردم تحت 
تأثیر پیامد هــای منفی قرار نگیرد. در این میان ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی بــا در بــر گیــری بیــش از ۴۴ میلیــون 
بیمه شــده خدمات و تعهدات خــود در قبال ذینفعان را 
به ســمت الکترونیکی و غیر حضــوری در جهت رعایت 
حال افــراد تحت پوشــش و کاهش ابتالی آنــان به کرونا 
ســوق داد. متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان، حذف 
دفترچه هــای کاغــذی از طریــق اجــرای برنامــه نســخه 
الکترونیــک و همچنیــن پرداخــت یارانــه معیشــت و 
تســهیالت رفاهی بــه دهک های آســیب پذیر و ضعیف 
جامعــه به ویــژه آنهایــی که تحت پوشــش بهزیســتی و 
کمیتــه امداد هســتند با هــدف بهبود معیشــت و گذران 
زندگــی از دیگــر اقدام هــای وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی در ســال جاری بود، به عبارتی ایجاد تور ایمنی 
برای دهک های پایین و کاهش ابتال و مرگ و میر ناشی از 
ایجاد فقر در دوران کرونا بخش دیگری از فعالیت هایی 
است که اجرا شده است. متناسب سازی یا همسان سازی 
حقوق به عنوان یکی از مطالبات اساسی و به حق جامعه 
بازنشستگان کشور بعد از ۱۴ ســال در دولت تدبیر و امید 
و بــا حمایت خــاص دولــت و همراهی مجلس شــورای 
اســالمی اجراو به بار نشست و بنابر گزارش ها و آمار های 
رســمی حقوق بازنشســتگان کشوری و لشــکری و تأمین 
اجتماعــی و صندوق بازنشســتگی فوالد در ســال ۱۳۹۹ 
بــا نگاهی اجتماعی و متمرکز بــر تقویت و ترمیم حقوق 
حداقل بگیران رشد قابل توجهی داشته است و با افتخار 
می توان گفت که پرونده همسان ســازی در دولت بســته 
شــد و ان شــاءاهللا با رویکرد حمایتی دولت در سال آینده 
نیز همسان سازی حقوق بازنشســتگان در سال ۱۴۰۰ نیز 
اســتمرار  و ادامه خواهد داشــت. حمایت از نیــروی کار و 

صیانت از حقــوق کارگران به عنوان افســران خط مقدم 
اقتصــاد مقاومتــی و توجه ویــژه و اختصاص تســهیالت 
بانکــی بــا بهــره کــم در جهــت پایــداری و ادامــه حیــات 
بنگا ه هــای اقتصــادی و واحد هــای تولیــدی و خدماتــی 
و صنعتــی در بخــش دولتــی و خصوصــی و همچنیــن 
ایجــاد برخی معافیت ها با هــدف جلوگیری از تعطیلی 
و توقــف فعالیت کار گاه هــا و واحد های تولیــدی از دیگر 
برنامه ها و اقدام هایی بودکه برای همراهی و پشــتیبانی 
از کار فرمایان و صاحبان تولید در ســال ۱۳۹۹ انجام شد. 
تمام تالش ما در این حوزه این بود چرخ صنعت به رغم 
مشــکالت بچرخــد کــه این مهــم بــا مســؤولیت پذیری 
و انســجام اجتماعــی میــان کارگــر وه کار فرمــا و دولــت 
بــه خوبی صــورت گرفــت  بورســی شــدن، جوان گرایی و 
جوان ســازی مدیریتــی کشــور به خصــوص درمجموعه 
بــزرگ شســتا و همچنین شــفافیت و مبــارزه با فســاد از 
مهمترین اقدام ها و اتفاقات اجتماعی اســت که امسال 
در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه مرحلــه اجرا 
درآمد. ما بــه رغم برخی نگرانی از ســپردن امور اجرایی 
و مدیریتــی به نســل جــوان این تابــو را شکســتیم و  برای 
حضور و مشــارکت و نقش آفرینی جوانــان در مجموعه 
شــرکت ها و ســازمان های تابعــه فراهــم کردیــم چرا که 
معتقدم و بــاور دارم که توانایی، هوشــمندی، خالقیت، 
خطرپذیری و شــجاعت جوانــان در مســؤولیت پذیری، 
پیش برنده و راهگشاســت و ما در مسیر گام دوم انقالب 
قــرار گرفته ایم و باید این مســیر  را با قدرت و قوت بیشــتر 
ادامــه دهیم. دولت با توانمندســازی اقتصــادی و ایجاد 
اشــتغال روســتایی طــی ســال های اخیــر گام نوینــی در 
عمران و توســعه روســتایی برداشــته اســت. اشــتغال و 
کســب و کار روستایی، به مراتب ســرانه هزینه ای کمتری 
نســبت به کســب و کار در محیــط شــهری دارد و از طرفی 
مبارزه با محرومیت و کاهش فقر در خانوار های ساکن در 
روستا هزینه کمتر برای دولت خواهد داشت. لذا می توان 
گفت اشتغال و توجه به توسعه کسب وکارهای روستایی، 
البته با ایجاد زمینه برای به کارگیری ســرمایه های بخش 
عمومــی و تعاونی به عنوان یکــی از ارکان اصلی اقتصاد 
کشور، از جمله برنامه هایی بود که دولت تدبیر و امید در 
این حوزه در دســتور کار خود قــرار داد. ثمره این تالش ها 
را شــاید بتــوان در تصویــب قانــون حمایــت از توســعه و 
ایجاد اشــتغال در مناطق روستایی و عشایری با استفاده 
از منابــع صندوق توســعه ملی دید که بــا موافقت مقام 
معظم رهبری، به برداشــت معادل ریالــی ۱.۵ میلیارد 
دالر از منابع این صنــدوق و اجرای برنامه هایی انجامید 
کــه خوشــبختانه توانســت ســهم اشــتغال روســتایی را 
از اشــتغال جدیــد ســاالنه کشــور، از ۳ درصــد بــه حدود 
۲۹ درصــد برســاند.توجه و اهتمــام ویــژه بــه ظرفیــت 
 هــای بالقوه و گســترده حوزه تعــاون در ایجاد اشــتغال و 
کارآفرینــی و ســرمایه گذاری وحمایــت از تولیدکنندگان 
و افــراد مولــد در قالــب تأســیس و راه انــدازی تعاونی در 
اشــکال مختلــف از مهمتریــن برنامه هایی اســت که در 
ســال جاری انجام شــده اســت و با جرأت می توان گفت 
که پتانســیل و ظرفیت هــای تعاونی، این فضــا را فراهم 
می کند کــه در ریل اشــتغال زایی و رونق کســب و کار قرار 
گیرد واگر توانمندی ها و سرمایه ها و جذب نقدینگی های 
بخش خصوصی در تولید اشــتغال و کار آفرینی را به این 



دوازدهــم بهمــن ۱۳۹۹، درســت ۴۲ ســال پــس از 
فجــری در تاریخ مــردم ایران، هفته ســی و نهم پویش 
توســعه  در  فجــری  بــا  هفته_الف_ب_ایــران،  هــر 
زیرســاخت های اســتان کردســتان همراه شــده است. 
دوازده طرح صنعت آب و برق در روز دوازدهم بهمن 
در اســتان کردســتان و در محــدوده شهرســتان های 
ســنندج، ســقز، کامیــاران و مریــوان افتتاح می شــوند. 
شــماری از طرح های صنعت برق شامل بهره برداری 
از نیــروگاه مقیــاس کوچــک مریــوان و پســت های برق 
۶۳ و ۲۳۰ کیلوولــت در ســنندج، کامیــاران و مریــوان 
بــرای توســعه ارائــه خدمــات بــرق در ایــن اســتان بــه 
بهره بــرداری می رســند، امــا مهمتریــن اتفــاق در این 
هفته از پویش، آغاز بهره برداری از ســد رمشــت، شبکه 
آبیاری و زهکشی رمشــت- امیرآباد، آب اندازی شبکه 
آبیــاری و زهکشــی گاران، بهره بــرداری از تصفیه خانه 
آب و آبرسانی به سقز از ســد چراغ ویس و تصفیه خانه 

فاضالب کامیاران است.
ســد رمشــت در فاصلــه ســال های ۱۳۹۰ تــا ۱۳۹۸ 
بــا حجــم مخــزن ۵٫۸ میلیــون مترمکعــب بــا هــدف 
اشــتغال زایی، بهبود وضعیت آب زیرزمینی و شــرایط 
شهرســتان  محــدوده  در  منطقــه  مــردم  معیشــتی 
کامیاران ســاخته شده است. این سد آب ضروری برای 
اراضی به میزان ۵۰۰ هکتار در پایین دســت، آب شرب 
شهرســتان موچش و ضمن تأمین نیاز محیط  زیســتی 
رودخانــه را تنظیــم و تأمیــن می کنــد. اشــتغال زایی 
درزمینه هــای  ســد  ایــن  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
باغداری، کشــاورزی، دامداری و پرورش ماهی معادل 
هــزار و ۳۰۰ نفر در ســد و شــبکه اســت. شــبکه آبیاری و 
زهکشــی امیرآباد-رمشــت هم که در فاصله  سال های 
۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ ســاخته شــده ســبب بهبــود ۸۰۰ هکتار 

اراضی و توسعه ۳۴۲ هکتار دیگر می شود.
شــبکه آبیــاری و زهکشــی گاران هــم در محــدوده 
شهرســتان مریــوان قــرار دارد و در فاصلــه ســال های 
۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۹ بــا ســرمایه گذاری ۱۳۲ میلیــارد تومان 
در دســت احــداث بــوده اســت و هــزار و ۱۰۰ هکتــار را 
تحت پوشــش قــرار می دهد. هدف از ایــن طرح تأمین 
آب اراضــی کشــاورزان پایــاب ســد گاران بــه مســاحت 
کلــی ۴ هــزار و ۵۵۶ هکتــار اســت کــه در حــال حاضــر 
بخش هایــی از واحدهــای یــک و دو آن بــه مســاحت 
هزار و ۱۰۰ هکتار به بهره برداری می رســد. ســد گاران با 
مخــزن ۹۲ میلیــون مترمکعبی روی رودخانــه گاران از 
سرشــاخه های سد ســیروان احداث شده و به کمک آن 

۱۰۰ میلیون مترمکعب آب تنظیم می شود.
تصفیه خانه هــای آب و فاضــالب نیــز در ســقز و 
کامیاران به بهره برداری می رسد. احداث تصفیه خانه 
آب و آبرســانی بــه ســقز از ســد چراغ ویــس، در ســال 
۱۳۸۹ شــروع شــده و بعــد از ۱۰ ســال افتتاح می شــود. 
ظرفیت آبرســانی خط لولــه احداث شــده ۴۰۰ لیتر در 
ثانیــه اســت و تأمیــن بلندمــدت آب شــرب جمعیت 
۱۴۰ هــزار نفــری ســقز تا ســال ۱۴۲۵ را انجــام می دهد. 
تصفیه خانه فاضالب کامیــاران هم با ظرفیت ۱۲ هزار 
و ۸۴۰ مترمکعــب در شــبانه روز، فاضالب جمع آوری 
شده از شــبکه ای به طول ۸۰ کیلومتر را تصفیه می کند. 
ایــن تصفیه خانــه فاضــالب جمعیت ۸۷ هــزار نفر در 

کامیاران را تصفیه کرده و پســاب دارای کیفیت منطبق 
بــر اســتانداردهای ســازمان حفاظت محیط زیســت را 

تولید می کند.
اگرچــه کردســتان در هفتــه ســی و نهــم پویــش از 
نظــر طرح هــای صنعــت آب و با هدف گذاری توســعه 
امکانــات معیشــتی و اشــتغال زایی بــارز اســت، امــا 
در  مگاواتــی   ۱۴ کوچــک  مقیــاس  نیــروگاه  احــداث 
شهرســتان مریوان نیز به جهات مختلف حائز اهمیت 
اســت. ایــن نیروگاه توســط بخــش خصوصــی احداث 
می شــود و برق مورد نیاز توسعه صنعتی منطقه را نیز 
تأمیــن می کند. ایــن گونــه نیروگاه ها به لحــاظ کوچک 
بودن در نزدیکی محل مصرف برق ســاخته می شــوند 
و بــه همین علــت هزینه انتقــال برق در مســافت های 
طوالنــی بــرای آن هــا وجــود نــدارد. راندمــان تولیــد 
موتورهای گازســوز این نیروگاه نیز ۵۶٫۲ درصد اســت. 
تأمیــن بــرق از این نیــروگاه بــرای مصــارف گلخانه ای 
امکان توسعه تأسیســات تولیدی کشاورزی گلخانه ای 
در ســطح ۵۰ نفر ایجــاد می کند. این نــوع نیروگاه های 
مقیــاس کوچــک به لحــاظ پراکنــده بــودن و اثــر آن بر 
بهبــود پدافنــد غیرعامــل و کاهــش آالیندگی ناشــی از 

سوخت های مایع نیز اهمیت دارند.
ســایر تأسیســات برقــی کــه در اســتان کردســتان به 
بهره بــرداری می رســند همچنیــن ضمــن بــاال بــردن 
قابلیــت اطمینان شــبکه برق، کاهش تلفــات و جبران 
افت ولتاژ، تعدادی اشتغال زایی مستقیم فراهم کرده 
و به صورت غیرمستقیم این امکان را فراهم می کند که 
توســعه تأسیســات صنعتی و احــداث تجهیزات برقی 
الزم برای توســعه آبیاری برای باغداری و آبزی پروری 
در منطقــه صــورت گیــرد. ایــن دســتاورد باالخــص بــا 
توجــه بــه بیــکاری در منطقــه و توأمان وجــود ظرفیت 
تولیــد بــه مقصــد صــادرات در منطقــه مرزی با کشــور 
عراق حائز اهمیت اســت. وجود ظرفیت های طبیعی 
توســعه گردشــگری در منطقــه و ضــرورت بــرق برای 
ایجاد زیرســاخت های گردشــگری، وجه دیگــری از اثر 
غیرمســتقیم تأسیســات برقی ایجاد شــده در توســعه 

منطقه است.
هفتــه ســی و نهم پویــش همچنیــن شــاهد افتتاح 
رســمی واحــد شــماره ۳ بخــش بخــار ســیکل ترکیبی 
نیــروگاه شــیروان در اســتان خراســان شــمالی نیــز 
هســتیم. ایــن طرح کــه با هزینــه ۴ هــزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومــان در فاصلــه  ســال های ۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۹ ســاخته 
شــده، ظرفیــت ۱۶۰ مــگاوات را بــه نیروگاه شــیروان و 
کل صنعــت بــرق کشــور می افزاید. تأمین بــرق برای 
توســعه اقتصادی در منطقه، افزایــش ظرفیت تولید 
شــبکه نیروگاه هــای کشــور و بهبــود پایــداری تأمیــن 
برق در کشــور از جمله دســتاوردهای واحد شــماره ۳ 

نیروگاه شیروان است.
طرح های هفته ســی و نهم پویش هــر هفته-الف-

ب-ایران با ارزش سرمایه گذاری ۴ هزار و ۷۷۶ میلیارد 
تومــان، نقطه شــروع دلپذیری برای مردم کردســتان، 
خراســان شمالی و همه ایرانیان در آغازین روز از چهل 
 و دومین ســالگرد انقالب اســالمی ایران اســت. فجری 
در کردســتان را در آغاز دهه فجر چهل  و سوم، شادمانه 

گرامی می داریم.



در آســتانه سده چهاردهم قرار داریم و انقالب اسالمی ٤ دهه از دوران تثبیت خود را 
ســپری کرده اســت. اگر بخواهیم با معیارهای مختلف، در صنعــت، رفاه، ارتباطات، 
ســالمت، قدرت دفاعــی، فناوری، توانمنــدی علمی و... وضعیت امــروز جامعه را با 
ســال های قبــل از انقــالب مقایســه کنیــم؛ در شــاخص های فراوانی شــاهد پیشــرفت 
قابل توجه خواهیم بود. البته این پیشــرفت اختصاص به ایران ندارد و در بســیاری از 
کشورهای جهان و منطقه نیز رخ داده است، اما جوامع زیادی نیز همچنان با مشکالت 
بیــش از ما دســت به گریباننــد. بنابراین نمی توان و نباید همر اســتا با ســیاه نمایی که 
توسط رســانه های بیگانه یا محافل خاصی در کشور صورت می گیرد، انقالب اسالمی 
را بدون دســتاورد یا با دســتاوردهای ناچیز معرفی کرد و حاصل انقالب را برای ایران 
نادیده انگاشــت. در جهت مقابل نیز نمی توان همچون برخی دستگاه ها و مسؤولین 
کــه کاســتی ها را نادیده می گیرنــد و مشــکالت را فرافکنی می کنند تا بــه گمان خود از 
انقــالب دفاع کنند؛ ســفیدنمایی کــرد. واقع نگــری و عمل گرایی ایجــاب می کند که با 
آسیب شناســی وضعیت امروز جامعه و عملکرد مســؤوالن به سوی کاهش آسیب ها 
گام برداریــم و تــاب آوری انقالب و ایــران را در برابر تهدیدات افزایــش دهیم. بر این 

اساس و در این فرصت کوتاه به دو آسیب مهم اشاره می کنم:
آسیب نخست در عدم تناسب شعارها و اهداف انقالب با واقعیات و محدودیت ها 
و الزامات کشــور اســت. هر کشــوری در جهان، قــدرت ملی، منابــع و امکانات محدود 
و مشــخصی دارد و اگــر اهــداف و راهبــرد خــود را واقع گرایانــه و مطابــق ایــن اهداف 
تعییــن نکنــد، طبعــاً نه تنهــا قادر به تحقــق آن اهــداف آرمانی نخواهد بــود، بلکه با 
مصــرف منابــع و افزایش هزینه ها شــاهد افــت و کاهش قدرت ملــی خواهد بود. این 
قاعده مختص ایران و جامعه ما نیســت، بلکه شــامل هر کشــور و سرزمینی در جهان 
می شــود. یکــی از آســیب هایی کــه در انقالب اســالمی شــاهد آن بودیــم، آرمانگرایی 
برخــی از شــخصیت ها و مســؤوالن بــود که موجب می گردیــد تــا از واقع گرایی فاصله 
بگیرند و منابع کشور را در اولویت ها مصرف نکنند. نمونه ای از این موضوع مخالفت 
دلواپســان وقــت از دو جنــاح چــپ و راســت با احــداث متــرو در اوایل انقــالب بود که 
می گفتند مترو کاالیی لوکس اســت و باید بودجه مترو صرف توســعه روســتاها شــود 
و عمــاًل چندین ســال فعالیت مترو را متوقف کردنــد. در نهایت هم با تالش آیت اهللا 
هاشــمی رفســنجانی و خواندن خطبه مترو در نماز جمعه تهــران و همچنین حضور 
یافتن ایشــان در جلسه هیأت دولت، ساخت مترو در سال ۱۳٦٥ بدون بودجه دولت 
تصویب شد. تسخیر سفارت عربستان توسط نیروهای انقالبی و دلواپس در اعتراض 
بــه اعــدام شــیخ نمــر نمونه ای دیگر این مســأله بــود که با انتقــاد و تذکر جــدی رهبر 
انقالب مواجه شد. در مجموع می توان گفت آرمانگرایی که صفتی مثبت و مورد نیاز 
برای جوانان پرشــور در تفکر و رشد است، نباید با واقع گرایی در صحنه عمل و توسط 
دســتگاه های مســؤول تزاحم و تناقض پیدا کند؛ چرا که این تناقض موجب تضعیف 
همان آرمان ها نیز خواهد شد. نکته دوم، اعتقاد به مردم ساالری و پذیرش پیامدهای 
آن اســت. از ابتــدای انقالب، یکــی از چالش ها تفــاوت فرد مطلوب برخــی از افراد با 
فرد مقبول جامعه بود. چالشی که در انتخاب سه رئیس جمهور یعنی شهید رجایی، 
آیت اهللا خامنه ای و آیت اهللا هاشمی رخ نداد، اما در سایر دوره های ریاست جمهوری 
کم و بیش شــاهد آن بودیم. نگاه آیت اهللا هاشــمی به این موضوع انتخاب بر اســاس 
مردم ســاالری بود. ایشــان بارها در جلســات خصوصی و ســخنان رسمی و غیررسمی 
ایــن بحث را طرح کردند که نظام باید بین مشــارکت بــاال و پیروزی گزینه مطلوب در 
صندوق هــای رأی یــک گزینه را انتخــاب کند. اگر بر گزینه مطلوب اصــرار داریم نباید 
به دنبــال مشــارکت باال باشــیم چــرا که مشــارکت باال وقتی شــکل می گیرد کــه برنده 
انتخابــات از پیــش معلوم نباشــد و گروه هایی از جامعه بخواهند که ســلیقه متفاوتی 
در مدیریت حاکم شــود. در مقاطع حساســی نظیر انتخابات دوم خرداد ۱۳۷٦، رهبر 
انقالب بین این دو گزینه، مشــارکت باال و انتخابات پرشــور را برگزیده اســت و نتیجه 
آن را در تقویــت ارکان و تعمیــق ریشــه های نظــام در جامعــه مشــاهده کرده ایم، اما 
بــاز هــم گروه هایی هســتند که به دنبال گزینــه مطلوب ولو به قیمت انتخابات ســرد و 
با مشــارکت پایین نظیر انتخابات اخیر مجلس هســتند که طبیعتاً در این شــرایط که 
امریکا به عنوان حریف اول جمهوری اســالمی در جهان، پرشورترین انتخابات تاریخ 
خود را پشــت سرگذاشته اســت، برگزاری سردترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ 
انقالب، می تواند پیامدهای منفی در قدرت ملی ایران در برابر امریکا داشته باشد و از 
این رو تداوم راهبرد رهبر انقالب مبنی بر برگزاری انتخابات پرشور ریاست جمهوری 

باید از سوی مسؤوالن مربوطه مدنظر قرار گیرد.



شکاف بین نسلی از موضوعات مهمی است که 
متخصصــان علــوم  اجتماعــی و روانشناســی و 
علوم تربیتی همواره به آن توجه داشــته اند. این انتظار 
که نســل جدیــد بــه پدیده هــای تاریخی مانند کســانی 
بنگــرد کــه خــود در زمــان وقــوع آن حضور داشــته اند، 
امــری محــال و ناشــدنی اســت. زیــرا جهــان زیســته 
انســان ها و تغییــرات فرهنگــی و اجتماعــی در طــول 
زمــان، تأثیــر عمیقی بر نــگاه و قضــاوت افــراد خواهد 
داشــت. امام علــی(ع) در این زمینه فرمود: ال تقســروا 
اوالدکــم علــی آدابکــم، فانهــم مخلوقون لزمــان غیر 
زمانکــم؛ یعنــی «فرزندانتــان را بــه اخــالق (فرهنگ) 
خودتــان مقید نکنید؛ زیــرا آنان در زمانی غیــر از زمان 

شما آفریده شده اند.»
امــروز یکی از پرســش های مشــترک بســیاری از 
نخبگان و کارشناســان این اســت که ارزش های 
سیاســی و مذهبــی برآمــده از انقالب اســالمی چگونه 
باید به نسل چهارم انقالب منتقل شود و برای وفاداری 
و التــزام آنــان چــه باید کرد؟ بدیهی اســت پیــش از هر 
اقدامــی بایــد نخســت تعریفــی روشــن و بــه دور از 
و  اهــداف  از  گروهــی  منافــع  و  جناحــی  تعصبــات 
آرمان هــای انقالب اســالمی ارائــه داد و ثانیاً شــناختی 

واقعی و نه متوهمانه از نسل چهارم به دست آورد.
متأســفانه جامعــه مــا امــروز در هــر دو بخــش گرفتار 
انــواع نگاه هــای ســلیقه ای و غیرواقع بینانــه اســت. 
نســل چهــارم انقــالب در دورانــی پــرورش و آموزش 
دیده اســت کــه کشــور از فضای حماســی و شــورانگیز 
ســال های نخســت انقالب دور شــده و شــاهد فضایی 
چنــد قطبی و بعضــًا واگــرا و دافعه  برانگیــز در برخی 
حوزه هــای سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی اســت. 
عدم دسترســی عادالنه بــه امکانات، وجــود تبعیض 
در توزیــع فرصت هــا، نابرابــری در کســب امکانــات، 
تنش های اجتماعی که مســتقیم و غیرمستقیم ریشه 
در نابرابری و بی عدالتی اقتصادی دارد، تناقض های 
آشــکار میــان شــعارهای رســمی و روندهــای جــاری 
در جامعــه، وجــود رابطــه عکــس در میــزان تــالش و 
بهره منــدی، تفــاوت بین بخشــی از الگوهای رســمی 
زیســت اجتماعی و الگوهــای مورد نظر نســل جدید، 
موجب می شــود نسل جدید مســلط به برداشت های 
عمومی و دریافت های شــخصی از جامعه، به ادراک 
و اســتنباطی دســت یابد که او را ناگزیر به موضع گیری 

و گاهــی واکنــش می کنــد. اگــر ایــن ویژگی هــای نســل 
چهــارم را در بســتر تحــوالت و دگرگونی هایی که تمام 
جمعــی  و  خانوادگــی  فــردی،  زیســت  عرصه هــای 
انســان امــروز را فــارغ از جغرافیــای ســکونتش در بــر 
گرفتــه اســت، هم زمــان و بــه دور از بخشــی نگری ها و 
تمایــالت شــخصی، گروهی و جناحی مــورد ارزیابی و 
بررســی قرار دهیــم، به نتایجی دســت خواهیم یافت 
که در شناخت نسل چهارم و نزدیک شدن به آن مؤثر 

خواهد بود.
انقالب اسالمی ایران به دلیل ویژگی های بسیار 
و ابعاد کامــاًل منحصر به فرد، از مصادیق دقیق 
«انقالب» است که دگرگونی های اساسی آن، جامعه را 
به دو دوران عمیقاً متفاوت تقسیم نمود. بروز وقایعی 
همچون جنــگ تحمیلی و اقدامات نیروهای سیاســی 
برانــداز در ابتــدای انقالب، این تحــوالت را دچار عمق 
بیشــتر نمود و در عین حال به کمرنگ شــدن بخشی از 
مطالبــات اصلــی انقــالب منجر شــد؛ به عنــوان نمونه 
جنگ تحمیلی و ظلم نسبتاً یکپارچه بین المللی علیه 
ایران و به طور مشــخص انقالب بزرگ و اسالمی مردم 
ایــران به رهبــری امــام خمینــی(ره)، بخــش بزرگی از 
خواســته های نسل انقالب در ایجاد تعادل و برابری در 
دسترسی به عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 
فرآیند هــای  در  تمرکززدایــی  بــرای  کوشــش 
تصمیم ســازی و تصمیم گیــری و اجــرا را دچــار تأخیر 
طوالنی نمود؛ تأخیری که برای نسل انقالب قابل فهم 
و توجیــه بود؛ اما پس از ســال های طوالنی، امروز نســل 
چهــارم در مواجهــه بــا همــان خواســته ها بــا تفاســیر 
توجیهــات  و  نامأنــوس  بعضــاً  و  ســلیقه ای 
خودمعیارپندارانه شــخصی، گروهی و جناحی مواجه 

شده است.
پرداختن به مصادیق ایــن وضعیت از حوصله 
یک یادداشــت کوتاه خارج اســت؛ امــا باید باور 
کنیم گام نخســت در تعامل با نســل چهارم انقالب که 
از هوش و ســواد و دقت و آینده نگری فراوانی برخوردار 
است، ابتدا شــناخت درست آن و به رسمیت شناختن 
مطالباتــش و در گام بعــدی پذیــرش اشــتباهات و 
بازگشــت منصفانــه و بــه دور از تعصــب سیاســی و 
جناحــی به آرمان های انقالب و عهــد دیرین با مردم و 
اصــالح خطاهاســت. شــاید از ایــن رهیافــت بتــوان تا 

اندازه ای به ترمیم شکاف بین نسلی کمک نمود.



اولین دســتاوردی که انقالب اســالمی برای کشــور 
ایــران در پی داشــت مبتنی بــر شــعارهای انقالبیون 
«استقالل و آزادی» به معنای واقعی کلمه بود. البته 
مشــخص اســت کــه آزادی ای کــه با انقالب اســالمی 
تحقــق یافت، آزادی بــه معنای بی بنــد و باری نبود، 
بلکــه آنچــه در دنیا به عنــوان آزادی سیاســی مطرح 
اســت و اســتقالل هم به معنای اســتقالل عملی بود 
و نــه اســتقالل ظاهری کــه در برخی کشــورها شــاهد 
آن هســتیم؛ کشــورهایی که ظاهراً اســتقالل دارند اما 
عالی ترین مقام سیاسی شان نمی داند که آیا فردا هم 
امریکایی ها اجازه خواهند داد که او بر مســند باشد یا 
تغییــرش خواهنــد داد و بــه همین دلیــل این حق را 
بــه خــود نمی دهند کــه چیــزی خالف سیاســت های 
ابرقدرت ها بر زبان جاری کنند. البته این وضعی بود 
کــه در دوران پهلــوی هم بر ایران حاکمیت داشــت و 
این گونه بود که وقتی امریکا خواســتار تصویب قانون 
کاپیتوالســیون در ایــران شــد، شــاه پهلــوی نــه تنها با 
آن مخالفــت نکــرد بلکــه از آن حمایت کــرد. تا آنجا 
که می گویند برای تصویب کاپیتوالســیون نمایندگان 
مجلس ســنا را در ایام تعطیالت تابستانی شان برای 
تشــکیل جلســه احضار کردند و با برگزاری جلســه ای 
شــبانه آن را پیــش از تصویــب در مجلــس شــورای 
ملی در ســنا به تصویب رســاندند. به همین دلیل به 
یقین باید اســتقالل و آزادی را از دســتاوردهای مهم 
انقالب دانست. دســتاورد دیگر، جهش علمی است 
که پس از پیروزی انقالب اســالمی و به خصوص پس 
 از پایــان دفــاع مقــدس پدیــدار شــد. یــک زمانــی در 
ســال ۱۳۲۸ ســپهبد رزم آرا به عنوان نخســت وزیر در 
واکنش به تالش برای ملی شــدن صنعت نفت گفته 
بــود که «ما که یک لولهنــگ (آفتابه) هم نمی توانیم 
بســازیم چطــور می خواهیــم صنعت نفــت را ملی و 
پاالیشــگاه را اداره کنیم»، انگلیسی ها هم گفته بودند 
کــه اگــر مــا از ایران برویــم، آبــادان در خاموشــی فرو 
خواهــد رفــت. البته درهمان ســال ها هــم نفت ملی 
شــد و نه آبادان در تاریکی رفت و نه پاالیشــگاه از کار 
بازمانــد. این نشــان می داد که ما تــوان بالقوه را برای 
پیشــرفت علمی داشــتیم، اما چنان که باید آن توان 
بالفعل نشــده بود. بعد از پیروزی انقالب اســالمی و 
به خصــوص در دهه هــای اخیر با توصیه های شــدید 
و اکیــد رهبــر معظم انقــالب بر توســعه علمی ما در 

ایــن زمینــه رشــد چشــمگیری داشــتیم و در خیلی از 
فناوری هــای پیشــرفته دنیا اگــر در میان چهار کشــور 
اول نباشــیم حتمــاً در شــمار ۱۰ کشــور برتــر دنیا قرار 
داریــم. این جهش علمــی خود می تواند زمینه ســاز 
توســعه و پیشــرفت در بســیاری از زمینه هــای دیگــر 
باشــد و به همین دلیل هم دشــمنانی سعی دارند تا 
مــا را با تحریم از پیشــرفت بــاز بدارند. تــا آنجا که ما 
کتابخانه هــای  از مقــاالت علمــی در  اســتفاده  را در 
دنیــا تحریــم کرده انــد. جز ایــن دو، بی شــک باید به 
دستاوردهای دیگری همچون توسعه صنایع نظامی 
و موشــکی و تقویــت تــوان دفاعــی کشــور و امنیــت 
اجتماعی اشاره کرد؛ دستاوردهایی که سبب شده در 
این شــرایط متالطم خاورمیانه، کشــور ایران از حیث 
امنیــت داخلی و خارجی در شــرایطی باشــد که برای 
بســیاری از کشــورهای پیرامونــی اش غبطــه برانگیــز 

است.
امــا انقــالب اســالمی با وجــود همه این ثمــرات با 
آســیب هایی نیز مواجه بوده اســت. نخستین آسیب 
مهــم بــه بــاورم رســوخ نوعــی غربگرایــی لیبرالــی و 
ســکوالر اســت که ســبب می شــود ما هویت مســتقل 
خودمــان را از دســت بدهیم. این در حالی اســت که 
لیبرالیســم و فردگرایی برآمده از آن و فقدان عدالت 
مشکل ســاز  غربــی  کشــورهای  خــود  در  اجتماعــی 
ایــن غربگرایــی آســیب های فرعــی را  شــده اســت. 
نیــز بــر جامعــه مترتب می ســازد، زیــرا به دنبــال آن 
میلیــاردی  اختالس هــای  کــه  کســانی  قارون گرایــی 
می کنند و اشرافی گرایی کسانی که در سطوح پایین تر 
تــالش می کنند فراتر از توان روزی حالل خود زندگی 
کننــد جامعه را تهدیــد می کند و آن را بــه جامعه ای 
چندقطبــی و طبقاتــی تبدیــل می کنــد. ایــن آســیبی 
اســت که عالوه بر به جا گذاشــتن تأثیرات مخرب در 
اقتصــاد و سیاســت، فرهنــگ چند هزار ســاله ایران و 
هویت ملی و مذهبــی مردمش را نیز تهدید می کند. 
آســیب دیگری که روند حرکت انقالب اسالمی ایران 
را تهدیــد می کند، کــم توجهی به عدالــت اجتماعی 
اســت. متأســفانه ما از عدالت محوری که در روزهای 
انقالب و ســال های اولیه پس از پیــروزی مطرح بود، 
فاصلــه گرفته ایم و کم کردن از ایــن فاصله ضرورت 
اجتناب ناپذیــر بــرای حفظ نظــام برآمــده از انقالب 

اسالمی است.



هرکــس را خاطرنشــان کــرده و در تأکیــد بــر انتقــاد 
این گونــه آمده اســت: «حــق را از اهل باطــل بگیرید 
و باطــل را از اهــل حــق نگیریــد و همیشــه نقدکننده 
ســخن باشــید ســره آن را از ناسره تشــخیص دهید.» 

(محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج ۲، ص ۹٦)
بر این اســاس، شــناخت اموِر صحیــح و فهم و درک 
گزاره هــای خــوب و بــد و تمییــز آنهــا از یکدیگــر، در 
مقولــه «نقــد» داخــل خواهد بــود. گرچه بــا توجه به 
«کارکــرد و غایــت انتقاد» بایــد گفت، یافتــن عیب و 
آشــکار کردن آن، از مؤلفه های اساسی مفهوم انتقاد 
محســوب شــده و عیب جویــی از معانــی واژه انتقــاد 
برشــمرده شــده اســت چــه آنکــه انتقــاد در فرهنگ 
لغــت به معنــای آشــکار کردن عیب شــعر بــر قائل 
واژه  جدیــد،  ویرایــش  دهخــدا  (فرهنــگ  آمــده  آن 
انتقــاد، ص ۲۹٦٥) و در برخــی روایــات نیــز، معادل 

خرده گیری انگاشته شده است.
 

جدا از آنکه انتقاد در راســتای اصالح امور و نه 
خرده گیــری و انتقام گیــری، مــورد ارزیابی قرار 
می گیرد و از این روی، مورد تأیید عقل اســت، 
در روایات بســیاری نیز بر ضرورت انتقاد تأکید شده که 
برخــی از آنهــا ناظر به ادلــه «امر به معــروف و نهی از 
منکر» اســت، برخی ناظر به عنــوان «نصیحت به ائمه 
بــه مقولــه «انتقــاد»  مســلمین» و برخــی دیگــر هــم 
عنایــت دارد. گرچــه ذکر همه این مــوارد را می توان به 
نظــام  کارگــزاران  پاســخگویی  مطلوبیــت  و  امــکان 
اســالمی در خصــوص رفتارهــای حکومتــی برشــمرد، 
بلکــه عنــوان «مســؤولیت» و «مســؤولیت پذیری» کــه 
بــرای کارگــزاران حکومــت، در نظــر گرفته می شــود به 
معنای پاســخگو بــودن در قبال مناصب خویش، مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
 

قالــب  در  کارگــزاران  از  مــردم  انتقــاد  حــق 
خیرخواهی و نه اغراض شخصی یا انتقام، از 
امــام  حضــرت  ســوی  از  کــه  اســت  امــوری 

خمینی(ره) مورد تأکید قرارگرفته است.
 ایشــان بــر همین اســاس، انتقــاد را «عطیــه الهی» 
دانســته و از منتقــدان می خواســتند کــه بــه قصــد 
اصــالح و به صــورت برادرانه بــه انتقاد از مســؤوالن 
جامعــه بپردازنــد، (امــام خمینــی، صحیفــه امام، 
و  انتقام گیــرى  و  عیب جویــی  از  و   (٤۰۱ ص   ،۱٤ ج 
تالش بــراى خارج کــردن رقیب از صحنه سیاســی، 
بپرهیزنــد. (امام خمینی، صحیفــه امام، ج ۱۹، ص 

۳٦۳ ـ ۳٦۲)
اصــل  اینکــه  ضمــن  خمینــی(ره)  امــام  حضــرت   
انتقــاد را بــه جهــت اصــالح و رفــع نواقــص و عیوب 
الزم برشــمرده اســت، آن را ضامــن رفــع اســتبداد و 
حضــور مردم در عرصه اصالح امور می داند: «انتقاد 
براى ســاختن، بــراى اصالح امور الزم اســت.» (امام 
خمینــی، صحیفــه امــام، ج ۱٤، ص ۳٦٦) «انتقادها 
باید بشــود، زیــرا تا انتقاد نشــود، اصالح نمی شــود... 
چون ســر تا پاى انسان عیب است و باید این عیب ها 
را انتقاد کرد تا جامعه اصالح شــود.» (امام خمینی، 

صحیفه امام، ج ۱٤، ص ٤۰۱)

«مکاســب  کتــاب  در  خمینــی(ره)  امــام    
مســأله  بــه  را  خاصــی  بخــش  محرمــه» 
از  برخــی  و  داده  اختصــاص  «نصیحــت» 
روایات باب نصیحت را مورد عنایت قرار داده است. 
(امام خمینی، المکاسب المحرمه، ص ٤٤۰ ـ ٤۳۸)

ایشــان در حدود بیســت و پنج بار به روایت معروف 
«کلکم راع و کلکم مســؤول» استناد کرده و براساس 
بــرای  کارگــزاران  و  مــردم  دوجانبــه  مســؤولیت  آن 
جلوگیــری از انحراف هــا را خاطرنشــان کــرده اســت: 
«همــه مــا مســؤولیم، نــه مســؤول کار خودمــان، مــا 
مســؤول کارهاى دیگران هم هســتیم، مسؤولیت من 
هم گردن شماست، اگر من پایم را کج گذاشتم شما 
مســؤولید اگر نگوییــد چرا پایت را کج گذاشــتی، باید 
هجوم کنید نهی کنید» (امام خمینی، صحیفه امام، 

ج ۸، ص ٤۸۷)
 

امــام خمینی(ره) پیش از تبعیــد و در زمانی 
که هنــوز مقتضای قیام فراهم نبوده و دولت 
وقــت را تــا حّدی قابــل اصالح می دانســتند، 
درخصوص قضیه تصویب نامه انجمن های ایالتی و 
والیتــی، هنگامــی کــه رژیــم شــاه عقــب نشســت و 
تصویب نامه مزبور را لغو کرد، در سخنانی خطاب به 
روحانیــت ضمــن اینکــه بــر مقولــه نصیحــت تأکید 
کردند، آن را از جمله فرایض برشــمرده و ترک آن را 
از جملــه کبائــر برشــمردند. گرچــه براســاِس گفتــه 
ایشان، نصیحت به معنای ناسزا و کلمات ناشایست 
نبــوده، بلکه نقد بــه ارکان قدرت در راســتای اصالح 
وضع موجود اســت: «حق اینکه به دولت ناسزا گفته 
شود، نیست. شما بزرگ تر از این هستید که حرفی که 
مناســب شــما نیســت، بزنید... نصیحــت از واجبات 
اســت، ترکش شاید از کبائر باشد، از شاه گرفته تا این 
آقایــان تا آخــر مملکت، همه را بایــد علما نصیحت 

کنند.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۲۱)
از همیــن روی ایشــان ضمــن اینکــه عیــب و اشــتباه را 
از لــوازم انســان ها دانســته و هیــچ فــردی را از اشــتباه 
مبــرا نمی دانــد، بر ضــرورت انتقــاد به جهــت اصالح 
تأکیــد ورزیده و در مــوارد متعدد بحث انتقــاد را مورد 
توجــه قرار داده و کیفیت آن را برای مردم و مســؤوالن 
خاطرنشــان کرده است: «ســر تا پاى انسان عیب است 
و بایــد ایــن عیب ها را گفــت و انتقادات را؛ بــراى اینکه 
اصالح بشــود جامعه.» (امام خمینــی، صحیفه امام، 

ج ۱٤، ص ٤۰۱)
«انتقــاد ســازنده معنایــش مخالفت نبــوده... انتقاد 
بجا و سازنده باعث رشــد جامعه می شود؛ انتقاد اگر 
به حق باشــد، موجــب هدایت... می شــود. هیچ کس 
ببینــد.»  انتقــاد  از  مبــراى  و  مطلــق  را  خــود  نبایــد 

(امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۱۷۹)
طبیعی است بر این اساس، انسان های خودساخته و 
افرادی که بر هدایت و ســعادت خود و جامعه تأکید 
می ورزنــد از انتقــاد روی بــر نتافتــه و از آن اســتقبال 
می نمایند: «اگر انســان خودش را ســاخته بود، هیچ 
بــدش نمی آمد که یــک رعیتی هم بــه او انتقاد کند، 
اصــاًل بــدش نمی آمــد، از انتقــاد بــدش نمی آمــد.» 

(امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۱۹۸)

نظام سیاسی اسالم در راستای حق محوری و 
قانون مداری، حق انتقــاد مردم از حاکمان و 
پاســخ به انتقاد آنان را به رسمیت شناخته و 
بــه هیچ وجــه حاکمــان را به خاطــر کارگــزاری نظــام 
اســالمی، فراتر از قانون و غیرپاسخگو معرفی نکرده 
است. نمونه های پر تعدادی از تاریخ و سیره عملی و 
امــام  و  علــی(ع)  امــام  اکــرم(ص)،  پیامبــر  قولــی 
حســن(ع) بــر ایــن امــر داللــت دارد. حتــی برخی از 
خلفــای صدر اســالم نیــز تابع این ســنت ثابت نبوی 
بودند و بدان عمل می کردند. (سیدعلی شهرستانی، 

وضوء النبی، ج ۱، ص ۱۰٥)
عنصــر «انتقاد» که به «بیرون کردن درم هاى ناســره 
از میان درم ها، آشــکار کردن عیِب شــعر بر قائل آن، 
کاه از دانــه جدا کردن» (لغــت نامه دهخدا، ویرایش 
جدیــد، ج ۲، ص ۲۹٦٥) معنــا شــده اســت، یافتــن 
عیــب و آشــکار ســاختن آن و بیان مطالب درســت و 
تشــخیص آن از نادرســت را مّدنظــر قــرار می دهد و 
در روایات اســالمی، پذیرش انتقاِد مناســب از ســوی 

 «حق انتقاد مردم از حاکمان»
 از نگاه رهبر و نظریه پرداز
 انقالب اسالمی ایران



انقــالب اســالمی مــردم ایــران آغاز ٤۳ ســالگی خــود را در حالی به جشــن 
می نشــیند که از همان روزهای ابتدایی، دشــمنان این انقالب و ملت شمارش 
معکوس برای شکســت آن را کلید زده و پایانش را نوید می دادند. این دوگانه 
اکنون در صحنه جهانی معنایی نمی دهد جز تنومندتر شدن پیکره و عمیق تر 
شدن ریشه های این تحول بزرگ. تحولی که نه تنها علی رغم تالش های بسیار 
متوقــف نشــد، بلکه آثــار و تبعــات آن اکنون فراتــر از مرزهای ایــران هم قابل 

مشاهده است.
در تمــام عمــر ٤۳ ســاله انقالب اســالمی ایــران می توان بــا قاطعیت تمام 
بــه اســتمرار یک اصل بنیادین اشــاره کرد؛ اینکــه در طول این ســال ها ما هیچ 
توفیقی به دست نیاوردیم مگر با اعتماد و تکیه به آحاد ملت و هیچ ضربه ای 
نخوردیــم مگر آنکه در پــس آن اهمال و غفلت از نقــش اثربخش ملت دیده 
شود. مثال پیروزی ها و توفیقات این انقالب، خصوصًا در یک دهه اول استقرار 
آن بــر پایــه اعتمــاد و اتکا بــه مردم تاکنــون بارهــا و بارها روایت شــده، اما این 
مســأله آنقدر حیاتی و اساســی اســت که به نظر نمی رســد تکرار این روایت ها، 
کار زایدی باشد، خصوصاً اینکه متأسفانه در سال های اخیر شاهد ضعف هایی 

عمده از این نظر در کشور هستیم.
هیــچ عقــل ســلیمی در ایــن موضــوع شــک ندارد که پشــت ســر گذاشــتن 
بحران هایــی نظیــر ترورهــای پر تعداد، دسیســه های دشــمنان خارجــی برای 
سرنگونی نظام، ۸ سال جنگ تحمیلی، مشکالت عدیده اقتصادی در داخل و 
نظایر متعدد این مسائل در دهه اول انقالب و نمونه های دیگری در دهه های 
بعــدی جز با رجوع مســتقیم بــه مردم و مشــارکت عمومی ملــت امکان پذیر 
نبــود. در طرف مقابل هم باید به مســائلی مانند مفاســد و ســوء مدیریت های 
بعــدی، نارضایتی بابت برخی تصمیمات و آثار آنها و مســائلی از این دســت 
اشــاره کــرد که ریشــه همــه آنهــا در کاســتن از نقش مــردم و افــکار عمومی در 
فرآیند تصمیم گیری هاســت. واضح اســت که اگر مسأله «شفافیت» و اولویت 
دادن به «منافع عمومی» در رأس مشــغله های نظام حکمرانی ما بود، امروز 
بخش زیادی از مفاســد موجود را شــاهد نبودیم. یا به همین ترتیب اگر داوری 
مردم در قبال عملکرد مســؤوالن در چارچوب یــک نظام انتخاباتی حداکثری 
انجام می گرفت و شایسته ســاالری واقعی در کشــور حاکم می شــد، بســیاری از 

سوء مدیریت ها اساساً امکان ظهور و بروز پیدا نمی کردند.
امروز پس از ٤۲ ســال انباشــت تجربه به طور قطع نظام جمهوری اســالمی 
ایران بســیار قوی تر از دهه اول انقالب اســت. توانمندی های فنی و تکنولوژیک 
مــا درزمینه هــای مختلف و خصوصــاً نظامی به هیچ عنوان بــا آن دوران قابل 
قیــاس نیســت. به همین نســبت نفوذ و قــدرت ما در منطقه نیــز دچار تحولی 

بسیار بزرگ شده است. 
بــا ایــن توصیف، وقتی این کشــور در شــرایط نســبتاً متزلزل پــس از انقالب 
توانســت بــا تمــام کاســتی ها و مشــکالت آن روز، یــک دهــه بحــران کامــل را 
البتــه ناعادالنه تریــن و  بــا موفقیــت پشــت ســر بگــذارد و از طوالنی تریــن و 
نامتوازن تریــن جنــگ کالســیک قرن به ســالمت بگــذرد، اکنون نبایــد در قبال 
تهدیدات مشابه نگرانی چندانی داشته باشد. ما از این لحاظ در شرایط حاضر 
در یک وضعیت استوار و مسلط قرار داریم و روز به روز مستحکم تر می شویم.

نکتــه امــا این اســت که بپذیریــم نقاط آســیب پذیر مــا هم اکنــون در حوزه 
ســرمایه اجتماعی و روابط حاکمیت-ملت فعال هســتند. نقاطی که حمالت 
رســانه ای و تبلیغاتی دشــمنان نیز به دنبــال تقویت و تحریــک دوچندان آنها 
می باشــند. ما امروز در آســتانه ٤۳ سالگی انقالب اســالمی نیاز داریم تا دست 
بــه بازخوانــی و بازســازی جدی در حــوزه اعتماد عمومــی بزنیم. چــرا که باید 
بــه یــک توازن منطقی بین قدرت ســخت و نرم خود برســیم. جایی که به نظر 
می رســد در بخش قدرت سخت دارای مزیت های بسیاری هستیم و متأسفانه 
دلخوشی به این مزیت ها قدری ما را از پرداختن به بخش قدرت نرم خودمان 

در داخل از منظر سرمایه اجتماعی غافل کرده است.
شــکی نیســت که این انقالب نه تنها پا برجا خواهد ماند که همواره بر ابعاد 
قدرت خویش خواهد افزود، اما افزایش کیفیت این پابرجایی و حیات مستمر 
در گــرو بازســازی رابطه دولت-ملت اســت. رابطه ای که در تمــام این چهل و 

اندی سال گذشته، نجات بخش ما در برابر هر طوفانی بوده است.



یکی از ویژگی های انقالب اســالمی ایران که از آن به عنوان یکی از دســتاوردهای ۴۰ ســال گذشــته نیز می توان یاد کرد، 
حضور و  مشــارکت وســیع و همه جانبه مردم، هم در اســاس پیروزی انقالب و هم در حفاظت از دستاوردهای آن است. 
ویژگی دوم نیز به وجهه اســتقالل طلبی، بیگانه ســتیزی و تکیه بر توان داخلی ملت مربوط می شــود.در مورد عنصر اول، 
به واقع امر می توان انقالب مردم ایران در سال ۱۳٥۷ را، یکی از مردمی ترین انقالب ها شمرد. اگر انقالب اسالمی ایران 
با انقالب هایی که در قرن اخیر واقع شــده قیاس شــود، نمی توان مورد مشــابهی پیدا کرد که در این حد و اندازه از حضور 
همه جانبه مردم و پشــتیبانی تمامی اقشــار جامعه برخوردار باشــد، مثاًل انقالب مردم چین به رهبری مائوتســه تونگ، 
گرچــه از حمایت وســیع مردم چیــن برخوردار بوده، اما به طور عمده وصف انقالب دهقانــان چینی را به خود گرفته بود 
و حضور و حمایت ســایر اقشــار مختلف چین در این انقالب بســیار کمرنگ و کم تأثیر بوده اســت؛ در مورد انقالب اکتبر 

بولشویکی شوروی سابق نیز می توان از آن به عنوان انقالب طبقه کارگر علیه سرمایه داری و طبقه مرفه شهری یاد کرد.
انقالب هایی هم که در کشورهای عربی منطقه صورت گرفته، بیشتر یک کودتای نظامی علیه نظام پادشاهی حاکم 
بــر ایــن کشــورها بوده تا ایــن که ماهیت انقالب، به معنی واقعی کلمه داشــته باشــند، مانند آنچه در عــراق علیه نظام 
پادشــاهی حاکم با کودتای ســرهنگ قاسم واقع شد و اگرچه رژیم جدید، خود را رژیم انقالبی می نامید و مدت ها کشور 
را بــا شــورای انقالب اداره می کرد و  نظــام پارلمانی و انتخابات را به کلی تعطیل کرده بــود، اما این رژیم، محصول یک 
کودتــای نظامــی بود و نه انقــالب مردم عراق.وضعیت انقالب های بعد  از جنگ جهانی دوم در مصر، ســوریه و لیبی و 
امثــال آن هــم، همانند عراق بوده و در واقع امر، رژیم های کودتا با حمایت همه جانبه شــوروی ســابق علیه نظام های 
مشــروطه ســلطنتی موجود، با عنوان انقالب مردم، مدت های مدید سرنوشت این کشورها را به دست گرفته و نهادهای 
قانونگذاری و مدیریت سیاسی قانونی این کشور ها را به تعطیلی کشاندند. در مورد انقالب اسالمی ایران، همان طور که 
در پیروزی انقالب، همه اقشار جامعه از شهری و روستایی و دهقان و  کارگر، بازاری و اداری و زن و مرد، نقش چشمگیر 
و تمام عیار داشــتند، پس از پیروزی انقالب، پاسداشــت انقالب نیز برعهده و با مسؤلیت پذیری همه مردم بوده است و 

این دستاورد بسیار بزرگ برای انقالب اسالمی ایران است. 
از روز اول پیــروزی، مــردم خــود بــه صحنــه آمــده و با تشــکیل کمیته های انقــالب، گروه هــای جهــادی، انجمن ها و 
شــوراهای مختلــف در دانشــگاه ها و کارخانجــات و ادارات و امثــال آن و خالصــه، به طــور تمام عیار حفاظت از کشــور و 
انقالب و دســتاوردهای آن را خودشــان مســتقیمًا به دست گرفتند، پس از شــروع جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه مردم 
ایــران، مشــاهده می شــود، اداره جنــگ به طور عمــده بر عهده مــردم بوده و شــاید بتوان از دفاع ۸ ســاله مــردم ایران، 
به عنــوان «مردمی تریــن جنگ قرن حاضر» نام برد. از حیث نقش مردم در تحوالت سیاســی نظام جدید نیز، برخالف 
انقالب هایی که قباًل اشاره شد که تا سال ها در آن کشورها از انتخابات و رأی مردم خبری نبوده و تمامی سرنوشت مردم 
در آن کشــورها، به دســت شــورای انقالب تعیین می شــده اســت، در کشــور ما در کمتر از دوماه از پیروزی انقالب، همه 
پرسی برای تعیین نوع نظام حاکم در فروردین ۱۳٥۸ و سپس انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و متعاقب آن 
همه پرسی برای قانون اساسی جدید و انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری و در نهایت انتخابات اولین دوره مجلس 
قانونگذاری در همان سال ۱۳٥۸، یعنی در عرض یک سال پس از پیروزی انقالب صورت گرفته و مجلس قانونگذاری 
منتخــب مــردم، در این نظام جدید در ۷ خرداد ۱۳٥۹ رســماً شــروع به کار قانونگذاری کرده اســت، به عبارت دیگر، به 
فاصله حدود یک سال و چند ماه از پیروزی انقالب، کشور ما دارای یکی از مردمی ترین نظام های قانونگذاری و سیاسی 
شــده اند. در فاصله ۴۰ ســال اخیر این دســتاورد کماکان حفظ شده و مردم مســتقیماً با حضور خود در تعیین مقدرات 
اساســی کشــور، مرتباً نقش مؤثری ایفا کرده اند. در مورد موضوع استقالل طلبی نیز می توان گفت که انقالب اسالمی ما 
از حیث وجهه استقالل طلبی و بیگانه ستیزی، اگر نگوییم بی نظیر، الاقل کم نظیر بوده است. این انقالب هم در مرحله 
آغازین و هم در ادامه کار، با رهبری مرجعیت دینی به پیروزی رسیده و نظام جدید را تأسیس کرده است، نهادی که در 
طول تاریخ شیعه در ایران و عراق، وجهه بیگانه ستیزی و استقالل خواهی آن، مورد تأیید همگان، حتی صاحب نظران 

غیردینی نیز بوده است.
پــس از پیــروزی انقالب هــم، اســتقالل طلبی و بیگانه ســتیزی، صرفنظــر از نقدهایی که بعضــاً بر این سیاســت وارد 

می شود، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقالب، خودنمایی کرده است.
یکی از دالیل عمده پررنگ بودن این وجهه نظام جمهوری اسالمی، به سابقه دخالت های سلطه گرانه حکومت های 
بیگانــه، خصوصــاً امریــکا در امور ایــران، به ویژه به موضوع نقش آن کشــور در کودتــای ۲۸ مرداد و ســقوط دولت دکتر 

مصدق، مربوط می شود.
گرچه در گذشــته دخالت های ســلطه گرانه دیگر کشورها، ازجمله روســیه تزاری، به دلیل ضعف دولت ایران و قوت 
نظامی و صنعتی و اقتصادی دولت های ســلطه گر، خیلی بیشــتر بوده، از جمله روسیه تزاری، اقدام به تصرف و تجزیه 
بخش هــای مهمــی از ســرزمین ما کرده و ســپس در دوره نظام کمونیســتی شــوروی نیــز، در به همان پاشــنه چرخیده و 
دخالت های ســلطه گرانه آن رژیم در امور ایران در دوره جنگ جهانی دوم و پس از آن، منجر به اشــغال بخش شمالی 
ایران و سپس جداسازی مناطق آذربایجان و زنجان از دولت مرکزی و تأسیس دولت وابسته پیشه وری و غالم یحیی تا 
سال ۱۳۲۵ در آن مناطق شده است، همچنین دخالت های مشابه دولت استعماری انگلیس نیز کمتر از روسیه تزاری 
و رژیم کمونیســتی شــوروی نبوده و تجزیه مناطق مهم شرق ایران، از قبیل بلوچستان بزرگ و هرات و امثال آن، ناشی 
از سیاســت های اســتعماری و دخالت های مســتقیم دولت انگلیس بوده و از این حیث، هیچگاه دولت امریکا، این گونه 
در تجزیه خاک ایران نقش مســتقیم نداشــته اســت، ولی به دالیل مختلف، از جمله ضعف حافظه تاریخی بلندمدت 
مــردم مــا و توجه بیش از حد به حافظه تاریخی کوتاه مدت و نقش چشــمگیر دولت امریکا در ســقوط دولت مصدق و 
بازگرداندن شــاه به ایران از یک طرف و وابســتگی رژیم پهلوی به امریکا، وجهه غرب ســتیزی خصوصاً امریکا ســتیزی، 
در سیاســت اســتقالل طلبی نظام جمهوری اســالمی ایران، با وجود شــعار اولیه نه غربی، نه شــرقی، در سال های اولیه 



انقــالب، پررنگ تر جلوه کــرده و به عنوان یکی از ویژگی ها 
و دســتاوردهای عمــده انقــالب مطرح اســت،اما از طرف 
دیگر، در مورد دستاورد های مهمی که ذکر شد، چالش ها 

و آسیب پذیری های جدی هم وجود دارد.
در مورد وجهه مردمی بودن انقالب از یک طرف، این 
موضــوع بــه دخالت های بیــش از حد نهادهــای مردمی 
در اداره امــور کشــور و ایجاد انواع ســازمان ها و تشــکیالت 
متعدد موازی شــده، به نحوی که عالوه بر تحمیل هزینه 
بســیار ســنگین دســتگاه های موازی و مشــابه بر اعتبارات 
جــاری کشــور، اصــواًل مــوازی کاری دســتگاه ها و نهادهای 
مختلــف، موجــب اخــالل در مدیریــت یکپارچــه کشــور و 
ســرگردانی و بالتکلیفی مردم شده اســت. مسأله مهمتر 
از آن، بــا وجود برگزاری انتخابــات متعدد در طول چهل 
ســال اخیــر بــا حضــور چشــمگیر مــردم و حضــور تمــام 
عیــار ملــت در پای صندوق هــای رأی و ســایر صحنه های 
عمومــی، ماننــد جنــگ تحمیلــی، راهپیمایی هایی چون 
ســالگرد انقــالب و روز قــدس و امثــال آن، ولــی به تدریج 
مردم احســاس می کنند که نقش و حضــور آنها در تغییر 
و اصــالح اوضاع نابه ســامان کشــور، چندان مؤثــر نبوده و 
بی خاصیــت و بالموضوع شــده اســت و به نظر می رســد، 
کمرنگ شدن نقش و تأثیر افکار عمومی ملت در تعیین 
سیاســت های کالن اداره کشــور و ناامیــدی مردم نســبت 
بــه اصــالح و تغییــر وضعیــت نابه ســامان در حوزه هــای 
مختلــف زندگــی خود، با وجــود حضور چشــمگیر آنها در 
تمامی صحنه های سیاسی و اجتماعی و جان فشانی های 
تمــام عیارشــان در حفاظــت از انقــالب و تمامیت ارضی 
و اســتقالل کشــور، می تواند به چالشــی بزرگ برای آینده 
نظــام سیاســی و حکومــت منجــر و ایــن دســتاورد مهــم 

انقالب اسالمی را در معرض خطر قرار دهد.
در مــورد ویژگــی دوم، یعنی دســتاورد بیگانه ســتیزی 
و اســتقالل طلبی نیــز، همیــن مســأله صــدق می کند.این 
موضــوع تــا جایــی که بــه تعییــن سیاســت های مســتقل 
در اداره کشــور مربــوط می شــود، امــری پســندیده بــوده 
و بایــد بــر آن پافشــاری کــرد، اما وقتــی اســتقالل طلبی و 
بیگانه ســتیزی، منجر به محرومیت کشور از دستاوردهای 
ناشــی از همکاری با کشورهای توســعه یافته در حوزه های 
مختلــف صنعتــی، اقتصــادی و غیــره می گــردد، خود به 

چالشی جدید تبدیل خواهد شد.
 در حالی که کشورهایی چون هندوستان، ژاپن، ویتنام 
و چیــن، مالــزی و... که ســابقه دخالت دول اســتعماری 
در آنهــا و حتــی بعضــًا حملــه نظامی، به مراتب بیشــتر 
از کشــور ما بوده اســت، امــروزه به پیش گرفتن سیاســت 
مبتنی بــر همکاری بین المللی بر اســاس عرف پذیرفته 
موجــب  سیاســی،  اســتقالل  حفــظ  بــا  و  جهانــی  شــده 
پیشــرفت روزافزون آنها شــده و اتخاذ این خط مشــی ها 
از طــرف کشــورها یادشــده، اصــاًل داللــت بر وابســتگی و 
فقدان اســتقالل نظام هــای حاکم آنها تلقی نمی شــود، 
متأســفانه تکیه غیــر متعارف بر وجهه اســتقالل طلبی و 
بیگانه ســتیزی، در بروز وضعیت نابه ســامان اقتصادی، 
صنعتــی، کشــاورزی و محیــط زیســت و شــرایط اقلیمی 
و  تمــدن  غافلــه  بــا  را  مــا  فاصلــه  و  بــوده  مؤثــر  کشــور 
مدرنیتــه بیشــتر و بیشــتر می کند، بدین ترتیب دســتاورد 
اســتقالل طلبی و بیگانه ســتیزی، خــود با نحوه تفســیری 
کــه از آن به عمل می آید، به چالشــی جــدی برای آینده 

کشور، تبدیل می شود.

اعتماد عمومی و داشــتن تعلقات ملی یکی از شــاخصه ها و 
مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی در یک حکومت و حکمروایی 
عاقالنــه و نشــانی از رابطــه صحیــح، میــان مــردم و حکمرانان 
اســت، فلذا با برقراری این مؤلفه های مهم، نظام های سیاســی 
قادر می شــوند «تعلق خاطر، همبستگی، انســجام اجتماعی و 

خوش بینی» را در میان مردم به وجود آورند.
پنجاه ســاله  دوران  در  شاهنشــاهی  خودکامــه  حکومــت 
پادشــاهی پهلــوی پــدر و پســر علی رغــم بســیاری از کارهــای 
انجــام شــده نتوانســتند کیــان خــود را به صــورت منطقــی و 
عادالنــه حفــظ کننــد و به خاطر نداشــتن تــوان پاســخگویی به 
علما و اندیشــمندان و مردم و نداشــتن شــفافیت در عملکرد 
خود و بدتــر از همه ایــن ناتوانی ها، وابســتگی عجیب و غریب 
به اســتکبار جهانی مخصوصًا امریکا به اســتبداد و دیکتاتوری 
روی آوردند،غافــل از اینکــه تا وقتی حکومت اســتبدادی مانع 
از هرگونــه تغییــر و اصالحاتــی به نفع مــردم و برطــرف کردن 
خواســته های آنان گردد بروز انفجــار اجتماعی اجتناب ناپذیر 
خواهــد بود. بــه همین دالیل متقن و روشــن با تفکر و اندیشــه 
الهــی و دوراندیشــی و رهبــری حضرت امــام خمینــی(ره)، با 
همکاری و رشــادت مردم ایثارگر، انقالب اسالمی با سرنگونی 
حکومــت منحوس پهلوی بــه پیروزی رســید و یادمان نرود که 
این پیروزی بزرگ ریشه در قیام و اعتراض مردم در سال ۱۳۴۲ 
داشــت که در آن حرکت عظیم، مردمان زیادی توســط عمال 
شاه به خاک و خون کشــیده شدند و در این راستا حضرت امام 
فرمودند که «انقالب ما انفجار نور بود.» در نتیجه تشعشع این 
نورالهی با صدور انقــالب به اقصی نقاط جهان تابیده و باعث 
حرکــت و جوشــش آزادیخواهــان و آزادمردان گردیده اســت. 
پس این انقالب یک ودیعه الهی است که باید از دستاوردهای 
مقــدس آن به صــورت عالمانه و بــا بصیرت حفظ و حراســت 
کنیم. شــایان ذکر است که این انقالب الهی باعث تغییر جدی 
در بی نظمــی جهانی شــد که کارتل هــای اقتصادی و سیاســی 
با اســتفاده انحــراف افــکار عمومــی و حکمرانــان خودکامه از 
آن بهــره می جســتند. بــه همیــن دلیــل تحلیلگــران سیاســی 
جهــان براســاس تحقیق جدید خــود اعتراف دارنــد که پس از 
چهــار دهه چالش بایــد از تصمیم جهانی ســازی خداحافظی 
کنیــم و به آن پایــان بدهیم چرا کــه ما وارد عصــر بی نظمی ها 
و اختالالتــی شــده ایم کــه اقتصــاد و همچنین سیاســت آینده 
جهان ما را دچار مشکل خواهد کرد. پس از رشد افکار عمومی 
بعضًا به این نتیجه رســیده اند که به جــای اینکه به دنبال «چه 
کســی باید حکومــت کند» باید بــا همراهی و توجــه منطقی به 
حقوق شــهروندی مردم بحــث و تبادل نظر کننــد که «چگونه 

باید حکومت کرد.»
مهمتریــن دســتاورد انقــالب توجه و به رســمیت شــناختن 
مــردم و حقــوق به حــق آنــان و مشــارکت و نظــارت مســتقیم 
آنــان بر مجاری امور و عملکرد مســؤوالن اســت و دیگر نقش و 
مشــارکت مناســب بانــوان در اداره جامعه و ســاختن جامعه و 
حفظ شئونات آنان است که متأســفانه علی رغم همه مواهب 
انقالب و پیشــرفت هایی که زبانزد دوست و دشمن گردیده اما 
متأســفانه در همیــن دو مورد دچار نواقص جــدی گردیده ایم، 
در ســپهر سیاســی و اقتصادی بعضی از مسؤوالن، نقش مردم 
حذف شــده و فقط به ماندگاری خود برسر صندلی های قدرت 
و ثروت می اندیشــند و این بلیه در حالی اســت که مقام معظم 
رهبری با روشــنگری خود استراتژی و برنامه آرمانی نظام برای 
ورود به چهل ســال دوم انقالب اســالمی را با عنوان«گام دوم» 

جهت برنامه ریزی و اجرا ابالغ کرده اند.



رابطه عدالت و اخالق در گفتمان انقالب اسالمی

 بدون استقرار «عدالت اجتماعی»
نمی توان «حیات اخالقی» را نهادینه کرد

از ویژگی هــای خــاص و بــارز و وجه ایجابی 
انقــالب اســالمی ایــران نســبت بــه دیگــر 
انقالب ها «اخالق» و «عدالت» اســت. اگر 
در اندیشــه های امــام خمینی(ره)، در جایــگاه راهبر و 
نظریه پرداز انقالب اســالمی تأمل کنیــم، درمی یابیم 
که سهم عدالت و اخالق، سهمی خاص و ویژه است؛ 
در پاســخ بــه این ســؤال کــه از میان اخــالق و عدالت، 
کدام هدف  غایی و کدام هدف واســط است، بی گمان 
«اخالق» هدف غایی اســت، اما از طریق «عدالت»؛ و 
اینجا منظور «عدالت اجتماعی»  است. نباید این گونه 
بیندیشــیم که بــدون اســتقرار یک عدالــت اجتماعی 
جامع و قابل  قبول، می توان یک حیات اخالقی فراگیر 
در  مــا  اگــر  بنابرایــن  کــرد.  نهادینــه  را  گســترده ای  و 
سیاســت ها و رفتارهــای مســؤوالن جمهوری اســالمی 
به گونــه ای بی توجهی به اخالق و عدالت دیدیم، باید 
از اهــداف و  ایــن داوری بنشــینیم کــه  بــه  بی درنــگ 

آرمان های انقالب اسالمی دور شده ایم.

توجــه و تأکیــد بــر اخــالق و عدالــت، بــه 
معنای نفی اهداف دیگر انقالب اسالمی، 
«اســتقالل»  و  «آزادی»  خــاص  به طــور 

نیســت. بحث ما وجه ایجابی انقالب اســالمی است؛ 
در واقع هرچند بدون آزادی های متعارف سیاســی و 
بندهــای  و  قیــد  از  رهایــی  معنــای  بــه  اجتماعــی 
غیرضرور نمی توان به ســایر اهداف  تحقق بخشــید؛ 
اما اغلب درباره این نوع از آزادی ها گفته می شود که 
ارزشــی ثانــوی و ابــزاری دارند، البته بحــث «رهایی» 
مقولــه دیگــری اســت کــه در اینجــا محــل تأمــل مــا 

نیست.
 یک اجماع نظری درباره این دسته از آزادی ها وجود 
دارد که بیشتر ناظر به «آزادی از چیزی» است؛ برای 
مثال آزادی از فشارها، تهدیدها، اجبارها، شبکه های 
محدودیت هــای  و  بندهــا  و  قیــد  و  قــدرت  اغوایــی 
غیرعادالنه و غیرقانونی؛ البته به شرط عادالنه بودن 

قانون.
حال پرســش اساســی این اســت که آزاد شویم که 
چه بشود؟ اینجاست که پای «اهداف غایی» به میان 
می آید. اهدافــی چون خودشــکوفایی، فرصتی برای 
رهایی هــای متعالــی و فضایــل اخالقــی و ســعادت 
گره خــورده با ســعادت دیگــری؛ در واقــع یک بخش 
 ســلبی دارد و یــک پرســش کــه مرتبــط بــا آن غایت 

است.
 پــس ما منکر اهــداف دیگر نیســتیم. بــرای مثال 
اگر «اســتقالل» نباشــد، اصــواًل فرصت بــه «آزادی» 

کــه  چــرا  نمی رســد؛  هــم  «عدالــت»  و  «اخــالق»  و 
وابســتگی، ســدی محکم در برابــر آزادی های فردی، 
خودشــکوفایی، اخالق و عدالت است. اما سخن این 
است که وقتی کشوری استقالل و تمامیت ارضی خود 
را حفظ کرد، باید به ســوی تحقق اهداف ایجابی تر و 
بــه طور خــاص، عدالت و اخالق گام بــردارد و به  نام 
حفظ اســتقالل و امنیت، متعــرض آزادی و اخالق و 

عدالت نشود.
ســؤالی که اغلب طرح می شود، این است 
که نخست اخالق، بعد عدالت یا نخست 
عدالت، بعد اخالق؟ بحث ظریفی است. 
بی تردیــد بهتریــن وجــه این اســت کــه بــا عنایت به 
رابطــه متقابل این دو، هم زمــان پیش بروند، چرا که 
انســان های مهذب بیشــتر می توانند اســتقرار بخش 
عدالت باشــند. اما اگر سؤال شــود که باالخره موضع 
نهایی خود را در صورت ضرورت انتخاب زمانی بین 
این دو معلوم کنیم، پاسخ من این است که «نخست 
عدالــت، بعــد اخــالق»؛ چــون عدالــت، یــک بحث 

ساختاری است و تعارف بردار نیست.
تحمل عدالت برای همه آسان نیست. لذا تحقق 
عدالــت همگانــی باید در شــرایط مقتضی بــا اقتدار 
نیز همراه باشــد. عدالت، در شــرایطی حتی شمشیر 

می خواهد.



 اگــر عدالت را به جود و بخشــش فــردی یا همان 
مواســات کاهش دهیــم، از بن مایــه اصلی اش خارج 
می شــود؛ چــون همــه انســان ها اهل جود و بخشــش 
نیســتند. جود و بخشش هرچند متوجه دیگری است 
امــا اختیــاری و شــخصی اســت. کســی را نمی تــوان 
به دلیــل عــدم جــود و بخشــش و انفــاق مجــازات و 
مؤاخــذه کرد، امــا می تــوان به دلیل اجحــاف در حق 

دیگری مؤاخذه و حتی محاکمه کرد.

عدالت، جنبه ای عام و ساختاری دارد، که 
نبایــد  و  نمی توانــد  کســی  علی القاعــده 
کار،  ایــن  چــون  کنــد؛  فــرار  آن  از  بتوانــد 
رفتــاری ناعادالنه  اســت که حتماً باید توســط قوانین 
عادالنــه از آن جلوگیری شــود، چــون در عدالت یک 
وجــه همگانی و یک خیر عمومی وجــود دارد، حتماً 
فــردی  امــری  کــه  باشــد  اخــالق  بــر  مقــدم  بایــد 
اســت،هرچند اخالق هم مرتبط با دیگران است؛ اما 

جنبه شخصی دارد.
روشن است که انســان  وقتی در جامعه ای زندگی 
کنــد کــه آن جامعــه متوجه «خیــر عمومی» باشــد و 
بــه حقوق همگانی آنــان توجه شــود، احتمال انجام 
دادن افعال اخالقی از ســوی آنان بیشــتر می شــود و 
چــون احســاس تعلق بیشــتری به چنیــن جامعه ای 
خواهنــد  مشــارکت  بــه  میــل  هــم  بیشــتر   دارنــد، 

داشت.
تعین بخــش  و  اساســی  عنصــر  دیگــر،  ســوی  از   
عدالت «حق» اســت. این حق انســان اســت که یک 
زندگــی عادالنه داشــته باشــد؛ چــه عدالت فــردی و 

گروهی و چه عدالت در سطح جامعه.
در عدالــت فــردی، بیشــتر توجــه به شایســتگی ها 
و عدالــت قضایی مطرح اســت. اینکه همــه در برابر 
قانــون یکســان باشــند. در عدالت اجتماعــی، بحث 
برابــری فرصت هــا مطرح می شــود و اینکه تبعیضی 
در بهره منــدی از مواهــب اجتماعــی وجــود نداشــته 
باشــد و همــه بتوانند شایســتگی های خــود را در یک 
ظــرف برابــر و منصفانــه بــروز دهند. جامعــه نیاز به 
عدالتــی دارد کــه بــا همــه موانــع چــه قضایــی و چه 

اقتصادی برخورد جدی کند.

در مقــام داوری نمی توانم اهل مصلحت 
باشم؛ مصلحت اندیشی های کاذب است 
کــه کار را خراب می کند. بنــده که خارج از 
عرصــه قــدرت رســمی می اندیشــم، بر خــود واجب 
می دانم که حقیقت را بگویم و روشــنگری کنم که ما 
در «عدالــت اجتماعــی» کــه هــدف و غایــت عمــده 
انقالب اســالمی اســت، کارنامه قابل قبولــی نداریم. 
این را بر اســاس آمار می گویم. با اســتناد به شاخص 
حداقلــی نابرابری اجتماعی، یعنــی ضریب جینی و 
می گویــم.  ملــی  پیمایش هــای  و  نظرســنجی ها 
نمی توانــم نمــره خوبــی بــه سیاســت های مرتبط با 
عدالــت بدهــم. نمی توانــم نمــره خوبــی بــه اخالق 

سیاسی حاکمان بدهم.
نگرش هــای  و  ارزش هــا  ســوم  مــوج  گــزارش  در 
ایرانیان، که در زمســتان ۱۳۹٥ در سطح کشور انجام 

شــد، مــردم، ۷۸ درصــد مشــکل خــود را اقتصــادی 
را  طبقاتــی  شــکاف  و  تبعیــض  مــردم  دانســته اند. 
می بیننــد. امتیازاتی می بینند که عــده ای از صاحبان 
احســاس  و  کرده انــد  تعریــف  خــود  بــرای  قــدرت 
محرومیت نســبی به آنان دست می دهد و به انحای 
مختلــف نارضایتــی خــود را بروز می دهنــد؛ از طریق 
انــزوا، از طریــق اعتراض در خیابان و وســایل نقلیه و 

اماکن عمومی و... .
 با این همه، انســان های خاص و افراد با فضیلت 
نیــز در جامعــه وجــود دارنــد که بــر اخالق خــود کار 

کرده اند.
 مــا یک بحث مبنایی به  نام علــت و دلیل داریم. 
می گوییــم «علــت اخــالق» بــه عدالــت اجتماعی و 
«دلیل اخالق» به شــخصیت انســان ها باز می گردد. 
شــرایط  هــر  تحــت  کــه  هســتند  افــراد  از  بســیاری 
اخالقــی عمــل می کننــد؛ حتی اگــر تبعیــض ببینند؛ 
حتــی اگــر گرســنه باشــند؛ اینهــا انســان های خاص و 
باعــث افتخارنــد، اما چنــد درصد جامعه را تشــکیل 
می دهند؟ بحث این اســت کــه حکمرانان ما که قرار 
اســت هدایت بخــش و جلــودار و الگــو باشــند، تا چه 
اندازه جزو این دسته از افراد و دارای فضایل اخالقی 

هستند و چه کارنامه ای در اندوخته خود دارند؟

یک حاکمیــت خوب، حاکمیتی اســت که با 
مردمش از دریچه عدالت، از دریچه اقناع و 
نفوذ برخورد کند؛ نه از دریچه فشار و تهدید 
و اغوا. کســی منکر به کارگیری زور و اجبار مشروع توسط 
حاکمیــت نیســت،اما باید حد تعریف شــده ای داشــته 
باشــد و بیشــتر متمایل به اقناع و نفوذ و رفتار صادقانه 
باشــد.حضرت امــام(ره) تأکیــد خاص بر مــردم و رفتار 
صادقانه با آنان داشــتند. مردم را غریبه نمی پنداشتند. 
اینگونه در خاطرم نقش بســته است که کارتر نامه ای به 
حضــرت امــام(ره) نوشــت و امــام(ره) ایــن نامــه را در 
اختیــار مردم قرار دادنــد؛ چرا که مردم را محرم اســرار 

می دانستند. 
مــردم،  کــه  اســت  امــام(ره)  حضــرت  تعبیــر  ایــن 
ولی  نعمتــان مــا هســتند. امــام(ره) تــا آنجــا کــه منعی 
امنیتی وجود نداشــت، همه مســائل را با مردم در میان 
می گذاشــتند. از یــاد نبریــم که ایــن خود، پرســش قابل 
تأملی اســت که نســبت حق مردم با صداقت و عدالت 
حکمرانان چیست؟ روشن است که یکی از حقوق مردم 
و از نشــانه های عدالــت، داشــتن حکمرانانــی صادق و 
عــادل اســت که با آنــان وارد گفت وگو و تعامل شــوند و 
عادالنه رفتار کنند تــا فضایل اخالقی که از اهداف مهم 

انقالب است، در عمل پدیدار شود.



برای ارزیابی کارنامه جمهوری اسالمی، واقع نگری را باید جایگزین سیاه نمایی و سفیدنمایی کرد

ë  بعد از ۴۳ سال شــما اگر بخواهید دو دستاورد انقالب
و دو آسیب را که نیازمند رفع ضروری هستند، نام ببرید 
به چه مســائلی اشــاره می کنیــد؟ بعد از بیــش از ۴ دهه 

کدام موارد را از این جهت در اولویت می گذارید؟
ما بعد از ٤۳ ســال قطعاً می توانیم هم با فهرست 
بلنــدی از دســتاوردها مواجــه باشــیم و هم فهرســت 
بلنــدی از آســیب ها و اهداف محقق نشــده. درباره هر 
کدام هم می شود تحلیل های بسیار مفصلی ارائه داد 
و ساعت ها بحث کرد. یعنی اساساً معتقدم که یکی از 
ضروری ترین کارها در شــرایط فعلی کشور هم همین 

اســت. مــا االن با دو جریــان مواجه هســتیم که میدان 
گرفتــن زیاد از حد آنها باعث ضربه به کشــور و از مدار 
خارج شــدن امور می شود. یکی جریانی که می خواهد 
ســیاه نمایی کامل از شرایط کشــور و پیامدهای انقالب 
داشــته باشــد و جریــان دیگــری کــه می خواهــد همــه 
چیــز را گل و بلبل ببیند. هــر دوی اینها چون یک نگاه 
واقع گرایانه ندارند می توانند به منافع ما ضربه بزنند. 
بنابرایــن با یک بیان و تفســیر منطقی از یک ســو باید 
دستاوردها را برای جریانی که دنبال سیاه نمایی است 
بازگو کرد و از ســوی دیگر آسیب ها را برای طیف هایی 

که سعی می کنند همه چیز را گل و بلبل نشان دهند و 
به نوعی جلوی نقد را بگیرند، نشان داد.

ë  هر چند شاید از ســؤال اصلی دور شویم؛ اما آیا به نظر
شما این جواب می دهد؟ یعنی دو جریانی که می گویید 

با این توضیحات قانع می شوند؟
ببینیــد بــرای یــک نیــروی سیاســی خواهــان ترقی 
اصــل گفت و گــو باید مهم باشــد، بدون اینکــه در نظر 
بگیــرد چه زمانی این گفت و گو جواب می دهد یا اینکه 
طرفش گوش می دهد یا نه. در کنارش هم شــاید صد 
تا کار دیگر بکند، اما نباید گفت و گو را رها کرد. مســائل 

 استقالل سیاسی و بنیه نظامی؛ مصطفی هاشمی طبا، چهره اصالح طلب، این دو را ازمهمترین دستاوردهای 
کشــور در ســال های پس از انقالب اســالمی می داند. او تأکید دارد که تاریخ ایران گواه بر این اســت که حکومت 
مرکزی باید قوی باشد. این فعال سیاسی در مقابل معتقد است که پوپولیسم و همین طور سوء استفاده از برخی 
تعابیر و مفاهیم دینی هم دو آســیبی هستند که باید برای آنها چاره اندیشی شود. هاشمی طبا البته معتقد است 
که رفع این دو آســیب نیازمند اصالحاتی در کشور و همین طور تقویت مردم ساالری اســت. او در مقابل می گوید بنیه دفاعی کشور 
دســتاوردی است که ما با توجه به شــرایطی که در منطقه داریم ناگزیر از تقویتش هســتیم. این چهره اصالح طلب، منطق منتقدان 
برنامــه نظامی ایران کــه این فعالیت ها جلوی رشــد دیگر مؤلفه های قدرت کشــور را گرفته، قبول ندارد و تأکیــد می کند آن موضوع 

نمی تواند ربطی به عملکرد حوزه نظامی داشته باشد.

مصطفی هاشمی طبا  از نقاط قوت و آسیب های مترتب بر انقالب اسالمی می گوید



بایــد در چارچوب های گفت و گو محور مورد بحث قرار 
بگیرنــد و دربــاره آنهــا مباحثه شــود. ضمــن اینکه ما 
داریــم می گوییــم گفت و گو، یعنی اینکــه طرف مقابل 
هــم بگوید. یعنی اینکه ما هم شــنونده باشــیم. وقتی 
این طــور باشــد و فقــط قرار نباشــد شــما حــرف بزنید 
مطمئن باشــید جذابیت کافی بــرای اینکه به هر حال 
نــه صددرصــد، اما تــا حد قابــل مالحظــه ای دیالوگ 
شــکل بگیــرد و منطــق در فضــای مراوده حاکم شــود 
بــه وجــود می آید. امــا اینکــه می گویید آنجــا آیا گوش 
شــنوایی هســت، من معتقدم در این موضوع ما با دو 
ســطح مواجه هســتیم. یکی سطح هســته های سخت 
و نیروهــای منســجم و ســازمانی جریان هایــی که این 
گفتمان هــا را می ســازند و تبلیغ می کنند. ســطح دوم 
آن بخشــی از بدنــه جامعــه که جــذب ایــن گفتمان و 
منطــق می شــوند. مــا شــاید در ســطح اول قــدری کار 
ســختی داشــته باشــیم چون احتمال اینکه آن هســته 
ســخت و مرکزی طیف های ســازنده این گفتمان ها بر 
اســاس یک سری منافع گســترده سیاسی یا اقتصادی 
این گونــه رفتار کنند، اصاًل کم نیســت. کســی را هم که 
بــر اســاس منافع فــردی از این جنس دســت به کنش 
سیاســی می زنــد خیلــی ســخت می شــود بــا منطق و 
گفت و گو قانع کرد. چون اصاًل بحث او اقناعی نیســت. 
امــا در همان ســطح هم هســتند افرادی که بر اســاس 
چارچوب هــای ایدئولوژیک و بر پایــه یک نظام فکری 
این گونــه اقدام می کنند و این ایدئولوژی هر چقدر هم 
ســخت باشــد باز هم در جاهایــی قابلیــت گفت و گو و 
حتــی تعدیــل و تغییــر را دارد. اما به نظر مــن در این 
بحث مهمتر ســطح دوم یعنــی پایگاه های اجتماعی 
و مخاطبان عمومی این گروه هاســت. یعنی اینها باید 
هدف اصلی گفت و گو باشــند. شــما در یک گفت و گو با 
آن زاویه ای که عرض کــردم فضای مباحثه یک طرفه 
در قبــال این افراد را باید هــدف بگیرید و با این هدف 
گفت و گــو کنیــد و حرف تــان را بزنیــد کــه ایــن اقشــار 
اجتماعــی آن را بشــنوند و در جریــان دیــدگاه دیگری 
جــز دیدگاهی که به ســمت آن گرایــش یافته اند، قرار 

بگیرند.
ë به نظر شما کار راحتی است؟

قبــول دارم کــه کار ســختی اســت و مصایبــی دارد، 
امــا مگــر کــدام کار و فعالیــت اجتماعــی و سیاســی، 
خصوصاً فعالیــت ناظر به تغییر و اصالح را داریم که 
ســاده باشــد و در آن پیچیدگی نباشــد؟ اینهــا کارهای 
ســخت و فرسایشــی اســت و به همین دلیل هم کمتر 
نیرویی پیدا می شــود که آن را به شــکل مســتمر انجام 
دهد. نیروهایی که وارد این عرصه می شــوند به تجربه 
یــا بعــد از چندی خســته شــده اند یــا بخشــی از آنها را 
هــم داشــتیم و داریــم که خودشــان مغلــوب و جذب 
گفتمان های رقیب شد ه اند و بعد از چندی حرف آنها 

را زده اند.
ë دلیلش به نظر شما چیست که جذب شده اند؟

چــون آن دو گفتمــان جذابیــت دارد، چــون بــرای 
عامه مردم ســاده فهم اســت. چون مسؤولیت گریزی 
در آن اســت و هیچ تقصیــری نمی پذیرد، هیچ نقدی 
به خود ندارد و بیشــتر از هر چیز بر پایه اتهام و حمله 
به دیگران بنا شــده و نه اســتدالل و مفاهمه. مفاهمه 

کار بســیار دشــواری اســت. شــما وقتی صرفاً تهاجمی 
ظاهــر می شــوید جذابیــت داریــد. چون طــوری ظاهر 
می شوید که بخشی از جامعه شما را به شکل قهرمان 
می بینــد، دائم حماســی موضع می گیرید و حماســی 
حرف می زنید و با نشان دادن یک صحنه سیاه و سفید 
می توانید خیلی ها را جذب کنید. اما مباحث اقناعی و 
منطقــی این طور نیســت. این جذابیــت را ندارد چون 
الزمه اولش این است که سراغ خود انتقادی و فاصله 
گرفتن از ادبیات و رفتارهای حماســی و پر شوربیایید. 
خــب برای خیلــی از بخش هــای جامعه در شــرایطی 
کــه فشــارهای زیــادی را هــم تحمــل می کننــد، چنین 
چیــزی جذابیت آنی ندارد و بــه همین دلیل خیلی ها 
کــه اول از این راه رفته اند بعداً جذب مســیرهای دیگر 
شــده اند. امــا ایــن راه اگــر در آن اســتمرار و صداقــت 
باشــد، در طوالنی مدت جذاب تر خواهــد بود چون در 
دنیــای واقعی هیمنــه آن قهرمان خیالــی، خیلی هم 
زود از هــم می پاشــد. بایــد یــک اصالح طلــب واقعی 
این قدر اســتمرار و صبر داشــته باشــد که در آن لحظه 
بتوانــد ایفــای نقــش کنــد، نــه اینکــه صحنــه را خالی 
بگذارد تا یک قهرمان تصنعی دیگر آن را پر کند. البته 
پاکــی و صداقــت هم در این لحظه خیلی مؤثر اســت. 
شــما هر چقــدر هم به لحــاظ منطقی قوی باشــید اما 
جامعه شــما را پاک و صادق نداند، نمی توانید در آن 

موقعیت ایفای نقش مؤثری داشته باشید.
ë  بــا این توضیح باز برگردیم به ســؤال اصلی و اول این

مصاحبه؛ به نظر شــما دو دســتاورد اصلی و دو آســیب 
اصلی انقالب سال ۵۷ بعد از ۴۳ سال چه هستند؟

در حــوزه دســتاوردها مــن دو مــورد را خیلــی مهم 
می دانم؛ یکی اســتقالل سیاسی ما است و دیگری هم 
تقویت امکانات و بنیه دفاعی و نظامی کشور. در حوزه 
آســیب ها هم اگر من بخواهم اولویت ها را معین کنم 
به دو مســأله تعمیق رو به گســترش پوپولیسیم اشاره 
می کــردم و در کنار آن می گفتم که تشــتت ما در حوزه 
تعابیر و سوء استفاده  ها از مفاهیم مختلف دینی ناظر 
به بحث حکمرانی هم مســأله ای اســت که باید برای 
آن فکــری بکنیــم و چــاره ای بیندیشــیم. البتــه هم در 
بحــث دســتاوردها و هم آســیب ها همه ایــن موارد به 
هــم مربوط هســتند و حتی شــاید جایی بتــوان آنها را 
یکی دانســت. مثاًل استقالل سیاسی ما و بحث تقویت 
بنیه نظامی کشــور خیلی جاها شــاید اصاًل یکی باشد، 
یا رابطه ِعلی و معلولی بسیار نزدیکی بین آنها برقرار 
باشــد. همین طــور خیلــی جاهــا پوپولیســم بــا برخی 
تعابیــر دینــی کــه انجــام می شــود و می بینیــم، یکــی 

هستند یا باز همان رابطه ِعلی و معلولی را دارند.
ë  من  می خواهــم قــدری درباره همیــن چهار مــورد با

شــما ســؤاالتی را مطرح کنم. درباره بحث اول یا همان 
استقالل سیاســی؛ حتماً شــما هم شــنیده اید که برخی 
ان قلت آورده اند و این را القا می کنند که نوع و کیفیت 
روابطی که ما با چین و روسیه داریم منطبق با استقالل 

سیاسی نیست. شما چه پاسخی به این ادعاها دارید؟
ببینیــد اینکــه مــا به هر دلیلــی گرایش بیشــتری به 
برخــی کشــورها و اصــواًل قدرت های شــرق داریم یک 
مسأله اســت، اینکه استقالل سیاسی داریم یک بحث 
دیگــر. مــا در زمــان رژیــم گذشــته وضعیتی داشــتیم 



کــه قدرت هــای غربی و خصوصــاً امریکا مســتقیماً در 
تصمیم گیری های داخلی ما مشارکت داده می شدند 
و حتــی بدتــر اینکــه در جاهایــی بدون مشــارکت داده 
دخالــت  خودشــان  وقــت،  حکومــت  توســط  شــدن 
می کردنــد. در اســناد تاریخی ما به کــرات از این موارد 
دیده می شــود. جایــی از این مســائل ضعف حکومت 
مرکــزی بــود کــه نمی توانســت مانــع شــود و جاهایی 
خیانــت آنهــا. شــما مثاًل نــگاه کنید شــأن مستشــاران 
نظامی امریکایی در کشــور مــا در مقابل ژنرال های آن 
روز کشــور چطــور بود؟ مــا از ســفارتخانه های امریکا و 
انگلیس اســناد زیادی داریم که حکومت این کشــورها 
ایــران درخواســت هایی  از رهبــران آن روز  مســتقیماً 
داشــتند یا اینکه دســتور می دادند بابت برخی چیزها. 
امروز ما با چین و روســیه نزدیک شــده ایم اما آیا آنها 
در امور داخلی ما دخالت می کنند و دستور می دهند؟ 
امــروز وقتی رئیس جمهوری روســیه به ایــران می آید 
شــما می بینید چطور با رهبر ما برخورد می کند. شــما 
در آن دیــدار نه تنها نــگاه باال به پایین نمی بینید بلکه 
یک نگاه تواضع آمیز توسط پوتین به حضرت آیت اهللا 
خامنه ای کاماًل مشــهود است. یا چین همینطور. ما بر 
اســاس منافعــی، همکاری هــا و نزدیکی هایــی بــا این 

کشــورها داریم اما این را خودمــان تصمیم گرفته ایم. 
اســتقالل سیاســی یعنــی ایــن. اســتقالل سیاســی کــه 
می گویم این نیســت که بــا جایی کار نکنیــم یا با همه 
به یک سطح همکاری داشته باشیم. استقالل سیاسی 
این است که اگر با جایی قطع رابطه می کنیم و با جای 
دیگــری یک رابطــه را به اوج می رســانیم، صفر و صد 
ایــن تصمیم گیــری در اختیــار خودمــان باشــد. یعنی 
کسی برای تصمیم گیری های داخلی ما به عنوان یک 

قدرت خارجی، اعمال نفوذ نمی کند.
به هــر روی، ما در مســائل داخلی خودمــان برکنار 
و منفصــل از مســائل خارجــی و رویدادهــای صحنــه 
بین الملــل نیســتیم. نــه فقــط مــا، بلکــه تمــام دنیــا 
همینطــور اســت. مگــر امریــکا بــه عنــوان قــدرت اول 
اقتصــادی و نظامی دنیا تحت تأثیر تحوالت مثاًل اروپا 
یــا رژیم صهیونیســتی نیســت؟ مگر در همــان امریکا 
تحولــی اگر در چیــن رخ بدهد، روی تصمیمات شــان 
اثر نمی گذارد؟ این طبیعی اســت چون بخش زیادی 
از مســائل ما و هر کشــور دیگــری تحت تأثیــر اتفاقات 
خارجی و بین المللی اســت. مسأله این است که ما در 
وضعیتی باشــیم کــه در قبال ایــن رویدادها، خودمان 
تصمیــم بگیریــم کــه چگونــه واکنــش نشــان دهیم و 

تصمیم گیــری کنیم. ما االن در این وضعیت هســتیم 
و خودمان این تصمیم را می گیریم.

ë  در حقیقــت اگر کشــورهایی هم بخواهنــد به صورت
غیرمســتقیم بر تصمیمات داخلی مــا تأثیر بگذارند، باز 
در نهایــت رونــد تصمیم ســازی های داخلی اســت که 
تعیین می کند به چه میزان از رویدادهای خارجی تأثیر 

بپذیریم یا نپذیریم؟
این بستگی به میزان قدرت کشورها دارد. هر چقدر 
قدرتمندتر باشــیم، از این دست تأثیرات غیرمستقیم 
هــم دورتر خواهیم بود. امــا باز هم تأکید کنم که هیچ 
کشــوری در دنیــا نیســت کــه صددرصــد برکنــار از این 
تأثیــرات بین المللــی باشــد. ما بــه لحــاظ مؤلفه های 
قــدرت در دوران پس از انقالب یک مرحله مهم را رد 
کرده ایــم وآن اینکه به جایی رســیدیم که هیچ قدرت 
خارجــی به خود حق مداخله مســتقیم در مســائل ما 
را نمی دهــد. االن در مرحلــه دوم هســتیم کــه مرحله 
کاهــش همان تأثیرپذیری غیرمســتقیم از رویدادهای 
خارجی اســت. این بــه معنای انزوا نیســت، یعنی اگر 
تعبیــر به هــر نوعــی از انزوا شــود یا عــده ای در داخل 
راه رســیدن به این وضعیــت را در انزواطلبــی ببینند، 
اشــتباه محض اســت. مســأله قدرتمند شــدن اســت؛ 



یعنــی مانند یک فردی کــه در معرض عوامل بیرونی 
مثــل ســرما و گرما و زحماتی از این دســت اســت، هر 
چقــدر قوی تــر و قدرتمندتــر باشــد و ایــن توانایــی را 
داشــته باشــد کــه قدرتش را حفــظ کند، تأثیــر کمتری 
از ایــن عوامــل بیرونــی خواهــد پذیرفــت. ایــن قدرت 
هــم مؤلفه هــای مختلفــی دارد مثــل قــدرت نظامی، 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
ë  شــما از میــان ایــن مؤلفه های قــدرت، بخــش قدرت

نظامــی را بــه عنوان دســتاورد مهــم دیگــر دوران پس 
از انقــالب معرفــی کردیــد. این مســأله ای اســت که در 
سال های اخیر بحث درباره آن فراوان بوده. من باز هم 
یکی از انتقادات منتقدان نگاه شــما را مطرح می کنم تا 
ببینم توضیح شــما چیســت. برخی افراد می گویند که 
در این ســال ها تأکید بیــش از اندازه ای بــر مؤلفه قدرت 

نظامی ما در قیاس با دیگر مؤلفه ها شده است؟
من مشــخصًا ایــن را قبول ندارم. هــر قدرتی که در 
ایران حکومت را در دســت داشــته باشــد ناگزیر از این 
اســت کــه به یــک قــدرت نظامــی مســتحکم و مقتدر 
دســت پیــدا کنــد. تجربه مــا از زمان ایــران باســتان تا 
همیــن االن ایــن ادعــا را تأیید می کند. ایــران هر وقت 
به لحاظ نیروی نظامی دچار مشــکل شده یا حکومت 

مســتقرش به چالــش ادامه حیات برخــورد کرده و در 
مواقعی سرنگون شده یا تمامیت ارضی آن مخدوش 
شــده اســت. در تاریــخ هم تــا بخواهید الی ماشــاءاهللا 
برای این شاهد داریم. اما فقط این نیست؛ این نیروی 
نظامــی مقتدر و محکم باید دارای یک قدرت درون زا 
و متکی به داخل هم باشــد. ژئوپلیتیک منطقه ما این 
ضــرورت را ایجــاب می کنــد. شــما اصاًل بحــث امریکا 
و اســرائیل را هــم کنــار بگذاریــد. بحــث رقابت بر ســر 
انــرژی را هــم کنــار بگذارید. همیــن مســأله تفاوت ها 
و زمینه هــای تنــش مــا با کشــورهای عربــی منطقه که 
زمینه هــای مختلفی از جمله زمینه هــای ایدئولوژیک 
دارد، بــه انــدازه کافــی توجیه کننــده ضرورت داشــتن 

نیروی نظامی قوی هست.
ë  این زمینه تنش با اعراب را آیا با دیپلماسی نمی توان

کنترل و مهار کرد؟
دیپلماسی باید به پشتوانه نیروی بازدارنده نظامی 
وارد صحنــه شــود وگرنــه ســر ســوزنی تأثیــر نخواهــد 
داشــت. ایــن اظهر من الشــمس اســت. تنش هــای ما 
در جهــان اســالم بــه هیــچ عنــوان کــم نیســت. قطعاً 
آرزوی همــه مــا اســت کــه یــک جهان اســالم بــرادر و 
متحد داشــته باشــیم اما واقعیت موجود چیز دیگری 

اســت. در نیم قرن اخیر هر چه تهدید تمامیت ارضی 
متوجــه ما بــوده از جانب کشــورهای عرب بــوده، مگر 
غیــر از ایــن اســت؟ مگــر االن امــارات کم بــه خاک ما 
چشــم دوخته؟ عربســتان مگر حمایتــش از گروه های 
تجزیه طلب مخفی اســت؟ شــما فکر می کنید ما مثاًل 
اگر سیاســت خارجی خودمان را در قبــال غرب تغییر 
بدهیــم این وضعیــت در منطقه تغییــر می کند؟ من 
فکر می کنــم تغییر نخواهــد کرد چون آنها نگاهشــان 
بــه مــا نــگاه یــک بیگانــه در منطقه خودشــان اســت، 
با انــواع و اقســام زمینه هــای اختالفــات و رقابت های 
اســتراتژیک. بله ما قطعاً باید با عربســتان به ســمت 
یک عادی ســازی روابــط در آینده برویــم اما آن اتفاق 
فقط به واسطه یک ایران قدرتمند می افتد که در بعد 
نظامــی بــه انــدازه کافــی بازدارندگــی دارد. تهدیدات 
ارضــی و امنیتــی علیه ما فقط مخصــوص یک بخش 
از مرزهــا نیســت. من واقعــًا نمی دانم آیا کشــوری در 
دنیا هســت که مانند ایــران در تمام مرزهای اطرافش 
تهدید امنیتی داشــته باشــد یا خیر؟ االن شــما بگویید 
ما در کدام بخش از مرزهای خودمان با تهدید مواجه 
نیستیم؟ خب این یعنی ضرورت تقویت بنیه دفاعی 
کشــور. مــن فکــر نمی کنــم ضرورتــی از ایــن واضح تر 



وجود داشــته باشــد. ما چه بــه لحاظ قومیــت خود در 
منطقــه یعنــی فارس بودن، چه به دلیل شــیعه بودن 
و چــه به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی که داریم 
به صورت جدی در معرض برخی تهدیدات هستیم.

ë  اینکــه گفته می شــود ما تنها بــه مؤلفه نیــروی دفاعی
اهمیت داده ایم چه؟ 

اینکه برخی در یک رفتار تبلیغاتی چنین می کنند، 
بحثی اســت که شاید بشود قبول کرد اما اینکه بگوییم 
به خاطر پیشــرفت نظامی از تقویــت بقیه مؤلفه های 
قــدرت وامانده ایــم را قبــول ندارم. دلیــل واقعی اش 
ایــن اســت کــه روی آن مؤلفه هــا خیلــی تمرکــز و کار 
نکرده ایــم. یعنــی می خواهــم بگویــم دچــار پــرکاری 
مفــرط و صرف بیــش از اندازه منابــع روی بحث های 
نظامــی نیســتیم، ما دچار کــم کاری و کــم توجهی به 
حوزه هــای دیگر هســتیم و همین هم باعث می شــود 
کــه یک تفاوت ســطح بیــن دو حوزه دیده شــود. البته 
مــن هم قبــول نــدارم که مــدام برخی پیشــرفت های 
نظامی را توی ســر دیگر حوزه ها بزنند و به واسطه آن 
بخش هــای دیگری را تحقیر کننــد. این اتفاقًا خودش 
باعــث یــک دوقطبــی و واگرایــی می شــود و اتفاقــات 
خوبــی که در بحــث نظامی افتاده را به ســایه می برد. 
ولــی مثــاًل ما در ســه دهــه گذشــته ۳٥۰ میلیــارد دالر 
بابــت کنترل نــرخ ارز از طریــق تزریق به بــازار، هزینه 
کرده ایــم کــه نتیجــه هــم کامــاًل ناموفق بــوده. بخش 
اعظــم این پول هم رفتــه خارج از کشــور. خب هزینه 
از ایــن بزرگتر می خواهید در کشــور؟ این چه ربطی به 
مســأله نظامــی مــا دارد؟ بنابرایــن می خواهم بگویم 

در عمــل مســأله دفاعی و نظامی ما یــک عامل مهم 
متأســفانه  ولــی  ماســت  پیشــرفت  ســمبل  و  قــدرت 
جاهایی هســت که برخی فکــر می کنند اگر این بخش 
را بزنند توی ســر دیگران برای آن ارج و قرب درســت 
می کننــد، حال آنکه نتیجه اش برعکس اســت. یعنی 
کار خــودش ضــد تبلیغ واقعی اســت. مــا باید همین 
مســیر در حــوزه دفاعی را با قدرت جلــو برویم و البته 
حواشــی سیاســی و تبلیغاتی آن را خیلی بهتر از آنچه 
کــه االن داریم می بینیــم کنترل کنیم. قــدرت نظامی 
مــا االن مهمتریــن عامــل بازدارندگــی کشــور اســت 
و نبایــد از ایــن واقعیــت غافــل باشــیم. اینکــه برخی 
معتقدنــد در جاهایی نیــروی نظامی مــا باید رفتاری 

متفاوت داشــته باشــد و مثــاًل نوع ورودش به مســائل 
سیاســی یــا اقتصادی فرق کند یک چیز اســت و اینکه 
بحث اساس قدرت دفاعی کشور را داشته باشیم یک 
بحــث دیگــر. من هــم می توانــم انتقاداتی بــه برخی 
رفتارهای نیروهای نظامی وارد بدانم که شــاید خیلی 
از آنهــا هم رفتارهای ســازمانی نباشــد، اما نمی توانم 
بــه اعتبار ایــن انتقادات، کلیــت توان نظامی کشــور و 
لزوم قدرتمند شــدن در این بخش و اســتراتژی کشور 
بــرای تقویت مســتمر تــوان نظامی را زیر ســؤال ببرم  
چــون از هر زاویه ای که نگاه کنیم، قدرت نظامی و آن 
هــم قدرت نظامــی درون زا برای ایــران یک ضرورت 

حیاتی و مسلم است.
ë  برویم ســراغ دو آســیبی که شــما برشمردید. مســأله اول

بحث پوپولیســم بــود. اساســاً منظور شــما از پوپولیســم 
چیست تا بعد برسیم بر سر یکی دو سؤال جزئی درباره آن.

 پوپولیســم بسیار واضح اســت؛ یعنی عوام فریبی. 
خیلی هــا فکــر می کنند عوام گرایــی را باید پوپولیســم 
دانســت اما عوام گرایی به یک معنا خوب هم هست. 
اگــر معنایــش گرایــش داشــتن بــه ســمت مطالبــات 
و خواســت های عــوام و مــردم از طریــق به کارگیــری 
باشــد.  خودشــان  جــای  در  فــن  اهــل  و  کارشناســان 
اساســًا هم یک حکومت دموکراتیــک اصاًل مأموریتی 
جز ایــن ندارد. پوپولیســم بــه معنــای عوامفریبی اما 
یعنی سوءاســتفاده از مطالبات مــردم برای باال رفتن 
از نردبــان قــدرت، با وجــود آن که طرف سوء اســتفاده 
کننــده هیــچ صالحیت و شایســتگی نه برای رســیدن 
بــه آن قــدرت دارد و نه توان و ســوادی برای برآوردن 

مطالبات مردم. فقط می رود آنجا که منافع شــخصی 
و باندی خودش را تأمین کند. به یک نوع حتی شــاید 
بتــوان گفــت پوپولیســم یعنــی پنهــان کــردن منافــع 
شــخصی و باندی پشت شعارها و ژست هایی که رنگ 

و بوی مطالبات عمومی را می دهد.
ë  حــاال اینکــه می گوییــد پوپولیســم در کشــور مــا یک

آسیب است سه سؤال مجزا پیش می آید؛ اولین سؤال 
این اســت که این آســیب چقدر جدی است؟ چقدر به 

نظر شما پوپولیسم در کشور ما قدرت دارد؟
در هر سیستمی یک درصدی از پوپولیسم می توان 
یافــت. یعنی هیچ سیســتمی کاماًل مبرا از این آســیب 
نیســت. نکته این اســت که این آســیب فراگیر نشــود و 

مهمتر اینکه مسلط بر امور نشود. در کشور ما با شدت 
و ضعف هایی متأســفانه درصدی از پوپولیسم مسلط 
بــر امور بــوده و هســت. هر وقــت هم شــرایط جامعه 
مثــل امــروز رو بــه وخامت مــی رود، زمینه این تســلط 
بیشــتر می شــود و من نگرانم با این وضعیت امروز در 
آینــده نه چندان دور درگیر یک دوره نســبتاً طوالنی از 
تســلط پوپولیســم بر کشور شــویم. نشــانه  های آن هم 
االن وجود دارند و جای تأســف اســت کــه حتی به طور 
رسمی به این جریان و تفکر هم پر و بال داده می شود. 
در صدا و ســیما و مجلس و جاهــای دیگر می بینید که 
ایــن روزهــا چقــدر بحــث طرح شــعارهای جــذاب اما 
توخالی و غیرکارشناســی جدی است که گاهی با دروغ 

و حرف های غیرواقعی هم آمیخته می شود.
ë  سؤال دوم من این اســت که چه عاملی را در تقویت

ایــن پدیــده پوپولیســم در کشــور مؤثــر و دارای نقــش 
می دانید؟

خیلــی از عوامل هســتند. اینکه مــا آزادی بیان یک 
طرفــه یــا غیرمنصفانــه داریم، یکــی از عوامل اســت. 
یعنی مثاًل به گفته آقای روحانی، به همه قوا نمی شود 
بــه یک اندازه انتقاد کرد یا همــه جریان ها و گرایش ها 
یــک میزان آزادی بیان ندارنــد. اینکه تریبون های یک 
طرفــه و انحصــاری در کشــور زیاد اســت هــم خودش 
یــک عامل مؤثر اســت. به همین نســبت عــدم وجود 
تعــادل در رقابــت سیاســی هــم در ایــن مســأله مؤثــر 
است. در یک نظام انتخاباتی استاندارد و قوی و اساساً 
یک نظام سیاســی حزبی قوی یا اساســاً امکان تســلط 
پوپولیســم بســیار کاهش پیدا می کند یــا اگر به صورت 
اســتثنا این امکان به وجود بیاید، موقت و گذرا اســت. 
دیگر اینکه ما در کشــور کار ســازمان یافته و تشــکیالتی 
سیاســی نداریــم. این می شــود که برخی مســؤوالن ما 
دنبال راضی کردن ســریع و فوری مردم هستند و چون 
ایــن کار امکان پذیــر نیســت، سیاســیون مــا به ســمت 
شــعار دادن صــرف منحــرف می شــوند. در نظــر هــم 
داشــته باشیم که انباشــت مطالبات پاسخ داده نشده 
مــردم هــم در این خصــوص مؤثــر اســت. مردمی که 
تحــت فشــارهای اقتصــادی هســتند، بیــش از آنکه به 
ســخنان منطقی گوش بدهند، به شــعارهای هیجانی 
و پرطمطــراق گــوش می دهنــد. در همــه فرهنگ هــا 
هم همین اســت. یک مســأله دیگر این است که نظام 
دانشــگاهی کشــور و همین طور نظام کارشناسی کشور 
قــدم به قدم ضعیف تر شــده. این یعنی باز شــدن جا 
بــرای کارشــناس نماهــا  یا عالــم نماها. ضمــن اینکه 
نظــام نظــارت و پایــش کشــور مــا هــم مشــکل دارد و 

نمی تواند یک نظارت مستمر و به روز را ارائه کند.
ë  ســؤال نهایی اینکه برای عبور از این آســیبی که شــما

می گوییــد چــه راهی وجــود دارد؟ بــه عبارتــی باید چه 
کرد که میزان تسلط پوپولیســم بر امور و ایفای نقش آن 

کاهش پیدا کند؟
راهــش خیلــی ســاده اســت؛ از تجربــه دنیــا درس 
سیاســی،  نظــام  دموکراتیــک  مؤلفه هــای  و  بگیریــم 
ســاختار حزبی کشــور، نظام دانشــگاهی و کارشناســی 
و همیــن طور نظام نظارتی کشــور را تقویــت کنیم. به 
عبارتی تمام کارهایی که الزم است انجام شود تا کسی 
نتواند به مردم وعده توخالی بدهد. ببینید پوپولیســم 



پدیــده فوق العاده مخــرب و خطرناکی اســت اما فکر 
نکنیــم چیــز عجیــب و غریبی اســت. نه اتفاقــاً خیلی 
چهره آشــنایی دارد. شما بروید شــعارهای انتخاباتی 
نامزدهای انتخابات  مختلف کشور را ببینید و مطالعه 
کنیــد، بعــد عملکردهــا را ببینیــد، متوجــه می شــوید 
پوپولیســم چیســت. روشــن اســت نظــام انتخاباتــی 
و نظــام حزبــی کــه در آن یــک نامــزد می توانــد وعده 
بهشــت به مردم بدهــد اما در عمل توفیقی بیشــتر از 
کنتــرل وضع موجود به دســت نیاورد را باید به شــکل 
بنیادین اصالح کرد. روشــن اســت نظــام قانونگذاری 
و برنامه ریــزی کــه مثــاًل برنامــه ٥ ســاله توســعه در 
کشــور می نویســد اما در بهترین حالــت ۳۰ درصد آن 
اجرا می شــود را بایــد تغییر داد. اینها همه پوپولیســم 

هستند.
ë  در نهایت مورد دومی که شما درباره آسیب های پس

از انقــالب اشــاره کردید بــه تعابیر مختلــف و متناقض 
دینــی. ایــن مورد بــه نظر قــدری نیــاز به توضیــح دارد. 
منظور شــما از این آسیب چیســت و چطور این مسأله 

قابل توضیح است؟
ببینید من این مســأله را به عنوان یک سیاستمدار، 
نه فــردی که مســأله دین و شــریعت می داند، مطرح 
می کنــم. قطعاً اصل مســأله باید توســط فقها و علما 
مطرح و توضیح داده شود. اما منظور من این است که 
ما در کشور درگیر حالتی شدیم که برخی ها کوچکترین 
اتفاقــات کشــور را بــه تعابیــر دینــی و شــرعی متصــل 
می کننــد که از این طریق یا بتواننــد آن را تأیید کنند یا 
چیزی را که نمی پســندند، کنار بزننــد. مثاًل دیده ایم و 
می بینیــم کــه می آیند هــر مذاکره ای را بــه صلح امام 
حسن(ع) یا هر درگیری و مقاومتی را به عاشورا تشبیه 
می کننــد. مــن واقعًا نمی دانم اینها چــه ربطی به هم 
دارند؟ بله، معصومان و پیشــوایان دینی، الگوهای ما 
هســتند و بایــد در روش و منش آنهــا مطالعه و دقت 
کنیم و از آنها درس بگیریم. اما به این معنا نیست که 
مثاًل بگوییم چون امام حسین(ع) جنگید، ما هم باید 
همیشــه بجنگیم یا چــون امام حســن(ع) صلح کرد، 
مــا هم باید فقط به صلــح فکر کنیم. بزرگی و ارزش و 
عظمت آن بزرگان از این رو بوده که در دوره خودشان 
منطقی، محاســبه گرایانه و با در نظــر گرفتن منفعت 
امت و شــریعت و همین طور شــجاعانه رفتــار کردند، 
مــا هم امــروز باید همیــن فاکتورها را در نظــر بگیریم 
و تصمیــم مقتضــی بــا دوران خودمــان را بگیریــم. یا 
می بینیــم برخی عــده ای را بــه دالیل سیاســی، تکفیر 
دینــی می کنند یــا می خواهند با برداشــت های خاص 
دینی برخی کاســتی ها را توجیه کنند. بســیار این روزها 
از زبان برخی چهره های شــاخص شــنیده ایم که مثاًل 
اگــر فــردی از نظــر سیاســی چنــان کنــد از دیــن خارج 
اســت. یا دیده ایم مســائل سیاســی داخلی کشور را به 
مقدســات و نظــر خــاص معصومان نســبت داده اند. 
این به نظر من یک خطر اســت؛ هــم برای دین خطر 
اســت و هم برای کشــور و جامعه. معتقدم برای دین 
خطر اســت چون من شــخصاً هنوز با تالشی که کردم 
و حتــی رجوعــی که به برخی علما داشــتم نتوانســتم 
کوچکتریــن توجیــه فقهی بــرای برخــی از ادعاها پیدا 
کنــم. برای جامعه هم خطر اســت چون ایــن رفتارها 

دیــن را تبدیل به ابزار قطبی ســازی در جامعه می کند 
و مردم را مقابل هم قرار می دهد. واقعیت این اســت 
که نه تخصص من تشــریح جزئیات این مســأله است 
و نــه پیدا کردن راه حــل و گفتمان الزم بــرای حل آن. 
من به عنوان یک فعال سیاسی فقط اثرات سوء ناشی 
از این وضعیت را می بینم و معتقدم این اثری بســیار 
مخــرب برای ما در پی خواهد داشــت و ایــن اوضاع و 
اســتفاده هایی که از دین می شــود و گاهی حتی موهن 

هم هستند، باید کنترل شود.
ë  در مقــام همــان فعــال سیاســی راهــکاری بــرای این

آسیب دارید؟
در ایــن جایــگاه می توانــم بگویم که هــم برای رفع 
آســیب پوپولیســم و هــم دور نگاه داشــتن دامان دین 

از برخــی تعابیر ناصواب و توجیه کــردن هر رفتاری با 
ابزار دین، راهکار مؤثر تقویت مردم ســاالری و اصالح 

ساختارهای کشور است.
 وقتــی مردم ســاالری تقویت شــود و ســاختارهای 
کســی  هــر  دیگــر  شــوند  کارآمدتــر  و  اصــالح  کشــور 
نمی توانــد بیایــد و به بهانه دیــن موضوعی را توجیه 
کنــد چون نه ســاختار چنیــن اجازه ای بــه او می دهد 
مــا  مــردم  نــه  و  می گــذارد  اختیــارش  در  تریبــون  و 
و  عقایــد  می گذارنــد  هســتند،  دینــداری  مــردم  کــه 
مقدساتشــان در بازی های سیاســی خرج شــود. شما 
وقتــی آزادی بیــان داشــته باشــید خیلــی صریــح و 
راحــت می توانید این رفتارها را افشــا کنید و ماهیت 

آنها را به چالش بکشــید.



جامعه شناسان از ضرورت سپردن 
 مناصب و مدیریت ها به جوانان

نسل سوم انقالب می گویند
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گــروه اجتماعــی/ ٤۲ ســال از پیــروزی انقالب 
اســالمی می گذرد، نظام جمهوری اسالمی طی 
ایــن ســال ها بــه رغــم دشــمنی ها و فشــارهای 
اقتصادی، بحران هایی را گذرانده و در رسیدن به 
اهدافش و پیشرفت و توسعه کشور، با چالش ها و 
فراز و فرود های زیادی مواجه بوده اســت، هرچند در این مسیر نسل های 
مختلفی، بخش هایی از مسؤولیت ها و اجرای برنامه های انقالب در ابعاد 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برعهده داشته اند و خوشبختانه 
روند روبه رشد و پیشرفت انقالب در بسیاری از بخش ها نشان داد که نظام 
جمهوری اســالمی بــا مدیریــت رهبر انقــالب و تکیه بــر تــوان نیروهای 
متخصص و انقالبی با روحیه جهادی در ثبات و پایداری قرار گرفته و حاال 
بعــد از چهــار دهــه از عمــر انقالب بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان و 
صاحب نظران باید با اعتماد و انتقال تجربیات و جابه جایی مسؤولیت ها 
و مدیریت ها به نســل جوان، خــالق و کارآفرین، فصل جدیــدی را برای 
توســعه و پیشــرفت کشــور رقــم زد. در ایــن خصــوص کارشناســان و 
جامعه شناسان معتقدند این تعامل بین نسلی در مشارکت و اداره کشور 
باید بتدریــج و همراه بــا حمایت های همه جانبه هم از ســوی نســل اول 
انقالب و هم از ســوی مردم صورت گیرد. آنها بر این باورند که جوانان این 
عصر با توانمندی ها و شور و شــوق و برخورداری از دانش و تخصص الزم 
می تواننــد ســیمای جدیــدی از ایــران اســالمی را بــه نمایــش بگذارنــد.



ë  نیاز به آرایش جدید مدیریتی
حســین ایمانــی جاجرمــی، جامعه شــناس، بــا تأکید 
بــر اینکه بایــد بین انقــالب و ثبات تفکیک قائل شــد، 
بــه «ایــران» می گویــد: «مــا بایــد مطابق بــا یک نظم 
جهانی جلو برویم. چــه بخواهیم و چه نخواهیم باید 
دستاوردها تثبیت شود. براین اساس ما باید به سمت 
شــرایط با ثبات حرکت کنیــم و بــرای آن برنامه ریزی 
داشــته باشــیم. در شــرایط فعلــی هنــوز چشــم انداز 
آینده کشــور مشــخص نیســت و با بحران های داخلی 
و خارجی که در دو ســال اخیر پشــت ســر گذاشته ایم، 
به نوعی شــاهد کاهش روحیــه عمومی درمیان مردم 
هســتیم. بنابرایــن در نــگاه بلندمدت باید به ســمت 
شــرایطی برویم که پایدار باشد و امکان برنامه ریزی را 
فراهم کند. چون هم اکنون شرایط مان در نوسان است 
و نرخ رشــد اقتصادی به منفی ٦ درصد رســیده است 

که نشان می دهد شرایط خوبی در انتظارمان نیست.
او با تأکید براینکه باید چشــم انداز، مأموریت و اهداف 
دقیق و مشــخصی برای آینده داشته باشیم، می گوید: 
در این صورت نسل جدید می تواند در قالب چشم انداز 
پایــدار خودش را تعریف کنــد. اما اکنون چنین امکانی 
وجــود نــدارد و اگــر قــرار بــه جابه جایــی و تعامل بین 
نســلی در دهه چهارم انقالب باشــد، بایــد ابتدا چنین 
امکانی ایجاد شود. چرا که ما در شرایط روزمره درحال 
برنامه ریــزی هســتیم. در واقــع حضــور نســل جدیــد 
نیازمند تحول در شیوه حکمروایی است. ممکن است 
حتی برنامه ریزان و سیاستگذاران به این نتیجه برسند 
کــه بایــد جامعــه مدنی و بخــش خصوصــی تقویت و 
دولــت کوچــک و چابــک شــود. در این صــورت عرصه 
حضــور نســل جدید دیگــر دولت و حکومت نیســت و 
باید پتانسیل آنها را به سمت بخش خصوصی هدایت 
کنیم. یا با تمرکززدایی، نسل جدید را در نقاط مختلف 
پراکنــده کنیــم. امــا پیــش زمینــه آن توزیــع قــدرت و 
پراکندگی قدرت است تا همه در اوضاع سیاسی شریک 
باشــند. االن همــه امکانــات و منابــع قــدرت در تهران 
متمرکز شده است و همه به اجبار باید به تهران بیایند. 
حتی سیاسیون هم، مسیر سیاستگذاری شان به تهران 
می افتد که دیگر به شهرشــان باز نمی گردند. بنابراین 
باید در شــیوه شــراکت حوزه های مختلف در اداره امور 
کشــور بازنگری شود تا آماده حضور نسل جدید شویم. 
مــا نیازمند یــک آرایش جدید هســتیم تا زمینــه برای 
ورود نســل جدیــد آماده شــود. برخــی کشــورها اکنون 
چشــم انداز هزارســاله دارنــد و برای آینــده بلند مدت 
برنامه ریــزی کرده اند. ما باید دردوره جدید، با افزایش 
قدرت های محلی، دولت را به یک نهاد مقررات گذار و 
نه بازیگر تبدیل کنیم. یا درباره نهادی مثل شهرداری، 
االن شهرداری ها به جای اینکه از حقوق عمومی دفاع 
کنند، به یک فروشــنده در شــهرها تبدیل شده اند. این 
روند باید اصالح شود. در نهایت جابه جایی بین نسلی 

در بستری درست انجام خواهد شد.

ë ضرورت تغییر ساختار نیروی انسانی در ایران
دکتــر تقی آزاد ارمکی، جامعه شــناس معتقد اســت: 
در ســاختار نیروی انســانی در ایران یک نوع بن بست 
اتفــاق افتاده اســت یعنی کســانی که می تــوان گفت 
دگرگونــی  و  تغییــر  و  انقالب انــد  دوم  و  اول  نســل 
ایجــاد کرده انــد بــا همــان شــیوه و عالیــق و رفتارهــا 

نظام جمهوری اســالمی را مدیریــت می کنند که هم 
خودشــان خســته شــده اند هم جامعه خســته شــده 

است و کارها روند متعارفی را طی نمی کند.
 آزاد ارمکــی در ادامــه می افزایــد: مــا در جامعــه ای 
زندگی می کنیم که شرایط به طور دائم و کامل در حال 
تحول است و این تحوالت نیازمند نیروهای باسواد، با 
تخصص، پرانگیزه، جوان و مسؤولیت پذیر است البته 
این به معنای آن نیست که نسل قبلی مسؤولیت پذیر 
نیست بلکه منظور این است، نسل قبلی خسته است 
و بایــد نســل جوان بــه میــدان بیایند چرا کــه عالوه بر 
ویژگی های نسل قبلی که باید داشته باشند از حوصله 

و توانایی های جدیدی نیز برخوردارند.
این اســتاد دانشگاه با بیان اینکه سپردن امور به نسل 
جوان یــک ضرورت اســت، می گوید: اینکــه واگذاری 
مسؤولیت ها و تعامل بین نسل قبلی و جدید چگونه 
شکل بگیرد اتفاق بسیار مهمی است. اینگونه نیست 
که نســل اول و دوم انقالب را کنار بزنیم شــبیه به آن 
چیــزی که در دوره پهلوی دوم اتفاق افتاد و نیروهای 
قدرتمند و رجل امور را به افرادی ســپردند که آگاهی 
از وضعیت موجود آن زمان نداشتند و ناکارآمدی ها 
شکل گرفت بنابراین ما هم نباید اینگونه عمل کنیم 
باید به طور طبیعی چنین پدیده ای شــکل بگیرد این 

یعنی دموکراسی.
وی بــا بیــان اینکه دموکراســی تنهــا راه ســپردن امور 

به نســل ســوم بعــد از انقالب اســالمی اســت،عنوان 
می کند: این امر را می بایست در کشور ما به انتخابات 
و رقابت هــای آزاد معطوف کــرد. نیروهایی که دارای 
توانایــی، آگاهی، اراده و انرژی کافی هســتند باید پای 
کار بیاینــد. در واقع دموکراســی مــا را از این راه نجات 
می دهد یعنی بازگشــت به ساختار سیاسی مبتنی بر 
دموکراســی باشد که البته این امر نیز اقتضائاتی دارد 
و باید از پایه های ســاختارهای اجتماعی ایران شــکل 
بگیــرد تــا در نهایــت در انتخابــات مجلــس شــورای 

اسالمی به بن بست نرسیم.
به گفته ارمکی، دموکراســی باید از سنین پایین شکل 
بگیــرد تــا افــراد بتوانند تجربه کافی داشــته باشــند و 
بعــد از آنکــه آموزش هــای الزم را کســب کردنــد در 
ســطح باالتری بتواننــد در نقش نماینــده مجلس یا 
ریاســت جمهوری بازی درستی کنند تا بازی رادیکال 
که رقیــب را حذف می کنند بلکه باید با رقیب نیز کار 

کنند تا بتوانند اثری ماندگار داشته باشند.

ë  عدم جابه جایی نســل ها در امور مدیریتی جامعه را
دچار سکون می کند

جابه جایــی  شــناس  معیدفــر، جامعــه  ســعید  دکتــر 
نســل ها در امــور مدیریتــی را یک ضــرورت توصیف 
می کند و می گوید: بحث جابه جایی نســل ها در امور 
مدیریتــی و اجرایــی و ماننــد آن مدت هــا اســت کــه 
بایــد در کشــور اتفاق می افتــاد چرا کــه الزمه تحرک 
و پویایــی هر جامعه ای اســت به هر حال ســن اقتضا 
می کنــد پــس از مدتــی کم کم افــراد جای خودشــان 
را به کســانی کــه دارای تازگــی و نشــاط و ســرزندگی 
و تــوان و تجربــه جدیــد هســتند، بدهنــد و این امری 

اجتناب ناپذیر است.
معیدفر در ادامه با بیان اینکه جابه جایی نســل ها در 
امور مدیریتی در همه جای دنیا وجود دارد و این امر 
بخصوص در دنیای مدرن مهم است، می افزاید: هر 
نســلی تجربه دوران خاص خــودش را دارد و از آنجا 
که دنیای ما در حال دگرگونی و تغییر اســت و لحظه 
به لحظه همه چیز در آن در حال دگرگونی اســت به 
نظر می رسد اگرچه تجربه هرنسل هم جای خودش 
را دارد امــا این تغییر نســل چیزی اســت کــه صرفاً با 

افزایش اطالعات جایگزین می شود.
 وی می گویــد: امــروز مدیریت هــا نیاز بــه تجربه های 
جدید دارند و نســل های جدید این تجربه ها را دارند 
و باید بیایند و راه را باز کنند، توسعه دهند و افق های 

تازه ای را بگشــایند و بدین وسیله جامعه روند رشد و 
توسعه خود را ادامه دهد.

این اســتاد دانشــگاه در همین زمینــه ادامه می دهد: 
اگــر از تجربــه نســل ها در ارتبــاط بــا انقالب اســالمی 
بخواهیــم حرف بزنیم به این شــکل که یک نســل در 
دورانی تجربه اش را محقق کرده و جامعه تغییراتی 
را به خودش دیده اســت آن وقت نمی توانیم درباره 
نســل ســوم انقالب ســخن بگوییم چــون اساســاً این 
یــک بحــث مشــکل داری اســت. انقــالب محصــول 
یــک دوران خاص اســت و پس از آنکه یک نســل آن 
دوران را پشــت ســر می گــذارد، تمام شــده و مــا وارد 
جدیدتــر  نســل های  و  می شــویم  جدیدتــری  دوران 
تجربــه خودشــان را دارند. معیدفــر می گوید: «وقتی 
می گوییــم نســل ســوم انقــالب و تعبیرمــان از نســل 
ســوم گروه سنی اســت یعنی آنکه نســل اول انقالب 
در موقــع وقوع انقالب ســال ۱۳٥۷ ســنین بین ۲۲ تا 
۲٥ ســال بوده اند، نســل دوم را کســانی که از دهه ٦۰ 



بــه بعد در ایــران متولد شــدند و دوران کودکی شــان 
را با جنگ گذراندند، تشــکیل می دهند و نســل ســوم 
انقــالب را دهــه ۷۰ بــه بعــد در نظــر می گیریــم کــه 
االن به ســن اشــتغال و ازدواج رســیده اند. با توجه به 
چنیــن دســته بندی منظورمان از نســل ســوم انقالب 
دهه ۷۰ یا ۸۰ هســتند که به ســن اشــتغال رسیده اند 
و بایــد این گروه ســنی پــای کار بیایند اما اگر خواســته 
باشــیم نســل ســوم انقالب را به درســتی به کار ببریم 
ما نســل دوم و ســوم انقالب نداریم این یک تناقض 
اســت و ما یک نســل انقالب بیشــتر نداریم و آنها نیز 
کســانی بودند کــه در زمان جوانی و میانســالی باعث 
شــدند تا تجربه انقالب اتفــاق بیفتد یعنی نمی توان 
گفــت دهــه ٦۰ نســل دوم انقالب اند چرا کــه انقالب 
را ایــن گــروه نکرده اند بنابراین هنوز به نظر می رســد 
انقالب دست نسل های اول است و کسانی که در این 

چارچوب می گنجند سرکار آمده اند.»
وی عنــوان می کنــد: «ممکــن اســت افراد جــوان هم 
دارای پســت های مدیریــت باشــند و از طریق نســلی 
کــه انقالب را پایه گذاری کرده اند در چارچوب آنها کار 
کننــد امــا وقتی می گوییم الزم اســت یــک دگرگونی و 
تحولی در جامعه اتفاق بیفتد منظور این اســت نسل 
جدید بتوانند تجربه خودشــان را به اجرا بگذارند و با 
رویکرد و به عبارتی مدل مدیریتی خودشان را اجرایی 
و عملی کنند. این چیزی اســت کــه جامعه الزم دارد 
متأســفانه وقتــی ســعی می کنیــد چارچــوب بگذارید 
و بگوییــد نســل ســوم انقــالب، از همــان اول تحول و 
دگرگونــی را از بیــن بردید چــون همان طــور که گفتم 
این تصور کلیشــه ای اســت به هر حال انقــالب را یک 
نســل تجربه کرده است نســل های بعدی که می آیند 
اساســاً چــون نباید تغییــر رویکردی اتفــاق بیفتد یک 
نوع ایســتایی ایجاد می شــود چرا که نســل اول نسلی 
بودند که این محصول مولود آنها بود و بنابراین برای 
آن تمــام قــدرت و وســعت و انرژی و حمیت شــان را 
به کار بردند. ولی با ادبیات نســل ســوم انقالب موافق 
نیســتم از طرفــی بحث اســتمرار مدیریت نســل اول 
انقالب امری اســت که موجب رکود، ســکون و جمود 
و حتــی انهدام جامعه می شــود. جامعه موجود زنده 
است و دائم باید دگرگون شود و اگر ما مانع این تحول 
شــویم قطعًا می توانیم این موجود را افســرده و دچار 

بی کارآمدی و فروپاشی کنیم.

ë نسل جوان و نوآوری در گفتمان انقالب اسالمی 
 دکتر محمد مهدی لبیبی، جامعه شناس و استاد دانشگاه

نیز درباره واگذاری مســؤولیت ها به نســل های آینده 
به «ایران» می گوید: از اوایل انقالب اســالمی تاکنون 
دربــاره واگذاری امــور و به میدان آوردن نســل جوان 
و تعامــل بیــن نســلی مباحثی همیشــه مطــرح بوده 
و البتــه طــرح چنیــن مباحثــی منطقی اســت به این 
معنــا که ما نیازمند نیروی جــوان، نوآوری و فکرهای 
جدیــدی در جامعه هســتیم. در کنــار اینها همچنین 
بــه راه حل هــای جدیــد بــرای مشــکالت احتمالــی و 
رفع آنهــا نیاز داریم. بنابرایــن در کلیت این موضوع 
تردیــدی وجــود نــدارد چــه بســا کــه در بســیاری از 
کشــورهای اروپایــی نیز افــرادی کــه در رأس امور قرار 
می گیرند، بســیار جوان هستند. ویژگی که نسل جوان 
را از نســل قبلــی متمایــز می کنــد برخــورداری نســل 

جوان از دانش و کارایی باالی شان است.

 لبیبــی در ادامــه می افزایــد: نســل جــوان در دنیایــی 
بــزرگ شــده اند و پــرورش یافته انــد که بــا ارتباطات 
جهانی آشــنایی دارند، به بســیاری از مسائل روز دنیا 
آگاه هســتند و بسیاری از مسائل را که در گذشته کمتر 
می توانســتند دســت پیدا کننــد، به دســت می آورند، 
عموماً ســطح تحصیــالت باالیی دارند و اگرچه ســن 

باالیی ندارند اما تجربه های زیستی مفیدی دارند.
 او بــا بیــان اینکه نســل جــوان انــرژی بیشــتری برای 
پیشــبرد کارها دارند، عنوان می کند: مســأله اساســی 
که در مباحث جامعه شناسی نیز مطرح است وجود 
تفــاوت نســل ها اســت. گاهــی اوقــات تفاوت نســلی 
تبدیل به شــکاف نسلی می شــود و فاصله بین نسلی 
جدی بین نسل قدیم و جدید ایجاد می کند بنابراین 
مســأله مهم این اســت آیا این تفاوت هــا، اختالف ها 
و نگرش های متفاوت می تواند مشــکل ســاز باشــد؟ 

پاسخش در مواردی مثبت و گاهی هم منفی است.
 لبیبــی در ادامــه به نظریــه «رابرت مرتــون» جامعه 
شــناس امریکایــی اشــاره می کنــد و می افزایــد: طبق 
ایــن نظریه دو تا مســأله مهــم باید بــرای تمام آحاد 
جامعــه مورد توجه قرار گیــرد، یکی بحث ارزش ها و 
دومی روش ها یا شــیوه ها اســت. آنچــه در جامعه ما 
مهم اســت ارزش ها باید ثابت بماند و از دست شان 
ندهیم. همه مردم دنیا از ارزش های جهان شمول از 
جمله صداقت، فداکاری، گذشت و... جدا از مذهب، 
فرهنگ، زبان و دین شــان برخوردارند اما ارزش های 
خــاص آن جامعــه نیز مهم اســت. انقالب اســالمی 
به عنــوان یــک گفتمان با خــودش ارزش هایــی را در 
بردارد و این ارزش ها در طول زمان مطرح شــده اند. 
بــرای مثــال شــعارهایی کــه در ابتــدای شــکل گیری 

انقالب مطرح شــد از جمله اینکه «مــا باید روی پای 
خودمان بایســتیم»، «مســتقل از بیگانگان باشیم به 
این معنا که وابســته نباشــیم تا نقطــه ضعفی ایجاد 
شــود»، «علم و دانش باید توسعه پیدا کند و...» جزو 
ارزش هــا در فرهنــگ و گفتمــان انقــالب اســالمی به 

حساب می آیند.
فرهنــگ  می کنــد:  عنــوان  زمینــه  همیــن  در  وی 
مجموعــه عقایــد و باور هــا را در بــر می گیــرد و نقطه 
کانونــی فرهنگ، ارزش ها اســت. ارزش هــا، فرهنگ 
را دوام و قــوام می دهــد. بنابرایــن نســل جــوان باید 
ارزش های انقالب اســالمی را حفظ کند اما شــیوه ها 
و متدهــا چنــدان مهــم نیســت و ضرری بــه جامعه 
نمی زنــد. به عنــوان مثال اگــر معتقدیــم صله رحم 
رفتــار خوبــی اســت و بایــد انجــام دهیــم و به عنوان 
اصل دین اشــاره شده است، ممکن است در شرایط 

کنونــی جامعــه فــرد نتوانــد هرلحظــه بــه والدینش 
ســر بزنــد امــا می توانــد بگویــد صلــه رحــم را انجام 
می دهــد اما با شــیوه جدیدتر و با ارســال پیامک این 
ارزش را حفــظ می کند. یعنــی اگر صله رحم  را جزو 
ارزش ها در روابط بین افراد در نظر بگیریم در طول 
زمــان شــیوه و متد ابــراز آن فــرق کرده اســت. اینکه 
بخواهیــم ارزش هــای انقــالب اســالمی را بــه نســل 
بعــدی منتقــل کنیم دو نکتــه مهم بایــد توجه کنیم 
اول آنکه ارزش های انقالب باید ســر جای خود باقی 
بماننــد مانند تعالی فرهنگی و شایســته ســاالری که 
جزو ارزش های ما هســتند. به این معنــا که نباید در 
جامعــه امکانات در اختیار قشــر خاصــی قرار بگیرد 
و طبقــه محــروم دچــار مشــکالتی شــوند بنابرایــن 
طرفــداری از طبقه محــروم از بعــد اقتصادی بحث 

بــه بعد در ایــران متولد شــدند و دوران کودکیشــان 
را با جنگ گذراندند، تشــکیل میدهند و نســل ســوم 
را دهــه ۷۰ بــه بعــد در نظــر میگیریــم کــه  الالانقــالب
االن به ســن اشــتغال و ازدواج رســیدهاند. با توجه به 
چنیــن دســتهبندی منظورمان از نســل ســوم انقالب 
۷۰ یا ۸۰ هســتند که به ســن اشــتغال رسیدهاند  دهه
و بایــد این گروه ســنی پــای کار بیایند اما اگر خواســته 
باشــیم نســل ســوم انقالب را به درســتی بهکار ببریم 
ما نســل دوم و ســوم انقالب نداریم این یک تناقض 
اســت و ما یک نســل انقالب بیشــتر نداریم و آنها نیز 
کســانی بودند کــه در زمان جوانی و میانســالی باعث 
شــدند تا تجربه انقالب اتفــاق بیفتد یعنی نمیتوان 
گفــت دهــه ٦۰ نســل دوم انقالباند چرا کــه انقالب 
را ایــن گــروه نکردهاند بنابراین هنوز به نظر میرســد 
انقالب دست نسلهای اول است و کسانی که در این 

آمدهاند.» چارچوب میگنجند سرکار
وی عنــوان میکنــد: «ممکــن اســت افراد جــوان هم
دارای پســتهای مدیریــت باشــند و از طریق نســلی 
کــه انقالب را پایهگذاری کردهاند در چارچوب آنها کار 
کننــد امــا وقتی میگوییم الزم اســت یــک دگرگونی و 
تحولی در جامعه اتفاق بیفتد منظور این اســت نسل 
را به اجرا بگذارند و با  جدید بتوانند تجربه خودشــان
رویکرد و بهعبارتی مدل مدیریتی خودشان را اجرایی 
و عملی کنند. این چیزی اســت کــه جامعه الزم دارد 
متأســفانه وقتــی ســعی میکنیــد چارچــوب بگذارید 
الالو بگوییــد نســل ســوم انقــالب، از همــان اول تحول و 
دگرگونــی را از بیــن بردید چــون همانطــور که گفتم 
الالهر حال انقــالب را یک  تصور کلیشــهای اســت به این
نســل تجربه کرده است نســلهای بعدی که میآیند 
اساســاً چــون نباید تغییــر رویکردی اتفــاق بیفتد یک 
نوع ایســتایی ایجاد میشــود چرا که نســل اول نسلی 
بودند که این محصول مولود آنها بود و بنابراین برای 
آن تمــام قــدرت و وســعت و انرژی و حمیتشــان را 
بهکار بردند. ولی با ادبیات نســل ســوم انقالب موافق 
نیســتم از طرفــی بحث اســتمرار مدیریت نســل اول 
انقالب امری اســت که موجب رکود، ســکون و جمود 
و حتــی انهدام جامعه میشــود. جامعه موجود زنده 
است و دائم باید دگرگون شود و اگر ما مانع این تحول 
شــویم قطعاً میتوانیم این موجود را افســرده و دچار 

بیکارآمدی و فروپاشی کنیم.

ëالالب اسالمی الال نسل جوان و نوآوری در گفتمان انقال
دکتر محمد مهدی لبیبی، جامعه شناس و استاد دانشگاه

نیز درباره واگذاری مســؤولیتها به نســلهای آینده 
الالگوید: از اوایل انقالب اســالمی تاکنون  به «ایران» می
دربــاره واگذاری امــور و به میدان آوردن نســل جوان 
و تعامــل بیــن نســلی مباحثی همیشــه مطــرح بوده 
و البتــه طــرح چنیــن مباحثــی منطقی اســت به این 
معنــا که ما نیازمند نیروی جــوان، نوآوری و فکرهای 
جدیــدی در جامعه هســتیم. در کنــار اینها همچنین 
بــه راه حلهــای جدیــد بــرای مشــکالت احتمالــی و 
رفع آنهــا نیاز داریم. بنابرایــن در کلیت این موضوع 
تردیــدی وجــود نــدارد چــه بســا کــه در بســیاری از 
کشــورهای اروپایــی نیز افــرادی کــه در رأس امور قرار 
که نسل جوان  میگیرند، بســیار جوان هستند. ویژگی
را از نســل قبلــی متمایــز میکنــد برخــورداری نســل 

جوان از دانش و کارایی باالیشان است.

 لبیبــی در ادامــه میافزایــد: نســل جــوان در دنیایــی
بــزرگ شــدهاند و پــرورش یافتهانــد که بــا ارتباطات
جهانی آشــنایی دارند، به بســیاری از مسائل روز دنیا
آگاه هســتند و بسیاری از مسائل را که در گذشته کمتر
پیدا کننــد، بهدســت میآورند، میتوانســتند دســت
تحصیــالت باالیی دارند و اگرچه ســن الال ســطح عمومًا

باالیی ندارند اما تجربههای زیستی مفیدی دارند.
 او بــا بیــان اینکه نســل جــوان انــرژی بیشــتری برای
پیشــبرد کارها دارند، عنوان میکند: مســأله اساســی
که در مباحث جامعه شناسی نیز مطرح است وجود
تفــاوت نســلها اســت. گاهــی اوقــات تفاوت نســلی
میشــود و فاصله بین نسلی تبدیل به شــکاف نسلی
جدی بین نسل قدیم و جدید ایجاد میکند بنابراین
مســأله مهم این اســت آیا این تفاوتهــا، اختالفها
و نگرشهای متفاوت میتواند مشــکل ســاز باشــد؟

پاسخش در مواردی مثبت و گاهی هم منفی است.
 لبیبــی در ادامــه به نظریــه «رابرت مرتــون» جامعه
شــناس امریکایــی اشــاره میکنــد و میافزایــد: طبق
ایــن نظریه دو تا مســأله مهــم باید بــرای تمام آحاد
بحث ارزشها و جامعــه مورد توجه قرار گیــرد، یکی
دومی روشها یا شــیوهها اســت. آنچــه در جامعه ما
مهم اســت ارزشها باید ثابت بماند و از دستشان
ندهیم. همه مردم دنیا از ارزشهای جهانشمول از
مذهب، جمله صداقت، فداکاری، گذشت و... جدا از
فرهنگ، زبان و دینشــان برخوردارند اما ارزشهای
الالخــاص آن جامعــه نیز مهم اســت. انقالب اســالمی 
بهعنــوان یــک گفتمان با خــودش ارزشهایــی را در 
بردارد و این ارزشها در طول زمان مطرح شــدهاند. 
بــرای مثــال شــعارهایی کــه در ابتــدای شــکلگیری

شــد از جمله اینکه «مــا باید روی پای انقالب مطرح
خودمان بایســتیم»، «مســتقل از بیگانگان باشیم به
این معنا که وابســته نباشــیم تا نقطــه ضعفی ایجاد
شــود»، «علم و دانش باید توسعه پیدا کند و...» جزو
اســالمی به الالب الالهــا در فرهنــگ و گفتمــان انقــال ارزش

حساب میآیند.
فرهنــگ میکنــد:  عنــوان  زمینــه  همیــن  در  وی 
مجموعــه عقایــد و باورهــا را در بــر میگیــرد و نقطه
کانونــی فرهنگ، ارزشها اســت. ارزشهــا، فرهنگ
نســل جــوان باید را دوام و قــوام میدهــد. بنابرایــن
الالهای انقالب اســالمی را حفظ کند اما شــیوهها ارزش
و متدهــا چنــدان مهــم نیســت و ضرری بــه جامعه
نمیزنــد. بهعنــوان مثال اگــر معتقدیــم صله رحم
رفتــار خوبــی اســت و بایــد انجــام دهیــم و بهعنوان
اصل دین اشــاره شده است، ممکن است در شرایط

کنونــی جامعــه فــرد نتوانــد هرلحظــه بــه والدینش
ســر بزنــد امــا میتوانــد بگویــد صلــه رحــم را انجام
میدهــد اما با شــیوه جدیدتر و با ارســال پیامک این
ارزش را حفــظ میکند. یعنــی اگر صله رحم  را جزو
ارزشها در روابط بین افراد در نظر بگیریم در طول
زمــان شــیوه و متد ابــراز آن فــرق کرده اســت. اینکه
اســالمی را بــه نســل الالب الالهــای انقــال بخواهیــم ارزش
بعــدی منتقــل کنیم دو نکتــه مهم بایــد توجه کنیم
اول آنکه ارزشهای انقالب باید ســر جای خود باقی
بماننــد مانند تعالی فرهنگی و شایســته ســاالری که
جزو ارزشهای ما هســتند. به این معنــا که نباید در
جامعــه امکانات در اختیار قشــر خاصــی قرار بگیرد
و طبقــه محــروم دچــار مشــکالتی شــوند بنابرایــن
طرفــداری از طبقه محــروم از بعــد اقتصادی بحث

ë ë



مهمی اســت. دومین مسأله توجه به کرامت انسانی 
به عنــوان یکــی از ارزش هــای انقالب اســت مــا باید 
اینهــا را حفــظ کنیم. امروزه می توانیــم این ارزش ها 
را در قالب هــای جدیــد بریزیــم و ارائــه کنیــم. برای 
مثــال به جای آنکه از افــراد برای حفط این ارزش ها 
اســتفاده کنیــم پیام مــان را از رســانه ها و شــبکه های 
اجتماعــی منتقــل می کنیــم. در حالی که در گذشــته 
پیام هــا به صــورت شــفاهی از نســلی بــه نســل دیگر 
منتقل می شــد. نسل قبلی انقالب انتقال ارزش های 
فرهنگــی را به شــیوه گذشــته انجام می داد که شــاید 
امــروزه این روش هــا برای انتقــال پیام های فرهنگی 
جــواب ندهد در عین حال مهم اســت که از ابزار ها و 

امکانات مهمتری استفاده کنیم.
ایــن اســتاد جامعــه شناســی با بیــان اینکــه تعامل و 
جابه جایی برای ســپردن امور به نســل جوان نیازمند 

انتقــال ارزش های انقالب اســالمی از نســل مســن تر 
بــه افــراد جوان تر اســت، می گویــد: قاعدتــاً باید این 
انتقــال ارزش هــا بیــن نســل های قبلی و نســل ســوم 
شــکل بگیــرد چــون ارزش، عقاید و گفتمــان انقالب 
بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه و تــا زمانی کــه انقالب 
اســالمی زنــده اســت ایــن گفتمان هــم زنده اســت. 
از طرفــی انســان ها فرهنــگ را می ســازند و فرهنــگ 
هــم انســان ها را می ســازد این اصــل در رونــد انتقال 
نســلی کامل خودش را نشــان می دهد بنابراین نسل 
جــوان بایــد ارزش ها و گفتمان انقــالب را در خودش 
داشــته باشــد امــا ایــن توانایــی و امــکان را دارد که از 
روش های خودش استفاده کند که البته ممکن است 

از روش های معمول هم نباشد.
 لبیبــی تأکید می کند کــه ما در یک جامعه شــبکه ای 

زندگی می کنیم که نمی توان با روابط ســنتی گذشــته 
شــاهد تغییــر و تحوالت شــد. واگذاری مســؤولیت ها 
بــه نیروهــای جوان وفعال کار بســیار درســتی اســت 
بــه شــرطی که ارزش هــا را حفــظ کنیــم و در متدها و 
روش ها نوآوری بیشــتری داشــته باشــیم بــه گونه ای 
کــه نســل جوان آن متدهــا را می پســندد و با اخالق و 
عقایدش نیز بیشــتر ســازگار اســت. این اتفاق بســیار 
و  اهــداف  تحقــق  جهــت  در  بایــد  و  اســت  مبــارک 

ارزش ها ادا شود.

ë نبود گفتمان روادار مطلوب بین نسل های انقالب
دکتر اصغر مهاجری، استاد دانشــگاه و جامعه شناس 
نیــز معتقد اســت: بایــد بســترهای رواداری گفتمان 
انقالبــی بــر اســاس ارتبــاط بیــن نســل ها را درســت 
تعریــف کنیــم. در گفتمانــی کــه اســتدالل ها برنــده 

شــود، واقعیت مبتنی بر حقیقت اســتمرار پیدا کند و 
گفتمان به درســتی استمرار یابد آن وقت کنش ها به 
درســتی انجام می شــود و انتقال قــدرت از یک کنش 
ســالم و گفتمــان روادار برخــوردار می شــود. وی در 
ادامــه اظهار مــی دارد: «زمانی که دســت بــه انقالب 
زدیــم بــه ایــن خاطــر بود کــه بــرای به دســت آوردن 
چیزهایــی کــه نداشــتیم، مســیری را طی کردیــم اما 
دریک لحظــه و در همان گرانیگاه که نمی توانســتیم 
همــه چیزهــا را به دســت بیاوریم باید طــی فرآیندی 
مثل دموکراســی و آزادی و پیشــرفت آن نداشته ها را 
به دســت بیاوریم که در یک لحظه به  دست نمی آید 
بلکــه فرآیندی اســت کــه بتدریــج و در روند صحیح 

خود به  دست می آیند.
به گفته این اســتاد دانشگاه، به دســت آوردن چیزهای 

نداشــته نیازمند روند و فرآیند انجام دادن است و این 
رونــد انجام دادن بدون گقتمان روادار ممکن نیســت. 
متأسفانه بعد از پیروزی انقالب و پرداخت هزینه های 
جنــگ  درگیــر  کــه  اول  مرحلــه  در  بخصــوص  اولیــه 
ناخواسته شده بودیم نسل های اول امکان ادامه حیات 
ایــن گفتمان را پیــدا نکردند یا جوری گفتمــان را ادامه 
دادنــد کــه مطلوب نبــود چرا کــه میــزان بهره مندی از 

قدرت تعیین می کند استدالل چه کسی درست است.
 اســتدالل برنــده از دل حقیقــت و بر اســاس شــواهد 
موجــود در جامعــه به دســت می آیــد بــرای نجــات 
گفتمان قطع شــده بین نسل های انقالب یک مرجع 
وجود دارد و آن مرجع جامعه اســت باید به جامعه 
برگردیــم و جامعــه را آیینــه تمــام نمــای حقیقــت 
بدانیــم. دوم ببینیــم در رســیدن بــه اهــداف انقالب 
کــدام فراز و فرودهــا وجود دارد به نظر می رســد تنها 

معیار این گفتمان مطلوب و روادار و مســیر رســیدن 
بــه هدف هــای انقالب اصالحــات پی در پی اســت که 
باید انجام دهیم چون جهان امروزی به دلیل شــتاب 
و تغییرات بســیار زیادی که دارد نیازمند ساختاریابی 

متعدد و مکرر است.
ایــن جامعــه شــناس تأکیــد می کنــد: اگــر ما بــه این 
شــرایط امــکان خلق ندهیــم و در فرآینــد اصالحات 
گام برنداریــم به نظــر می رســد هم گفتمــان انقالبی 
جــواب نمی دهد هم همچنــان ابزارهای برخورداری 
از عناصر قــدرت اجازه گفتمان مطلوب را نمی دهد. 
اگــر به ســاختار جامعــه خوب نــگاه کنیــم می بینیم. 
همچنان برخی شاخص ها که از اهداف عالی انقالب 
بــه دور اســت از جمله فقر و آســیب های اجتماعی و 

زدودن میزان جهالت ها رنج می دهد.

مهمی اســت. دومین مسأله توجه به کرامت انسانی 
انقالب اســت مــا باید  بهعنــوان یکــی از ارزشهــای
اینهــا را حفــظ کنیم. امروزه میتوانیــم این ارزشها 
قالبهــای جدیــد بریزیــم و ارائــه کنیــم. برای  را در
مثــال به جای آنکه از افــراد برای حفط این ارزشها 
اســتفاده کنیــم پیاممــان را از رســانهها و شــبکههای 
اجتماعــی منتقــل میکنیــم. در حالی که در گذشــته 
پیامهــا بهصــورت شــفاهی از نســلی بــه نســل دیگر 
منتقل میشــد. نسل قبلی انقالب انتقال ارزشهای 
فرهنگــی را به شــیوه گذشــته انجام میداد که شــاید 
امــروزه این روشهــا برای انتقــال پیامهای فرهنگی 
جــواب ندهد در عین حال مهم اســت که از ابزارها و 

امکانات مهمتری استفاده کنیم.
ایــن اســتاد جامعــه شناســی با بیــان اینکــه تعامل و 
جابهجایی برای ســپردن امور به نســل جوان نیازمند 

الالهای انقالب اســالمی از نســل مســنتر  انتقــال ارزش
بــه افــراد جوانتر اســت، میگویــد: قاعدتــاً باید این 
انتقــال ارزشهــا بیــن نســلهای قبلی و نســل ســوم 
شــکل بگیــرد چــون ارزش، عقاید و گفتمــان انقالب 
بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه و تــا زمانی کــه انقالب 
الالاســالمی زنــده اســت ایــن گفتمان هــم زنده اســت. 
از طرفــی انســانها فرهنــگ را میســازند و فرهنــگ 
هــم انســانها را میســازد این اصــل در رونــد انتقال 
نســلی کامل خودش را نشــان میدهد بنابراین نسل 
الالها و گفتمان انقــالب را در خودش  جــوان بایــد ارزش
داشــته باشــد امــا ایــن توانایــی و امــکان را دارد که از 
روشهای خودش استفاده کند که البته ممکن است 

از روشهای معمول هم نباشد.
یک جامعه شــبکهای  لبیبــی تأکید میکند کــه ما در

زندگی میکنیم که نمیتوان با روابط ســنتی گذشــته 
و تحوالت شــد. واگذاری مســؤولیتها  شــاهد تغییــر
بــه نیروهــای جوان وفعال کار بســیار درســتی اســت 
بــه شــرطی که ارزشهــا را حفــظ کنیــم و در متدها و 
روشها نوآوری بیشــتری داشــته باشــیم بــه گونهای 
کــه نســل جوان آن متدهــا را میپســندد و با اخالق و 
عقایدش نیز بیشــتر ســازگار اســت. این اتفاق بســیار 
و  اهــداف  تحقــق  جهــت  در  بایــد  و  اســت  مبــارک 

ارزشها ادا شود.

ëالالهای انقالب نبود گفتمان روادار مطلوب بین نسل
استاد دانشــگاه و جامعه شناس دکتر اصغر مهاجری،

نیــز معتقد اســت: بایــد بســترهای رواداری گفتمان 
انقالبــی بــر اســاس ارتبــاط بیــن نســلها را درســت 
تعریــف کنیــم. در گفتمانــی کــه اســتداللها برنــده 

شــود، واقعیت مبتنی بر حقیقت اســتمرار پیدا کند و 
گفتمان به درســتی استمرار یابد آن وقت کنشها به 
درســتی انجام میشــود و انتقال قــدرت از یک کنش 
ســالم و گفتمــان روادار برخــوردار میشــود. وی در
ادامــه اظهار مــیدارد: «زمانی که دســت بــه انقالب 
زدیــم بــه ایــن خاطــر بود کــه بــرای بهدســت آوردن 
چیزهایــی کــه نداشــتیم، مســیری را طی کردیــم اما 
دریک لحظــه و در همان گرانیگاه که نمیتوانســتیم 
همــه چیزهــا را بهدســت بیاوریم باید طــی فرآیندی 
مثل دموکراســی و آزادی و پیشــرفت آن نداشتهها را 
دست نمیآید  بهدســت بیاوریم که در یک لحظه به
بلکــه فرآیندی اســت کــه بتدریــج و در روند صحیح 

خود به دست میآیند.
بهگفته این اســتاد دانشگاه، بهدســت آوردن چیزهای 

نداشــته نیازمند روند و فرآیند انجام دادن است و این
رونــد انجام دادن بدون گقتمان روادار ممکن نیســت.
متأسفانه بعد از پیروزی انقالب و پرداخت هزینههای
جنــگ درگیــر  کــه  اول  مرحلــه  در  بخصــوص  اولیــه 
ناخواسته شده بودیم نسلهای اول امکان ادامه حیات
ایــن گفتمان را پیــدا نکردند یا جوری گفتمــان را ادامه
دادنــد کــه مطلوب نبــود چرا کــه میــزان بهرهمندی از
قدرت تعیین میکند استدالل چه کسی درست است.

اســتدالل برنــده از دل حقیقــت و بر اســاس شــواهد
موجــود در جامعــه بهدســت میآیــد بــرای نجــات
گفتمان قطع شــده بین نسلهای انقالب یک مرجع 
وجود دارد و آن مرجع جامعه اســت باید به جامعه 
برگردیــم و جامعــه را آیینــه تمــام نمــای حقیقــت 
بدانیــم. دوم ببینیــم در رســیدن بــه اهــداف انقالب 
کــدام فراز و فرودهــا وجود دارد بهنظر میرســد تنها 

معیار این گفتمان مطلوب و روادار و مســیر رســیدن 
پپدرپی اســت که  بــه هدفهــای انقالب اصالحــات پی
باید انجام دهیم چون جهان امروزی بهدلیل شــتاب
و تغییرات بســیار زیادی که دارد نیازمند ساختاریابی

متعدد و مکرر است.
ایــن جامعــه شــناس تأکیــد میکنــد: اگــر ما بــه این
شــرایط امــکان خلق ندهیــم و در فرآینــد اصالحات
گام برنداریــم بهنظــر میرســد هم گفتمــان انقالبی
جــواب نمیدهد هم همچنــان ابزارهای برخورداری
از عناصر قــدرت اجازه گفتمان مطلوب را نمیدهد.
اگــر به ســاختار جامعــه خوب نــگاه کنیــم میبینیم.
همچنان برخی شاخصها که از اهداف عالی انقالب
بــه دور اســت از جمله فقر و آســیبهای اجتماعی و

زدودن میزان جهالتها رنج میدهد.

ëë ë



انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه امسال وارد 
چهــل و دومیــن ســال بالندگــی خود می شــود. 
ردیابی تحوالت کشور نشان می دهد که کالن روندهای 
حاکم در عرصه سیاســت، فرهنگ، اجتماع طی چند 
پیشــبرد  بــه  معطــوف  ســو  یــک  از  گذشــته  دهــه 
مدرنیزاسیون و تقویت مظاهر تجدد در کشور بوده اند 
و از سوی دیگر پیشبرد منافع ملی، بومی و سرزمینی و 
حفظ استقالل و امنیت و اقتدار ایران را دنبال کرده اند 
و در ســومین ســو حفــظ و تقویــت ارزش هــای دینی و 

مذهبی شیعی را مدنظر داشته اند.
بــه بیــان دیگــر، برآیند ایــن روندها، با وجــود همه 
موانع و فراز و نشیب ها، به سمت نوعی «تجددگرایی 
بومی مذهبی» در ابعاد مختلف سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصــادی در حرکــت بوده اســت و تالش 
برای پیونــد بین «مذهب»، «ملیــت» و «مدرنیته» با 
محوریت اســالم اجتهادی و عقالنی در ابعاد مختلف 

با فراز و نشیب تداوم داشته است.
طــی چهــار دهــه گذشــته، انقــالب ایران بــا دو 
چالش مهم و چند الیه از درون و بیرون مواجه 
بــود که در ســال های اخیر و در آســتانه دهــه پنجم به 

شکل ملموس تری قابل مشاهده است.
نخســتین چالش کــه منشــأ بیرونــی دارد از ابتدای 
انقــالب در قالــب مصادیقــی همچون تــالش عوامل 
خارجــی بــرای دخالت سیاســی و ایجــاد کودتا، جنگ 
و ناآرامی هــای قومــی مذهبــی در ایــران، متهم کردن 
ایــران بــه نقض حقــوق بشــر و حمایــت از تروریســم 
و تــالش بــرای جلوگیــری از افزایــش تــوان دفاعــی و 
موشکی و نفوذ منطقه ای ایران و تحریم های گسترده ، 

بروز پیدا کرده  است.
الیــه  دارای  چالــش،  از  ظاهــری  الیــه  ایــن  امــا 
عمیق تــری اســت که علل چالــش را در ایــن الیه باید 
در نــوع جهان بینــی و گفتمــان ســلطه طلبانه امریــکا 
به عنوان قدرت برتر و هژمون در رأس نظام بین الملل 
جست وجو کرد. رویکرد امریکا مبنی بر یکجانبه گرایی 
و وادار کردن کشــورها به ایفای نقش های تعیین شــده 
اســت که آن نیز در الیه عمیق تری که برخی محققان 

از آن به عنــوان الیــه اســتعاره ای و اســطوره ای ســخن 
گفته اند یعنی اسطوره «خود استثنا  پنداری امریکایی» 

ریشه دارد که از هویت و تاریخ امریکا برساخته است.
امریــکا تالش می کنــد تا از طریــق ابزارهای مالی 
بانکــی و شــبکه های اطالعاتی و رســانه ای مجازی و 
ابزارهای سیاسی فرهنگی مختلف قدرت هژمونیک 
خــود را بــر جهــان تحقــق بخشــد و کشــورها باید در 
قالب قواعد تعیین شده در این گفتمان حرکت کنند 
و گرنــه به عنــوان «دولت شــرور و ســرکش» معرفی 
خواهند شــد. این گفتمان باعث می شود تا امریکا با 
کشورهای انقالبی و خواهان حفظ استقالل در تقابل 
قــرار گیرد. از این رو اســت کــه امریکا بــا ایدئولوژی و 
هویت انقالب ایران که بر اســتقالل، آزادی، عدالت، 
ظلم ستیزی و استکبارستیزی بنیان نهاده شده است 

تقابل جدی دارد.
امــا چالــش مهــم چنــد الیــه ای دیگــر، چالش 
درونی اســت که الیه ظاهری آن را در  بخشی از 
بــودن  مبهــم  طبقاتــی،  فاصلــه  مــردم،  مشــکالت 
چشم انداز عدالت به عنوان مهم ترین آرمان انقالب، 
رانت خواری و ویژه خواری بخشی از اقشار و مسؤوالن و 

مزایای اجماع سازی و تئوریزه کردن مبانی گفتمانی انقالب



مشــکالت اجتماعــی و فرهنگی بخصــوص تضعیف 
بنیــاد خانــواده و کــم رنــگ شــدن اخــالق در برخی از 

ابعاد در جامعه و... می توان دید.
امــا الیــه عمیق تــر ایــن مشــکالت را می تــوان در 
ضعف هــای ســاختارهای موجــود دانســت؛ از جملــه 
برخــی اصطکاک های بین قــوا و درون قوا و ضعف ها 
در ســاختار برنامه ریزی، تقنینی و اجرایی و بخصوص 
نظارتــی و همچنیــن ضعف هــای کارگــزاری و فقداِن 
ســاز و کار الزم برای تربیت و نحوه بکارگیری نیروهای 
کارآمد سیاســی و اجرایی در کشور؛ که تحلیل این الیه 

می تواند علل چالش را عمیق تر تبیین کند.
امــا ریشــه و علــل ایــن مشــکالت ســاختاری را نیز 
در  یعنــی  بعــدی  عمیق تــر  الیه هــای  در  می تــوان 
جهان بینی و گفتمان حاکم بر این ســاختارها جســت . 
تحلیل این الیه نشــان دهنده ضعف انسجام تئوریک 
و عــدم اجمــاع بــر بنیان هــای نظــری و کاســتی ها در 
تبیین دکترین های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای 
توســعه و پیشــرفت مبتنی بر ماهیت اسالمی-ایرانی 
انقــالب و چگونگــی حکمرانــی مطلــوب در حکومت 
دینی اســت که این ضعف های نظــری منجر به عدم 
تعیین شــاخص ها و عملیاتــی کردن آنها بــرای اداره 
جامعه مبتنی بر رســیدن به حیات طیبه و بسترسازی 

برای اداره مطلوب شده است.
مدیریــت این چالش هــا و در نهایــت حل آنها 
ضرورتــی اجتناب ناپذیر و در پیوند با ماندگاری 
و آینــده انقــالب اســت. اما ارائه نســخه های ســطحی 
برای این چالش ها راهگشــا نخواهد بود و بدون توجه 
بــه الیه هــای مختلف، نمی تــوان به راه حــل کارآمدی 

دست یافت.
گذشــته  ســال های  در  تالش هــا  موفقیــت  عــدم 
و  ایــن چالش هــا، در نگاهــی غیرجامــع  بــرای حــل 
غیرهمه جانبه  گرا ریشــه دارد. با توجــه به چند الیه ای 
بــودن ایــن چالش هــا، بایــد با تحلیــل این الیه هــا، در 
قالــب یک بســته جامع و کامل راهبــردی معطوف به 
الیه هــای مختلــف بحران و بــا دید کوتاه مــدت، میان 

مدت و بلندمدت به ارائه راهبردها رسید.
درخصــوص چالــش خارجــی بایــد گفت کــه حل 
چالــش ایــران با نظــام بین الملــل به رهبــری امریکا، 
چالشــی ســاده نیســت بلکه چالشــی چند الیه اســت 
که نیازمند راهبردهای جامع تری اســت و نســخه های 

ساده نمی تواند راهگشا باشد. 
در این باره کارشناسان اغلب راه حل هایی همچون 
اســتفاده قوی تر از دیپلماسی، ایجاد ائتالف و اتحادها 
و اســتفاده از ظرفیت حقوق بین الملل و سازمان های 
بین المللی در کنار تقویت قدرت دفاعی و اقتصادی و 
تکنولوژیک کشور اشــاره دارند تا بتوان با این اقدام ها، 
چالش هــا را مدیریــت کــرد و کاهــش داد و از تبعــات 
بحرانی آن برای مصالح کشــور جلوگیری کرد. اما این 
راهبردها هر چند بســیار با اهمیت و ضروری است اما 
بــه تنهایــی کافی نیســت و نمی تواند به رفــع دائمی و 
قطعــی چالش بینجامد بلکه حداکثر منجر به کاهش 

و مدیریت بحران در کوتاه مدت خواهد شد.
امــا بــرای حــل دائمــی بحــران بایــد از این ســطح 
ظاهــری، با وجود اهمیــت آن، فراتر رفــت و برنامه ها 

و راهبردهــای میان مــدت و دراز مــدت را در اتــاق فکر 
و مراکــز راهبردی طراحی کرد. با توجه به تأثیر شــدید 
نقــش جهان بینی هــا و گفتمان هــای حاکــم بــر نظــام 
جهان بینــی  و  گفتمــان  خــاص  به صــورت  و  جهانــی 
امریکایــی نســبت بــه نظــام بین الملــل و رویکــرد آن 
بــه منطقه خاورمیانــه و ایران، برای تغییــر در آن باید 
برنامه ریــزی کــرد. ایــن تغییر از یک  ســو در گــرو رصد 
دقیــق تغییــر در مناســبات قــدرت در عرصــه جهانی 
و بهره منــدی الزم از فرصت هــا بــرای کمــک بــه ایــن 
عناصــر  بــا  همســویی  لــزوم  صــورت  در  و  تغییــرات 

نظــام  امریــکا در  قــدرت  بــرای تضعیــف  تغییرســاز 
بین الملل خواهد بود و از ســوی دیگر مبتنی بر منطق 
حاکم بر نظام بین الملل و واقع گرایی سیاســی، در گرو 
ارتقای قدرت ملی از طریق تقویت دفاعی و اســتقالل 
ملی، تقویت اقتصادی و دستیابی به سنگرهای کلیدی 
قــدرت اقتصادی و تکنولوژیــک و... در جهان و تقویت 

ائتالف با کشورهای مختلف منطقه و جهان است.
همچنین استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک، 
رســانه و ارتباطــات علمی و هنــری و تقویت همکاری 
بــا متفکران منتقــد در جوامع دیگــر می توانند در کنار 
هــم برای این تغییر نقش اساســی داشــته باشــند. در 
این راســتا، اســتفاده از ابزار هنر در قالــب فیلم، تئاتر، 
داســتان، شــعر و... می توانــد در عرصــه دیپلماســی 
ســلطه  اســتعاره های  بــردن  ســؤال  زیــر  و  عمومــی 
نقش مهمــی ایفا کند. در نهایت بایــد برای تضعیف 
دراز مــدت گفتمان و اســطوره های مســلط بــر جهان 
برنامه ریزی کرد تا بتوان چالش ها را به صورت بنیادی 
کاهش داد و روابطی برابر و فارغ از ســلطه طلبی را در 

نظام بین الملل شکل داد.
در مواجهه با چالش دوم باید راهبردهای چند 
بــه  اراده ای جــدی  کــرد؛  بــا  را دنبــال  الیــه ای 
طریــق  از  داخلــی  چالش هــای  کاهــش  و  مدیریــت 
نســخه های کارآمــد و تخصصی و بومــی پرداخت و از 
ظرفیت  گسترده نیروی انسانی که در سال های گذشته 
تربیت شــده اســتفاده کرد تا بتوان قدرت داخلی را در 

عرصه های مختلف تقویت کرد.
امــا هم زمــان بایــد بــه الیــه عمیق تــر علــل ایــن 

چالش هــا هــم توجــه داشــت؛ ســاختارهای تقنینــی، 
بیــن  اصطکاک هــای  و  نظارتــی  و  اجرایــی  قضایــی، 
قــوا و درون قــوا را اصــالح کــرد و اقتــدار بوروکراتیک و 
قانونــی نظام را ارتقا داد و ســاز و کار الزم برای تربیت 
نیروهــای کارآمد سیاســی و اجرایی در کشــور و تقویت 

شایسته ساالری را طراحی و تقویت نمود.
در کنار اقدام های مهم کوتاه مدت و میان مدت 
باید به عمیق ترین الیه مؤثر بر چالش ها یعنی 
«الیــه گفتمانی» توجه ویژه ای کــرد و در این الیه علل 

مؤثر بر چالش ها را جست.

اصــواًل عــدم انســجام و اجماع بــر مبانــی نظری و 
گفتمانی می تواند تأثیرات عمیقی بر نوع شــکل گیری 
کــه  باشــد  کارگــزاران داشــته  و رفتارهــای  ســاختارها 
عــدم انســجام عملــی و آزمــون و خطــا را در عرصــه 
اجرایی کشــور به دنبال خواهد داشــت. بــه این اعتبار، 
انسجام بخشــی و خوانش هــای اجماعــی از مفاهیــم 
کلیدی در گفتمان انقالب همچون عدالت اجتماعی، 
اهــداف  و  ماهیــت  دینــی،  مردم ســاالری  آزادی، 
حکومت دینی، رابطه جمهوریت و اســالمیت، الگوی 
پیشــرفت بومــی دینــی و... می تواند به تئوریــزه کردن 
و اجماع ســازی بــر ایــن مفاهیــم منجر شــود تــا بتوان 
براســاس این خوانش های اجماعــی از مبانی نظری، 
ســاختارها را تقویــت و منســجم کرد و با این انســجام 
مفهومی به تقویت انسجام در عمل و نظر و در نهایت 
کارآمــدی و اقتدار ملی در رســیدن به اهــداف انقالب 

کمک نمود.
در خاتمــه بایــد گفــت که ایــن دو چالــش درونی و 
بیرونی پشــت و روی یک ســکه اند که ارتباط تنگاتنگی 
بــا هــم دارنــد؛ ضعف هــای داخلــی زمینه ســاز فشــار 
بیرونــی می شــود و فشــارهای بیرونــی موانــع جــدی 
بــرای اصالحــات درونــی را ایجــاد می کند. ایــن دور از 
چالش ها، انقالب را در تنگنای خاص قرار داده اســت 
که ضرورت حفظ انقالب و بالندگی آن ایجاب می کند 
تــا بــا درایت و اراده از آن خارج شــویم. ایــن خروج در 
گرو توجه هم زمان به ابعاد چالش ها در عرصه داخل 
و خــارج اســت و نیازمند تدویــن بســته های راهبردی 

جامع و هم زمان برای هر دو عرصه است.



مروری بر همسویی ارتش با انقالب مردم ایران

    اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

ارتش در ســاختار حاکمیتی رژیــم پهلوی از اهمیت 
بســزایی برخوردار بود و بالطبــع کادر نظامی، بویژه 

افســران ارشــد در ردیــف افــراد شــاخص و از جمله 
بازیگــران بالقــوه و تأثیرگــذار درعرصه هــای مهــم 
محســوب می شــدند. ایــن امــر موجب شــده بــود تا 
تشــکیالت وگرایش های سیاســی با حضــور در رأس 
و بدنــه ارتــش ســهمی از قــدرت پنهــان را بــه خــود 

اختصــاص دهند؛ کمــا اینکه این موضــوع در خالل 
دهه هــای ســلطنت پهلــوی اول و دوم وضوح دارد. 
گرایــش چــپ و به طور مشــخص حزب تــوده اولین 
تشــکیالت حزبــی اســت کــه بــه نحــوی گســترده در 
ارتش رژیم گذشــته نفوذ کرد. انگیزه این تشــکیالت 



مکتــب  تعالیــم  براســاس  ارتــش  در  نفــوذ  از 
مارکسیســم، «تخریب نیروهای مســلح»، «به 
هــم ریختن نظــم آن» و«تــالش بــرای تبدیل 
فاقــد  و  غیرمنســجم  نیــروی  یــک  بــه  ارتــش 
کارآیــی» از طریــق ایجــاد گروه هــای مخفــی و 
ناشــناخته در بدنه و رأس ارتــش بود. لنین در 
این ارتباط می گوید: «بدون بی ســازمان کردن 
ارتش هــا، هیچ انقــالب بزرگی تحقــق نیافته و 
نمی توانــد تحقــق یابــد زیــرا نیروهای مســلح 
ســخت ترین ابــزار حمایــت از رژیــم مســلط و 
استوارترین ســد نظم بورژوازی اســت.»(لنین 
به همیــن   (۲۸٤ ص  ج۲۸،  آثــار  مجموعــه 
قیاس ســایر نیروهای سیاسی با نفوذ در ارتش 
ســعی داشــتند تــا ضمن دســتیابی بــه جایگاه 

الزم در مواقع مناســب اعمال سلیقه کنند.
شــهریور  پس  از آغاز جنگ جهانی دوم در ۹ 
ســوی  از  بی طرفــی  اعــالم  وجــود  بــا   ۱۳۱۸
مقام های کشــورمان، ایران به  دلیل گســتردگی 
مــرز بــا اتحــاد جماهیر شــوروی و درگیــری این 
کشور با آلمان نازی، این بی طرفی ناپایدار ماند 
و ارتــش متفقیــن به بهانــه حضور کارشناســان 
آلمانی در ایران در ۳ شــهریور ۱۳۲۰، کشورمان 
را اشغال کرد. در نتیجه اشغال کشور، حاکمیت 
ملی نقض ارتش ملی فشــل و رضاشــاه با فشار 
متفقیــن بخصــوص بریتانیا مجبور به اســتعفا 
و پــس از کشــمکش های بســیار بیــن روس هــا 
بــا دیگر کشــورهای متفق ســرانجام بر ســر نوع 
حکومــت جدیــد ایــران و انتقــال ســلطنت بــه 
محمــد رضــا پهلوی توافــق شــد. در این مقطع 
به دلیل عدم اقتدار شــاه جوان، ارتش با هویت 
منصبــان  صاحــب  و  گرفــت  شــکل  جدیــدی 
ارتــش در سیاســت جــای پــای مناســبی یافتند 
کــه از جملــه آنــان ســپهبد حــاج علــی رزم آرا 
اســت. رزم آرا که در لشکرکشــی بــه آذربایجان 
و بازگردانــدن ایــن خطــه بــه مام میهــن نقش 
مؤثــری داشــت. در تیرمــاه ۱۳۲۹ بــا حمایــت 
مجلســی که اکثریــت آن را هواداران وی شــکل 
می دادند به نخست وزیری رسید. دولت رزم آرا 
ضعیف تریــن دولت در آن مقطع تاریخی بوده 
وقصد داشــت قــرارداد الحاقی نفــت (معروف 
بــه قــرارداد گس-گلشــائیان) را در مجلــس به 
تصویب برســاند، اما مخالفت جدی و گســترده 

جبهه ملی به وی اجازه این کار را نداد.
در ایــن میــان نیروهای مذهبی ارتــش نیز با 
ســاماندهی تشــکیالت گونــه ای تحــت پوشــش 
فعالیت های مذهبی توانســتند در درون ارتش 
شاهنشــاهی نفوذ کنند که مهم ترین آنها «گروه 

بی نام»است.
و  افســران  از  شــبکه ای  بی نــام»  «گــروه 
اعتقــادات  در  کــه  بــود  مســلمان  درجــه داران 
اســالمی بــا یکدیگر اشــتراک داشــته و در ارکان 

ارتش و ساواک نفوذ داشتند.
شــهید یوســف کالهدوز(قائــم مقــام ســپاه 
پاســداران انقالب در آغاز جنگ)، شهید حسن 
اقارب پرســت و شــهید موســی نامجو(نماینده 

حضــرت امــام در شــورای عالــی دفــاع پــس از 
شــهید چمــران) ازجملــه اعضــای ایــن شــبکه 
بــا  در اصفهــان  ایــن شــبکه  بودند.مســؤولیت 
مرحــوم پرورش بود. وی ضمــن انجام وظایف 
محولــه، در ســال ۱۳٥۷ از اطالعات این شــبکه 
انقالبــی  مــردم  و  جوانــان  از  حفاظــت  بــرای 
اصفهان استفاده های فراوان برد. گفته می شود 
عدم کشــته شــدن تعــداد زیادی از شــهروندان 
مخالف رژیم گذشــته در نتیجــه اقدام های این 
شــبکه نفــوذی در ارتش و ســاواک بوده اســت. 
شــکل گیری ایــن گروه بــه دهه هــای ٤۰ و ٥۰ باز 
می گردد. گروه بی نام از جمله تشــکل های ضد 
رژیم شاهنشــاهی بود که باانگیزه مبارزه مخفی 
و غیرعلنی بانفوذ در سیستم نظامی و نیروهای 
مســلح کشور از ســوی عبداهللا جاســبی و حسن 
آیت تأســیس شــد. ایــن گــروه زیرزمینــی بنا به 
علل امنیتی هیچ اسمی بر خود انتخاب نکرد از 
این رو به «گروه بی نام» شــهرت یافت. اعضای 
گروه مرکب از دانشــجویان دانشکده فرماندهی 
و ســتاد، افســران جــوان، درجــه داران و ســایر 
نظامیــان بــود که بــرای رســیدن بــه آرمان های 
اســالمی وارد عرصه مبــارزه شــدند و با رعایت 
اصــول مخفــی کاری به آگاهی بخشــی و جذب 
نیــرو در راســتای قــرار گرفتــن ارتــش درمســیر 
تامیــن اهداف ملی - مردمی با حفظ شــئونات 

اسالمی بود.
عبــداهللا جاســبی پیرامــون شــکل گیری ایــن 
گروه می گوید: «گروه بی نــام از جمله گروه های 
بی شــمار فعال و مبارز بــا رژیم پهلوی بود که با 
نفــوذ در ارتــش، فصلی از تاریــخ انقالب را رقم 
زدنــد. هدف این گروه، مبارزه با ظلم مســتقر و 
نظــام اســتبدادی و فســاد بود.  یکــی از اقدام ها 
افــراد گــروه حضــور در هیأت هــای مذهبــی در 
مناطق مختلف تهران و ســایر شــهرهای بزرگ 
و  مجالــس  ایــن  بــه  سیاســی  صبغــه  دادن  و 
محافل بود.» از فعالیت این گروه اســناد زیادی 
باقی نمانده است.جاســبی علت کمبود اســناد 
مکتــوب در رابطــه بــا فعالیــت گــروه بی نــام را 
اینگونــه توضیــح می دهد: «قرار بود اصاًل ســند 
مکتوبــی نداشــته باشــیم، چــون این کار بســیار 
خطرناک بود و اگر نوشــته ای به دســت ساواک 
می افتــاد می توانســت ضربــه ای کاری بــه ایــن 
گــروه بزنــد. لذا ما گفتــه بودیــم، هیچ کس حق 
نــدارد مــواد چهارده گانــه مرامنامــه را در هیچ 

کجا بنویسد.»(مقدمه کتاب گروه بی نام)

هســته های مقاومــت عنــوان جمــع دیگری 
اســت که برخــی از اعضــای آن در گــروه بی نام 
نیزعضویــت و فعالیت داشــته اند. یکی از افراد 
اصلــی ایــن جمــع ســرهنگ بازنشســته محمد 
علــی شریف النســب در گفت و گو بــا «ایران» به 

تشریح نحوه فعالیت این گروه پرداخته است.
ë  مقاومــت هســته های  گــروه  جــذب  چگونــه 

شدید؟
مــن تحت تأثیر مبــارزات حضرت امام(ره) 



در ســال ۱۳٤۲ در برنامه های سیاسی - مذهبی 
مرکــزی کــه آن با دکتــر فضــل اهللا صلواتی بود، 
دانشــکده  وارد  ایــام  آن  در  شــرکت می کــردم. 
و  نقشــه خوانی  کالس هــای  در  شــدم.  افســری 
جــوان  اســتادان  از  یکــی  جــذب  نقشــه برداری 
آنجا به نام «ســید موســی نامجو» شدم. شهید 
نامجو هم عنایت ویژه ای نسبت به من داشت، 
از ایــن رو مــرا بــه یــک کالس خصوصــی خارج 
از دانشــکده دعــوت کــرد. ایــن کالس در منــزل 
ســتوان یکــم رحیمی فــر اســتاد مخابرات مــان 
تشــکیل می شــد. در اولیــن جلســه دیــدم چنــد 
نفــر نظامــی دیگــر هم حضــور دارنــد. از جمله 
افســری به نام ســتوان یکم «ناصــر رحیمی» که 
عضــو هیأت علمی دانشــکده افســری و جوانی 
دانشمند و خوش بیان بود که از دانشگاه تهران 

در رشته ادبیات و الهیات مدرک داشت.
ë  موضوع جلســات بیشتر پیرامون چه چیزهایی 

بود؟
بیشــتر مســائل عقیدتــی و آمــوزش قــرآن و 
نهج البالغه و نیز گاهی جامعه شناســی و تاریخ 
ادیان بود. برداشــت من از این جلســات این بود 
کــه چــون ارتــش از ارکان مهــم مملکت اســت، 
بــزرگان دین خواســته اند آن را از نفوذ گروه های 

ضد اسالمی مصون بدارند.
ë  گــروه هســته های مقاومت توســط چــه کس یا

کسانی بنیانگذاری شد؟
از  «یکــی  کتیبــه  ســرهنگ  مرحــوم  از  مــن 
اعضــای فعــال ایــن گــروه و رئیــس اداره دوم 
ارتــش در دوران دفاع مقدس» همین ســؤال را 
پرســیدم: از ســال ۱۳۳۹ که وارد ارتش شدم در 
جلســات منزل مرحوم تیمور رحیمی فر شرکت 

می کــردم از همــان وقــت شــهید نامجــو جذب 
دانشــجویان دانشکده افسری شد و سازماندهی 
جلســات را برعهده داشــت. بعدها فهمیدم که 
ســرگرد محمدرضــا رحیمــی هــم یکــی از افراد 
در  ایشــان  اســت.  مقاومــت  هســته های  مؤثــر 
ســال های نزدیک به پیروزی انقالب دســتگیر و 
دو ســال به زندان می رود و از ارتش شاهنشاهی 

اخراج می شود.
ë  اقدام هــای سیاســی گروه شــامل چه مســائلی

می شد؟
آگاهــی از مواضــع روحانیــت و در رأس آنــان 
امــام خمینی(ره) و تبیین مســائل روز از دیدگاه 

اسالمی.
ë  بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده افسری نحوه

ارتباط افراد جذب شده چگونه ادامه می یافت؟
من بعــد از فارغ التحصیلی به شــیراز منتقل 
شــدم. در کالس دوره مقدماتی نشسته بودم که 
فرمانده دانشــکده آمد و گفــت: رکن دوم ارتش 
شما را خواسته، برو ببین با تو چه کار دارند؟ آن 
موقــع همه از رکــن دو که مرکــز اطالعات ارتش 
بود، می ترسیدند. وقتی وارد شدم با ستوان یکم 
کتیبــه روبه رو شــدم. بعــد از احوالپرســی گفت: 
شما را نامجو معرفی کرده، جلساتمان روزهای 
جمعه  برقرار است. مکان و زمان آن را پرسیدم 
و در اولیــن جلســه دیــدم تعــدادی از نظامیــان 
مرکــز زرهــی و مرکز پیــاده نیز حضــور دارند. در 
آن جلســات حــدود ۱۲ نفر بودیم.شــهید نامجو 
دانشــجویان خــود را بــه ایــن طریــق در مناطــق 

خدمتی تحت توجه داشت.
در واقــع شــهید نامجــو کســانی را کــه جــذب 
کرده بــود، رها نمی کرد. این ارتباط حداقل ســه 



ســال قبل از سال ۱۳٤۲ شــروع شده بود و نشان 
می داد که افراد مذهبی بســیاری در بدنه ارتش 
حضور دارند. در این جلسات روی بنیه ایمانی و 
اعتقادی افراد کار می شــد و برای کارهای بزرگ 
آمــاده می شــدند. البتــه در میــان امــرای ارتش 
قبــل از انقــالب معدودی به تمام معنا وابســته 
بودنــد که همه هســت و نیســت خود را در شــاه 
خالصــه می دیدنــد. امــا تعدادی هــم بودند که 
می گفتنــد ما نظامی بودن را دوســت داریم. اما 
مســلمانیم و مقلد حضرت امــام و پیام خود را 
به طــور پنهانی به نجــف می رســاندند. این بود 
کــه حضرت امــام از همــان آغاز نهضــت تأکید 
داشــتند کــه بدنه ارتــش از رأس آن جدا اســت. 
اعالمیه هــا و پیام هــای حضــرت امــام در مــورد 
رابطــه ارتــش بــا مــردم تمامــاً حاکــی از ایجــاد 
ایــن  بود.بــا  خشــونت  از  پرهیــز  و  صمیمیــت 
برخورد حضــرت امام، نظامی های بســیاری به 

مرور به طرف ایشان گرایش پیدا کردند.
ë  می توانیــد به چند عضو شــاخص هســته های 

مقاومت اشاره کنید؟
یک افســر با سواد قدیمی بود که آگاهی های 
دینــی خوبــی داشــت. نامــش را االن بــه خاطر 
نــدارم. آن زمــان درجه او ســرهنگ دوم و اهل 
از شــهرهای شــیراز بود.ســرهنگ کتیبــه  یکــی 
نیــز بــود کــه بعضــی از بحــث هــای عقیدتی را 

برعهده داشت.
هــم  شــیرازی»  صیــاد  شــهید  «ســپهبد   
زیرمجموعه  سرلشکر شهید حسن اقارب پرست 
اتفــاق سرلشــکر  بــه  و در درجــه ســروانی  بــود 
صالحــی فرمانــده اســبق ارتش بــا گروهی دیگر 
از افســران ممتــاز توپخانــه، فعالیــت وســیع و 

جداگانه ای داشتند.
ســرتیپ ســید محمود آذیــن به اتفــاق برادر 
شــهیدش سرلشکر ســید احمد آذین و سرهنگ 
عابــدی،  کریــم  ســرهنگ  افشــین،  فضــل اهللا 
داریــوش  ســرهنگ  وکیلــی،  حســین  ســرهنگ 
فرهــادی، ســرهنگ حســین فلک پــور، همافــر 
تابیــده چــی، همافــر پورجمعه و همافــر زمانی 
کشــور  ســطح  در  کــه  هوانیــروز  پایگاه هــای  در 
دار  عهــده  را  مقاومــت  هســته های  مســؤولیت 
بودنــد نیز با نامجو و کالهدوز و اقارب پرســت از 
بنیانگذاران مبارزه بــا طاغوت همکاری نزدیک 
داشــتند. ســرتیپ ناصر آراســته، ســرتیپ ســید 
حســام الدین هاشمی، سرتیپ صادقی گویا «در 
معــارف جنگ»، ســرتیپ افشــارزاده، ســرتیپ 
کوششــی، اســتوار محمــد مالکــی و بســیاری از 
نظامیان دیگری که در دفاع مقدس درخشیدند 
و به شهادت رسیدند، همه از فعاالن هسته های 
تعــداد  و  بودنــد  نامجــو  شــاگردان  و  مقاومــت 
بســیاری دیگــر که بــا یک یا دو واســطه بــه افراد 
اصلــی هســته های مقاومت مربوط می شــدند. 
و  می شــناختیم  دوســت  به عنــوان  را  اینهــا  مــا 

نمی دانستیم عضو تشکیالت هستند.
ســرتیپ ســید فخرالدیــن نوابــی هــم از آن 

جمله افراد گروه هســته های مقاومت اســت. او 
در پیــروزی انقــالب در پــادگان مراغــه، که مرکز 
تجمــع گردان های توپخانه ارتــش بود، خدمت 
می کــرد. وی بــا آیــات عظــام در تبریــز تمــاس 
گرفتــه و می گویــد، این پــادگان متعلق به شــما 
اســت و مــا آن را حفــظ می کنیــم و نمی گذاریم 
یــک نفــر بــه دیــوار آن نزدیــک شــود. آنــان نیز 
از وی حمایــت کردنــد.او و امثــال ســتوان یکــم 
ادبیان-سرلشــکر شــهید- در سقز و سروان حاج 
خلیل در آشــوب های کردســتان همه شــاگردان 
نامجــو بودنــد که بــا فــداکاری و ایثــار و با کمک 
هســته های انقالبی پادگان ها را حفظ  کردند. در 
دوران حکومــت نظامــی حوادث خیلــی بزرگی 
می توانســت رخ دهد.امــا هــم ســویی نظامیان 
بــا مردم مانــع از آن شــد. ســرانجام بــا هدایت 
خردمندانــه امــام تمامی ارتش تســلیم انقالب 
شــده و رهبری حضرت امام را به عنوان موهبت 
بــزرگ الهی پذیرا و با انقــالب و نظام هماهنگ 
و همســو شــدند. تــا آنجــا کــه اگــر گفته شــود در 
روزهای انقالب، ارتش بازوی قدرتمند امام بود 

سخنی به گزاف گفته نشده است.
ë  این درحالی بود که برخی ایده انحالل ارتش را

در ذهن داشتند با جو منفی آنان چه می کردید؟
حتی در شــورای انقالب نیز افرادی نظرشان 
بر انحــالل ارتش بــود، اما امــام نمی پذیرفتند. 
اگــر حضــرت امــام پذیرفتــه بودنــد انقــالب به 
پیروزی نمی رســید. امام با نبــوغ ذاتی خود و با 
اطالعاتی که داشــتند می فرمودند ارتش با من. 
می دانســتند کــه بدنه ارتــش یک بدنه ســالم و 
پویایی اســت که راه خدا و اسالم را طی می کند. 
ایــن بود که بــا جامعه نظامی ماننــد یک مربی 
مهربــان و روانشــناس بــزرگ برخــورد کردند و 
نتیجــه این شــد کــه در حکومت نظامــی ارتش 
بــا مردم کنار آمد و رفتار خشــونت آمیزی از آن 

سر نزد.
ë  افــراد فعالیت هــای  و  گســترده  ارتباطــات    

هســته های مقاومت چگونه از دید رکن ۲ ارتش و 
ساواک پنهان باقی مانده بود؟

در کار سیاسی موفق باید پوشش های موفقی 
اطالعاتــی  ســازمان های  کــه  گرفــت  درنظــر  را 
کار  ایــن  البتــه  نکنــد.  فعالیت هــا  متوجــه  را 
ســختی های خودش را دارد. پوشش هسته های 
مقاومــت مبــارزه بــا بهائیــت بــود. در آن زمان 
تشــکیالت مبــارزه بــا بهائیــت بــه رژیــم تعهــد 
داده بــود کــه مــا وارد کار سیاســی نمی شــویم و 
حــرف سیاســی هم در جلســات زده نمی شــود. 
ایــن گــروه هــم کــه در ارتــش فعــال بــود از دید 
اطالعــات ارتــش گروهــی ضــد بهایی شــناخته 
می شــد. در جلسات هم دقایق و ساعاتی صرف 
جزوه نویســی می شــد. اطالعاتــی مثــل بهائیت 
چگونــه در ایــران پیــدا شــد؟ چگونه رشــد کرد؟ 
چگونه اسرائیل و امریکا و انگلیس از ثمرات آن 
اســتفاده می کنند؟ این بود که ما را بیشــتر به آن 

نام می شناختند و خیلی دنبالمان نمی کردند.
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رژه درجــه داران، افســران و همافــران نیــروی هوایــی 
مقدمه پیروزی بزرگ ملت ایران بود.

همافران  نیروهای دیپلمه ای  بودند که  در ســال های  
فنــی   کادر  تشــکیل   به  منظــور  و  پهلــوی   رژیــم   پایانــی  
پیشــرفته  برای  نیــروی  هوایی  با شــرایط  خاص  و حقوق 
و مزایــای  قابل  توجه  ومکفی  پذیرفته  شــده  بودند. آنان  
بعــد از اســتخدام  و طــی  دوره هــای  آموزشــی  در ایران  و 
نیز امریکا و گذشــت  مدتی  از تعهدات شــان ، دیگر قادر 
بــه  خدمــت  در نیــروی  هوایــی  نبودنــد؛ چراکه بــا وجود 
مستشــاران نظامی امریکایی که انجام کوچکترین کارها 
را از همافــران و کارکنــان تخصصی نیــروی هوایی دریغ 
کــرده و از تخصــص آنها هیــچ اســتفاده ای نمی کردند، 
انگیــزه ای بــرای خدمت در نیــروی هوایی نداشــتند که 
 این تبعیض آشکار باعث  ایجاد نارضایتی  نزد همافران  
شده  بود. آنان  با توجه  به  ارتباطاتی  که  با مراکز آموزشی  
از جملــه  دانشــگاه ها داشــتند، در جریــان  انقــالب  قــرار 
گرفته  بودند و نارضایتی های شــان  از حضور مستشــاران 
امریکایــی، عدم توجه به تخصــص و تبعیض در ارتش  
نیــز مزید بر علت  شــده  بود. به  این  خاطر بود که  ســران  

وقت ارتش  بویژه ، نیروی  هوایی  از آنان  هراسان  بودند.
همافــران  از آغاز شــدت  گرفتن  ســیر انقالب  اســالمی ، 
تحرکاتی  کرده  بودند و نارضایتی  آنان  و نیز همدلی های شان  
با انقالبیون  مشهود بود. آنان  از پاییز ۱۳٥۷، در پایگاه های  

خــود، علیــه  رژیم  پهلــوی  تظاهــرات  و راهپیمایــی  کرده و 
نسبت  به  عملکرد رژیم  پهلوی  اعتراض  می کردند. در دی  
۱۳٥۷، چند تظاهرات  گسترده  توسط  آنان  صورت  گرفت  و 
اخبار این  تظاهرات  بالفاصله  در مطبوعات  انعکاس  پیدا 
کرد، ولی  ســتاد بزرگ  ارتشــتاران ، همــواره  آن  تظاهرات  را 
تکذیب  و اعالم  می کرد که  چنین  تظاهراتی  صورت  نگرفته  
است ، ولی  باوجود این  تکذیب ها، تظاهرات  و راهپیمایی ها 

همچنان  تداوم  داشت .
این  تظاهرات  باعث  شــد تا ســتاد بزرگ  ارتشــتاران با 

اعزام  هیأت هایی ، موضوع  را بررسی  کند.
هیأت های  اعزامی ، پس  از بازرســی  از پایگاه ها، وجود 
تعــدادی    و متعاقــب  آن ،  تأییــد کردنــد  را  اعتراضــات  
بازداشــت  یا به  پایگاه هــای  دیگر تبعید شــدند؛ از جمله 
 ٤٥۰ نفــر از پایــگاه  شــاهرخی  همــدان ، بــه  تبریــز منتقل  
شــدند و تعــدادی  نیــز از  پایگاه های  اصفهان  و شــیراز به  
خــاش  تبعید شــدند. ایــن  اقدام ها  نیز موجــب  تحریک 
 دیگــر پایگاه هــا  شــد. در ســی ام  دی  مــاه ، پایــگاه  نیــروی  
هوایــی  بندرعبــاس  شــاهد راهپیمایــی  گســترده ای  بــود. 
پرســنل نیروی هوایی که  به  نشــانه همبستگی  با کارکنان 
پایگاه های شاهرخی همدان ، وحدتی  و... تظاهرات  کرده  
بودند، قطعنامه ای  را در هفت  بند صادر کردند که  در آن  

تصریح  شده  بود:
۱- کارکنــان پایــگاه  هوایی  بندرعباس  با ملــت  ایران  و 
کارکنــان  شــاهرخی  همــدان  و وحدتی  اعالم  همبســتگی  
می کننــد.۲- از دســتورات  علیه  مــردم  و به  نفع  دســتگاه  
طاغوت  حمایت  نمی کنیم .۳- احتیاجی  به  مستشــاران  

نظامی  امریکا نداریم .
٤- زیر بار کودتای  نظامی  نمی رویم .٥- هر فرماندهی  
که  قصد کودتای  نظامی  داشته  باشد، اول  خودش  و بعد 
طرفدارانش  کشــته  خواهند شد.٦- مستشاران  امریکایی  
باید از پایگاه  هوایی  بندرعباس  اخراج  شوند.۷- مأموران  
ســاواک  هر چــه  زودتــر باید از پایــگاه  هوایــی  بندرعباس  

تخلیه  شوند.
ایــن  قطعنامــه، نگرانــی  بیــش  از پیش  عوامــل  رژیم  
پهلــوی  را برانگیخــت . ژنــرال  هایــزر کــه  آن  روزها ســران  
نیروهای  نظامی  را در کمیته ای  موســوم  به  کمیته بحران  
جمــع  کــرده  بــود، در ایــن  زمینــه  می گوید: خیلــی  بعید 
به  نظر می رســید که  تمام  این  مشــکالت  و مسائل  داشت  
در نیروی هوایــی  اتفــاق می افتاد، درســت  در جایی  که  ما 
کمترین  انتظار را داشــتیم   زیرا آنها تحصیل کرده امریکا 

و نیز تحصیلکرده ترین  بخش  بودند.
 این  تظاهرات  هر روز شدت  پیدا می کرد و چون  آنان  در 
حساس ترین  بخش  نیروی هوایی - تعمیر و تجهیز ادوات  
- بودند، هراس  عوامل  رژیم  از اقدام های  آنان  بیشتر بود.
تیمسار ربیعی  در این  زمینه  در کمیته بحران  قول  داد که  
افراد مظنون  را از پایگاه ها تخلیه  خواهد کرد، ولی  این  امر 
به  نظر هایزر: «قمار خطرناکی  بود چرا که  اقدام  تنبیهی ، 
علیه  چند تن  می توانســت  به  همبســتگی  آنان  و شورش  
همگــی  آنــان  بینجامد» ولــی  عوامــل  نظامی  براســاس  
گزارش  ربیعی ، پایگاه های  اصفهان ، بوشهر، پایگاه  سوم  
و تهــران  را گرفتند و تعــدادی  از کارکنان  آن پایگاه ها را به  
تهــران  آوردند که این  امر باعث  بروز شــایعاتی  در کشــور 



شــد. روزنامه هــا و جرایــد خبر دادنــد که  تعداد زیــادی  از 
کارکنان نیروی هوایی  تیرباران  شــدند و این  امر بر تشدید 
همبستگی  آنان  افزود. ژنرال  قره باغی  - رئیس وقت  ستاد 
بزرگ  ارتشــتاران  - مجبور شد در این  زمینه ، گفت وگویی  

مطبوعاتی  ترتیب  دهد و آن را تکذیب  کند.
بدین ترتیب پرســنل هوایی  همچنان  به  فعالیت های  
چهــارم  در  می دادنــد.  تــداوم   خودشــان   اعتراضــی  
 بهمن مــاه  ۱۳٥۷، چندهــزار نفــر از افســران ، همافــران  و 
درجــه داران  نیروی  هوایی  همراه  گروه هــای  دیگر از مردم  
بــه  منــزل  آیــت اهللا طالقانــی  رفتنــد و حمایت  خــود را از 
امــام  خمینــی(ره)  اعالم  کردنــد. آنان  در حالــی  که  فریاد 
می کشیدند: «ما پرسنل  هوایی  هستیم - ما منتظر خمینی  
هســتیم ...»، وارد خیابان  شــاهرضا شــده و وقتی  با حمله 
نظامیــان  مواجــه  شــدند، بــه  صــورت  منظــم  روی  زمین  
نشســتند و عوامل  نظامــی  مجبور شــدند راه  را برای  عبور 
آنان  بــاز کنند. آنان  در حالی  که  لبــاس  فرم  نیروی  هوایی  
بر تن  داشتند، قطعنامه ای  را در شش  ماده  قرائت  کردند 
و در آن ، حمایت  خود را از امام  خمینی(ره)  اعالم  کردند. 
در این  تظاهرات ، نمایندگانی  انتخاب  شدند و برای  
دیــدار بــا آیــت اهللا طالقانی  به  منــزل  وی  رفتنــد. آنان  
همچنین  در قطعنامه خود و نیز شعارهای  خودشان ، 
ضمــن  جدایــی  از «ارتش  طاغوت »، «پیوســتگی  خود 
را بــه  ملــت » اعالم  کردند و با تکرار شــعار: «به  فرمان  
خمینی ، نظامیان  ملی ، از طاغوت  گسستیم ، به  ملت  
پیوستیم »، هدف  خود از این  تظاهرات  را اعالم  کردند.
افســران ،  از  زیــادی  عــده  نیــز  بوشــهر  در  هم زمــان  
درجــه داران  و همافران  نیروی  هوایــی  در تظاهراتی  آرام  
شــرکت  کردنــد و بــا صــدور اطالعیــه ای ، ضمــن  اعــالم  
همبستگی  با ملت ، مخالفت  خود را با رژیم  پهلوی  اعالم  

کردند. همافران  پایگاه  هشــتم  شــکاری  اصفهــان  نیز در 
هفتم  بهمن ماه ، با برگزاری  تظاهرات ، بیانیه ای  را صادر 
کردند که  طی  آن ، ضمن  اعالم  همبستگی  با ملت  ایران  
و «رهبر سیاسی  و مذهبی  عالم  تشیع »-امام  خمینی(ره)  
- خواســتار برقــراری  حکومــت  کامــل  اســالمی  و خــروج  
مستشــاران  امریکایی  از کشور شــده  بودند. این  تظاهرات  
تأثیر خود را بر بدنه ارتش  گذاشته  بود، چرا که  گروه هایی  
از ارتشیان  با صدور اعالمیه هایی ، ضمن  حمایت  خود از 
همافران ، درجه داران و افســران نیروی هوایی، پیوســتن 
 خــود به  ملت  را اعــالم  می کردنــد. از جملــه آن گروه ها، 
افســران  و درجــه داران  تیــپ  ۲۲  نوهــد (نیروهــای  ویــژه 
هوابرد) بودند کــه  اعالمیه ای  در این  زمینه  صادرکردند و 
به  این  گونه ، همبســتگی  خود را با انقالب  اســالمی  اعالم  
کردنــد.روز نوزدهم  بهمن  ماه ، اوج  فعالیت های  انقالبی   

پرسنل  نیروی  هوایی  بود.
در آن روز، ساعت  ۱۰ صبح ، صدها تن  از پرسنل  نظامی  
نیروی  هوایی  و زمینی  ارتش  درحالی که  به  لباس  و یونیفرم  
نظامی  ملبس  بودند، به  مدرسه رفاه  رفتند و با امام  دیدار 
کردند. در این  دیدار، مراسم  ابراز وفاداری  به  امام  به صورت 
رژه  نظامــی  انجام  گرفت . نیروهــا در حالی که  تصاویری  از 
امام  در دســت  داشتند و پالکاردهایی  با مضامین  حمایت  
از امام  حمل  می کردند، شــعار می دادنــد: «ما قطره ای  از 
ارتــش  تو هســتیم  خمینی » بدیــن ترتیب  با امــام  پیمان  
وفاداری  بستند. عکاس هایی  که  در صحنه  حضور داشتند، 
تصاویــری  از این  صحنه  تهیه  کردند و بالفاصله  فردای  آن 
روز، عکس هــای  حضور پرســنل  نظامی  در حضــور امام  با 
لباس  و یونیفرم  نظامی  در روزنامه ها منتشر شد. بالفاصله  
بعد از انتشار آن عکس ها، ارتش  به  تکذیب  آن پرداخت  و 

آن را جعلی  و مونتاژ شده  نامید.

سپس  ارتش  طی  اعالمیه ای  اعالم  کرد:
«عکس ، مونتاژ شــده  و غیرواقعی  بــودن  آن برای  هر 
کســی  که  به  اصول  اولیه   عکاســی  و مونتاژ آشــنایی  داشته  
معلــوم  اســت  و مقاصــد شــوم  تفرقه انــدازان  و آنهایــی  
کــه  می خواهنــد در صفــوف  به  هم  پیوســته  و مســتحکم  
ارتــش  رخنه  کرده  و ازاین  راه  بــه  آرمان ها و آرزوهای  خود 
برسند، کاماًل آشکار است . ستاد بزرگ  ارتشتاران  با جلب  
توجــه  هم میهنان  عزیز به  این گونه  اعمال  ناجوانمردانه ، 
دست اندرکاران  را به  اتهام  جعل  و نشر اکاذیب  به  منظور 
تحریک  و اهانت  به  مقام  ارتش  که  مبرا از دخالت  در امور 
سیاســی  اســت ، برابر مقررات  قانون  و کیفــر ارتش تحت  

تعقیب  قرار خواهند داد.»
این  در حالی  اســت  کــه  هیچ  گونه  تردیــدی  در واقعی  

بودن  این  عکس  وجود نداشت .
پس  از اتمام  رژه ، قطعنامه پرسنل  نیروی  هوایی  توسط  
یکی  از نظامیان  قرائت  شد. حضرت  امام  به  این  قطعنامه  

گوش  فرا دادند. در این  قطعنامه آمده  بود:
«۱- تــا آخریــن  قطــره خــون  در راه  آزادی  و اســتقرار 
جمهــوری  عدل  اســالمی به  مبــارزه  ادامــه  داده ، همواره  
گــوش  به  فرمان  مجاهد کبیرمــان  امام  خمینی  بوده  وهر 
گونه  وظیفه محوله  از سوی  رهبرمان  را با جان  و دل  انجام  
خواهیــم  داد.۲- دولت  بختیار و نمایندگان  مجلســین  را 
غیرقانونــی  و غاصب  حقوق ملت  ایــران  می دانیم ...۳- 
انتصاب  شایســته شــخصیت  بارز سیاســی - دینی  کشــور 
- مهندس  مهدی  بازرگان  - را به  نخســت وزیری  انقالب  
از جان  و دل  پذیرا شــده  و اطاعت  از دســتوردولت  قانونی  
ایشــان  را وظیفــه خــود می دانیــم .٤- وجــود اشــخاص  
متعفــن  ضدخلقی  امریــکا از قبیــل  ژنرال  هایــزر، یعنی  
ارتــش  حامی  بختیار و ســولیوان  و دیگر حامیان  بختیار را 
محکوم  می کنیم .٥- از کلیه فرماندهان  و پرســنل  ارتش  
می خواهیــم  بــه  صفــوف  ملــت  بپیوندند. ٦- ما پرســنل  
نیروی  هوایی  از کلیه ملت  مبارز ایران  [که ] با اراده آهنین  
خود از ادامه بازداشــت  عده ای  از برادران  دســتگیر شــده 
ما جلوگیری  نمودند، سپاسگزاری  می کنیم  و امید داریم  
دیگر افسران  مبارز، مســلمان  و متعهد نیز به  زودی  آزاد 

گردند... برقرار باد حکومت  عدل  اسالمی».
پــس  از پایــان  این  دیدار و ابــراز احساســات  و نیز ادای  
احتــرام  کارکنــان نیــروی هوایی  نســبت  بــه  امام ، آنــان  از 
مدرسه رفاه  و علوی  بیرون  رفتند و به  خیل  تظاهرکنندگان 
 پیوســتند.  این  موضوع  انعکاس  گسترده ای  میان  عوامل  

رژیم  پهلوی  داشت  و آنان  را سخت  به  تکاپو انداخت .
هنــوز چنــد ســاعتی  از دیــدار پرســنل  نیــروی  هوایــی 
پایگاه هــای  تهــران  بــا امــام  نگذشــته  بــود کــه  پرســنل  و 
همافران  نیروی  هوایی  اصفهان  نیز به  دیدار امام  شتافتند 
و بامعظم له  دیدار کردند. در این  دیدار که  ساعت  پانزده  و 
پانزده  دقیقه بعدازظهر در مدرسه علوی  صورت  گرفت ، 
ابتدا همافران  و افسران  پایگاه های  نیروی  هوایی اصفهان  
ســرودی  را قرائت  کردند و سپس  پیامی  را به  حضور امام  
ارائه  دادند و امام  را از انتقال  سی  فروند هواپیمای  فانتوم  
به  عربستان  سعودی  و اسرائیل  آگاه  کردند و سپس  تقاضا 
کردنــد کــه  با توجهــات  امام  خمینــی(ره) ، هر چــه  زودتر 
موجبــات  آزادی  پرســنل  هوایــی  که  در جریــان  ممانعت  
از انتقال  هواپیماها یا اعتراضات شــان  علیه  رژیم  پهلوی  

دستگیر شده اند، فراهم  شود.



پس از انقالب اسالمی ایران توجه به گروه های فرودست جامعه که در آن زمان با عنوان مستضعفین شناخته می شدند 
بیشــتر شــد به نحوی که ســازمان ها و نهادهای مختلفی برای کاهش فقر و محرومیت بویژه در مناطق روستایی تأسیس 
شــدند. ســازمان هایی مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و در ادامه سازمان بهزیســتی تحت  تأثیر فضای دهه ۱۳٦۰ 
اقدامات گســترده ای برای کاهــش محرومیت انجام دادند. اما فقر زدایی و کاهش محرومیــت نیازمند نوآوری و بازبینی 
مــدام سیاســت ها و راهبردها اســت. در دهه های بعد ســازمان های حاکمیتی کــه برای کاهش فقر فعالیــت دارند دچار 
انحــراف شــدند و نــه تنهــا از هدف اصلی خود دور شــدند بلکــه به ضد خود بدل شــدند. بیش از ۸۰ درصــد بودجه های 
ســازمان ها صرف حقوق و دســتمزد مدیران و کارکنان می شود. بوروکرات ها با منابعی که به شکل های مختلف از جمله 
بودجــه ســاالنه دریافــت می کنند تبدیل بــه طبقه جدیدی شــدند که با توزیــع ناعادالنه منابــع به فقــر و نابرابری دامن 
زدنــد. ناکارآمدی های گســترده بوروکراســی این دیدگاه را تقویت کرده اســت کــه فقرزدایی از مســیر دولت گرایی ممکن 
نیســت. بوروکراســی نه تنها در فقر زدایی موفق نبوده اســت بلکه در توزیع نابرابر منابع نیز نقش داشــته است. دولت ها 
در فقر زدایی اشــتباهات بزرگی مرتکب شــدند به این دلیل که خواســته اند با وام و تســهیالت بانکی مسأله فقر را کاهش 
دهنــد. یکــی از مهم تریــن طرح هایی که در جامعه ایران بســیار مطرح و اجرا می شــود اعطای اعتبار و تســهیالت بانکی 
اســت. سیاســت وام بانکی گویی نوشداروی حل مسأله فقر اســت. این موضوع چنان همه گیر شده است که حل مسائل 
مختلف از مشکل زنان سرپرست خانوار گرفته تا تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و توسعه کارآفرینی وابسته 
بــه اعطــای وام بانکی تلقی می شــود. گاهــی دولت ها میزان موفقیــت در فقر زدایی را با حجم تســهیالت بانکی اعطایی 
می ســنجند. ایمان به اعطای اعتبارات بانکی برای حل چالش های اقتصادی ریشــه در درک نادرســت و کوته بینی دارد. 
اعتبار تمامًا بدهی و قرض است و افزایش حجم اعتبارات یعنی افزایش بدهی و قرض. گفته می شود خانواده فقیری که 
درآمدی برای گذران زندگی ندارد را می توان با دادن وام بانکی حمایت کرد. نه تنها دولتمردان بلکه برخی دانشگاهیان 
و تحصیلکرده هــای رشــته های اقتصاد و جامعه شناســی نیز از ایده وام درمانی حمایــت می کنند با این تلقی که به افراد 
فقیــر قــرض بدهیــد و بگذارید تولید کنند و می توانند با درآمد حاصل از فروش تولیــد و محصول وام را بازگردانند. عدم 
شــناخت بــازار هدف، ناآشــنایی با مدیریت کســب و کار و... باعث می شــود افرادی که تســهیالت دریافــت کرده اند کاًل از 
فرآیند کســب و کار بیرون رانده شــوند و مقروض تر از گذشته در معرض ریسک از دست دادن همه ملزومات مادی خود 
 شــوند. بحث ما به  معنای مخالفت با اعتبارات و تســهیالت برای مســکن و برخی موارد دیگر نیست بلکه آن را به عنوان 
راه حل مفید فقرزدایی دانستن خطر بزرگی برای جامعه است. نقد بوروکراتیزه شدن فقرزدایی به  معنای تأیید رویکرد 
نولیبرالی و بازارگرایی (بازار آزاد خود تنظیم گر) نیست. دولت گراها عالج همه مشکالت از جمله فقر زدایی را در توسعه 
نقــش دولــت می داننــد و بازارگراها راه حل را در گســترش بــازار آزاد می دانند. اولی به تقویت بوروکراتیک  کردن مســأله 
فقر و دومی به کاالیی شــدن و نابرابری بازار محور منجر می شــود. در مقابِل بازارگرایی جنبش های اعتراضی و مقاومت 
ســر بر می آورند که طرح دعوی برابری را مطرح می کنند. مداخله دولت در ســطوح گســترده با رشــد بوروکراتیک  شــدن 
رویه ها و ساز و کارها همراه می شود که به قول الکالئو و موفه در کنار بازاری شدن به دو منبع مهم نابرابری و تضاد تبدیل 
می شــوند. پس بوروکراتیزه  شــدن جامعه مانند بازاری شــدن متضمن نابرابری و طرد برخی گروه های اجتماعی است. 
خصلت دیوان ســاالرانه ســاماندهی اجتماعی بدون ارتباط مناســب با جامعه  مدنی و اقتصاد (بازار) اشــکال جدیدی از 

تضاد و ناکارآمدی ایجاد می کند.
به  پرسش کشیدن ساز و کارهای بازار آزاد و بوروکراسی دولتی برای فقر زدایی هم در نظریه و هم در عمل راه حل جدیدی 
می طلبد. کاهش فقر و ایجاد رفاه در سایه بازار بیشتر و دولت گرایی نیست. متفکران جامعه تالشی برای ارائه دیدگاهی 
جدید فراسوی بازار گرایی و دولت گرایی برای فقر زدایی ارائه نمی کنند و دولتمردان نیز شرایط مناسبی برای این منظور 
ایجاد نمی کنند در این میان بحران های اقتصادی، بیکاری و تورم نیز وضعیت را بدتر کرده اســت. جامعه  مدنی امروز 
ایران(گروه ها و نیروهای مختلف اجتماعی) بیش از پیش ایده بازار بیشــتر و دولت گرایی(بوروکراتیزه  شــدن مناســبات و 
خدمات اجتماعی) برای کاهش فقر را به پرســش کشــیده اســت. اندیشــه زندگی برابری خواهانه بیش از پیش گسترش 
یافته است. اداره کردن و مدیریت دولتی مطالبات گروه های مختلف اجتماعی که دولت دنبال می کند، ناممکن است. 

چالش فقر ناشی از ایده دوگانه یا بازار بیشتر یا دولت گرایی است.
با فروپاشــی و بحران نظری دولت گرایی و بازار گرایی راه برای ظهور دیدگاه جدیدی برای فقرزدایی گشــوده شــده است. 
جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) عرصه های مستقلی نیستند که جدا از هم کارکرد داشته باشند پس «این سؤال که 
کدام بهتر اســت دولت بهتر یا بازار بیشــتر؟ نادرســت است. طرح این سؤال ما را به سوی چارچوب اشتباهی در تحلیل و 
غلبه بر فقر می کشاند. موفقیت در تحلیل و غلبه بر مشکالت پیش روی در تعامل و ارتباط مناسب میان جامعه مدنی، 
دولت و اقتصاد(بازار) است. راه حل موفقیت کشورها در غلبه بر چالش  فقر بازاندیشی و رابطه جدید در آرایش مناسب 
بیــن جامعــه مدنــی، دولت و اقتصاد اســت. دســتیابی به آرایش مناســب و تحول مــدام در رابطه میــان جامعه مدنی، 
دولــت و اقتصاد(بــازار) برای هر جامعه ای ضروری اســت. آرایش مناســب ســه عرصه جامعه  مدنــی، دولت و اقتصاد 
دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش فقر را ممکن می کند. دیدگاه آرایش های میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) 
برای کنار گذاشــتن رویکردهای تحلیلی اســت که موفقیت ها یا شکســت ها در مســأله فقر را به عملکرد یک اصل واحد 
نســبت می دهند برای مثال، کمتر بودن بازار آزاد یا اســتبدادی بودن دولت. دیدگاه آرایش بر این اساس استوار است که 
موفقیــت ها و شکســت ها در مواجهه با فقــر باید از نظر نحوه تعامل و ارتباط (همکاری یــا عدم همکاری) میان جامعه 
مدنی، اقتصاد و دولت درک شــوند. کشــورهایی که در زمینه فقر زدایی موفق عمل کرده اند ارتباط و آرایش مناسبی بین 
جامعه مدنی، دولت و اقتصاد ایجاد کرده اند. در این میان جامعه مدنی هم به طور فزاینده در راستای تدارک خدمات 
رفاهی برای «نوسازی» بخش عمومی به کار گرفته شود که وظیفه ارائه خدمات اجتماعی به جمعیت خود و فقر زدایی 
را برعهده دارد. بر این اســاس جامعه مدنی دارای کارکرد اقتصادی و رفاهی با منطقی متفاوت از بوروکراســی دولتی و 
بازار آزاد اســت که در جهت کاهش بحران فقر به  کار می رود. فقر زدایی در دهه چهارم انقالب اســالمی نیازمند دیدگاه 

جدیدی است که من نام آن را آرایش مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد گذاشته ام.



اگر بخواهیم تحوالت دانشگاه را مورد بررسی قرار دهیم باید از مبدأ تأسیس تاریخ دانشگاه 
تهران در سال  ۱۳۱۳ شروع کنیم. تقریباً یک سال بعد از تأسیس این نهاد، دانشگاه عالوه بر 
توســعه علمی و تربیت نیروی انسانی متخصص مسؤولیت اجتماعی خود را هم آغاز کرد. 
همان ســال ها دانشــجویان در یــک اعتراض جدی به حقــوق معلمان همــگام با معلمان 
تحصــن کردند و از ســال های بعد هم ما شــاهدیم که دانشــگاه آن نقش دفــاع از بنیان های 
اساســی جامعه یعنی عدالت اجتماعی، آزادی و دفاع از حقوق اساســی را در کنار مأموریت 
ذاتی اش که تربیت نیروی انسانی و تولید دانش است به خوبی پیش می برد. در سال ۱۳۲۰ 
با شــکل گیری انجمن های مختلف در دانشــگاه روبه رو هســتیم و از ۱۳۲۰ تا پیروزی انقالب 
در تمــام اتفاق هــای مهم، نهضت هــای بزرگ و حرکت های اعتراضــی و انتقادی و حتی در 
حرکت های رادیکالی از نقد رژیم گذشــته تا نفی رژیم گذشــته دانشــگاه حضور داشته است. 
تقریباً می توان گفت که در بسیاری از حوادث مهم سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳٥۷ دانشگاه حضور 
فعالی داشــته اســت. در دوره ای هم این نقش اوج می گیرد که همان ۱٦ آذر ۱۳۳۲ اســت و 
از آن ســال بــه بعد دانشــگاه  نقش نمادینی پیــدا می کند. در حقیقت دانشــگاه در درون آن 
عقل نقادش فعال است و عالوه بر این یک موتور حرکت برای فعالیت های بیرون هم دارد. 
ما در کمک رســانی به احزاب مختلف نقش دانشــگاه را بســیار پررنــگ می بینیم. همچنین 
دانشــجویان در کنار روحانیون مبارز و فعال حضور داشــتند و بعدها در کانون های فرهنگی 
مهــم مثــل کانون هایی که در اســتان های مشــهد، تبریــز، اصفهان به خصوص در حســینیه 
ارشــاد به وجــود آمد نقش مؤثری در آگاهی بخشــی و ایجاد فضای فرهنگــی و در عین حال 
جنبشــی در جامعه آن روز را داشــتند. البته دانشــگاه در راه مبارزه با رژیم گذشته هزینه های 
بسیاری هم داد؛ دانشجویان بسیاری شهید، تبعید، زندانی و ممنوع التحصیل شدند. با اوج  
انقالب اسالمی در سال ۱۳٥٦ به بعد به ویژه در اواسط سال ۱۳٥۷ ما شاهد هستیم که حتی 
روحانیون مبارز یکی از پایگاه های اصلیشان دانشگاه است. آن تحصن بزرگی که در دانشگاه 
تهران رخ داد که بخشی از شخصیت های بزرگ روحانی حضور داشتند  در مسجد دانشگاه  
تهــران بود. بعد هم در پیروزی انقالب دانشــگاهیان کســانی بودند که کنــار امام (ره) حاضر 
شــدند و نقش فعالی در پیروزی انقالب داشــتند. بعد از پیروزی انقالب هم نقش دانشــگاه 
بســیار مهم اســت. در همان ســال های اول انقالب می بینیم که یک شبکه گسترده ای به نام 
تحکیم شــکل می گیرد و در بســیاری از گفتمان سازی ها شــرکت می کند و نقدهای جدی  به 
بازگشت سلطنت طلبی و در دفاع از آرمان های بلند انقالب  دارد. البته این موضوع با شروع 
جنگ هم ادامه دارد. دانشگاه در دو سطح نقش بنیادین و کلیدی داشت  از یک سو بسیاری 
از نیروهای فعال و خوش فکر دانشگاه به جنگ رفتند  و جزو فرماندهان دفاع مقدس شدند 
و نقش مهمی را در طراحی ها و برنامه ریزی ها ایفا کردند و شهدای دانشجو دومین رتبه را در 
شهدای کل کشور دارند و نقش دیگر دانشگاه در پشتیبانی های علمی از جنگ بود. دانشگاه 
همواره یک پایگاهی است که از یک سو برای توسعه کشور مهم بوده و از سوی دیگر  محلی 
برای دفاع از حقوق اساسی مردم بوده است. می توان گفت که دانشگاه یک کانون بسیار مؤثر 
در جریان مردم ساالری و جمهوریت نظام است. نقش دانشجویان در بحث دفاع از حقوق 
مردم، حضور در انتخابات، دفاع از جمهوریت نظام، دفاع از هویت ملی و دینی دارد و این 
نقش هم  یک نقش ممتاز است. امکان ندارد بخواهیم تاریخ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی ایران را در این ۸۰ ســاله اخیر بررســی کنیم و در تحوالت کشــور نقش دانشگاه را 

مشاهده نکنیم و تا به امروز هم این نقش پررنگ و فعال است.

در نظر انقالبیونی که انقالب کرده و تا به امروز گردونه روزگار را پیموده اند، شــاید این 
اتفاق همین دیروز رخ داده است. اما برای آن که بخواهند به مخاطب امروزی درباره 
نیت انقالبی خود اعتمادســازی کنند، باید بتوانند معنای عمل خود را از عمق تاریخ 
بیــرون آورده، از عمق تاریخ آزاد کرده و در موردش صحبت کنند. این امکان ســختی 
اســت، چــرا که هر ســاله در مورد انقالب اســالمی ایــران صحبت ها می شــود، اما این 
رویکرد، به صورت روزمره تداوم پیدا کرده و این سیره تداوم یافته جواب نگاه متقابل 
را نداده، بلکه نیازمند عقالنیت اجتماعی در ارائه پاســخی متقن به انســان پرسشــگر 
امروزی است. نه این که با اتفاقات تداوم یافته و برون دادهای تاریخی که چون َگردی 

روی آن نشسته به دنبال ارائه پاسخ باشد.
هر کنش اجتماعی ای شامل دو بخش است، یکی رویکرد ذهنی به آن و دیگری تحقق 
عینی اش. انقالب هم یک برون داد اجتماعی از رویکردی ذهنی بود. اما هر رویدادی 
بیش از این که واقعیتی اجتماعی باشد، حادثه ای ذهنی بوده و از خیال آدمی بر آمده 
اســت. انقالب اســالمی ایران گامی در پی تحقــق این رؤیاها بوده و اگــر احیاناً بخوبی 
محقــق نشــده باشــد و نقدی بر آن وارد اســت، اشــکال نه صرفاً بــر نیت مندی ذهنی 

کنشگران آن، که بیشتر ناشی از َگرد روزگار و جلوه بیرونی اندیشه انقالبی است.
در عالم واقعی تمام رؤیاهای آدمی بخوبی آنچه در ذهن و شــعار ترســیم شده است 
رخ نمی دهند. مخصوصاً اتفاقاتی که به این شــکل هیجانی و غیرقابل کنترل رخ داده 
باشــد. در نتیجــه می تــوان از این ناکامی هــا و َگردهای زمان عــدول کرده و بــه رؤیاها و 
باورهای انقالبی برگشــته و از آن برای کنشــگر اجتماعی امروزی ســخن گفت. نخست 
باید برون دادهای اجتماعی، اتفاقات هیجان های انقالبی، ناکامی های در جریان عمل 
و اشــتباهات رخ داده ای که به لباس انقالب تبدیل شــده اند را از طوفان ذهنی انقالب 
تجزیه کنیم. در این صورت اســت که کنشــگر منصف امروزی که در پی تفسیر روشن تر 
از هر حادثه ای است خواهد توانست به رویاهای خفته در تاریخ برگشته و از بطن آن و 

از زیر خروارها اتفاقات مختلف آن جوشش ها و احساس های در پی رهایی را بجوید.
در چنیــن شــرایطی انقالب اســالمی می توانــد آن ضمیر پنهان خود را بازجســته و به 
مخاطب امروزی ارائه نموده و آن جســت وجوی رهایی را مجدداً درجامعه احیا کند. 
اعتمــاد بــه این رخداد ذهنــی در صورتی می تواند خود را نشــان دهد کــه آن پیام ها و 
آن آرمان ها و خواســت های اصلی از زیر خاکستر حوادث پساانقالبی و کشمکش های 
سیاســی روزمــره درآمده و خود را نشــان دهد. پس می تــوان در مــورد حادثه تاریخی 
اعتماد سازی کرده و آن نیات و آرمان ها و نیل ها رهایی از انسداد اجتماعی را باز جسته 

و به همان احساس رهایی برگشت.
بــه ایــن صورت کنشــگر انقالبی برای جلب حســن تفاهم دربــاره نیتی کــه از ابتدا در 
نظرش بود به معنای اولیه آن برگشــته و در جریان تفسیر به مخاطب امروزی کمک 
کند، می تواند در مورد قصد آگاهانه انقالب، مخاطب امروزی تفسیرگر این پدیده را به 
حسن نیت و اعتماد در مورد نام و مفهوم معین انقالب دعوت کند. درباره شعارهای 
انقالب اســالمی و فاصله های موجود شفاف ســازی کند، از آزادی، عدالت و استقاللی 
که در آن روزگار نیت کنشگران انقالبی بود بواسطه سختی های عملگرایی سیاسی که 
در جریان کشــمکش های درونی و بیرونی کشــور نمادین نشــده برآوردی بی فاصله و 

روشن ارائه دهد.



در آســتانه چهل و دومین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی و اســتقرار نظام جمهوری اســالمی در ایران، 
و  نظــام  مجموعــه  عملکــرد  بررســی  در  واقع بینــی 
حاکمیــت در بیش از چهار دهه گذشــته، یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر است. در تمام سال های گذشته و اکنون، 
آنچــه بیش از هر چیز دیگر در ایام دهه فجر به چشــم 
می آید، ارائه آمارهایی از پیشرفت های کشور و مقایسه 
آن با دوران حکومت پهلوی اســت بدون آنکه ســخنی 
از مشــکالت، اشــتباه ها و انحرافات به میان آید. شاید 
ماهیــت اجتماعــی ایــن ایــام کــه با برگــزاری مراســم  
مناســبتی توأم شده اســت، توجیهی برای چشم پوشی 
بــر مصایب و معضالت برشــمرده شــود ولی تردیدی 
نیســت کــه از تکــرار ده ها باره نگاه یکســویه به شــرایط 
روز کشــور و ارائــه تصویری غیرواقعــی از آنچه در بطن 
جامعــه می گذرد، عایــدی و ثمره ای نصیب هیچ کس 
نخواهد شــد و حتی موفقیت های به دست آمده را نیز 

تحت الشعاع نارضایتی های عمومی قرار خواهد داد.
در ســال های آغازیــن دهه پنجم انقــالب و روزهای 
پایانــی قــرن چهاردهــم شمســی، مقایســه وضعیت 
کنونی ایران با ســال های قبل از ۱۳٥۷ و شــرایط کشــور 
در دهه پنجاه، آن هم در حالی که بسیاری از کشورهای 
جهان و حتی همســایگان کشــورمان وضعیت خود را 
نه نســبت به یک دهه قبل، بلکه با ســال گذشــته خود 
می ســنجند، هیچ توجیهی به غیر از سرپوش گذاشتن 
بر واقعیت هایی که نمی خواهیم بپذیریم و از آنها روی 

برمی گردانیم، نخواهد داشت.
مرور پیشرفت ها و دســتاوردهای به دست آمده در 
زمینه هــای مختلف، آن هم با تکیه بر توان داخلی و با 
وجــود تحمیل جنگ و تحریم و دشــمنی های صورت 
گرفته، قطعاً باعث غرور و افتخار هر ایرانی عالقه مند 
بــه نظام و کشــور خواهد بود. اســتقالل کشــور و رهایی 
از وابســتگی در همــه زمینه هــا به قدرت هــای جهانی، 
پیشــرفت های علمی، توســعه زیرســاخت ها و ارتقای 
جایگاه ایران در عرصه بین الملل از یک کشور فرمانبر 
به یــک قــدرت منطقــه ای و قابــل اعتنــا در معادالت 
جهانــی، قطعــاً از نتایــج درخشــان انقــالب اســالمی 
اســت که هیچ انســان منصفی نمی تواند نسبت به آن 
بی توجــه باشــد و اهمیــت آنها را انــکار کند امــا زمانی 
شــاهد شتاب مناســب در کســب موفقیت ها و توسعه 
روزافزون خواهیم بــود که به بهانه های واهی همچون 
سوءاستفاده دشمن و سرخوردگی دوستداران انقالب، 
چشــم بر خطاهای صورت گرفته و مشکالت نبندیم و 

مجدانه درصدد جبران اشتباه ها و انحرافات برآییم.

در ایــن خصــوص یکــی از بزرگترین دســتاوردهای 
انقــالب، اســتقرار نظام جمهــوری اســالمی بالفاصله 
پــس از پیــروزی نهضت بــود کــه اداره کشــور را در پرتو 
تعالیــم الهــی برعهده مــردم قــرار داد. هوشــمندی و 
آینده نگری امام راحل(ره) و تأکید ایشان بر جمهوری 
اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، پشتوانه ای 
قدرتمند از یک ظرفیت عظیم مردمی را برای رسیدن 
به اهداف و آرمان ها ایجاد کرد که بدون تردید، تمامی 
دســتاوردهای ٤۲ سال گذشته در ابعاد مختلف نشأت 

گرفته از همین منبع قدرت مردمی است.
طبیعی اســت کــه بــرای مانــدگاری و اقتــدار نظام، 
حفــظ و ارتقــای رضایــت و اعتمــاد مــردم و برداشــتن 
موانــع حضــور آزادانــه، قانونمنــد و منصفانــه آنــان و 
نمایندگان شان در همه وجوه اداره کشور، امری محتوم 
است که نباید خللی در آن به وجود آید چرا که تضعیف 

این پشتوانه مهم، امور دیگر را نیز مختل خواهد کرد.
در آســتانه چهــل و دومین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی و بــا خرســندی و افتخــار بابــت پیشــرفت ها و 
دستاوردهایی که به خوبی و حتی فراتر از توقع و تصور در 
این روزها به آن پرداخته می شود، دردمندانه باید اذعان 
داشــت که نقاط قوتــی همچون عدالت، ساده  زیســتی، 
خاضعانــه،  و  صادقانــه  خدمتگــزاری  مردم محــوری، 
فسادســتیزی و فراهم بودن شرایط حضور همه سالیق 
مختلف سیاســی در اداره کشور، روز به روز در حال رنگ 
باختــن، تضعیف و کم توجهی عامدانه اســت. انحراف 
از آرمان هــا و فاصله گرفتن از مطالبــات به حق مردم و 
شکل گیری طبقه ای از مسؤوالن که اعتقاد و عالقه وافری 
بــه انحصارطلبی و خودی و غیرخــودی کردن نیروهای 
درون نظــام دارنــد و بــه دلیــل حضــور در مراکــز قدرت 
دچار خودبرتربینی نسبت به جامعه شده اند، بزرگترین 
چالــش پیــش روی نظام در ســال های پیــش رو خواهد 
بود که به افزایش شــکاف میان مردم و حاکمیت منجر 
خواهد شــد و می تواند زمینه ساز بحران های اجتماعی 
آینــده باشــد که بایــد در این روزها دلســوزانه نســبت به 
آن انذار داد. به همین دلیل شایســته اســت که امســال 
کمی متفاوت از گذشــته و با لحــاظ کردن جامع نگری و 
واقع بینی در تحلیل وضع موجود کشور و بررسی میزان 
رضایت مندی جامعه و چرایی شــکل گیری ناامیدی ها 
و ســرخوردگی ها، چهــل و دو ســال گذشــته را بازبینی و 
بازشناســی کنیم تا ســال آینده به جای مقایسه تکراری 
شــرایط کشــور بــا دهــه ٥۰ و دوران حکومت پهلــوی، با 
ســربلندی عملکرد نظام را با امســال در یــک ترازو قرار 
دهیم و از توسعه و پیشرفت در همه امور سخن برانیم.



چرا انســجام ملی مهم اســت؟ مفهوم انســجام 
چــه در بعــد ذهنــی و چــه از منظر عینی، اشــاره به 
این اســت که با افراد یا  اشــیایی مواجه  هســتیم که 
ابتــدا متفــاوت بــودن آنهــا را پذیرفته ایــم و پس از 
آن قائــل بــه یکــی شــدن (اتحــاد) یا متصــل کردن 

(منســجم یا یکپارچه کردن) آنها خواهیم بود. 
بــا پذیرش این تعریــف و مطابق با این دیدگاه، 
نگــرش منطقــی و عاقالنه این اســت که نــه چیزی 
حذف شــود و نه بر چیزی بیش از حد تأکید شــود. 

واژه  ملــت نیــز اشــاره بــه مجموعــه ای از مردم 
اجتماعــی،  نظــر سیاســی، فرهنگــی،  از  کــه  اســت 
نظــر  از  کــه   مشــترکاتی اند  دارای  اقتصــادی 
می شــود  شــامل  را  مشــخصی  مــکان  جغرافیایــی 
و می تــوان بــر روی نقشــه جغرافیایــی از آنهــا بــه 
عنــوان یک ملت بــا جنبه ها و هویت هــای مختلف 
سیاســی، فرهنگــی، اجتماعی و ... یاد کــرد. از ُبعد 
دیــن،  ســرزمین،  چــون  عواملــی  جامعه شــناختی 
مذهــب، زبــان، فرهنــگ و آداب و رســوم، نــژاد و 
دشــمن مشــترک  بــه عنــوان همگرایــی و انســجام 

ملی در نظر گرفته می شــوند.
وجــود مؤلفه هــا و شــاخصه های نامبــرده شــده 
فــوق زمینــه ســاز کشــور مســتقل، آزاد و منســجم 
اســت. اما چگونه می توان انســجام ملی در کشــور 

را حفظ کرد؟ 
بیــش از چهــار دهه از پیــروزی انقالب اســالمی 
بــا نویــد عدالــت، امنیــت، آرامــش و اعتمــاد  کــه 
می گــذرد.  داد؛  رخ  جامعــه  اقشــار  تمامــی  بــرای 
رخداد جنگ ۸ ســاله عراق علیــه ایران، تهدیدات 
و  مشــکالت  غربــی،  کشــورهای  تحریم هــای  و 
تنگناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاســی، آشــفتگی 
در اوضاع منطقه و ...  همه و همه از جمله عوامل 
وانســجام ملــی در نظــر  اتحــاد  مهــم برهــم زدن 
گرفتــه شــده اند؛ برهه هــای گوناگــون نشــان داد که 
کماکان وحدت، اتحاد و انســجام ملی در کشورمان 
حفظ شــده اســت و مردم در صحنه هــای گوناگون 

حاضرند. 
حفــظ و تقویــت انســجام و وحــدت ملــی نیــاز 
بــه تعامــل دوســویه «مــردم بــا حاکمیت» اســت. 
کیفیت این انســجام نیاز به الزاماتی از سوی مردم 

و حاکمیت دارد.
نخســت) صــدا و مطالبات مــردم در هر برهه و 
فارغ از هرگونه ســوگیری البته بطور جدی و رسمی 
ســخنان،  شــنوای  گــوش  مســؤولین  شــود،  شــنیده 

نظرات، نقد و اعتراض های مردم باشــند.
مســائل، مشــکالت و دغدغه هــای مــردم  دوم) 
بــا دغدغه هــای مســؤولین از یــک جنــس باشــد و 
مســؤولین بــرای حــل و رفــع نقدهــا و اعتراضــات 
مردمی؛ برنامه و راهکارهای مناســب ارائه دهند. 

سوم) ساخت فضایی مناسب از سوی حاکمیت 
جهــت گفت وگــو، تعامل بین مســؤوالن بــا یکدیگر 
و مســؤولین  بــا مــردم بــه عنــوان راهــی که اقشــار 
مختلــف جامعه، به دور از هرگونــه ترس و نگرانی 
و بــه خطر افتــادن آینده خود، بتواننــد دیدگاه ها و 

نقدهای خودشــان را بیان کنند. 
شــکل گیری ایــن فضــای تعاملــی نیاز  چهــارم) 
دارد.  قــوا  در عمــل   و  نظــام  بــه همــکاری همــه 
مســؤوالن، نماینــدگان، وزرا، رؤســا و برنامه ریــزان 
اختالفــات خود را کنار بگذارنــد و خود را  به عنوان 
مخاطبــان مردم در نظــر بگیرند و الگوی انســجام 

باشند.  ملی 
بــا  مطابــق  را  مناســبی  برنامه ریــزی  پنجــم) 
مصلحــت مردم جامعــه در نظر بگیرنــد، تصمیم 
آنهــا تصمیم مردم باشــد، بــا شــیوه های جدید به 
مطالبــات مــردم پاســخ دهنــد و به رفع مشــکالت 

بپردازند.
ســالگرد  دومیــن  و  چهــل  آســتانه  در  اینــک 
نگاهــی  تــا  اســت  نیــاز  اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
بــه مســیر طــی شــده خــود بیندازیــم و بــار دیگــر 
بازنگــری  را  انقــالب  اول  شــعارهای  و  آرمان هــا 
کنیــم. یادمــان باشــد بــرای حفــظ ایــن انقــالب و 
مــرز و بــوم، خــون جوانــان بســیاری ریخته شــده 
اســت. شــهدایی که از جان خود گذشــتند تا اتحاد 

و انســجام ملی حفظ شود. 
بنابرایــن بــر هریــک از مــا واجــب اســت تــا در 
مســیری قــدم برداریــم کــه زمینــه انســجام ملــی، 
تقویت وحدت کشــور و به نوعــی افزایش تعامالت 
گســترده ملــی شــود و مســؤولین فرصتــی را پدیــد 
آورنــد که مــردم از نظــام فاصله نگیرنــد. آنها باید 
بایــد  حتــی  ملــی  اتحــاد  و  انســجام  بــرای  بداننــد 

شنید.  را  صدای مخالفان 
اختالفــات اندیشــه در جامعــه تــا زمانــی ارزش 
دارد کــه منافــع عمومــی جامعــه بــه خطــر نیفتد. 
در حقیقــت تنها در این صورت اســت کــه مردم با 
مشــاهده  تحقــق آرمان ها، رفع ظلــم و بی عدالتی 
و تبعیــض، در آینــده همــراه نظام و انقــالب باقی 

می مانند و انســجام ملی حفظ خواهد شد.



    مریم جهان پناه 
محمدجعفــر کبیــری، معاون 
کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون  امــور 
و رفــاه اجتماعــی معتقــد اســت؛ 
ضرورت احیــای اعتمــاد عمومی 
نســبت بــه بخــش تعــاون از طریق ســامانه شــفافیت 
و دولــت الکترونیــک، توســعه نــوآوری بــرای افزایش 
بهره وری تعاونی ها و حمایت های هدفمند از تعاونی 
از جملــه رویکردهــای مهمــی بود کــه طی دو ســال در 

بخش تعاون صورت گرفته است.
وی می گویــد: در بخــش توســعه شــفافیت و دولت 
الکترونیــک، ســامانه جامــع هوشــمند بخــش تعاون 
ایجاد شــد که به نوعــی به عنوان پنجــره واحد خدمات 
الکترونیــک بخــش تعــاون اســت چــرا کــه توانســتیم 

امضا های طالیی را ازطریق این سامانه حذف کنیم. 
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن بخــش خدمــات گیرنــده، 
خدمــات دهنــده را نمی بینــد، می افزایــد: در گذشــته 
مدت زمان اخذ مجوز اولیــه تعاونی بیش از ۷۰ روز طول 
می کشــید، اما االن درصورت تکمیل اطالعات این زمان 
بــه کمتــر از ۱۰ روز کاهش یافته اســت. همین طــور زمینه 
فساد در تعاونی ها از طریق این سامانه برای تعاونی های 
جدیــد از بیــن رفتــه و اعضــای تعاونی هــا می تواننــد بــه 

راحتی فعالیت مدیران عامل خود را رصد کنند. 
بــه گفتــه کبیــری، اگــر در گذشــته مدیــران عامــل از 
روی نــا آگاهی و یا غفلت باعث می شــدند که مدیریت 
ســرمایه های خرد مردم دچار مشکل شود، اما امروزاز 

طریق این سامانه این مشکل رفع شده است.

ë ایجاد زیست بوم نوآوری و فن آوری بخش تعاون
معــاون تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ایــن ســامانه بــه 
۱۶ ســامانه دیگــر متصل اســت، خاطر نشــان می کند: 
بــا راه انــدازی این ســامانه بانک اطالعــات تعاونی ها 
نیزاز این طریق تشکیل شد و در حال حاضراطالعات 
۹۴ هــزار تعاونــی فعال در ســطح کشــور از طریق این 

سامانه به روز می شود. 
وی در ادامه به بخش توســعه نوآوری اشاره می کند 
و می گوید: در بخش توســعه نوآوری هم بعد از افتتاح 
مرکز نوآوری و توســعه تعاون ایران (منتا)، زیست بوم 
نــوآوری و فــن آوری بخــش تعاونــی متولــد شــد که در 
واقع یک نهالی اســت که در یازده اســتان کشــور در طی 

دوسال گذشته برنامه ریزی و امسال افتتاح شد.
 وی هدف از ایجاد این بخش را افزایش بهره بروری 
تعاونی هــای موجود و کاهش ریســک ســرمایه گذاری 

در تعاونــی هــا، همچنیــن حمایــت از اســتارتاپ ها و 
تعاونی هــای دانش بنیــان کــه به صــورت ویــژه دنبال 

می شود، ذکرمی کند.

ë راه اندازی پنجره واحد خدمات فیزیکی 
برای ارائه خدمات متنوع برای اولین بار

معــاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
ادامــه می دهــد: از طرفــی بــا کمــک این بخــش، برای 
اولیــن بــار پنجــره واحد خدمــات فیزیکــی بــرای ارائه 
خدمــات متنوعی از جملــه تأمین اجتماعی در کشــور 
راه انــدازی شــد کــه موجب شــد تــا  ده نــوع خدمت در 

خصوص صدور ضمانت نامه ارائه داده شود.
کبیــری درخصوص بخــش حمایت هــای هدفمند 
نیــز می افزاید: بــا کمک ایــن بخش خطــوط اعتباری و 
نــرخ ترجیجــی بین ۸ تــا ۱۴ درصــد بــرای  تعاونی های 
جوانــان، زنــان، توان یابان ودانــش بنیان ها ایجاد شــد 
کــه ضمانت نامه ها تا ســقف ۵۰۰ میلیــون تومان برای 
همیــن گروه هــا بــدون وثیقه ضمانــت و تنها بــا چک و 

سفته صادر شد.
وی تصریــح می کنــد: برای تعاونی مســکن نیز یک 
خط اعتباری ۷ هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی برای احداث 
۷۵ هــزار واحد در راســتای کمــک به طرح اقــدام ملی 

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:



صورت گرفته به طور ی که بعد از ۷ ســال توافق نامه ای 
طبــق قانــون بیــن وزرای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
و آمــوزش و پــرورش بــا هــدف احیــای تعاونی هــای 

دانش آموزی امضا شد.
به گفته کبیری، در بحث اجرایی شدن حمایت های 
قانونــی دولــت نیزبــرای اولیــن بــار در چند ســال اخیر 
مجــدداً خطــوط اعتبــاری بــا نــرخ ترجیهــی در حــوزه 
صنعــت و معدن، گردشــگری، کشــاورزی و دامپروری 

برای تعاونی ها احیا شد.
وی ادامــه می دهــد: ایجــاد خــط اعتبــاری بــا نــرخ 
۱۲ درصــد در مدت دوســال بــرای مبارزه بــا کرونا برای 
تعاونی هایی که در راســتای تأمین نیازهای شبکه های 

بهداشتی کمک می کردند از دیگر اقدام های ما بود. 

ë انقالب در بخش تأمین مالی خرد
کبیــری می گویــد: بــرای اولین بــار نیــز روش تأمین 
مالی خرد تضمین شده به منظور ارزش افزوده بخش 
تعاون با ریســک کمتــری در اختیار اقتصــاد ایران قرار 
گرفت که ایــن روش می تواند به عنــوان یک انقالب در 
بخــش تأمین مالی خرد، اصل ســرمایه خــرد مردم را 
در طرح هایی که مورد تأیید قرار می گیرد تضمین کند.
بــه اعتقــاد معــاون تعــاون وزارت تعــاون، کار و 
اجتماعی، در یک رقابت ســالم جذب سرمایه در  رفاه 
بازار سرمایه می تواند به چابک تر شدن با ریسک کمتر 

و  ارزش افزوده و اشتغال پایدار بیشتری بیانجامد.
وی در خصــوص بحث اشــتغال زایی نیــز می گوید: 
در ایــن بخــش نیــز طرح هــای افتتاحــی از دهــه فجــر 
ســال ۱۳۹۷ تا امســال کــه ۲۸۶ طرح با ســرمایه گذاری                    
۲۵۴۳ میلیــارد تومــان بــود، در دهــه فجــر امســال بــه 
بهره برداری رســید، در مجموع طرح بخــش تعاون با 
ســرمایه گذاری ۹ هــزار میلیارد تومان توانســت بالغ بر 

۸۰ هزار نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد کند.  

مســکن به نــام تعاونی مســکن بانک توســعه مســکن 
ایجاد شــد به طور یکه ازســال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ تسهیالت 
پرداختی بانک توســعه تعــاون از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان به ۱۴ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و 

امسال به ۲۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

ë  اجرای قانون ۲۰ درصد تخفیف برای سهم
کارفرمایان برای اولین بار

معــاون تعــاون وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
یادآورمــی شــود: بــرای اولین بــار نیز قانــون ۲۰ درصد 
تخفیف بــرای ســهم کارفرمایان بابت شــاغلین عضو 
در تعاونی هــا با کمک معاونت اشــتغال اجرا و در دهه 

فجر پرداخت شد.

بــه اعتقــاد وی، به طور قطع توســعه بخــش تعاون 
عــالوه بر افزایش تــاب آوری اقتصادی کشــور می تواند 
به عنوان بهترین مســیر برای تولیــد و بازتوزیع عادالنه 
ثــروت و توســعه رفــاه اجتماعی به دســت خــود مردم 
باشــد از طرفــی زمینــه ای باشــد بــرای ایجاد اشــتغال 
پایــدار منطقه ای از طریق جذب منابع خرد مردمی که 
می توان از جمله دستاوردهای بخش تعاون دانست. 

وی با بیــان اینکه در راســتای ترویــج فرهنگ تعاون 
با ســه چالش در بخش تعاون روبه رو هســتیم می گوید: 
چالش فرهنگی، چالش شفافیت و کارآمدی تعاونی ها 
و اجرایــی شــدن حمایت هــای قانونــی دولــت از جمله 

چالش هایی است که بخش تعاون با آن روبه رو است. 
وی  افزود: درخصوص چالش اول اقدام های جدی 
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ë دکتر محمد شریعتمداری
ë وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بــا گذشــت ۴۰ ســال از حاکمیت جمهوری اســالمی 
توجیه قابل قبولی وجود ندارد که بگوییم برای ســؤاالت 
مردم پاسخ نداریم؛ چراکه هم نیروی انسانی فرهیخته 
و اندیشــمند و هم تجربه وافری در عرصه های گوناگون 
داریم. از این رو، برای همه مشــکالت کشور بدون تردید 
باید راهکاری وجود داشــته باشــد و هیچ بن بستی برای 
حل مشــکالت مردم نباید باشــد. هیچ بهانــه ای در این 
مورد پذیرفته نیســت. اگــر کمی پرتالش تــر و متراکم تر 
بــه کار بپردازیــم، حتمــاً می توانیــم مشــکالت امــروز 
مــردم ایــران را با رویکــرد علمی و منطقی چــاره کنیم و 
انتظارمان از پژوهشگران و مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی این است که با این رویکرد، به تعریف و اجرای 

پژوهش ها بپردازند.
حوزه اجرا در بســیاری از زمینه هــا نیازمند یک چراغ 
روشــنی اســت تا امکان حرکــت عالمانــه  را فراهم کند. 

حوزه هــای اجــرا به دلیــل تراکــم فعالیت هــای اجرایی 
از مفاهیــم روز علــم و دانــش در موضوعــی کــه بــه آن 
می پردازنــد، دور می مانند. این در حالی اســت که بدون 
پژوهــش، بــدون بررســی، بــدون تحقیــق، چیــزی که از 
آن بــا عنــوان «بصیرت» نــام برده می شــود، به دســت 
نمی آید. آن چه همچون چراغ راه موجب می شود که ما 
با بصیــرت به راهی که پیش رویمان قــرار دارد بنگریم و 
مسیر را درست تشخیص دهیم، علم، دانش و پژوهش 
اســت. مؤسســه عالی پژوهش تأمیــن اجتماعی یکی از 
مهمتریــن نورافکن های ما در این مســیر اســت. در این 
راســتا، تعیین اولویت در پژوهش  هــا، یکی از مهمترین 
اقدام هــای موردنیاز اســت که ازطریق تشــکیل شــورای 
مشترک پژوهشی در وزارتخانه، قاعده مند و ساختارمند 
شــده اســت. همچنیــن، ایفــای نقــش واســط مؤسســه 
عالی پژوهــش تأمین اجتماعی میــان حوزه های اجرا و 
حوزه های علم و دانش کار مهم دیگری است که توسط 
ایــن مؤسســه انجــام  می گیــرد. عالوه برایــن، در برخــی 

ë روزبه کردونی 
ë رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

امروزه، نقش مهم اندیشــکده ها و اتاق های فکر در راهبری سیاســت های کالن، به خصوص در 
کشــورهای توسعه یافته، بر کسی پوشیده نیست. اندیشــکده ها به تعبیر برنامه اندیشکده و جوامع 
مدنی دانشــگاه پنســیلوانیا (TTCSP)، «ســازمان های پژوهــش تحلیلی سیاســت گذاری عمومی 
و تعاملی هســتند که درباره مســائل منطقــه ای و بین المللی، پژوهش هــا، تحلیل ها و توصیه های 
سیاســتی ارائــه می دهنــد و ازاین  طریــق سیاســت گذاران و عمــوم مــردم را قــادر می ســازند که در 

سیاست های عمومی، تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند».
شکســت های  از  جلوگیــری  و  سیاســتی  یادگیری هــای  تحقــق  هــدف  بــا  اندیشــکده ها   
می کننــد. عمــل  سیاســت گذاران  و  دانــش  تولیــد  مراکــز  بیــن  پلــی  به مثابــه   سیاســتی، 

در چهارچوب این رویکرد نوین در سیاســت گذاری،  باید اذعان داشــت  که مؤسســه عالی پژوهش 
تأمیــن اجتماعی به ایفای نقش گم شــده یک اندیشــکده در حــوزه رفاه و تأمیــن اجتماعی جهت 
کمک به ارتقای سیاســت گذاری در این حوزه پرداخته اســت. با این دغدغــه بود که مأموریت های 
این مؤسســه در قالب بیانیه مأموریت بازنگری شــد که روح اصلی حاکم بر آن مبتنی بر این نگرش 
اســت که قرار نیســت در مؤسســه «پژوهش بــرای پژوهش» انجام شــود، بلکه هدف این اســت که 
«پژوهــش در خدمــت سیاســت گذاری» تعریف و اجــرا گردد. در این راســتا، مؤسســه تولید دانش 
نظــری و کاربــردی و ارائــه توصیه های سیاســتی در این حــوزه را با رویکرد شناســایی و ارائــه راهکار 
بــرای حل مســائل در جهت کمک به سیاســت گذاری اثربخــش و کارآمد به عنــوان مأموریت خود 
برگزیده اســت. برای تحقق چنین هدفی، گســترش تعامــالت با تصمیم گیران و تصمیم ســازان، 
عمومی ســازی دانــش، و اســتفاده از ابزارهای متنــوع و نوآورانه  بــرای معرفی و انتقــال یافته های 
پژوهــش به جامعه هــدف، مورد توجه مؤسســه قرار گرفت. بر ایــن باورم گام نهادن در این مســیر 
ناهمــوار و دشــوار، گرچــه پرچالــش، امــا مبــارک اســت؛ چراکه باعــث ارتقــای نقــش پژوهش در 
سیاســت ها و بهبود کیفیت سیاست گذاری ها می شــود که به معنای واقعی شدن منافع پژوهش ها 

برای ذی نفعان است.

ë نرگس اکبرپورروشن
ë معاون پژوهش و فناوری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 

«بازنشســتگی پیش ازموعد» به معنــای توقف فعالیت و 
اشــتغال قبل از رسیدن به ســن بازنشستگی است که عالوه بر 
اثراتــی که ازطریق خــروج زودهنگام نیــروی کار از بازار کار بر 
اقتصاد دارد، اثرات نامطلوبی هــم بر پایداری صندوق های 
بازنشســتگی دارد. بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع، تهیــه 
بازنشســتگی  ابعــاد  و  «پیامدهــا  عنــوان  تحــت  گزارشــی 
پیش ازموعــد بــر اقتصــاد و صندوق هــای بازنشســتگی» در 
دســتور کار مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی قــرار 
گرفــت کــه نشــان می دهــد درحالی کــه کشــورهای مختلــف 
جهان با افزایش امید زندگی، افزایش ســن بازنشستگی را در 
قالب برنامه ای مشــخص و از پیش تعیین شــده در دستور کار 
قرار داده اند، ســن بازنشســتگی «عادی» در ســازمان تأمین 
اجتماعــی ایــران (بــرای مــردان ۶۰ و بــرای زنــان ۵۵ ســال) 
بــدون تغییــر مانــده اســت. در زمانــی که ایــن ســن به عنوان 
ســن بازنشســتگی تعیین می شد (ســال ۱۳۵۴)، امید زندگی 
حدود ۵۷ ســال بوده اســت. با افزایش امید زندگی به ۷۲٫۵ 
ســال برای مــردان و ۷۵٫۵ ســال بــرای زنان در ســال ۱۳۹۵، 
ســن بازنشســتگی عــادی همچنــان بــدون تغییــر مانــده و 
حتــی بــه دلیــل تصویــب قوانیــن بازنشســتگی پیش ازموعد 
ســن بازنشســتگی مؤثــر در عمــل کاهــش هــم یافتــه اســت. 
بااین حــال و در شــرایطی کــه صندوق هــای بازنشســتگی در 
کشــور به مرز بحران رسیده اند، پیشــنهاد طرح های جدیدی 
برای بازنشســتگی پیش ازموعد نشــان از حرکت در مســیری 

مخالف با منطق جهانی و تجارب داخلی کشــور دارد. 

موارد، مؤسســه در راستای ارتقای گفت وگوی اجتماعی 
هــم، نقــش میانجــی را  ایفا می کنــد؛ به این صــورت که 
مؤسســه زمینــه گفت وگــوی ذی نفعــان یا ذی حقــان را 
بــا مدیران ارشــد مرتبــط فراهــم می کند تا از این مســیر 

چالش ها مطرح و مشکالت حل وفصل گردد. 



ë فردین یزدانی
ë گروه اقتصاد و سرمایه گذاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 

دوگانــه سیاســت رفــاه اجتماعــی و رشــد اقتصــادی ســال ها اســت کــه تبدیل بــه موضــوع جدل 
سیاســت گذاران و کارشناســان حوزه سیاست گذاری شــده اســت. در این ارتباط دو دیدگاه کارشناسی 
متعــارض مطرح شــده که هر یــک بیان کننده بخشــی از واقعیت اســت: مدافعان نظام بــازار بر این 

اعتقاد بوده اند که ریشه گسترش فقر را می توان در رشد اندک اقتصادی جست وجو کرد. 
کاهــش رشــد اقتصادی در طول دو دهه گذشــته عماًل موجــب افزایش جمعیت فقیــر و در نتیجه 
افزایش نیاز به تخصیص منابع مالی جهت پرداخت یارانه و اعمال سیاست های حمایت اجتماعی 

شده است. 
در چنین شــرایطی تأمین مالــی برنامه های رفاه عمــاًل از طریق افزایش نقدینگــی و تورم موجب 
گســترش فقر و در نتیجه تقض غرض خواهد شــد و پرداخت یارانه در شــرایط رکود تورمی هم رشــد 

اقتصادی را کاهش خواهد داد و هم بر تعداد فقرا خواهد افزود.
در مقابل مدافعان اجرای سیاســت های رفاه اجتماعی بر این اعتقادند که عدم پرداخت یارانه ها 
در شــرایط رکودی منجر به بروز بحران های ســاختاری اجتماعی و اقتصادی شده و اقتصاد یک کشور 

نمی تواند در شرایط بحرانی به رشد مناسب دست یابد. 
یکی از اهداف گروه اقتصاد ایجاد دیدگاه های تلفیقی در سیاست گذاری های رفاهی است براساس 
این هدف، پژوهشــی در مؤسســه عالی پژوهــش تأمین اجتماعی انجام گرفت. هــدف از این پژوهش 
ارائه الگوی پرداخت یارانه ها مبتنی بر دیدگاه بازاربنیاد بود. در این راستا پیشنهاد تحقیق سوق دادن 
پرداخت های حمایتی ســازمان تأمین اجتماعی به جامعه مستمری بگیران تحت پوشش با رویکرد 
رونق دهی به بازار کاال های ضروری بوده است. مبنای استدالل نیز این فرض بوده که صاحبان کسب 

و کار با بحران نقدینگی و عدم توان برنامه ریزی برای تأمین مالی مواجه بوده اند. 
بنابراین اگر ســازمان تأمین اجتماعی به جای پرداخت نقدی به مستمری بگیران به صدور کارت 
اعتبــاری خرید بــرای کاالهای خوراکی و در زنجیره های تأمین کاالی مشــخص (مانند فروشــگاه های 
زنجیــره ای) اقدام کند می تواند ضمن ارائه کمک حمایتی به جامعه تحت پوشــش نســبت به ایجاد 
یــک بازار باثبــات برای برخی از کاالها و فعالیت های اقتصادی اقدام کرده و موجبات رونق نســبی در 
کســب وکارها و رشد اقتصادی را فراهم کند. براساس تحقیق انجام شــده می توان با تعمیم این رویه 
به نظام پرداخت نقدی یارانه ها، به ایجاد آشتی بین دو رویکرد متنافر از طریق تحول نظام پرداخت 

یارانه به نظام بازار بنیاد یاری رساند.

ë دکتر مصطفی ساالری
ë مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
می تواند با انجام پژوهش های کاربردی در 
حوزٔه مأموریت ســازمان تأمین اجتماعی 
منشأ اثر شود. منشأ اثر بودن برای سازمان 
به معنــای اثرگــذاری بــر بخــش مهمی از 
زندگــی بیــش از نیمــی از جمعیت کشــور 
اســت تا بتوانند از وضعیت جــاری و آینده 
خود از حیِث برخــورداری از خدمات کافی 
در هنگام بیکاری، ازکارافتادگی، بیماری و 
سایر مســائلی که می تواند مناسبات مالی 
را در یــک زندگی دچار تغییر اساســی کند، 
اطمینان داشته باشــند. ازاین رو، عملکرد 
مؤسسه برای اینکه بتواند به کیفیت انجام 
ایــن وظایــف توســط ســازمان کمــک کند، 

اهمیت بسیاری دارد. 

ë حسن امامی
ë  مدیر گــروه مدیریــت، حکمروایی و فناوری مؤسســٔه 

عالی پژوهش تأمین اجتماعی
مــدل شایســتگی مدیــران تنها بر مســئله شــناخت و 
انتخاب شایســتگی ها در جایگاه هــای مدیریتی متمرکز 
بــوده اســت. شــناخت شایســتگی های محــوری بــرای 
مدیــران ســازمان تأمیــن اجتماعــی مســتلزم پاســخ به 
ایــن مطلب اســت که چه شایســتگی های محــوری برای 
هــر جایــگاه مدیریتــی وجــود دارد؟ و... در پاســخ به این 
پرسش  ، گروه «مدیریت، حکمروایی و فناوری» مؤسسه 
عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعی طرح مدل شایســتگی 
مدیران ســازمان تأمین اجتماعی را با مشارکت دانشگاه 
تهــران انجــام داد. پس از بررســی های انجام شــده برای 
دســتیابی به مدلــی جامــع، در چهار ســطح (مدیریتی) 
مدیــر کل اســتان، مدیــر درمــان اســتان، رئیس شــعبه و 
رئیــس بیمارســتان به دســت آمد. شــاخص های آگاهی 
سازمانی و شــناخت قوانین و مقررات؛توان برنامه ریزی 
و ســازماندهی؛ تعهــد به بهبود مســتمر؛مدیریت منابع 
و مصارف؛مدیریــت افــراد؛ تصمیم گیــری در شــرایط 
ُپرتنــش و مدیریــت بحــران، همدلــی و خدمت گرایــی، 
ارتباطــات مؤثــر؛ وتوســعه فــردی و اخــالق حرفــه ای از 
جمله شــاخص های عمومی این چهار ســطح از سطوح 
مدیریتی بودند. این مدل ها به صورت عام مطرح شــد و 
روشن است که در هر استان با توجه به موقعیت استان با 
تغییرات جزیی قابل پیاده سازی است. به نظر نمی رسد 
کــه این تغییــرات بیش از ۲۰ درصد باشــد. گفتنی اســت 
مــدل در دو حوزه  وزارتی و ســازمان تأمیــن اجتماعی به 

اجرا گذارده شد.

حــل آنهــا حرکــت کــرد. موضــوع مهــم 
دیگــر لــزوم ایفــای نقــش تعیین کننــده 
بــا محوریــت مؤسســه در گفتمان ســازی 
عدالــت، رفــاه و تأمین اجتماعــی اســت؛ 
همــه  از  بایــد  خصــوص،  ایــن  در  کــه 
ظرفیت هــای کشــور و اندیشــمندان ایــن 
حــوزه کمــک گرفتــه شــود تــا از رویکــرد 

یک طرفه پرهیز شود.
درنهایت، نکته آخر و مهمی که باید بر 
آن تأکید کرد این است که مؤسسه با منابع 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، یعنــی آورده 
کارگران، اداره می شــود. بنابراین، در مورد 
هر کاری کــه در مؤسســه می خواهد انجام 
شــود، اول بایــد به این پرســش پاســخ داد 
که آیا ایــن کار نفعی به ســازمان و کارگران 
می رســاند یا خیر. اگر پاسخ خیر است، آن 

کار نباید انجام شود.

مؤسســه در تدوین و به روزرســانی طرح کلی و چارچوب طرح های کالن 
سازمان هم می تواند اثرات جدی داشته باشد، به این صورت که به پشتوانه 
پژوهش ها راهکارهای کاربردی برای انجام یک طرح کالن پیشنهاد شود تا 
در مراکز تصمیم گیری اثرگذار بر ســازمان ارائه شــود و به استناد مطالعات 
انجام شــده از طرح دفاع شــود یا چیزی که مطرح شده است جرح وتعدیل 
گــردد. همچنیــن، داشــتن رویکرد حل مســئله، غیــر از سیاســت گذاری نیز 
راهگشــا اســت؛ مســائلی وجود دارد که باید با حفظ اولویت بندی به سمت 



ë  عالــی مؤسســه  نظرســنجی  و  افکارســنجی  گــروه 
پژوهش تأمین اجتماعی

مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با تشکیل 
گــروه افکارســنجی و نظرســنجی در دو ســال گذشــته، 
نخستین گام  را جهت ایجاد زمینه برای ارائه تصویری 
از واقعیات به روز حوزه رفاه و سیاست گذاری اجتماعی 
به صــورت اعــم و حــوزه تأمیــن اجتماعــی به صورت 
اخــص فراهم کرد. تصویری که کمک می کند مســائل 
و مشــکالت فــراوان مســکوت  گذاشته شــده  جامعــه 
در حــوزه رفــاه اجتماعــی، هــم تریبونی بــرای بیان در 
مجامــع سیاســتگذاری بیابــد و هــم بــه زبــان مأنوس 

سیاستگذاران ترجمه شود. 
گروه نظرسنجی و افکارســنجی مؤسسه در راستای 

تحقــق این هــدف در ســال ۱۳۹۹، شــش نظرســنجی 
حــول محــور موضوعــات مبتالبــه جامعــه در ایــن 
دوره انجــام داد که عبــارت بودند از: «میــزان رضایت 
بیمــاران بســتری در مراکــز ملکــی درمانــی ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی»، «شــناخت اثــرات اجتماعــی-

اقتصــادی و رفاهــی کرونا بر شــهروندان خوزســتانی» 
(بــه ســفارش و بــا همــکاری اســتانداری خوزســتان)، 
«بررســی میــزان رضایــت متقاضیــان دریافــت بیمه 
بیــکاری در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور»، 
«بررسی ابعاد رفاهی و اجتماعی طرح همسان سازی 
مســتمری در میان مســتمری بگیران ســازمان تأمین 
اجتماعی»، «بررســی ابعاد رفاهــی و اجتماعی طرح 
همسان ســازی مســتمری در میــان مســتمری بگیران 

صندوق روستاییان و عشایر»، «بررسی ابعاد مختلف 
طــرح برقراری بیمه تکمیلی از ســوی ســازمان تأمین 

اجتماعی». 
نتایج غالب این پژوهش ها پس از طرح در جلسات 
مختلــف مرتبــط با مســأله و ارســال بــه متخصصین، 
جهــت اطــالع عمــوم شــهروندان، به صــورت آزاد و 

رایگان روی سایت مؤسسه منتشر می گردند. 
امیدواریــم این تالش ها در جهت انعکاس صدای 
جامعــه و بازتــاب پیامدهــای سیاســت ها و مداخالت 
حاکمیتــی بتوانــد یاریگر اصــالح و بازنگــری و تعریف 
در  مؤثرتــر  و  کم هزینه تــر  کارآمدتــر،  سیاســت های 
راســتای بهبــود وضعیت کلــی رفــاه جامعــه، به ویژه 

اقشار مستضعف و غالباً بی صدا و بی تریبون باشد. 

ë گروه رصد و ارزیابی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
گــروه رصــد و ارزیابــی مؤسســه عالی پژوهــش تأمین 
اجتماعی براســاس بیانیه مأموریت مؤسســه در راستای 
کمک بــه سیاســت گذاری کارآمــد و اثربخــش، دو محور 
رصد مســتمر و منظم شــاخص های حوزه رفــاه و تأمین 
اجتماعــی، ارزیابــی و ارزشــیابی سیاســت های این حوزه 
را در دســتوِرکار خــود قرار داده اســت. با عنایــت به اینکه 
ایــن دو محــور، دو رکن اصلــی سیاســت گذاری مبتنی بر 
شــواهد به شــمار می روند، می توان اذعان کــرد که اتخاذ 
سیاســت گذاری با تکیه بر مســتندات و اطالعات برگرفته 
از وضــع موجود به صــورت طولی، منطقــه ای و مبتنی بر 
جامعــه هــدف می تواند زمینــه تصمیم گیــری آگاهانه و 

منتج به رفع مسأله و تحقق هدف را فراهم کند. 
هــدف  بــا  ارزیابــی  و  رصــد  گــروه  راســتا  ایــن  در 
فراهم ســاختن امــکان رصــد مســتمر وضعیــت فقــر و 
نابرابری کشــور به صورت منطقه ای و فضایی، گزارشی با 
عنوان بررســی وضعیت فقر و نابرابری کشور انجام داده 
اســت. این پژوهش که در دوره زمانی ۱۸ســاله به بررسی 
میــزان، ابعــاد و پراکندگــی شــاخص های فقر(مطلــق و 
چندبعــدی و هم زمانــی آن) و نابرابــری (شــاخص های 
ضریــب جینــی، اتکینســون، تایــل و آنتروپــی عمومــی 
کشــور) در دوره زمانی۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ می پردازد، عالوه بر 
ارائــه تحلیل جامعی از ســاختار منطقه ای فقر در کشــور، 
زمینــه ای را بــرای تدوین بســته های سیاســتی هدفمند و 
منطبــق با نیــاز گروه های آســیب پذیر برای خــروج از فقر 
بــه تفکیک مناطــق مختلف کشــور فراهم می کنــد. امید 
اســت یافته های این پژوهش بتواند ابــزاری کارآمد برای 

سیاستگذاران این حوزه به شمار رود. 

ë خدامرادی عبدالواحد 
ë  اقتصــاد و  سیاســت گذاری  گــروه  دبیــر   

تأمیــن  پژوهــش  عالــی  مؤسســه  ســالمت 
عی جتما ا

ســالمت  خدمــات  ســطح بندی  انجــام 
یکــی از نیازهــای اصلــی نظام ســالمت کشــور 
اســت که باید همــواره در دســتوِرکار متولیان و 
سیاســت گذاران نظام ســالمت قرار بگیرد. در 
همین راســتا مطالعاتی در دســتور کار مؤسسه 
عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعی قــرار گرفت 
کــه اولیــن قــدم تشــکیل کارگــروه تخصصــی 

سطح بندی خدمات درمانی بود. 
در ایــن کارگــروه با دعــوت از کارشناســان و 
متخصصــان بیرونــی، کارشناســان معاونــت 
درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعی و مؤسســه، 
چارچــوب و نحوه انجام ســطح بندی خدمات 

درمانی مشخص شد.
اقدام هایــی کــه در کارگــروه مذکــور انجــام 

گرفته شامل موارد زیر است:
۱. بررســی متــون علمــی و مشــخص کردن 
اصول، اهــداف، شــاخص ها و مــدل مفهومی 

سطح بندی خدمات سالمت 
۲. مراجعــه بــه ســند ســطح بندی وزارت 

بهداشت (تا سال ۱۴۰۴)
۳. جمــع آوری داده هــای موردنیــاز بــرای 
انجــام ســطح بندی در ســطح ملی و ســازمان 

تأمین اجتماعی
۴. برآورد نیاز بیمه شــدگان ســازمان تأمین 
اجتماعی در دو ســطح خدمات بســتری برای 

۱۰۰ خدمت تخصصی و تجهیزات پزشــکی
بیمه شــدگان  نیازهــای  تأمیــن  نحــوه   .۵
ســازمان از طریق خریِد خدمت، پیش خرید یا 

ارائه خدمات (ایجاد یا توســعه مراکز).
اجرای این کار تحقیقاتی دو پیامد مناســب 
خواهد داشــت: نخست اینکه مدیران سازمان 
به عنوان یک ســند سیاســتی می توانند با توجه 
به نیازهای موجود در مورد ایجاد مراکز جدید 
تصمیم گیری کنند و تحت فشــارهای سیاســی 
برای ســاخت مراکــز قــرار نگیرنــد. دوم اینکه 
نابرابری و بی عدالتی در دسترسی به خدمات 

درمانــی در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد. 



ë  گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی مؤسســه عالی
اجتماعی تأمین  پژوهش 

گــروه مطالعات اجتماعی مؤسســه بیــش از همه، 
بــه رفــاه خدمات گیرنــدگان متمرکــز اســت و یکــی از 
مجموعه پژوهش هایــی کــه در ایــن گروه انجام شــده 
اســت، ســنجش میزان نگــرش خدمات گیرنــدگان از 
ســازمان تأمین اجتماعی به این ســازمان بوده است. 
این پژوهش با انجام ۱۸۰ مصاحبه و ۱۲۰۰ پرسشنامه 
انجــام شــده اســت. براســاس نتایــج، کارفرمایــان و 
مســتمری بگیران به ترتیب منفی تریــن و مثبت ترین 

نگرش را داشته اند.

نحــوه تعامــالت کارفرمایــان با ســازمان، رضایت 
بــر  عامــل  تأثیرگذارتریــن  قوانیــن،  و  اجراییــات  از 
نگــرش آنــان بــوده اســت. ضعــف تعامــل مذکــور 
ازنظــر کارفرمایان، به دلیل اطالع رســانی نامناســب 
و برخورد ناهمدالنه با درخواســت ها و اســتدالل های 

آن ها و عدم جبران قصورات ســازمان بوده است.
در نگــرش مســتمری بگیران عــالوه بــر خدمــات 
فرهنگی کــه برای عمــوم مســتمری بگیران ملموس 
نبوده اســت، خدمات غیرحضوری و ساختار فیزیکی 
شــعب و کارگزاری ها با کمترین میزان رضایت همراه 
بــوده اســت؛ درحالی کــه رفتــار کارکنــان ســازمان بــا 

بازنشســتگان، بیش از ســایر مؤلفه هــا رضایت بخش 
بوده اســت. رضایــت از خدمات درمانــی تأثیر زیادی 
بــر نگرش مثبــت یــا منفی داشــته اســت؛ درحالی که 
خدمات فرهنگی فاقد رابطــه معنادار با نگرش بوده 

است.
بیشــترین میزان نارضایتی بیمه شدگان مربوط به 
سیســتم اطالع رســانی ســازمان و پس از آن، خدمات 
الکترونیــک بــوده اســت. آنچــه بیشــترین تأثیــر را بر 
مثبت یا منفی شــدن نگرش بیمه شــدگان به سازمان 
داشــته، رضایــت یــا عــدم رضایــت از نیروی انســانی 

بوده است.

تســهیل گفت وگــوی اجتماعــی: مؤسســه در 
راســتای ترویــج گفت وگــو بــا شــرکای اجتماعی، 
به عنوان میانجی، برگزاری نشست هایی با حضور 
ذی نفعان و مدیران ارشــد مربوطــه در حوزه رفاه 
و تأمیــن اجتماعی را بــر عهده دارد کــه تاکنون به 

دستاوردهایی هم در این زمینه رسیده است.

اصالح سیســتم حمایت از بیکاران در کشــور: 
خصــوص  در  را  مختلفــی  طرح هــای  مؤسســه 
بیمه بیــکاری و اصالحات موردنیــاز آن به انجام 
رســانیده و در خصوص طرح مســاعدت بیکاری 

اقداماتی را در دستور کار دارد.

آثار و پیامدهای حداقل دســتمزد: مؤسســه در 
همکاری بــا معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی، امکان پذیری و آثار و پیامدهای 
و  منطقــه ای  به صــورت  مــزد  حداقــل  تعییــن 

مقیاس فعالیت را بر عهده دارد.

تأمیــن  ســازمان  مقــررات  و  قوانیــن  تنقیــح 
تأمیــن  ســازمان  حقوقــی  حــوزه  اجتماعــی: 
اجتماعی از طریق مؤسســه، با تشــکیل «شــورای 
تنقیــح» تجمیــع، تلخیــص و اصــالح قوانیــن، 
آیین نامه ها و بخشــنامه های سازمان را در دستور 

کار قرار داده است.

گفتمان سازی رفاه و تأمین اجتماعی:   باتوجه به 
ضعــف گفتمانی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی  و 
در نبود رشته های تحصیلی مستقل در دانشگاه ها 
در خصــوص بیمه های اجتماعی، مؤسســه انجام 
فعالیت هایی در راســتای گفتمان ســازی برای این 

حوزه را به طور جدی دنبال می کند.

بررســی و رصــد وضعیــت فقــر و نابرابــری: 
نظــر بــه نقــش  مؤسســه در پژوهش هــای حوزه 
رفاهــی، اندازه گیری شــاخص های رفاه و تأمین 
اجتماعی ، فقر و نابرابری و احصای روند زمانی 
آن هــا از موضوعــات مهــم موردنظــر در ایــن 

مؤسسه بوده است.

اصالحات صندوق های بازنشســتگی: باتوجه به 
حوزه مأموریت های مؤسســه، بحران صندوق های 
بازنشستگی در کشور و اصالحات موردنیاز با تأکید بر 
ســازمان تأمین اجتماعی از مهم تریــن موضوعات 
در دســتور کار مؤسســه بــوده اســت و در ایــن راســتا 

گزارش های متعددی تولید شده است.

درخصــوص  مؤسســه  سلســله گزارش های 
بحــران کرونا: باتوجه به ابعاد گســترده ســالمت 
اجتماعــی و اقتصــادی کرونــا، مؤسســه تهیــه 
گزارش هایــی را در ایــن خصــوص در دســتور کار 
قــرار داده کــه تاکنــون ۲۰ گــزارش در ایــن حــوزه 

منتشر شده است.

فراخوان روایتگــری ارائه خدمات در ســایه همه گیری کرونا 
در مراکز درمانی ســازمان تأمین اجتماعی:   مؤسســه در راستای 
ارج نهــادن به تالش هــا و زحمات ارزنــده کادر درمان ســازمان 
تأمین اجتماعی در مقابله با همه گیری کرونا و به منظور ایجاد 
بستری برای هم افزایی و به اشــتراک گذاری تجارب عملی این 
قشــر این رویــداد را با همکاری معاونت درمان ســازمان تأمین 
اجتماعی و با محوریت دکتر همتی عضو هیأت مدیره سازمان 

تأمین اجتماعی  برگزار کرده است.

فراخــوان ایــده در خصــوص نظــام متمرکــز تأمیــن 
اجتماعــی برای آحاد مردم:  مؤسســه در راســتای دســتور 
مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق «نظام متمرکز تأمین 
اجتماعی» و به منظور فراهم ســازی زمینه تضــارب آرا  و 
بهره گیری از خرد جمعی و نیز تجربه زیســته فعاالن این 
حوزه، این رویداد را با محوریت دکتر حیدری نایب رئیس 

هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرده است.



  آنطــور کــه دکتــر وحیــد قبــادی دانا معــاون وزیــر و رئیس ســازمان بهزیســتی 
کشــوردرخصوص هــدف از راه اندازی مراکــز(+ زندگی) می گویــد: درعصر حاضر 
مقوله ســالمت جمعیت و منابع انسانی کشــورها به عنوان اندوخته و ذخایر غنی 

ملی از شاخص های رشد و توسعه پایدار کشور محسوب می شود. 
وی می افزایــد: رشــد شــاخص تولید ناخالص ملــی که معرف رشــد اقتصادی 
اســت، نمی توانــد معیــار بهبود کیفیــت زندگی مردم تلقی شــود چراکــه یکی از ۹ 
عامــل تعیین کننده کیفیت زندگی، در کنار تعالی مادی، ســالمتی اســت که برای 
تعیین آن نیز از شــاخص امید به زندگی اســتفاده می شــود که ســال های ازدســت 
رفته زندگی به دلیل مرگ زودهنگام و یا به واســطه ناتوانی و معلولیت(شــاخص 

هائی) در محاسبه آن نقش دارند.
بــه گفتــه قبادی دانــا، در طبقه بنــدی اوزان ناتوانــی بیماری ها، فلــج اندام ها، 
نابینایی، اســکیزوفرنی، عقب ماندگی ذهنی و سندرم داون، باالترین وزن ناتوانی 
و معلولیــت را دارنــد. البته اکثر ایــن بیماری هــا دارای زمینه ژنتیکــی و مادرزادی 

هستند.
ë  ۵۱ درصد بودجه سازمان برای ساماندهی افراد دارای معلولیت

قبــادی دانــا با بیــان اینکه بیــش از ۵۱درصــد بودجه ســازمان بهزیســتی برای 
ســاماندهی و توانمندســازی افــراد دارای معلولیــت در حــوزه توانبخشــی هزینه 
می شــود ادامه می دهد: در بخش آموزش و پرورش نیــز هزینه آموزش هر کودک 
در مدارس اســتثنایی بیــش از کودکان عادی اســت. بخش درمان نیــز هزینه های 

مادام العمر درمان، بازتوانی و نگهداری هنگفتی متحمل می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشــور یادآور می شود: عالوه بر آن هزینه های سنگین 
مــادی، روانی و اجتماعی اســت که جامعه، خانواده و خود فرد متحمل می شــود. 

هزینه هایی که می تواند برای هر خانواده در هر طبقه اجتماعی کمرشکن باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از بیســت ســال از تشــکیل دفتــر پیشــگیری از 
معلولیت ها در ســازمان بهزیســتی می گــذرد تصریح می کند: ســال ها مطالعه و 
تجربــه معطوف به اهداف و مأموریت های ســازمان بهزیســتی و نیز بهره برداری 
از تجــارب جهانی منجر بــه ایجاد برنامه های متنوع گردیده به گونه ای توانســته با 
کاهش بروز و شــیوع معلولیت ها به تثبیت و ارتقا نظام ســالمت کشور کمک کند. 
این فعالیت ها هرســاله بازنگری و به روز شده است و برای گسترش و توسعه کمی 

آن ها برنامه ریزی شده است.
وی بــا بیــان اینکــه بهزیســتی ارائــه ۲۲ خدمــت را در ســطح اولیــه اجتماعــی، 
توانبخشــی و پیشــگیری بر عهده مراکز مثبت زندگی می گذارد و بابت هر فعالیت 
نیــز یارانــه الزم را به مراکز می پردازد خاطر نشــان می ســازد: ســازمان بهزیســتی 
جهــت تحقــق و بالندگی اهــداف و مأموریت های خود همچون گذشــته همچنان 
نیازمنــد حمایت هــای قانونــی، هم افزایی و هم اندیشــی متخصصــان و صاحب 

نظران جامعه بوده و خود را مکلف به گزارش دهی به مراجع ذیصالح می داند. 
قبادی دانا در ادامه به اهداف راه اندازی مراکز مثبت زندگی اشاره  می  کند و می  
گوید: افزایش آگاهی عموم افراد جامعه از وظایف، فعالیت ها و خدمات ســازمان 
بهزیستی، تسهیل دسترسی گروه های هدف به خدمات سازمان،کاهش ترددهای 
غیرضــروری به مراکــز و ادارات بهزیســتی، گســترش و فراگیری خدمات ســازمان 

وتوزیع عادالنه خدمات سازمان از جمله اهداف راه اندازی این مراکز است. 

وی همچنیــن، ایجــاد شــفافیت در فرآینــد ارائــه خدمــات ســازمان، ارائــه 
مجموعــه ای از خدمــات ســازمان در یــک مرکز ، تقویــت رویکرد خانــواده محور و 
اجتماع محور در ارائه خدمات ســازمان، گسترش رویکرد ارائه خدمات به صورت 
فعــال، مدیریــت بهینه منابــع و افزایش بهــره وری، افزایــش رضایتمندی مردم 
از خدمــات ســازمان، افزایــش ظرفیــت مشــارکت بخــش غیردولتــی و کاهــش 
تصدی گری دولت، ارتقا کیفی و کمی خدمات ســازمان، فراهم شــدن امکان ارائه 
خدمــات به صورت الکترونیکی، بهبود، اصالح و حذف فرآیندهای موازی، امکان 
طارحــی برنامه های جدیــد برای رفــع نیازهــای روز جامعه هــدف، کاهش بهای 
تمام شــده ارائه خدمات، تســهیل اخذ بازخورد از ارائه خدمات وتسریع گسترش 
برنامه هــای اســتاندارد ارائــه خدمــات ازطریــق شــبکه مراکــزرا از دیگــر اهــداف 

راه اندازی این مراکز می داند.
وی یادآور می شود: مراکز مثبت زندگی زمینه ساز سایر خدمات نیز هستند و در 
حال حاضر بخشــی از فعالیت ها و خدمات را ارائه می کنند تا در آینده با اســتفاده 
از این ظرفیت، ســایر خدمات نیز ارائه شــود که به نوعی حلقه واسط بین مددجو و 

بخش دولتی هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

 امروز و در آســتانه گام دوم انقالب و باگذشــت ۴۰ ســال از 
تشکیل ســازمان بهزیســتی و گســتره مأموریت ها، نیازها، 
انتظــارات و مطالبــات جامعــه، بهره منــدی از پتانســیل و 
نهادهــای  از  شــبکه ای  قلــب  در  مردمــی  ظرفیت هــای 
غیردولتی فعال در کشور، به منظور تقویت و توسعه خدمات حمایتی و تخصصی 
امری اجتناب ناپذیر است. درچنین شرایطی طراحی و اجرای راهکاری که امکان 

ارائه مجموعه ای از خدمــات را فراهم کرده و موجب تســهیل مراجعه، پیگیری و 
پاسخگویی به جامعه شود، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. حاال و به استناد 
بند ۴ مــاده ۲۶ قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت، ســازمان بهزیســتی 
تحقــق  درراســتای  همچنیــن  اجتماعــی،  ســالمت  متولــی  به عنــوان  کشــور 
شــاخص های ســالمت اجتماعی و رعایت حقوق شــهروندی، دو هزار و۴۰۰مرکز 

خدمات بهزیستی(+زندگی) استقرار و آماده سازی شده است. 



رئیس مرکز فن آوری اطالعات، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور:

مجیــد رضا زاده، بــا بیــان اینکه مراکــز (+زندگی) 
بــه گروه هــای هــدف  خــط مقــدم خدمت رســانی 
محســوب می شــود، می گویــد: در این مراکــز برای هر 
۱۵۰ پرونــده یــک مــددکار تعریــف شــده کــه موظف 
هســتند ســاالنه ۲ مرتبــه بــه مددجویــان ســربزنند تا 
حــد ممکــن به صــورت فعــال و ســریع تر خدمت به 

مددجویان ارائه  شود.
رئیــس مرکــز فــن آوری اطالعــات، تحــول اداری 
و توســعه خدمــات بهزیســتی کشــور درخصــوص 
چگونگــی راه انــدازی مراکــز (+زندگــی) در سراســر 
کشــور، می افزایــد: این مراکز به عنوان یک بهزیســتی 
کوچــک و متعدد در مناطقــی که بیشــترین تجمع از 
گروه هــای جامعه هــدف را در خود جای داده اســت، 

تأسیس و آماده سازی شده است.
وی تصریــح می کند: با راه انــدازی این مراکز، ارائه 
خدمت رسانی در دســترس تر، عادالنه تر و با کیفیت 
بهتــر به صورت تجمیع شــده و معطــوف به هدف در 

اختیار گروه هدف قرار می گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد ایــن مراکــز تصدی گری 
در  می دهــد:  ادامــه  می دهــد،  کاهــش  را  دولــت 
راه انــدازی مراکز (+زندگی) در سراســر کشــور ۱۱ هزار 
نیــروی انســانی در بخــش غیردولتــی بــه کار گرفتــه 

می شوند.
رضــازاده بــا بیــان اینکــه محوریــت کار در مراکــز 
+زندگــی با مددکاران اجتماعی اســت، خاطر نشــان 
می کنــد: ایــن مراکز بــا اســتفاده از فــن آوری روز اداره 
می شــوند در واقع فن آوری اطالعات بســتر فعالیت 
مراکــز (+زندگــی) اســت کــه برنامه هــای مختلــف و 
متعــددی را مــددکاران اجتماعــی پیــش می برنــد 
بنابرایــن در ایــن زمینه در کنــار مددجویــان، مددکار 

خواهیم داشت.
رئیــس مرکز فــن آوری اطالعــات، تحــول اداری و 
توسعه خدمات بهزیستی کشور، همچنین می گوید: 
هــدف از راه انــدازی مراکــز (+زندگــی) رفــع نواقــص  
گذشــته در خدمت رســانی اســت تا بتوانیم با کیفیت 
بیشــتر خدمات را بــه مددجویان ارائــه دهیم. چرا که 
پیش از این برای تعداد بی شماری از مددجویان یک 
مــددکار داشــتیم که فرصت ســرزدن بــه مددجویان 
کمتــر بود امــا اکنون بــا فعالیت مراکــز +زندگی برای 
هــر ۱۵۰ پرونــده یــک مددکار تعریف شــده اســت که 
آنهــا موظف هســتند ســاالنه ۲ مرتبه بــه مددجویان 

ســر بزنند تــا حد ممکــن به صــورت فعال و ســریع تر 
خدمت به مددجویان ارائه  شود.

ë  ارائــه خدمات اجتماعی، توانبخشــی و پیشــگیری
به صورت یکجا

رضــا زاده از مراکــز (+زندگــی) به عنــوان پنجــره 
واحــدی بــرای ارائــه خدمــات بــه مددجویــان نــام 
می برد و می افزایــد: در این مراکز خدمات حوزه های 
اجتماعــی، توانبخشــی و پیشــگیری به صــورت یکجا 
ارائــه می شــود.وی بــا بیــان اینکــه در مراکــز +زندگی 
محوریــت ارائــه خدمــات خانواده ها هســتند، یادآور 
می شــود: اگر در یــک خانواده فردی باشــد که ممکن 
اســت معلولیت ناشــی از اختــالالت ژنتیکی داشــته 
باشــد که قابــل پیشــگیری بوده اســت تمامــی اعضا 
خانواده بررسی می شوند و اگر نیاز به مداخالت باشد 
اقدام ها الزم در راســتای پیشگیری انجام می شود که 
این مهم ضمن کاهــش هزینه ها، کیفیت خدمات را 

نیزافزایش می دهد.
رئیــس مرکــز فــن آوری اطالعــات، تحــول اداری 
و توســعه خدمات بهزیســتی کشــور با بیــان اینکه ۲۲ 
فعالیت به مراکز (+زندگی) واگذار شــده است، ادامه 
می دهد: ثبت درخواســت فرزندخواندگی، تشــکیل 
پرونــده، پیگیری هــای مــددکاری، بازدیــد از منــزل 
مددجویــان، غربالگری هــا و آموزش هــا و. .. در ایــن 

مراکــز صورت می پذیــرد که ایــن ریزفعالیت ها قابل 
گســترش اســت و پیش بینی می کنیم با وجــود اینکه 
مددجو خدمات را به صور مستقیم دریافت می کند، 

سرعت ارائه خدمت افزایش یابد.
وی با تأکید بر تحقــق دولت الکترونیک در فرآیند 
خدمت رسانی به جامعه هدف، خاطر نشان می کند: 
در این راســتا بسیاری از خدمات را الکترونیک کردیم 
که در حال حاضر قابل اســتفاده و بهره برداری اســت 
کــه از جملــه آن می تــوان بــه پرداخت هــای متمرکز 
 .. و.  دانشــجویی  ســامانه  ســاماندهی  مددجویــی، 
اشــاره کرد از این رو وقتی اقدام ها به صورت شــفاف و 
مبتنی بر فن آوری اطالعات توزیع شود، دسترسی به 

خدمات عادالنه تر خواهد شد.
رضــازاده بــا اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظــم 
رهبــری مبنی بر اینکــه خدمات مربوط به بهزیســتی 
در کشــور باید گســترش یابد و از عموم مــردم در ارائه 
این خدمات اســتفاده شود از شکل گیری ۲ هزار و ۴۰۰ 
مرکــز (+زندگــی) در کل کشــور خبر می دهــد و یادآور 
می شود: در راســتای ایجاد شبکه سالمت اجتماعی، 
مراکز (+زندگی) را با کمک مردم و معتمدین محلی 
در کشــور آماده ســازی کردیم تا عالوه بر پیشــگیری از 
آسیب های اجتماعی، ســالمت اجتماعی را نیزارتقا 

بخشیم.

 اردیبهشت ماه امسال بود که سازمان بهزیستی کشور، به منظور 
تأسیس مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) از متقاضیان 
حقیقــی و حقوقی واجد شــرایط برای صدور مجوز از ســوی این 
ســازمان، طــی فراخوانی دعوت بــه همکاری کرد.ســازمانی که 
به عنوان یکــی از نهادهای اصلی و تأثیرگذار در حوزه رفاه اجتماعی کشــور و متولی ارتقا 
سالمت اجتماعی، منشــا خدمات ارزشمند تخصصی و حمایتی به گروه های مختلف 

جامعه را به منظور تســهیل مراجعه، پیگیری و پاســخگویی به جامعــه را، بیش از پیش 
ضروری به می داند.اما حاال امروز این نهاد حمایتی آنطور که "مجید رضا زاده رئیس مرکز 
فن آوری اطالعات، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور" می گوید:" آماده سازی 
دو هزار و ۴۰۰ مرکز (+زندگی) توانســته به عنوان خط مقدم خدمت رســانی به گروه های 
هدف، همچنین نقش یک بهزیســتی کوچک و متعدد در مناطقی که بیشترین تجمع از 

گروه های جامعه هدف را در خود جای داده است را ایفا کند. 



رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان اعتیاِد سازمان بهزیســتی کشور در تبیین 
و تشــریح راه انــدازی مراکز خدمات بهزیســتی +زندگی بر ضرورت ایجــاد این مراکز 
تأکیــد کــرد و گفت: در یــک برنامه ریزی خــوب، هر خدمــت باید در دســترس، قابل 
خریــد، قابل اســتفاده و قابل پذیرش باشــد.وی با بیــاِن اینکه الزم اســت نظام ارائه 
خدمات به نحوی باشــد که بتوانــد آن خدمات را به صورت فراگیــر، جامع، مبتنی بر 
نیــاز و پایــدار، در اختیار جامعه قرار دهد، افزود: بدیهی اســت کــه بهره برداری از هر 
نــوع خدمتی نیازمند آشــنایی خدمت گیرندگان و راحتی آنها برای اســتفاده اســت.

وی، ادامــه داد: در ســاختارهای مــوازی و مســتقل در نظــام رفاهــی کشــور، دو مــورِد 
ســطح بندی خدمــات و دسترســی و فراهمــی در نظر گرفته نشــده اند، شــرایطی که 
می تواند به محرومیت از خدمات و افزایش هزینه برای یک خدمت، منجر شود؛ لذا 
بهزیستی با توجه به مسؤولیت قانونی قبلی و تولی گری سالمت اجتماعی، در قانون 
دائم احکام توســعه، الزم داشت تا بازبینی مناسبی در شیوه طراحی و ارائه خدمات 
خود داشــته باشد.دکتر رضوان مدنی با بیان اینکه آغاز به کار مراکز +زندگی می تواند 
تعریــف کامل تــری از ســالمت اجتماعی ایجــاد کند، یادآور شــد: +زندگــی در مردم 
مطالبه گری را همراه مســؤولیت پذیری اجتماعی ایجاد و ارتباطات محلی را تقویت 
می کنــد، قیمــت خدمات را بــرای خدمت گیرنــده و دولــت کاهش و از مــوازی کاری 

بخش های داخلی ســازمان جلوگیری خواهد کرد؛ همچنین نیروی انسانی سازمان 
را از تصدی گــری بــه ســمت برنامه ریــزی و نظــارت ســوق می دهــد و کمبــود نیروی 

انسانی را تا حدی جبران می کند.

وی مراکــز مثبــت زندگی را محلی مناســب و ارزشــمند برای شناســایی و احصای 
تمام نیازهای جامعه هدف و تالش برای رفع دغدغه ها دانســت و افزود: دقت نظر 
و همــکاری مدیران شهرســتان ها می تواند بــه رونق روزافزون این طــرح بزرگ ملی 

کمک شایانی کند.
عباســی مثبت زندگــی را جراحی بزرگ در عرصه فعالیت های مددکارانه کشــور 
توصیف کرد و اظهار داشــت: قطعــاً هر جراحی با مشــکالت و مقاومت هایی مواجه 
اســت که سعی شــد تا با اســتفاده از نظرات کارشناســان این حوزه و تجارب ارزشمند 
افراد کارکشته و بهره از فعالیت های صورت گرفته در اقصی نقاط جهان و همچنین 
برپایی جلسات بسیار متنوع و پربازده، خروجی مطلوبی از این طرح به جامعه ارائه 
دهیم.معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان بهزیســتی کشــور خاطر نشان کرد: 
مددکاران جــوان و پرانرژی در نتیجه بخش بودن فعالیت های این مراکز، جایگاهی 
رفیــع دارنــد که شــرکای جدیــدی نیز به مجموعــه همــکاران فعلی ســازمان اضافه 

خواهند شد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاِد سازمان بهزیستی کشور:

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشورخبر داد:

 «فاطمــه رضوان مدنــی» با بیان اینکــه آغاز بــه کار مراکِز 
+زندگــی می تواند تعریف کامل تری از ســالمت اجتماعی 
ایجــاد کند، گفت: +زندگــی در مردم مطالبه گــری را همراه 
مســؤولیت پذیری اجتماعی ایجــاد و ارتباطــات محلی را 

تقویــت می کند، قیمــت خدمات را بــرای خدمت گیرنــده و دولــت، کاهش و از 
موازی کاری بخش های داخلی ســازمان، جلوگیری خواهــد کرد؛ همچنین نیروی 
انســانی ســازمان را از تصدی گری به ســمت برنامه ریزی و نظارت سوق می دهد و 

کمبود نیروی انسانی را تا حدی جبران می کند.

 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: 
بهزیستی ســازمانی کامالً تخصصی اســت و شایسته است که 
خدماتــی که بــه جامعه هــدف می دهد نیز توســط افــراد خبره، 
متخصص و با دانش کافی ارائه شــود.محمد عباسی در ادامه با 

اشاره به شــغل آفرینی برای مددکاران در این طرح و قائل شدن جایگاهی ویژه برای این 
قشر، اظهار داشت: از اصلی ترین محورهای مراکز مثبت زندگی، مددکار محور بودن آنها 
است که بر این اساس، بیش از یازده هزار مددکار با ما همکاری خواهند کرد که این به منزله 

تعریف جایگاهی درست از این شغل پرمخاطره در جامعه امروز ایران اسالمی است.



در طــول ســال های خدمت رســانی این ســازمان نیاز به 
رصــد بیشــتر افــراد تحت پوشــش احســاس شــد و در ســال 
۱۳۸۰ با تصویب بند ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت سازمان بهزیســتی مکلف به تأسیس مراکز خدمات 

بهزیستی شد.
اکنــون پس از گذشــت قریب به ۱۹ ســال از زمان تصویب 
ایــن قانــون و در دولت تدبیر و امید و براســاس این فرمایش 
مقــام معظــم رهبری کــه «هر چه ممکن اســت در ســطح 
کشــور خدمات مربوط به بهزیســتی را باید گســترش داد و از 
نیــروی مردم برای گســترش این خدمات حداکثر اســتفاده 
را کــرد.» بــا اهتمــام وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
سازمان بهزیســتی، در راســتای تحقق این موضوع، ایده ای 
نویــن تحت عنوان "مراکز +زندگی" شــکل گرفت تا از طریق 
راه اندازی واحدهای تخصصی خدمات دهنده به گروه های 
هدف با محوریت اصل مشــارکت جویی از ســوی مــردم، در 
مناطق شهری، روستایی و مناطق کم برخوردار و حاشیه ای 

که بیشــترین فراوانی و تراکم جمعیتی (مددجویان) در آن 
ساکن هســتند اســتقرار یابد. اکنون با تشکیل مراکز خدمات 
بهزیستی (+زندگی) مراکزی جهت ارائه خدمات اجتماعی 
به شــیوه نوین و به ارزش ۶۰۰۰ میلیارد تومان در کشور ایجاد 
شده است که با سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت سازمان 
بهزیستی کشور، توسط ۲۴۰۰ مجموعه غیردولتی و مردمی، 
۲۲ خدمت سطح اول سازمان بهزیستی را به صورت رایگان 

از پنجــره واحــد در اختیار جامعــه هدف خود قــرار می دهد. 
موقعیت مکانی مراکز برحسب توزیع جغرافیایی جمعیت 
هدف، پــس از آمایش انجام شــده در ۲۴۰۰ محله شــهری و 
روســتایی تعیین شــده اســت و هر مرکز به حــدود ۱۸۰۰ نفر 
در بیش از ۴۵۰ خانواده مســتمری بگیر ســازمان سرکشــی و 
رسیدگی می کند و در مجموع یک میلیون و ۸۰ هزار خانوار با 
جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر از محرومترین و نیازمندترین 
افراد ســالمند و معلول و زن سرپرست خانوار به طور مداوم 
خدمــت دریافت خواهنــد کرد. همچنین مشــارکت بخش 
غیردولتــی در تصدی گری ارائه خدمات اجتماعی همراه با 
ایجاد بیش از ۱۱ هزار شغل جدید مستقیم برای جوانان فارغ 
التحصیل بومی دانشــگاهی در رشته های مرتبط مددکاری 
و علــوم انســانی و اجتماعــی در مناطــق مختلف شــهری و 
روســتایی کشــور از دیگر دســتاوردهای راه انــدازی این مراکز 
می باشــد که صرفه جویی قریب به ۵هزار میلیارد تومانی از 

اعتبارات بخش دولتی را فراهم آورده است.

                                                  مسعود آسیما
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور

امــام  رهبــری  بــه  اســالمی  انقــالب  شــکوهمند  پیــروزی  بــا 
خمینی(ره) و استقرار نظام جمهوری اسالمی، موضوع کمک 
به آســیب دیــدگان اجتماعی و افــراد دارای معلولیــت در اهمیت قــرار گرفت 
و در ســال ۱۳۵۹ ســازمان بهزیســتی به عنــوان نهــادی مولود انقالب اســالمی با 

ادغام ۱۶ ســازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن تشکیل شــد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه ی 
خدمــات و حمایت های غیربیمه ای و با حفظ ارزش ها و کرامت واالی انســانی و 
تکیــه بر مشــارکت های مردم و همــکاری نزدیک ســازمان های ذیربط، در جهت 
گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، توانمندسازی و پیشگیری از معلولیت ها 
و آســیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساســی گروه های کم 

درآمد، اقدام نماید.

معــاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور، 
ادامــه داد: در حالــی که هر یــک از افراد بــرای دریافت 
خدمــات به عنوان مثــال از پایگاه خدمــات اجتماعی، 
پایگاه های سالمت اجتماعی، همیاران، خانه سالمت 
روان محلــی و یــا در حــوزه توانبخشــی CBR و حتی در 
حــوزه اعتیاد CBO به مکان های مختلف و جداگانه ای 
مراجعه می کردند. وی با بیان اینکه معتقدیم ورودی 
ســازمان بایــد در یکجا متمرکز باشــد بر داشــتن نگاه و 
رویکرد پنجــره واحد تأکید کرد و گفــت: به عنوان مثال 
در نظــام ســالمت همــه افــراد اعــم از کــودک، مــادر، 
ســالمند و. .. بــرای دریافــت هــر نــوع خدمت بــه مرکز 
بهداشت مراجعه می کنند، لذا مراکز +زندگی سازمان 
بهزیستی کشور نیز رویکرد پنجره واحد را ایجاد می کند 
و افــراد تحت پوشــش بــرای دریافت خدمــات تنها به 

یک مرکز با دسترســی پذیری آســان مراجعــه خواهند 
کرد.مســعودی فرید باال رفتن پوشــش خدمات و نفوذ 
بیشتر خدمات را از مزیت های فعالیت مراکز +زندگی 
برشــمرد و تصریــح کــرد: یکــی از رویکردهایــی کــه در 
مراکــز +زندگــی وجــود دارد در واقــع برنامــه مبتنی بر 

سطح بندی خدمات و نظام ارجاع است.
معــاون امــور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور، 
گفــت: این رویکــرد مقرون بــه صرفه اســت و بهره وری 
سیســتم را باال می بــرد و ضمن دســترس پذیری و نفوذ 
بیشتر خدمات، رضایتمندی مخاطب را به همراه دارد.
وی مبتنی بر IT بودن مراکز +زندگی را یکی از ویژگی های 
مثبــت برشــمرد و گفــت:در معاونت اجتماعــی حوزه 
کلینیک هــای  پرونــده   ثبــت  خیابــان،  و  کار  کــودکان 
مــددکاری، آموزش خانواده و. .. بــه مراکز +زندگی داده 
شــد که به مــرور زمــان ریز فعالیت هــای دیگــری نیز در 
حوزه اجتماعی به این مراکز واگذار می شود.وی توجه به 
فرهنگ ها و ارزش های منطقــه و محله و ارتباط مؤثری 
کــه خدمت دهنده به مــردم ارائه می کنــد را از مصادیق 

مناسب سازی مراکز +زندگی برشمرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور:

 معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشور آموزش 
نیروی انســانی و نظارت، پایش و ارزشــیابی را پاشنه آشیل 
راه اندازی و توســعه مراکز +زندگی عنوان کرد و گفت: این 
مراکز رویکرد «پنجره واحد» را ایجاد می کند و افراد تحت 
پوشــش برای دریافت خدمات با دسترس پذیری آسان تنها به یک مرکز مراجعه 

خواهند کرد. 
«حبیــب اهللا مســعودی فرید» در تبییــن و تشــریح ماهیــت راه انــدازی مراکــز 
+زندگــی در سراســر کشــور، گفــت: ایــن مراکز با هــدف ارتقــا کیفیــت خدمات 
بهزیســتی به مددجویان شــکل گرفته اســت؛ چراکه همیشــه این دغدغه وجود 

داشت که مددجویان برای دریافت خدمات خود به یکجا مراجعه کنند.



وی افزود:همچنیــن در حــدود ۱۴ســال قبــل دوباره 
برای توســعه مجتمع های خدمات بهزیســتی از طریق 
بخش غیر دولتی اقدام شــد. در آن زمان به بیش از هزار 
مرکز مجوز داده شد اما چون متولی خاصی در بهزیستی 
نداشت و بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته نشد ؛ 

این تالش به سرانجام نرسید.
نفریــه گفت:بــا حضــور دکتــر قبــادی دانــا به عنوان 
ریاســت ســازمان بهزیســتی کشــور، دوبــاره ایــن طــرح 
پیشنهاد شــد و مورد موافقت رئیس سازمان قرار گرفت 
که ماحصل آن، تشــکیل مراکز مثبت زندگی در سراســر 
کشور اســت.معاون امور توانبخشی ســازمان بهزیستی 
کشــور با اشــاره بــه ویژگی های مراکــز مثبــت زندگی نیز 
گفت:این مراکز یک شبکه گســترده خدماتی در سراسر 
کشــور را برای ســازمان بهزیســتی ایجــاد می کنــد که در 
شــهرها وروســتاها و بــه شــکل منطقــه بنــدی شــده، در 
کوتاهترین زمــان ممکن و نزدیکتریــن مکان ممکن به 

محــل زندگــی مددجویــان و افــراد دارای معلولیت و از 
طریــق فضای مجازی و شــبکهIT درخواســت ها را ثبت 
کنــد و پاســخ می دهــد.وی افزود:رویکــرد الکترونیکــی 
شــدن و حضور در فضــای مجــازی از رویکردهای نوینی 
اســت که برای تمام خدمات پیش بینی شده است تا به 
هیچ عنوان پرونده کاغذی وجود نداشــته باشــد و تمام 
داده هــا در بســتر اینترنــت و الکترونیکــی باشــد کــه این 

امــر دسترســی به خدمــات را به ویــژه برای افــراد دارای 
معلولیت، تســهیل می کند. چرا که عدم مناسب سازی 
فضای شهری باعث می شــود که افراد دارای معلولیت 
نتواننــد بــه راحتــی از محل اســتقرار خود خارج شــوند و 
بــرای دریافــت خدمــات به مکان هــای از پیــش تعیین 
شــده مراجعه کنند. نفریه افزود:افراد دارای معلولیت 
با دسترســی بــه یک گوشــی همــراه هوشــمند، تبلت یا 
کامپیوتر می توانند ارتباط خــود را به راحتی با این مراکز 
برقــرار و درخواســت خــود را ثبــت کنند تا مــددکاران در 
محل آنها حاضر شده و پرونده را تشکیل بدهند. معاون 
امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفت:یکی 
دیگــر از نکات مثبــت این مراکز توزیــع عادالنه خدمات 
اســت. در حال حاضــر خدمات CBR بــرای مددجویان 
 روســتایی انجــام می شــود اما بــا راه انــدازی ایــن مراکز، 
خدمــت رســانی در اقصی نقــاط کشــور و در مناطق کم 

برخوردار و حاشیه شهرها نیز تسهیل می شود. 

وی افزود: بهزیســتی بیش از ۴۰ سال فعالیت می کند 
و از ســویی متولــی ارتقای ســالمت اجتماعــی در جامعه 
محسوب می شود و خدمات ارزشمندی را در این ۴۰ سال 
بــه جامعه ارائــه داده اما الزم اســت بــه آن فعالیت های 
خوب، فعالیت هایی اضافه شود که بتواند جوابگوی نیاز 
مردم در حال حاضر باشــد.به گفتــه وی، با توجه به اینکه 
گروه های هدف بهزیستی در حوزه توانبخشی، اجتماعی 
و پیشــگیری دارای شــرایط و ویژگی های جسمی و روحی 

روانــی خــاص هســتند، بنابرایــن در ساده ســازی فرآیندها و همچنیــن دسترســی آنها باید 
اقدام های اساســی را انجام بدهیم.نظم ده یادآور شد: سازمان بهزیستی جزو سازمان هایی 
محسوب می شود که دارای قوانین و اسناد باالدستی مناسبی است. برای توسعه فعالیت ها 
از بحث تأســیس و بهره برداری از مراکز مثبت زندگی را دارد.وی گفت: در مدیریت عملکرد 
تأکیــد بر نظارت و شفاف ســازی اســت. مراکز مثبت زندگی بــه گونه ای طراحی شــده اند که 
خدمات به شــکل الکترونیکی انجام می شــود. نظم ده ادامــه داد: این خدمات الکترونیکی 
شفافیت را به شکل چشمگیری نسبت به ارائه خدمات به شکل فیزیکی ارتقا می دهد. یکی 
دیگر از اهداف اساسی این مراکز افزایش دسترسی گروه های هدف به خدمات سازمان است. 
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: خوشبختانه 

یکی از ویژگی های این مراکز افزایش و تسهیل خدمات به  گروه های هدف است. 

وی افــزود: از ایــن رو بــرای ارائــه خدمــات از طریق 
مراکــز و نهادهای غیــر دولتی مردم به مــردم خیلی از 
بندهــای این ماده قانونی به جز بنــد ۴ آن که مربوط به 
مراکز خدمات بهزیستی بود اجرا شد اما بعد از  ۱۹ سال 
این امر نیزمحقق شد چرا که این بخش مغفول مانده 
می توانــد با اســتفاده از رویکرد الکترونیکی زمینه ســاز 
حضور مردم برای ارائه خدمات به خود باشد.به گفته 
وی، قراراســت ایــن مراکــز در محــالت و در بین مردم 

حضور داشــته باشند و خیلی از خدمات سازمان به ویژه خدمات محله محور جامعه را 
به خانواده ها ارائه دهند.جعفر زاده تصریح کرد: برای ارائه خدمات حضور۷ هزار و ۵۰۰ 
کارشناس و یا مددکاران آمادگی دارند که در سریع ترین زمان ممکن و در دسترس ترین 
حالــت ممکن از تشــکیل پرونــده گرفته تــا خدمات غربالگــری بینایی و پیشــگیرانه در 
خدمــت مــردم در محالت و مناطق باشــند.وی یادآور شــد: از ۲۴۰۰ مرکزمثبت زندگی 
۳۵۰ مرکزدر روســتا وجود دارد چرا که توجه به روستاها از همان ابتدای کار در دستور کار 
سازمان بوده است.سرپرست معاونت توسعه خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) ادامه 
داد:  حضور این مراکز در بین مردم اتفاقی خوبی است که می تواند با شناخت دقیق تری 
از نیازها و خواســته های گروههای هدف مداخالت مؤثرتری داشــته باشند و از طرفی به 

خانواده ها نیز توجه  کنند. 

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور: 

سرپرست معاونت توسعه خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) خبر داد: سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور:

 محمـد نفریـه معـاون امـور توانبخشـی سـازمان بهزیسـتی 
کشـور درخصـوص سـابقه تشـکیل مراکـز مثبـت زندگـی در 
منسـجم یـک  شـبکه  تشـکیل  : گفت یسـتی   بهز
خدمـات رسـانی، اقدامـی اسـت که سـال ها مد نظر سـازمان 

رفاهـی  مختلـف  مجتمع هـای  گذشـته  سـال های  در  کـه  چـرا  بـوده  بهزیسـتی 
اجتماعـی و توانبخشـی وجود داشـت امـا طی اقدامـی نام ایـن مجتمع ها بـه مرکز 
بهزیسـتی شـهری و روسـتایی تغییـر پیـدا کـرد و در ادامـه نیـز بـه تفکیک مراکـز حوزه 

توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی انجامید.

 کاظــم نظــم ده سرپرســت دفتــر بازرســی و مدیریــت 
عملکرد سازمان بهزیستی کشور درخصوص آماده سازی 
مراکــز مثبت زندگــی) گفــت: امیدواریم با تأســیس این 
مراکــز یک پازل بــه پازل هــای تکمیلی ســازمان خدمات 
بهزیســتی اضافــه شــود و در نهایــت رضایت منــدی گروه های هدف مــا، کاهش 

هزینه ها و رضایت مندی مردم و کارکنان ارائه دهنده خدمات را ایجاد کند.

 داریــوش جعفر زاده سرپرســت معاونت توســعه 
خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) گفت: سال ۱۳۸۰ 
با تصویــب ماده ۲۶قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالــی دولت صــدور مجوزها به عنــوان تکلیف برای 

سازمان بهزیستی کشور تعریف شد.



متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان، حــذف دفترچه های 
کاغــذی از طریــق اجــرای برنامه نســخه الکترونیــک و همچنین 
توســعه خدمات غیرحضوری در قالب طــرح ۳۰۷۰ برنامه های 
مهم سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ هستند که برای ارتقا 
خدمــات و افزایــش رضایت منــدی جامعه تحت پوشــش اجرا 
شــده اند.  متناسب سازی حقوق بازنشســتگان براساس بند "ب" 
ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به اجرا گذاشته شده است که 
براساس این قانون مقرر شد دولت در طول اجرای قانون برنامه 
در قالب بودجه ســنواتی نســبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده 
خــود به ســازمان تأمیــن اجتماعی اقــدام کند و این ســازمان نیز 

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.
متناسب ســازی حقوق خبــری خوش بــرای بیــش از ۳ و نیم 
میلیون بازنشســته و خانواده آنان اســت که با تأمیــن منابع مورد 
نیــاز به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در ســال و پس از دریافت ۳۲ 
هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت 

در قالب سهام شرکت های قابل واگذاری به مرحله اجرا رسید.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه قانون 
متناسب ســازی حقوق بازنشستگان از مرداد ماه به اجرا درآمد، 
گفت: حقــوق مردادماه بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی همراه 
بــا مبلــغ متناسب ســازی به حســاب آنــان واریــز شــد و موضوع 
مهــم این اســت که مبلــغ متناسب ســازی در احکام ســال آینده 
بازنشســتگان نیز مبنای محاسبه خواهد بود و این مبلغ مشمول 

افزایش سالیانه است. 
دکتــر مصطفــی ســاالری افــزود: ایــن قانــون بــه نحــوی بــه 
اجــرا درآمد کــه میــزان پرداختی بــه بازنشســتگان متناســب با 
ســنوات بیمــه پردازی و مبلغ حــق بیمه ای که در زمان اشــتغال 
پرداخته انــد و همچنین بــا رعایت انصاف توأم بــا اصل عدالت 

بیمه ای انجام شود. 
وی ادامــه داد: ویژگــی مهــم اجــرای قانون متناسب ســازی 
حقوق بازنشســتگان، گفت وگوی اجتماعی گســترده درباره این 
قانون و نحوه اجرای آن در تمامی مراحل از زمان بررســی و ارائه 
پیشنهادات اولیه تا زمان تکمیل و ابالغ نهایی دستورالعمل آن 

به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی است. 
بازنشســتگان،  حقــوق  متناسب ســازی  اجــرای  به منظــور 
مدیرعامــل و معاونیــن ســازمان تأمیــن اجتماعــی جلســات 
متعــددی با اعضای کانــون عالی بازنشســتگان برگــزار کردند و 
ســناریوهای مختلفــی بــا توجه به منابــع در اختیار بــرای اجرای 
متناسب ســازی بررســی و در نهایــت بهترین روش کــه منجر به 
بیشــترین رضایت منــدی در بین جامعه شــریف بازنشســتگان 

تأمین اجتماعی می شود، انتخاب شد. 
در نتیجه اتخاذ این راهبرد اصولی، کانون عالی بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تأمین اجتماعــی به عنوان نماینده منتخب 
جامعه شــریف بازنشســتگان طــی بیانیــه ای از واگذاری ســهام 
شرکت های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه عملیاتی 

شدن قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تشکر کردند. 
ë حذف دفترچه های کاغذی 

و استقرار سامانه نسخه الکترونیک 

پس از اجرای قانون متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان در 
مــرداد ماه ســال جــاری، مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی 
برنامــه نســخه الکترونیــک و حــذف دفترچه هــای کاغــذی را 

به عنوان برنامه اولویت دار در دستور کار قرار داد.

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعــی اجرایــی شــدن این 
برنامــه در دهــه مبارک فجــر را گام بلنــدی برای ارتقــا خدمات 
تأمین اجتماعی به جامعه تحت پوشش دانست و گفت: حذف 
دفترچه یکی از مراحل مهم برنامه نســخه الکترونیک اســت که 
کاهــش قابل توجه مراجعات مردم بــه ادارت تأمین اجتماعی 

را به دنبال دارد. 
دکتــر مصطفــی ســاالری اســتقرار کامــل ســامانه نســخه 
الکترونیــک را یکــی از مهمتریــن برنامه هــا بــرای ایجــاد تحول 
اساســی در خدمات درمانی تأمین اجتماعی عنوان کرد و ادامه 
داد: با اســتقرار نســخه الکترونیک امکان مدیریــت بهینه منابع 
درمانــی و مدیریت صحیح خدمات درمانی در سراســر کشــور و 

توزیع عادالنه خدمات درمانی قابل انجام خواهد بود. 
وی افــزود: حذف دفترچه های کاغذی که از اول اســتفند ماه 
انجام می شود نتیجه مجموعه اقدام هایی است که طی ماه های 
اخیــر انجام شــده اســت و نتایج ارزشــمندی بــه دنبــال خواهد 
داشــت که جامعه تحت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
ماه های آینده بیشتر با این نتایج و دستاوردها آشنا خواهند شد. 
براســاس ایــن برنامــه، از اول اســفندماه ســال  ۱۳۹۹ صدور 
دفترچــه درمانــی در تمامــی شــعب و کارگزاری هــای ســازمان 
تأمین اجتماعی متوقف می شــود و تمامی افراد تحت پوشــش 
این ســازمان می تواننــد با ارائــه کارت ملی، شناســنامه و یا جلد 
دفترچه درمانی در اختیار خود از خدمات تشــخیصی و درمانی 
مــورد تعهــد ســازمان برخــوردار شــوند و در زمــان مراجعــه به 
پزشــک و مؤسسات تشخیصی و درمانی الزامی به ارائه دفترچه 

درمانی از سوی بیمار نیست.
بیمه شــدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای تسهیل 
دریافــت خدمــات درمانی می توانند بــا مراجعه به ســایت این 
سازمان به نشــانی eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد حساب 
کاربری و تکمیل مشــخصات هویتی و درج شــماره تلفن همراه 

خود در درگاه مذکور اقدام کنند.
تمامــی بیمه شــدگان و مســتمری بگیــران اصلــی و تبعــی 
قبــل از مراجعه به مراکز درمانی می توانند نســبت به اســتعالم 
اســتحقاق درمــان از طریــق یکــی از روش هــای زیــر اقــدام و از 

پوشش بیمه درمان خود اطمینان حاصل کنند.
 مراجعــه بــه ســایت medical.tamin.ir، ورود کدملی و 

مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
شــماره گیری #۱۴۲۰*۴*، انتخــاب گزینــه ۱ (اســتعالم 
اعتبار درمانی)، ورود کدملی و مشــاهده وضعیت پوشش بیمه 

درمان
شــماره گیری #۱*۱۴۲۰*۴*، ورود کدملــی و مشــاهده 

وضعیت پوشش بیمه درمان
اســتفاده از اپلیکیشــن موبایــل، مراجعــه بــه ســایت
pwa.tamin.ir، ورود کدملی و مشــاهده وضعیت پوشش بیمه 

درمان
شماره گیری #۱۶۶۶*، انتخاب گزینه ۱ (استحقاق سنجی)، 

ورود کدملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان

ë  کاهش ۷۰ میلیون مراجعه سالیانه به ادارات تأمین
اجتماعی با ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری

در کنار برنامه بســیار مهم حذف دفترچه های کاغذی که 
در حوزه درمان ســازمان تأمین اجتماعی در حال اجرا است؛ 

در حوزه بیمه ای نیز اقدام های اساسی برای توسعه خدمات 
غیرحضــوری و کاهــش مراجعات مــردم بــه ادارات درحال 

انجام است. 
نیــاز به ایجاد تحول دیجیتال در ســازمان تأمین اجتماعی از 
قبل وجود داشــت و با شیوع کرونا این موضوع اهمیت و اولویت 
بیشــتری نیز پیــدا کــرد. توســعه خدمــات غیرحضــوری تأمین 
اجتماعی با برنامه زمان بندی فشــرده و در قالب طرح ۳۰۷۰ به 
اجرا درآمد و براســاس این برنامــه ۳۰ خدمت تأمین اجتماعی 
به صــورت غیرحضوری به جامعه تحت پوشــش ارائه می شــود 
و در نتیجــه اجــرای ایــن برنامــه ۷۰ میلیــون مراجعه ســاالنه به 

ادارات تأمین اجتماعی کاهش می یابد. 
طــی ســال های اخیــر اقدام هــا و تالش هایــی بــرای توســعه 
خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی انجام شده بود. اما طرح 
۳۰۷۰ کــه در ماه های اخیر به صورت جدی شــروع شــده اســت، 
بســیار فراگیرتر و حساب شــده تر از اقدام های گذشته است و این 
طرح ارزشــمند امید زیــادی در جامعه هدف تأمیــن اجتماعی 

ایجاد کرده است. 
هــر طــرح بــزرگ و کار جدیــدی در ابتــدا ممکــن اســت بــا 
مشــکالتی همــراه باشــد. نکتــه مهــم در ایــن زمینــه توجــه بــه 
آسان ســازی و ســهولت در ارائــه خدمــات و پرهیــز از پیچیدگــی 
در فرآیندهــا اســت کــه متتاســب بــا توانایی ها و شــرایط خاص 

خدمت گیرندگان مورد توجه قرار می گیرد. 
انتظــار جامعــه تحــت پوشــش ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
دریافت خدمات مطلوب با روش آســان و ســاده است و با طرح 
۳۰۷۰ خدمات تأمین اجتماعی با سهولت بیشتری در دسترس 

مردم قرار می گیرد.

ë

ë  طراحی و ارائه بسته های حمایتی سازمان تأمین اجتماعی
به بنگاه های تولیدی کشور

تســهیل و ســرعت در خدمات از طریق برونسپاری خدمات 
و هوشمندســازی اداری و اصــالح و تنظیم رویه هــا و فرآیندها با 
هدف بهبود فضای کســب و کار از مهمترین اقدام های ســازمان 

تأمین اجتماعی در سال جاری است.
حمایــت از بیکاران و توانمندســازی و صیانــت از گروه هدف 
در طــول دوره بیــکاری از مهمتریــن اقدام هــای ســازمان تأمین 
اجتماعی در ســال جاری اســت. تعداد کل مقرری بگیران بیمه 
بیــکاری در ســال های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ نســبت بــه ســال ۱۳۹۶بــا 

۱۳ درصد رشد روند صعودی داشته است.
تشــدید مخاطــرات اقتصادی از ســوی دیگر و تقــارن این 

 اجرای طرح ۳۰۷۰ برای کاهش ۷۰ میلیون مراجعه به شعب،
حذف نسخ کاغذی و تبدیل آن به نسخه الکترونیک



رخدادها با بیماری کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ منجر به آن شد 
که بخش قابل توجه ای از بنگاه های تولیدی اقدام به تعدیل 
نیرو کرده و ســازمان تأمین اجتماعی براساس تکالیف مقرر 
در قانــون بیمــه بیکاری، به منظــور توانمند ســازی نیروی کار 
اقدام به پرداخت مقــرری بیمه بیکاری کرد تا دغدغه مالی، 

روحی و روانی نیروی کار از مشکالت مادی را مرتفع کند.
از دیگــر اقدام هــای مهــم ســازمان تأمیــن اجتماعــی در 
ســال جاری می تــوان به صــدور ۷۸۸ هزار و ۷۴۹ ســند تعهد 
کوتاه مدت تا پایان آذر ماه ســال جاری و افزایش تعرفه های 
اروتــز و پروتــز (افزایش ۱۰ برابــری تعرفه یک دســت دندان 
کامــل، ۸ برابر شــدن تعرفــه عینک طبــی و افزایــش تعرفه 
ســایر اقالم به طور متوســط به میزان ۱۰ برابر) واضافه شــدن 
اقالمی نظیر تشــک مواج، کپســول اکسیژن، پروتز کره چشم، 

لنز داخل چشم به جدول وسایل کمک پزشکی اشاره کرد.

ë حمایت از اشتغال موجود و کمک به جذب 
 نیروی کار جدید در بنگاه ها

اجرای طرح مشــوق بیمه ای ســهم کارفرما جهت اشــتغال 
فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی(ماده ۷۱ برنامه ششــم)، اجرای 
طــرح مهارت آمــوزی در محیــط کار واقعی با هــدف حمایت از 
مهــارت آموزان و کمک به توســعه کارفرما از دیگر فعالیت های 

ســازمان تأمیــن اجتماعی اســت کــه به منظــور کمک بــه ایجاد 
اشتغال پایدار و حمایت از توسعه کارآفرینی انجام شده است.

تمدیــد اجــرای تصویب نامــه ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتی مبنی بر بازرســی از دفاتر قانونی کارفرمایان بخش 
خصوصــی صرفــاً در آخرین ســال مالی با لحاظ مســتثنیات 
آن، تــداوم اجــرای بخش نامــه ۱۷ بنــدی مقام عالــی وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا موضــوع بســته حمایتــی 
ســازمان تأمین اجتماعی در راســتای رونق تولید در سال ۹۸ 
و تــداوم آن در ســال ۹۹، محاســبه حــق بیمه قــرارداد پیمان 
طبق مــاده (۴۱) قانون تأمیــن اجتماعی منحصراً براســاس 
آخریــن صــورت وضعیت قطعــی پیمانــکار در قراردادهای 
طرح هــای عمرانــی و ممانعــت از محاســبه جرائــم تأخیــر 
پرداخــت حــق بیمه، ایجــاد تســهیالت جهــت قراردادهای 
تحقیقاتی و پژوهشــی و عدم اعمال ضریب حق بیمه در این 
قراردادها، ابالغ بخش نامه مربوط به صدور مفاصاحســاب 
قراردادهــای منعقده حــوزه فناوری اطالعــات بدون اعمال 
هرگونــه ضریب حق بیمه و براســاس لیســت های ارســالی و 

بازرســی دفاتر قانونی،عــدم اعمال ضریــب در قرارداد های 
پیمانکاری بنگاه های تولیدی فنی و صنعتی براساس لیست 
و بازرســی از جملــه اقدام های ســازمان تأمیــن اجتماعی در 

حمایت از تولید است.

ë حمایت ویژه از بنگاه های اقتصادی متاثر از کرونا
تهیــه بســته حمایــت و پشــتیبانی از مشــاغل رســمی، 
بنگاه های تولیدی، کارفرمایان و کارگران در مقابله با ویروس 
کرونا از دیگر فعالیت های این ســازمان در سال جاری است. 
در اجــرای تصمیمات متخذه در ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت، ســازمان تأمیــن اجتماعــی در راســتای حمایــت از 
نیــروی کار و پشــتیبانی از بنگاه های تولیــدی، فنی و خدماتی 
در مواجهــه با همــه گیری بیماری کرونا، نســبت بــه «امهال 
حق بیمه سهم کارفرمایی» اسفند ماه سال ۱۳۹۸، فروردین 
و اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۹ بــرای فعالیــت کارگاه هــای 

مشمول عناوین چهارده گانه اقدام کرد.
امهــال حق بیمه ســهم کارفرمــا (۲۰درصد) بــدون اخذ 
جریمه، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به مبتالیان 
بــه بیمــاری کرونــا و احتســاب دوره مزبــور به عنــوان ســابقه 
پرداخــت حق بیمــه، پرداخت کمــک هزینه کفــن و دفن به 
فوت شدگان ناشی از بیماری کرونا، برقراری مستمری برای 

بازمانــدگان بیمه شــدگان فوت شــده بر اثــر بیمــاری کرونا، 
عــدم قطعیــت مطالبات ســازمان ناشــی از توقــف و تعلیق 
فعالیــت (تشــخیص مطالبــات رســیدگی بــه اعتراضــات 
کارفرمایــان)، توقف و تعلیق اقدام های مطالباتی ســازمان 
از اســفند ۹۸ لغایــت اردیبهشــت ۱۳۹۹، تســهیل در تمدید 
اعتبــار دفاتــر درمانــی بیمه شــدگان، افزایــش مهلت هــای 
مربــوط بــه فرآینــد انعقــاد قــرارداد و پرداخــت حــق بیمــه 
بهمن ماه ۱۳۹۸لغایت اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹ بیمه شدگان 
(صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری، 
بیمه شــدگان توافقی فعال انفرادی و.. ..)، موافقت با تداوم 
بیمــه پــردازی کارگــران ســاختمانی کــه کارت مهــارت فنی 
آنــان در بازه زمانی اســفند ۱۳۹۸ لغایت اردیبهشــت۱۳۹۹ 
منقضــی شــده اســت، حمایــت از کارفرمایــان، اشــتغال 
و تولیــد بــا تقســیط بدهی هــای معوقــه درصــورت ارائــه 
درخواســت و تســهیل شــرایط معافیت از معاینات پزشکی 
اولیــه متقاضیان بیمه بــا ماهیت غیر اجبــاری از اقدام های 

سازمان تأمین اجتماعی در ایام کرونا است.

ë افزایش پوشش و گسترش خدمات تأمین اجتماعی 
به اقشار جدید جامعه

گســترش تأمین اجتماعــی فراگیــر از اهداف مهم ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی در ســال ۹۹ بــوده اســت کــه در ایــن بخش در 
راســتای ایجاد بســتر الزم جهت جلب مشــارکت اقشار مختلف 
جامعــه که فاقــد رابطه اســتخدامی و مــزد بگیری با مؤسســات 
وکارگاه های مشــمول قانون تأمین اجتماعی هستند، بسته های 
سیاســتی مناســب بیمــه ای را همســو بــا ملحــوظ نظــر داشــتن 
تغییــر بطئی ماهیت شــغلی بازار کار ایجاد کــرده و به گروه های 

مختلفی تسری داده است.
گسترش پوشش بیمه ای به اعضای شرکت خدمات خودرو 
رفاه ایرانیان، اعضای ســازمان نظام مهندسی معدن، اعضای 
نظام مهندســی ســاختمان، بیمه وکال، کارشناســان و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه، کســب و کارهای مجازی و بیمه راهنمایان 
ایرانگردی و جهانگردی در حوزه تأمین اجتماعی فراگیر انجام 

شده است.
گفتمــان و تعامل با مخاطبان ســازمان تأمیــن اجتماعی از 
مهمترین اقدام های مهم این ســازمان اســت کــه همواره بر آن 

از سوی مدیران این سازمان تأکید می شود.

ë استفاده حداکثری از فناوری اطالعات 
در سازمان تأمین اجتماعی

تســهیل و ســرعت در خدمات از طریق برونسپاری خدمات 
و هوشمند ســازی اداری و اســتقرار نظــام الکترونیــک از دیگــر 
اقدام هــای قابــل توجــه ســازمان تأمیــن اجتماعی اســت که در 
ایــن بخش تالش شــده خدمات غیــر حضوری در بســتر فضای 

مجازی ارائه شود.
راه انــدازی ســامانه ارســال پیامــک بــه کارگران ســاختمانی 
درخصــوص اعــالم اتمــام اعتبــار کارت مهــارت فنــی، ارســال 
پیامک ماهانه میزان کارکرد، دســتمزد و شغل به بیمه شدگان، 
ســاخت ســامانه مشــترک بیمه بیــکاری (ســابک) بــا همکاری 
وزارت متبــوع و اجــرای آن در ۹ اداره کل کشــور تــا تیرماه ۱۳۹۹، 
ساخت و استقرار سامانه متمرکز مستمری در کل کشور، توسعه 
طــرح آرشــیو پرونــده الکترونیــک در۸۰ درصد شــعب سراســر 
کشــور، متمرکــز نمــودن سیســتم تعهــدات کوتاه مــدت و بیمه 
بیــکاری در کل کشــور و پیاده ســازی طــرح نام نویســی متمرکــز 
کارگاه و پیمان از خدمات ســازمان تأمین اجتماعی در راســتای 

استقرار نظام الکترونیک است.
تبعــی  افــراد  غیرحضــوری  نامنویســی  ســرویس  ارائــه 
بیمه شــدگان و مســتمری بگیــران (از تاریــخ اجــرای نرم افــزار 
مربوطه تاکنون بیش از ۲۷۰۰۰ نفر نام نویسی تبعی توسط بیمه 
شــده اصلی انجام گردیده اســت)، اســتقرار طرح جامع بازرسی 
کارگاهی الکترونیکی و توســعه بازرســی کشــفی، اجرای سیستم 
جامع کمیسیون های پزشکی، امکان اخذ درخواست بهره مندی 
از مســتمری در کلیــه شــعب سراســر کشــور، ارائــه درخواســت 
بازنشستگی عادی، استعالم وضعیت دریافت مستمری و ثبت 
شــماره حســاب بانکی به صورت غیــر حضوری از دیگــر اقدام ها 

این سازمان برای توسعه خدمات الکترونیک است.

ë ،تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط 
بخش نامه ها و دستورالعمل ها

تجمیع، تنقیح، روانسازی و تلخیص ضوابط، بخش نامه ها 
و دستورالعمل ها با هدف شفاف ســازی اطالعات و پاسخگویی 
از دیگــر اقدام هــای مهــم ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت که 
می تــوان به برخی از آن ها از جمله صــدور بخش نامه تلخیص، 
تنقیــح  اوراق مطالباتــی،  و  احــکام  ابــالغ  تنقیــح  و  تجمیــع 
بخش نامــه پیمانــکاران و ســاخت نرم افــزار پایــگاه متمرکــز 
مفاصاحســاب، تنقیــح، تلخیــص و تجمیــع بخش نامه هــای 
حــوزه اجراییات و بازرســی کارگاه هــا، تهیه و تدویــن بخش نامه 
تنقیح و تلخیص بازرسی دفاتر قانونی، تلخیص بخش نامه ها، 



تلخیــص  ســاختمانی،  کارگــران  کارفرمایــی  حق بیمــه 
بخش نامه هــای راننــدگان حمــل و نقــل عمومــی بار و مســافر، 
تهیه و تنظیم بخش نامه جدید بازرســی کارگاهی، تهیه و تدوین 
شــیوه نامه همپوشــانی بیمه درمان، تهیه و تدویــن بخش نامه 
تنقیــح و تلخیــص بیمه های اختیاری، تهیه و تدوین شــیوه نامه 
همپوشــانی بیمه درمــان فیمابین ســازمان های بیمه گــر پایه، 
صــدور بخش نامــه پرداخت حق بیمــه به صورت کســری از ماه 
و تنقیــح و تلخیــص آیین نامــه اجرایــی هیأت هــای تشــخیص 
مطالبــات بــا حضــور فعــال نماینــدگان قــوه قضائیــه مجامــع 

کارفرمایی و کارگری اشاره کرد.

ë درمان بیش از ۹۳ هزار بیمار کرونایی 
در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی

تدوین و اجرای نظام سطح بندی مراکز در سه محور اساسی 
ســطح بندی خدمــات بســتری، ســطح بندی مراکــز درمانــی 
ســرپایی و ســطح بندی تجهیــزات پزشــکی پیشــرفته به منظور 
برقراری عدالت در دسترسی بیمه شدگان به خدمات مورد نیاز 
یکی از مهمترین اقدام های درمان سازمان تأمین اجتماعی در 

حوزه درمان است.
توســعه فناوری اطالعات در راســتای تســهیل و روان ســازی 
فعالیت های مرتبط با ذینفعان نظیر برنامه نسخه الکترونیک، 
تدویــن ضابطــه مدیریــت تعــارض منافــع در بخــش درمــان و 
ارســال به مبادی ذی ربط به منظور اخــذ تأیید، مدیریت بحران 
و برنامه ریــزی جهــت مقابله با اپیدمی ویــروس کرونا در بخش 
درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعــی را می تــوان از مهمترین این 

اقدام ها برشمرد.
همچنیــن، در شــش ماهــه ســال جــاری تعــداد ۳۷۸ مرکز 
جراحــی  مرکــز   ۵ بیمارســتان،   ۷۰ شــامل  ملکــی  درمانــی 
محــدود، ۵ مرکــز دندانپزشــکی مســتقل، ۸۳ پلــی کلینیــک 
تخصصــی، ۱۲۱ درمانگاه تخصصی، یک مرکز طب ســالمندان 
و ۹۰ درمانــگاه عمومی به جمعیت بیمه شــده ســازمان تأمین 

اجتماعی خدمات درمانی ارائه کرده است.
بــر ایــن اســاس، بیــش از ۴۳ میلیــون، مراجعــه ســرپایی به 
مراکــز درمانــی ملکــی در شــش ماهــه اول ســال جــاری انجــام 
شــده اســت که بیــش از ۲۳ میلیون از ایــن مراجعــات، دریافت 
خدمت ویزیت از پزشــکان عمومی، دندانپزشک، متخصص و 

فوق تخصص بوده است.
بر اســاس این گــزارش، بیش از ۳۰۲ هزار نفر در شــش ماهه 
اول ســال جــاری در بیمارســتان ها و مراکــز جراحــی محــدود 
ســازمان تأمین اجتماعی بســتری و خدمت دریافــت کرده اند و 
بیــش از ۱۷۴ هزار مورد جراحی در مراکز بســتری در شــش ماهه 

اول سال جاری انجام شده است.
بیــش از ۵۵ هــزار زایمان در شــش ماهه اول ســال جاری در 
۶۱ بیمارســتان ملکی انجام پذیرفته اســت که ۴۳ درصد آنها به 

روش سزارین انجام پذیرفته است.
پذیــرش و ارائه خدمــات کلینیکی، پاراکلینیکی و بســتری به 
بیش از ۹۳ هزار بیمار بســتری مبتال به بیمــاری ویروس کرونا از 
بهمن ســال ۱۳۹۸ تاکنون در مراکز بستری مراکز درمانی ملکی 
را می تــوان از مهمترین اقدام های ســازمان تأمین اجتماعی در 

سال جاری برشمرد.

ë توسعه عادالنه خدمات درمانی تأمین اجتماعی
از دیگر اقدام های مهم حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی 
در ســال جاری می تــوان بــه ارزیابی زیرســاخت راه انــدازی واحد 
بازتوانــی قلبــی در بیمارســتان های منتخب ســازمان، بازخوانی 
ســالیانه تجهیزات پزشــکی ســرمایه ای و صدور مجوزهای خرید 
مربوطــه، نیازســنجی و صــدور مجــوز خریــد تجهیزات پزشــکی 
در راســتای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا و راهبــری و اجرای 
 ،High Techبرنامه های عملیاتی نظیر تأمین تجهیزات پزشکی
تجهیــزات پزشــکی تصویربــرداری) ارتقا آنالوگ بــه دیجیتال(و 

تأمین آمبوالنس های مراکز درمانی تابعه، ادامه استاندارد سازی 
بخش هــای اورژانــس، LDR و CSSD بیمارســتان های منتخب، 

پیشگیری از حریق و... اشاره کرد.
در  اســالیس   ۱۶ اســکن  تــی  ســی  دســتگاه  راه انــدازی 
بیمارستان های خاتم االنبیا (ص)گنبد و بیمارستان زاهدان 
در راســتای بــه روزآوری تجهیــزات و امکانــات تشــخیصی 
درمانی، توســعه ســامانه کمیســیون ها و شــوراهای پزشــکی 
و پزشــکان معتمد، راه انــدازی بایگانــی الکترونیک متمرکز 
مدارک پزشکی، آرا و اسناد مرتبط با کمیسیون های پزشکی، 
طراحــی الگــوی مراقبــت و ارزیابــی ســالمت ســالمندان و 
تشــکیل پرونــده ســالمت ســالمندان و اجرای آزمایشــی آن 
در ۳ مرکــز درمانــی شــهر تهــران بــا رویکــرد اجــرای ویزیت 
جامع ســالمندی و پایش مستمر سطح ســالمت سالمندان 
تحت پوشــش و برنامه ریزی جهت راه انــدازی کلینیک های 
فشــارخون و دیابــت در مراکز ملکی از دیگــر اقدام های مهم 

سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درمان است.

ë تهیه و تدوین برنامه و بودجه ساالنه 
حوزه سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی

تهیه و تدوین برنامه و بودجه ســاالنه حوزه ســرمایه گذاری و 

ساماندهی و پایش امالک سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین 
اقدام هــای ســازمان تأمیــن اجتماعــی در حــوزه اقتصــادی و 

سرمایه گذاری است.
پیگیری وصــول مطالبات این ســازمان از دولت در راســتای 
تبصره هــای بودجــه ســال۱۳۹۹، تهیــه گزارشــات نظــارت بــر 
عملکــرد ســرمایه گذاری، ارائــه نظرات و پیشــنهادات کاربردی 
درخصوص الیحه بودجه سال ۱۳۹۹، انجام اقدام ها در راستای 
پرداخــت تســهیالت بــه بیمه شــدگان و مســتمری بگیــران را 
می تــوان از دیگر فعالیت های حوزه اقتصادی و ســرمایه گذاری 

سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.
امــالک ســازمان، حــوزه  پایــش  و  در بخــش ســاماندهی 

اقتصادی و سرمایه گذاری ســازمان تأمین اجتماعی اقدام های 
متعــددی را انجــام داده اســت که ســاماندهی و رفع مشــکالت 
امــالک و پروژه هــای ســازمان و شــرکت های تابعــه، بررســی 
پروژه های ســرمایه گذاری ایجادی و ارزش افزوده، بررسی طرح 
افزایش ســرمایه شــرکت های تابعه، موضوعات تهاتر امالک از 

آن جمله است. 
اعضــای  اطالعــات  درخصــوص  مســتمر  گــزارش  ارائــه 
هیأت مدیــره شــرکت ها و مؤسســات تابعه و ثبــت اطالعات در 
سامانه وزارتخانه متبوعه و  پیگیری مستمر اقدام های شرکت ها 
و مؤسســات تابعــه در اجــرای تکالیف مجامع و ارائــه گزارش به 
هیأت مدیره محترم ســازمان از دیگــر فعالیت های اقتصادی و 

سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری است.

ë  اجرای طرح مدیران آینده سازمان تأمین اجتماعی 
با رویکرد شایسته گزینی

طــرح مدیــران آینــده ســازمان تأمیــن اجتماعی، بــا رویکرد 
شایسته گزینی و شایسته ساالری و ایجاد فرصت برابر برای ارتقای 
کارکنــان و تصــدی ســمت های مدیریتی و سرپرســتی براســاس 
شــاخص های آزمــون علمــی ســازمان ســنجش، مصاحبه های 

کانون ارزیابی و سوابق مدیریتی و تجربی اجرایی شده است.

آزمون هــای ایــن طــرح تاکنــون در دو مرحلــه برگزار شــده و 
هدف از ایــن طرح، ارزیابی و شناســایی و انتخاب مناســب ترین 
افــراد برای احراز مشــاغل مدیریتی،  تشــویق و ترغیــب کارکنان 
برای نیــل به ارتقای مشــاغل مدیریتی و محورهــای مورد تأکید 
این طرح، شــامل؛ اصل شایسته ساالری، شایسته یابی، شایسته 
گزینــی و شایســته گماری اســت کــه به منظــور افزایــش انگیــزه 
کارکنان با اســتعداد در مســیر پیشــرفت شــغلی و ایجاد فضای 
رقابتــی عادالنــه جهــت بهره مندی تمامــی کارکنــان از فرصت 

ایجاد شده، اجرایی شده است.
تاکنون بیش از ۱۹۲ انتصاب در ســطح کشــور از بین رتبه های 
برتر جهت سطوح مدیریتی و سرپرستی صورت پذیرفته است.



کاهش مخاطرات مالی ناشی از هزینه های سالمت با 
گسترش و توســعه بیمه همگانی پایه سالمت، امکان 
بهره منــدی عادالنه از خدمات مطلــوب و اثربخش را 
فراهــم کــرده و زمینه حفــظ و ارتقای ســالمت را برای 
جامعه تحت پوشــش خود آماده کند. اســتقرار خرید 
راهبــردی خدمــات ســالمت، ایجــاد خریــدار واحــد 
خدمات ســالمت با محوریت ســازمان بیمه ســالمت 
ایــران، مشــارکت در اســتقرار برنامه پزشــک خانواده 
و نظــام ارجــاع، اســتقرار راهنماهای بالینی، پوشــش 
اجبــاری و همگانــی بیمه پایه ســالمت، تأمیــن منابع 
مالــی پایــدار، اســتقرار کامــل ســازمان الکترونیــک، 
افزایــش کارایــی و ارتقــای بهــره وری و اطالع رســانی 
کارآمد و ارتقای آگاهی های عمومی در حوزه ســالمت 
از جملــه اهــداف کالن ســازمان بیمــه ســالمت ایران 

است.

ë بیمه سالمت در دوران کرونا چه کرد؟
سازمان بیمه سالمت ایران عالوه بر انجام وظایف 
ذاتــی خــود، در دوران شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ نیــز 
خدماتی به بیمه شــدگان خود جهت تسهیل دریافت 
خدمات، در دســترس بودن خدمات و ارتقای کیفیت 

ارائه کرد.
محمــد مهدی ناصحی مدیرعامل ســازمان بیمه 
ســالمت ایران در ایــن زمینه گفت: یکــی از مهمترین 
اقدام هــای ســازمان بیمــه ســالمت ایــران در دوران 
شــیوع ویروس کرونا، توقف انجام ارزیابی وســع بود. 
براســاس قانــون، افــرادی که تحــت پوشــش رایگان 
بیمه ســالمت هســتند، بــرای پوشــش بیمــه ای باید 
درخواســت ارزیابی وســع بدهنــد. این اقدام توســط 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی انجــام شــده و 
افــراد بــه دهک هــای درآمدی تقســیم می شــوند. بر 

 ســالمت یکی از مهمتریــن نیازهای جوامع بشــری در همه جهان 
محســوب می شــود که در کنار آمــوزش و امنیــت بایــد در اولویت 
خدمات مورد نیاز جامعه قرار بگیرد و همین اصل اساسی در دولت 
تدبیر و امیــد منجربه اجرای طرح تحول ســالمت و همچنین بیمه 
همگانی سالمت شد. رویکرد حمایتی دولت تدبیر و امید در حوزه سالمت منجربه تبلور 
 خدمات ســازمان بیمه سالمت ایران و حمایت روز افزون این ســازمان از بیماران شد که
 به خصوص در دوران شــیوع ویروس کرونا نیز  این خدمات به شایســته ترین شــکل ارائه و 

 منجربه رضایت مندی بیماران و به خصوص بیماران مبتال به کووید ۱۹ شد.

به گــزارش خبرنگارایران،  ســازمان بیمه ســالمت 
ایران براســاس تکالیــف قانونی خــود وظیفه حمایت 
از بیمــاران را بر عهــده دارد و در دوران شــیوع ویروس 
کرونــا نیز بخش عمــده این وظایف قانونی با ســرعت 
بیشتری پیگیری شــده و از طرفی این حرکت پر شتاب 
به سمت الکترونیکی شــدن خدمات جهت رفاه حال 

بیمه شدگان نیز ادامه پیدا کرده است.
بیمــه  ســازمان  توســط  کــه  خدماتــی  از  بخشــی 
ســالمت ایران ارائه می شود براســاس تکالیف قانونی 
اســت و بخشــی دیگــر بــرای ارتبــاط مؤثر بیشــتر بیمه 
شــدگان بــا ایــن ســازمان و رفــاه حــال بیمــاران ارائــه 
می شــود. خدماتی مانند نسخه نویسی و نسخه پیچی 
الکترونیــک، نظــام ارجــاع و پزشــک خانــواده، توقف 
ارزیابــی وســع در دوران کرونا، ارائه خدمــات بیمه ای 
بــه پناهندگان خارجی، پرداخت هزینه های خســارت 
متفرقــه بازنشســتگان بــرای بیمــه تکمیلــی در ۲۴ 

ساعت از جمله این موارد است.

ë سازمان بیمه سالمت ایران و اهداف کالن
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور در آبان 
ماه ۱۳۷۳ از سوی مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رســید کــه پــس از آن در ســال ۱۳۷۴، ســازمان بیمــه 
خدمات درمانی نیز در کشــور تشــکیل شــد. براســاس 
مــاده ۳۸ قانون برنامه پنجم توســعه، ســازمان بیمه 
ســالمت ایران با هــدف تجمیع ســازمان های بیمه گر 
پایــه کشــور و براســاس ابــالغ اساســنامه در ۲۲ مــرداد 
۱۳۹۱ شمســی تشــکیل شــد. از اول مهــر ســال ۱۳۹۱ 
شمســی ایــن ســازمان فعالیــت رســمی خــود را آغاز 
کرد. مأموریت سازمان بیمه ســالمت ایران، تمرکز بر 
کلیه امور بیمه ســالمت از طریــق تجمیع بخش بیمه 
درمانــی کلیــه صندوق هــای موضــوع مــاده ۵ قانــون 
مدیریت خدمات کشــوری و ماده ۵ قانون محاســبات 
عمومی کشــور بــا رعایت مفاد مــاده ۳۸ قانون برنامه 

پنجم توسعه است.
این ســازمان شــامل ۵ صنــدوق بیمه ای اســت که 
بیش از ۴۱ میلیون نفر را تحت پوشــش دارد. بیشترین 
بیمــه شــدگان ایــن ســازمان تحــت پوشــش صندوق 
بیمــه ســالمت روســتاییان و عشــایر هســتند و دومین 
صنــدوق از نظــر جمعیــت تحــت پوشــش، صنــدوق 
بیمه سالمت همگانی است. ســومین صندوق از نظر 
پوشــش جمعیتــی، صنــدوق بیمــه ســالمت کارکنان 
دولت و چهارمین صندوق نیز صندوق بیمه ســالمت 
ســایر اقشــار اســت. پنجمین صنــدوق از نظر پوشــش 

جمعیتی نیز صندوق بیمه سالمت ایرانیان است.
سازمان بیمه سالمت ایران مأموریت دارد که برای 

ë دکتر محمد مهدی ناصحی ،مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران



ایــن اســاس، افــرادی کــه در دهک هــای اول تا ســوم 
درآمدی باشــند، به صــورت رایگان بیمه شــده و حق 
بیمه آنها توســط دولت پرداخت می شود. افرادی که 
در دهک های چهارم و پنجم و ششــم باشند، باید ۵۰ 
درصد حق بیمــه را بپردازند. در دهک های باالتر نیز 
باید صد درصد حق بیمه توســط بیمه شده پرداخت 

شود.
وی بیــان کرد: ولی در دوران شــیوع ویــروس کرونا، 
با توجه بــه کاهش توان اقتصادی مــردم با هماهنگی 
انجــام شــده بــا وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
انجــام ارزیابــی وســع بــرای تســهیل فرآیندهــا و رفاه 
حــال بیمــاران در دوران همه گیری بیمــاری، متوقف 
شد.نتیجه این اقدام حفظ پوشش بیمه ای حداکثری 

جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر شد.
یکی دیگر از اقدام های سازمان بیمه سالمت ایران 
در دوران شــیوع کرونــا، تمدیــد اعتبــار دفترچه هــای 
بیمــه ســالمت بــود که ایــن اقــدام نیــز در چنــد نوبت 
انجام گرفت و در آخرین مورد، تا پایان فروردین ۱۴۰۰ 
تمدید شــد تــا منجر به تجمــع بیمه شــدگان در دفاتر 

پیشخوان برای تمدید اعتبار نشود.

ë  آخریــن وضعیــت نســخه نویســی و نســخه پیچی
الکترونیک

حرکــت به ســمت الکترونیکی شــدن خدمــات نیز 
یکی از وظایف مهمی اســت که توســط دولــت تدبیر و 
امیــد دنبــال می شــود. در حوزه ســالمت نیز ســازمان 
بیمه سالمت ایران در سال های اخیر حرکت پرشتابی 
را در ایــن زمینــه آغــاز کــرده اســت. مــواردی ماننــد 
نســخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیک، رســیدگی 
الکترونیک به اســناد بستری، نظام ارجاع الکترونیکی 
از جمله مواردی است که در حال پیگیری و اجرا است. 
طــرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیــک 
کــه  می شــود  محســوب  قانونــی  تکالیــف  از  یکــی 
براســاس برنامه های پنجم و ششــم توســعه برعهده 
در حال حاضــر  و  شــده  گذاشــته  بهداشــت  وزارت 
زیرساخت های آن در ماه های آخر سال ۱۳۹۹ تکمیل 
شــده و بیــش از ۹۶ درصد از مراکز خصوصی ســرپایی 
طــرف قــرارداد با ســازمان بیمه ســالمت ایــران به آن 

پیوسته اند.
تجویز نســخه الکترونیــک مزایای عملی بســیاری 
در پــی دارد. در ایــن رونــد می تــوان مــدت زمــان الزم 
بــرای تجویز دارو بــرای بیمار، تنظیم دوزها یا نوشــتن 
ســفارش دوبــاره یــک دارو را کاهــش داد. نــه تنهــا 
قابلیت های تجویز الکترونیک باعث افزایش سرعت 
گــردش کار می شــود، بلکــه انتخــاب داروهــا، چــاپ 
نســخه ها، انتقــال الکترونیــک نســخه ها، انجــام کلیه 
کنترل هــای ایمنــی بیمــار بــرای حمایــت از تصمیــم 

گیری در هنگام نسخه نویسی نیز انجام می شود.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران در این 
رابطــه گفــت: ارتقــای کمــی و کیفــی ارائــه خدمت به 
بیمه شــدگان، کارآیی بیشــترعملکرد پزشــکان و ارائه 
دهنــدگان خدمــات و مدیریــت صحیح منابع توســط 
ســازمان بیمــه گــر، ســاماندهی تقاضــا و ممانعــت از 
تقاضــای القایی که با توجــه به شــرایط فعلی جامعه 

مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایــران در این 
رابطــه بیان کرد: تعداد ۱۳ هزار و ۲۹۰ مطب از میان 
۱۳ هــزار و ۸۱۷ مطــب طرف قــرارداد، تعداد ۹ هزار 
و ۷۰۹ داروخانــه از میــان ۱۰ هــزار و ۲۱۸ داروخانــه 
۷۰ آزمایشــگاه  ۲ هــزار و  قــرارداد، تعــداد  طــرف 
از میــان ۲ هــزار و ۱۱۹ آزمایشــگاه طــرف قــرارداد 
و تعــداد ۱ هــزار و ۱۴۹ مرکــز پرتوپزشــکی از میــان  ۱ 
هزار و ۱۵۹ مرکز پرتوپزشــکی طرف قــرارداد تاکنون 
بــه طرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیک 

پیوسته اند.

ë  وضعیت اســتان ها در نسخه نویسی و نسخه پیچی
الکترونیک

وضعیــت اســتان ها در اجــرای نســخه نویســی و 
نســخه پیچی الکترونیک نیز قابل توجه اســت. استان 
کردســتان بهترین اســتان در این زمینه و استان فارس 
ضعیف تریــن عملکــرد را در آذر ماه ســال ۹۹ داشــته 

است.
ناصحــی در ایــن زمینــه گفــت: تعــداد ۳۸ درصد 
نســخه های تجویز شده در استان کردســتان در آذر ۹۹ 
به صــورت الکترونیکی بوده و این وضعیت در اســتان 
فارس نزدیک به صفر اســت. البته نزدیک به ۲ درصد 
نســخه های تجویــز شــده در آذر ۹۹ در اســتان فــارس 

به صورت نیمه الکترونیک بوده است.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران اظهار 
کــرد: در آذر مــاه ۹۹ در کل کشــور ۳۰۴ هــزار و ۱۴۳ 
نســخه الکترونیــک، یک میلیــون و ۶۳۴ هــزار و ۴۱۷ 
نســخه نیمــه الکترونیــک و یــک میلیــون و ۹۵۶ هزار 
و ۱۶ نســخه کاغذی تجویز شــده اســت. ســهم نسخه 
الکترونیــک در اســتان کردســتان بــا ۳۰ هــزار و ۱۵۸ 
نسخه بیشــترین و ســهم اســتان فارس با ۱۴۷ نسخه 

کمترین بوده است.

و تأکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر رویکــرد اقتصــاد 
مقاومتی، با حذف دفترچه های کاغذی، صرفه جویی 
قابل توجهــی در منابــع ســازمان بیمه ســالمت ایران 
اتفاق می افتد. پیاده سازی نســخه نویسی الکترونیک 
می توانــد بر مشــکالت فــراوان فرآیند نســخه نویســی 

کاغذی غلبه کند.
وی ادامه داد: بیشــترین مزایای سیســتم نســخه 
نویســی الکترونیک بــه فراهم کنندگان مراقبت های 
بهداشــتی خواهــد رســید، زیــرا موجــب حمایــت از 
تصمیــم گیــری آنان در مــورد بیمار، ارتقــای ایمنی 
بیمــار، بهبــود کیفیت و کارایــی، کاهــش هزینه های 
مراقبــت و تســهیل فرآینــد نسخه نویســی می شــود. 
همچنین این سیســتم بــرای بیمــار، پرداخت کننده 
و داروخانــه نیــز ارزشــمند اســت و مزایایــی ماننــد 
ذینفعــان،  بیــن  فــوری  ارتبــاط  برقــراری  امــکان 
کاهــش خطــای پزشــکی، صرفه جویــی در هزینه ها 
و دســت یابی الکترونیکــی به اطالعــات مــورد نیاز را 

خواهد داشت.

ë  تعداد مراکز طرف قرارداد متصل به نســخه نویسی
الکترونیک

در  الکترونیــک  نویســی  نســخه  طــرح  پیشــرفت 
ســازمان بیمه ســالمت ایــران از نظر زیرســاخت های 
فراهــم شــده در دو ســال اخیر مناســب ارزیابی شــده 
اســت. براســاس گزارش هــای ارائــه شــده از طــرف 
سازمان بیمه سالمت ایران، از ابتدای سال ۹۸ تاکنون 
بیــش از ۹۶ درصد مطب های طرف قــرارداد، بیش از 
۹۵ درصــد داروخانه هــای طرف قــرارداد، بیش از ۹۸ 
درصــد آزمایشــگاه های طــرف قــرارداد و بیــش از ۹۹ 
درصــد مراکــز پرتوپزشــکی طرف قــرارداد با ســازمان 
بیمــه ســالمت ایران به طرح نســخه نویســی و نســخه 

پیچی الکترونیک پیوسته اند.



ë  کاهش زمــان پرداخت خســارات متفرقــه بیمه ای
بازنشســتگان تأمین اجتماعی از ۳۰ روز به ۲۴ ساعت 

شرکت آتیه سازان حافظ 
یکی دیگر از اقدام های اخیر ســازمان بیمه سالمت 
ایــران ایــن بود کــه زمــان پرداخــت خســارات متفرقه 
بیمه ای در شــرکت آتیه ســازان حافــظ از ۳۰ روز به ۲۴ 
ساعت کاهش یافته است. قرارداد کانون بازنشستگان 
و مســتمری بگیــران تأمیــن اجتماعی سراســر کشــور 
طبــق آیین نامه و قراردادی هر ســال منعقد می شــود 
کــه در ایــن قــرارداد مهلت پرداخت اســناد خســارت 
متفرقــه حداکثر ۳۰ روز در نظر گرفته می شــد. با توجه 
بــه بررســی و ارزیابی انتظــارات و مواردی کــه منجر به 
ایجاد رضایت مندی حداکثری می شود، یکی از نکات 
بســیار مهــم، پرداخت خســارات بیمــه ای در حداقل 

زمان ممکن است.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران درباره 
کاهش زمــان پرداخت خســارات متفرقــه بیمه ای در 
شــرکت آتیه سازان حافظ بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد 
حواله هــای پرداختــی کــه مربــوط بــه بــار مراجعــات 
می شــود مربوط بــه حواله های تا ۳۰۰ هــزار تومان بود 
که به منظور جلــب رضایت مندی حداکثری و با توجه 
به این که قــرارداد اجازه پرداخت تــا ۳۰ روز را می داد، 
ایــن پرداخت هــا بــا ایجــاد ســازوکارهای تســریع در 
رسیدگی و پرداخت به ۲۴ ســاعت در کل کشور کاهش 

پیدا کرده است.
ناصحــی افــزود: ایــن موضــوع یکــی از نقــاط قوت 
محســوب شــده و مورد تأکید کانون های بازنشستگان 
تمدیــد  در  اجتماعــی  تأمیــن  مســتمری بگیران  و 
قرارداد ســال جــاری در پایان آبان ۱۳۹۹ بــود. با توجه 
بــه رضایــت مندی ایجاد شــده، دامنه این کار توســعه 
پیــدا کــرده و دامنه پرداخت از ۳۰۰ تــا ۵۰۰ هزار تومان 
در اســتان تهــران افزایــش پیــدا کــرد. به زودی شــاهد 
 گســترش ایــن طــرح و افزایــش ســقف پرداخــت تــا 

۵۰۰ هزار تومان به صورت کشوری خواهیم بود.

مهدی رضایــی، معــاون بیمه و خدمات ســالمت 
ســازمان بیمه ســالمت ایران در این رابطه گفت: حق 
بیمه اتباع آســیب پذیر که بخش عمده بیمه شــدگان 
را تشــکیل می دهنــد، به طــور کامل توســط کمیســاریا 
پرداخــت می شــود و اتبــاع غیــر آســیب پذیر هماننــد 
ســنوات گذشــته در قالب لیســت اســمی کــه از وزارت 
کشــور دریافت می شــود، درصــورت نیاز و بــا مراجعه 
بــه دفاتــر پیشــخوان بــا پرداخــت حــق بیمــه توســط 
سرپرســت خانوار، تحت پوشــش بیمه قرار می گیرند. 
از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع غیر آسیب پذیر معرفی شده از 
سوی وزارت کشور کمتر از ۱۰ هزار نفر نسبت به پوشش 
بیمــه ای خود اقدام می کنند کــه یکی از دالیل آن عدم 

پرداخت حق بیمه است.
وی اظهــار کــرد: میــزان پوشــش دارو و خدمــات 
 بیمه اتباع خارجی در قالب قرارداد کمیســاریا مشــابه 
بیمــه شــدگان ایرانــی بــا همــان فرانشــیز در تعهــد 
ســازمانی اســت. در گــروه اتبــاع آســیب پذیر تعــداد 
زیــادی از بیمــاران خــاص و صعــب العــالج شــامل 
بیمــاران مبتال به هموفیلی، تاالســمی، دیالیز، ام اس 
و پیوند کلیه و ســرطانی نیز تحت پوشش قرار دارند که 
حق بیمه این بیماران در قالب مصوبه ســالیانه سرانه 
و تعرفه توســط هیــأت دولــت تعیین می شــود. تمام 
اتباع اعم از آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر باید از وزارت 
کشــور کارت آمایــش دریافت کرده باشــند و به صورت 

مجاز در کشور ساکن باشند. 
پناهنــدگان غیر قانونی که نامشــان در لیســت های 
ارائــه شــده نیســت، نمی تواننــد از خدمــات بیمــه ای 

بهره مند شوند.

ë  اجــرای نظــام ارجــاع در صنــدوق بیمــه همگانــی
سالمت در ۴ استان

یکــی دیگــر از اقدام هــای ســازمان بیمــه ســالمت 
ایــران، اجــرای طــرح نظــام ارجــاع در صنــدوق بیمه 
همگانــی ســالمت در چهــار اســتان کشــور به صــورت 

ë  افزایش ۱٫۵ برابری پوشــش بیمــه ای اتباع خارجی
در سال آینده

طبق تفاهم نامه با کمیســاریای عالی ملل متحد در 
امــور پناهندگان در ایران جمعیتی بالــغ بر ۱۱۰ هزار نفر 
از اتباع تحت پوشــش بیمه سالمت قرار دارند که از این 
تعــداد ۱۰۰ هزار نفر اتباع در گروه آســیب پذیر هســتند. 
بیمه اتباع خارجی توسط ســازمان بیمه سالمت ایران 
از ســال ۱۳۹۴ آغاز شده است. درآن سال تفاهم نامه ای 
میان سازمان بیمه ســالمت ایران، اداره کل امور اتباع و 
مهاجرین خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی ملل 
متحد در امور پناهندگان در ایران درخصوص پوشــش 
بیمــه پایــه درمــان اتبــاع منعقد شــد که براســاس این 
تفاهم نامه گروهی از اتباع و مهاجرین خارجی که ساکن 

ایران هستند تحت پوشش بیمه پایه قرار می گیرند.

ë دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران



آزمایشــی و بــرای ۵۲۲ هــزار بیمه شــده این ســازمان 
اســت. اجرای نظام ارجاع، پزشــک خانــواده، پرونده 
الکترونیــک ســالمت و راهنماهــای بالینــی بخشــی از 

تکالیف قانونی نظام سالمت محسوب می شود.
رضایــی معاون بیمه و خدمات ســالمت ســازمان 
بیمه ســالمت ایــران در ایــن رابطه گفت: طــرح نظام 
ارجاع در صندوق بیمه همگانی ســالمت در ســازمان 
بیمــه ســالمت ایــران مطــرح بــود کــه بــا موافقــت 
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت ایــران مقدمات 
آن فراهــم شــد. از آن جــا کــه بیمه شــدگان صنــدوق 
بیمه همگانی ســالمت حدود ۱۳ میلیون نفر هســتند 
و به صــورت رایــگان تحــت پوشــش قــرار گرفته انــد، 
براساس قانون باید برای دریافت خدمات تخصصی 
ســالمت از طریق نظــام ارجاع اقدام کنند. شــیوه نامه 
اجرایــی و پیــش نویــس ایــن طــرح توســط کارگروهی 
متشــکل از مدیــران و کارشناســان مجــرب ســازمان 
تدویــن و به ادارات کل اســتان های پایلوت ابالغ شــد. 
طرح نظام ارجاع در صنــدوق بیمه همگانی در چهار 
استان کردســتان، کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
به صــورت آزمایشــی بــا توجه به شــرایط مناســب این 
اســتان ها از نظر تعداد پزشک و خدمات الکترونیک از 
حدود چهار هفته قبــل در مجموع برای ۵۲۲ هزار نفر 

بیمه شده شروع شده است.
رضایــی افــزود: هــدف از اجرای این طــرح عمل به 
بنــد الف تبصره ۱۷ قانون بودجه ســال جاری اســت تا 
خدمات سالمت براساس سطح بندی و به درستی در 
اختیار بیمه شــده قرار گیرد و از طرفی دسترســی بیمه 
شدگان به بخش خصوصی نیز فراهم شود. همچنین 
درصورتــی کــه این اقدام به درســتی صــورت گیرد، در 
آینده شــاهد کاهــش هزینه های ســطح ۲ و ۳ خدمات 
سالمت نیز خواهیم بود. در این طرح برای پزشکان به 
ازای دو شیفت کار هزار نفر و برای پزشکان تک شیفت 
۵۰۰ نفر جمعیت در نظر گرفته شــده که بیمه شدگان 
می تواننــد نســبت بــه انتخــاب یــا تغییر پزشــک خود 

اقدام کنند.
معــاون بیمــه و خدمــات ســالمت ســازمان بیمــه 
ســالمت ایران گفــت: الکترونیکی شــدن خدمات گام 
دوم طــرح نظــام ارجــاع در صنــدوق بیمــه همگانــی 
ســالمت اســت. این اقدام پیش زمینه اجــرای برنامه 
پزشــک خانواده توســط وزارت بهداشت است. در گام 
سوم باید ارجاع به واحدهای پاراکلینیک نیز به صورت 
الکترونیــک انجام شــود. بــا توجه به تغییــر تبصره ۱۷ 
قانون برنامه ســال آینده بیمه شــدگان صندوق بیمه 
همگانــی ســالمت می تواننــد از طریق نظــام ارجاع از 

خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.
وی بیــان کــرد: ارجــاع بــه بخش هــای تخصصــی 
ســطح ۲ و ۳ خدمات سالمت، گام چهارم طرح نظام 
ارجــاع در صنــدوق بیمــه همگانــی ســالمت اســت. 
ایــن اقــدام بــه هماهنگی بیشــتر بــا معاونــت فناوری 
اطالعــات و اتصال به ســامانه های ســطح یک وزارت 
بهداشــت و ســازمان های بیمه گر نیاز دارد تــا بتوانیم 
همــه اطالعــات را در ســامانه ثبت کنیــم. به طور قطع 
این اقدام باعث می شــود که همه اطالعات در پرونده 
الکترونیک ســالمت نیز قرار گیرد کــه می توان امیدوار 

ســازمان بیمــه ســالمت ایران نیــز یکــی از برنامه های 
 راهبردی این اســت که نظام ارجاع و پزشک خانواده و 
ســطح بندی اجرا شود. در سطح بندی خدمات، افراد 
می تواننــد به پزشــکان عمومی مراجعه کــرده و برای 
دریافت خدمات تخصصی باید با ارجاع پزشک برای 
خدمات تخصصی مراجعه کنند. اجرای نظام ارجاع 
و پزشــک خانــواده می توانــد منجر به مدیریــت بهینه 
منابع شــده و همچنین باعث ارتقای سالمت جامعه 

می شود.

ë  ارتباط مســتقیم بــا بیمه شــدگان از طریق ســامانه
۱۶۶۶

یکــی از اقدام هــای مهــم ســازمان بیمــه ســالمت 
 ایران در دوران شیوع ویروس کرونا، ارتباط مستقیم با 
بیمه شــدگان از طریــق ســامانه ۱۶۶۶ بود کــه از همان 
ماه هــای ابتدایــی شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ در کشــور 
اجرایــی شــد. بیمه شــدگان و به طــور کلی همــه افراد 
جامعــه توانســتند از طریــق ســامانه ۱۶۶۶ و برقــراری 
ارتباط با این سامانه تلفنی مشکالت بیمه ای و درمانی 

خود را مطرح و راهنمایی الزم را دریافت نمایند.
اقدام هــای ســازمان بیمــه ســالمت ایران در ســال 
۱۳۹۹ نیــز هماننــد ســال های گذشــته بــرای کاهــش 
مشــکالت بیمــاران انجــام شــده و بــا توجــه به شــیوع 
ویروس کرونا، تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی نیز 
در دســتور کار قرار گرفت و این امر نیز براســاس دستور 

دولت در حال پیش رفت روز افزون است.

بــود در آینــده  همــه اقدام هــا به صــورت الکترونیــک 
انجام شود.

محمد مهــدی ناصحی مدیرعامل ســازمان بیمه 
ســالمت ایران نیــز در همیــن رابطه گفت: در شــرایط 
شیوع و همه گیری بیماری ها، نظام های بیمه سالمت 
نقــش مهمــی در ایجــاد شــرایط ارائه خدمــات بهینه 
بــر عهــده دارند و اگــر بســترهای الکترونیــک در نظام  
ســالمت پی ریــزی شــده و ارجــاع بیمــاران بــه نقطــه 
مطلوب رســیده باشــد تا حد زیــادی بیماران از مســیر 

درست به سمت مراکز درمانی هدایت می شوند.
وی بیــان کــرد: نظام ارجاع و پزشــک خانــواده یک 
نظام مترقی برای خدمات سالمت محسوب می شود 
و در بســیاری از کشــورها تجربــه شــده و در حــال اجــرا 
است. بر این اساس، همه افراد جامعه و بیمه شدگان 
تحت پوشــش پزشــکان خانواده قرار گرفته و خدمات 
مراقبت هــای عمومــی مربوط به خدمات ســطح اول 
ســالمت و خدمات ســرپایی را با مراجعه به پزشــکان 
خانــواده دریافــت می کنند. این پزشــکان در کنار افراد 
هســتند تا به ارتقای ســالمتی خانواده ها کمک کرده و 
از بیمار شــدن آنها پیشــگیری کنند. خدمات پزشــکان 
خانواده در بیش از ۶۰ کشور در حال ارائه است. در کشور 
ما نیز از ســال ۱۳۸۴ در جمعیت روســتایی و عشــایر و 
شــهرهای زیر ۲۰ هــزار نفر جمعیت اجرا شــده و در دو 
اســتان مازنــدران و فــارس برای جمعیت شــهری نیز 
اجرا شــده است. در این دو استان نیز مشاهده می شود 
که شــاخص های ســالمت وضعیــت بهتــری دارد. در 







مدیــر عامــل در تشــریح عملکــرد ایــن بانــک بــا 
بیــان ایــن که بانــک توســعه تعــاون و خدماتــی که به 
تعاون گران و عمــوم آحاد جامعه ارائــه می کند، یکی 
از برکات و دســتاوردهای مهم نظام و انقالب اسالمی 
اســت، گفــت: بانــک توســعه تعــاون به عنــوان تنهــا 
بانــک تخصصی بخش تعاون با پیشــینه ای ۲۰ ســاله 
در قالــب صندوق تعاون ســابق کشــور از ســال ۱۳۸۸ 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. ایجــاد اشــتغال، 
توســعه کســب و کار و کارآفرینــی با تمرکز بــر ظرفیت 
تعــاون کشــور از جملــه رســالت های اصلــی بانــک 
توســعه تعاون به عنوان جوان ترین بانک دولتی کشور 

به شــمار می آیــد. این بانک طــی یازده ســال فعالیت 
خــود بــه طیــف وســیعی از متقاضیــان کــه در مناطق 
می کننــد،  فعالیــت  کوچــک  شــهرهای  و  روســتایی 
خدمت رســانی کــرده و بــا تمرکــز بــر ظرفیــت تعاون 
کشــور عهــده دار عاملیــت طرح هــای بــزرگ ملــی از 
قبیل رونق تولید، اشتغال فراگیر، بند الف تبصره ۱۸و 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری بوده است. در حال 
حاضر ایــن بانک با بیــش از ۴۵۰۰ نفر نیروی انســانی 
متخصص در ۴۴۸ باجه و شــعبه در سراسر کشور حتی 
دورافتاده تریــن مناطــق، مشــغول ارائــه خدمــت بــه 

عموم مردم شریف کشور عزیزمان است.

مهدیان با اشــاره بــه اینکه ابالغیه اصــل ۴۴ و تأکید 
مقام معظــم رهبری بر توســعه فعالیت های تعاونی 
و ارتقــای ســهم ایــن بخــش کلیــدی از اقتصــاد کشــور 
رویکــردی اســت که با تشــکیل بانــک توســعه تعاون و 
توســعه فعالیت هــای آن، گامــی اساســی در اجرایــی 
کردن این سیاســت برداشــته شده اســت، افزود: بانک 
توســعه تعاون بانکی جوان و توسعه ای است که امروز 
و تنها بعد از گذشــت ۱۱سال از عمر پر خیر و برکت خود 
و بــا تــالش همــه کارکنــان و مدیــران، مشــتری محور و 
اخالق مدار با مشارکت در طرح های اشتغالزا و فراگیر 
ملــی از جایگاهــی ارزشــمند در سیســتم بانکی کشــور 

مدیرعامل بانک توســعه تعــاون با بیان بخشــی از فعالیت های بانک توســعه تعــاون در نظام 
اقتصــادی و بانکی کشــور گفــت: پرداخت بیــش از ٦۳ هــزار میلیارد تومــان تســهیالت از ابتدای 
تأســیس تاکنون از ســوی این بانک به بخش هــای مختلف اقتصــادی و حضور مؤثــر در طرح ها و 
فعالیت های ملی به خوبی نقش اثرگذار این بانک را در اکوسیستم مالی و اقتصادی کشور با توجه 

به سهم و منابع آن در نظام بانکی برجسته می کند.

مهدیان با اشاره به خدمات و فعالیت های اثرگذار در بخش های مختلف اقتصادی:



برخوردار شده است.
وی ضمــن تصریح بــر این نکته که رونق بخشــی به 
فعالیت هــای تعاونــی و تأمین مالــی طرح های حوزه 
تعــاون اصلی ترین مأموریت بانک توســعه تعاون در 
کشور اســت، گفت: ارائه خدمات و پرداخت تسهیالت 
اعتبــاری ارزان قیمــت و کارگشــا در قالــب عاملیــت 
طرح های ملی اشــتغال پایــدار فراگیر، طرح اشــتغال 
پایــدار روســتایی و عشــایری، خریــد تضمینــی گندم و 
نیــز تخصیــص ۷۰ درصد تســهیالت اعتبــاری مطابق 
اساســنامه بــه متقاضیان بخــش تعــاون در بخش ها و 
زیربخشــه ای مختلــف اقتصــادی، بخشــی از عملکرد 
بانــک توســعه تعاون بــا رویکــرد مشــارکت در ارتقای 

تعاون و رونق تعاونی ها در کشور بوده است.
ایشــان همچنیــن ادامه داد: بانک توســعه تعاون 
به عنــوان بــازوی اجرایــی توانمنــد دولــت در ارائــه 
تســهیالت حمایتــی به عمــوم بخش ها نیــز عملکرد 
قابل توجهی داشته اســت، به طوری که مجموع رقم 
تســهیالت اعطایی بانک در بخش تسهیالت تکلیفی 
و حمایتــی تنها از ابتدای ســال ۱۳۹۵ تا پایان دی ماه 
ســال جاری به رقمی بالــغ بــر ۳٫۸۰۶ میلیارد تومان 

رسیده است.

ë نقش آفرینی مؤثر بانک توسعه تعاون 
در طرح های ملی و توسعه ای

مهدیــان در بخــش دیگــری از ایــن گفــت و گــو بــه 
نقش آفرینی مؤثر بانک توســعه تعــاون در طرح های 
بزرگ ملی و توســعه ای اشــاره کرده و افــزود: در طرح 
بــزرگ ایجــاد اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری، 
بانــک توســعه تعــاون از ابتــدای ایــن طــرح تــا پایــان 
دی مــاه بــا پرداخــت بیــش از ۲۵۰۰۰ فقره تســهیالت 
اشــتغال پایــدار و روســتایی کــه ایــن تعــداد، معــادل 
پرداخــت بیــش از ۲۴۵۰ میلیــارد تومــان تســهیالت 
می باشــد، نقش مهمــی در این طرح مؤثــر ملی برای 
رونق اشــتغال در سراسر کشــور ایفا کرده که پیش بینی 
می شــود تســهیالت تخصیــص یافتــه از ســوی بانــک 
توســعه تعاون منجر به ایجاد بیش از ۴۹٫۲۰۰ فرصت 
اشتغال در سطح کشور و خصوصًا در مناطق روستایی 

و عشایری کم برخوردار باشد. 
وی همچنیــن به ســایر فعالیت هــای اعتباری مهم 
و ملی بانک توســعه تعاون نیز اشــاره ای کوتاه داشــته 
و می گویــد: بانک توســعه تعاون با مشــارکت در طرح 
انتقــال آب از خلیج فارس به مبلــغ ۱۰۰ میلیارد تومان 
در قالــب تســهیالت ســندیکایی بــه همــراه بانک های 

تجارت، کشاورزی و ملی حضور داشته است.
ایــن مقــام مســؤول ادامــه داد: بــه عــالوه تاکنــون 
مجموعــاً بالــغ بــر۲۴۴۲ میلیــارد تومــان تســهیالت از 
محل بنــد الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشــور از ســوی 
بانک توســعه تعاون پرداخت شــده اســت. همچنین 
اخــذ عاملیت واگذاری اســناد خزانه اســالمی از وزارت 
امور اقتصــاد و دارایی به مبلغ ۳۴ هــزار میلیارد تومان 
توســط بانک توســعه تعــاون در جهت ارائــه خدمات 
مطلوب تر به پیمانکاران و دستگاه های اجرایی سراسر 
کشــور از دیگــر اثــرات و خدمات ایــن بانک بــه فعالین 

اقتصادی در کشور بوده است.

ë تمهیدات بانک توسعه تعاون در راستای مقابله 
با تأثیرات منفی اقتصادی در دوران شیوع کرونا

مهدیــان همچنیــن در بخــش دیگری از گفــت و گو 
بــه حمایت هــای بانــک توســعه تعــاون از بخش های 
مختلف اقتصادی کشــور در دوران همه گیری ویروس 
کرونــا اشــاره نمــوده و افــزود: بانک توســعه تعــاون با 
درک شــرایط اقتصادی موجود و آسیب هایی که شیوع 
ویــروس کووید ۱۹ بــر فعالیت های اقتصادی در کشــور 
داشــته اســت، به منظور حمایت حداکثری از صاحبان 
کسب و کار و در راســتای مقابله با پیامدهای اقتصادی 
ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا، اقدام هــا و طرح هــای 
متعددی را به اجرا گذاشــته اســت. انعقــاد توافق نامه 
چهار جانبــه ای فی مابیــن بانک، وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی، صنــدوق کارآفرینی امیــد و صندوق 
پرداخــت  بابــت  تعــاون  ســرمایه گذاری  ضمانــت 
تســهیالت حمایتی ســرمایه در گــردش در مجموع به 
مبلــغ ۱۰۰ میلیارد تومان بــه تعاونی هــای تولید کننده 
بــا معرفــی  ویــروس کرونــا  بــا  محصــوالت مقابلــه 
وزارتخانــه متبــوع، تدویــن بســته اعتبــاری حمایــت 
از شــرکت های تولیــدی و خدماتــی به منظــور تأمیــن 
ســرمایه درگردش مــورد نیاز بابــت تأمین مــواد اولیه 
و پرداخــت حقوق و دســتمزد نیروی کار بــا اعتباری به 
مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومــان در قالب طرح جهش تولید، 
تدوین و اجرای بسته اعتباری حمایت از تولیدکنندگان 
کاال هــا و محصــوالت بهداشــتی مقابلــه با کرونــا در دو 
بخــش شــرکت های تعاونــی و اصنــاف و بنگاه هــای 
اقتصــادی و همچنیــن بخــش پزشــکان، پرســتاران و 
کادر درمانــی با اعتباری به مبلــغ ۳۰۰ میلیارد تومان از 
جمله اقدام های پیش بینی شــده بانک توسعه تعاون 
جهــت مقابله بــا پیامدهای اقتصادی ناشــی از شــیوع 

کرونا بوده است. 

وی افــزود: همچنین برای حمایت هرچه بیشــتر از 
فعالین اقتصادی در شــرایط حاضــر، ۴۸۰۰۰ فقره وام 
قرض الحســنه جمعــاً به مبلــغ ۵۲ میلیــارد تومان که 
سررســید اقســاط آنها در ماه های اسفند ســال ۱۳۹۸ و 
فروردین و اردیبهشــت ســال ۱۳۹۹ بوده اســت، امهال 
و بــه ســه ماه پــس از سررســید آن اضافه گردید و ســایر 
مشــتریانی کــه مصادیــق آن توســط دولــت محتــرم 

تعیین گردیده، براســاس رسته شــغل های اعالمی در 
حال انجام می باشد.

بــه گفتــه مهدیــان، عــالوه بــر ایــن، بانــک توســعه 
تعــاون در همراهــی بــا دولــت محتــرم در حمایــت 
از اقشــار آســیب پذیر و عمــوم هموطنــان براســاس 
آخریــن آمــار تــا پایــان دی مــاه بالــغ بــر۴۸۰ میلیــارد 
ریال تســهیالت۱۰ میلیون ریالی به سرپرســتان خانوار 
یارانه بگیــر پرداخت کرده اســت و مبلغ ۸۵۴۰ میلیارد 
بــه  اعطایــی  تســهیالت  ۳۶۳ فقــره  درقالــب  ریــال 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط درســال ۱۳۹۹ از دیگــر 

اقدام های حمایتی بانک توسعه تعاون بوده است.
مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون بــا تأکیــد بــر 
رویکــرد بی بدیــل این بانک که همانا توســعه بخشــی 
در اقتصــاد کشــور و به خصــوص در بخــش تعاونــی 
اســت، گفــت: بانــک توســعه تعــاون افتخــار دارد که 
به عنــوان تنهــا بانــک تخصصــی  توســعه ای بخــش 
تعاون کشــور عهــده دار ارائــه تســهیالت ارزان قیمت 
و کارگشــا بــه طیفــی گســترده از هموطنــان تعاونگــر و 
مؤثــر در فعالیت های اقتصادی کشــور اســت، مزیتی 
کــه شــخصیت حقوقی ممتــاز و بلکــه بی بدیلــی را به 
ایــن نهــاد مردمی برخاســته از اصول مترقــی ۴۳ و ۴۴ 
قانون اساسی ایران اســالمی داده است. بانک توسعه 
تعــاون به عنــوان یــک بانک توســعه ای در پــی تحقق 
ســودآوری تجاری نیســت و ضرورت دارد تا براســاس 
اهــداف اولیــه ضمــن تحقق ســرمایه مــورد نیــاز، این 
بانــک از منابــع مردمــی و گرانقیمــت بیــش از پیــش 
بی نیاز شود تا به صورت هرچه مؤثرتر به اهداف عالیه 
کــه همانــا خدمت بــه رونق بخــش تعاون و گســترش 
فعالیت های مؤثر اقتصادی در کشور است، نائل آید.

مهدیان گفــت: در پایان باید مجدداً تصریح نمایم 
کــه بانک توســعه تعــاون با وجــود نقش و مســؤولیت 

مهمی که برای خود در حمایت از تشــکل های تعاونی 
فعــال در بخشــهای مختلــف اقتصــادی قائل اســت و 
در جهــت گســترش بخش های زیــر بنایــی اقتصاد نیز 
باهدف تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت 
و ریشه کنی فقر، حل معضل اشتغال و بیکاری با تمام 
تــوان و البته بــا تکیه بر کلیــه امکانات عملیــات بانکی 

همراه با تجاربی که در اختیار دارد گام بر می دارد.



زیان دیده در این کسب و کار انجام دهیم.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد با اشــاره به 
حمایت هــای صندوق از فعاالن حــوزه فرهنگ و هنر و 
کســب و کارهای آســیب دیده در این حوزه ناشی شیوع 
ویروس کرونا گفت: فعالیت های فرهنگی و هنری هم 
مانند خانه های تئاتر ، ســینما و.. . به دلیل تعطیلی ها، 
متوقــف اکران هــا و فعالیت ها با آســیب جــدی مواجه 
شــدند که صندوق، حمایت از این کســب و کارها را هم 
در دستور کار قرار داد و اولین اقدام ما استمهال اقساط 
تســهیالتی بود که افــراد حاضر در این کســب و کارها از 

صندوق دریافت کرده بودند.
نورالــه زاده تأکید کــرد: تاکنون ۱۰۰۰ میلیــارد تومان 
تأخیــر در وصــول اقســاط تســهیالت داشــتیم. مــا هم 
به عنــوان جزئی از ایــن جامعه در کنار مردم هســتیم و 
باید تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا را تحمل کنیم 
و بــا جامعه مخاطــب خودمــان همراهــی و هم نوایی 

داشته باشیم تا از این گذار بتوان عبور کرد.
وی با اشــاره به حمایت صنــدوق کارآفرینی امید از 
کارگاه هــا و خــط تولید اقــالم بهداشــتی و ضدکرونایی 
از ابتــدای امســال تاکنــون بیان داشــت: به افــرادی که 
پیــش از این در بحث تولید اقالم بهداشــتی از صندوق 
کارآفرینــی امیــد تســهیالت دریافت کــرده بودند خط 
اعتباری ۲۳ میلیــارد تومانی به این واحدها اختصاص 
دادیم تا بتوانند حجم تولیدات خود را در دوران شیوع 

کرونا افزایش دهند.
افــزود:  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
همچنین خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی با مشارکت 
بانک تعاون بــه تعاونی هایی که در بحــث تولید اقالم 
بهداشــتی فعــال بودنــد اختصــاص دادیم تــا بتوانند 

تولید محصوالت خود را افزایش دهند.
نورالــه زاده گفت: هرچنــد که برای مقابله با شــیوع 
ویــروس کرونــا بــه ایــن وســعت آمادگــی نداشــتیم، 
امــا بــدون آنکــه وارداتــی از محصــوالت بهداشــتی 
انجــام شــود، بــا همــکاری بانک ها، بخــش خصوصی 
و تولیدکننــدگان در ایــن حوزه توانســتیم تولیــد انبوه از 
محصوالت بهداشــتی داشــته باشــیم و تمــام مردم را 

برای مقابله با این ویروس مجهز کنیم.
وی بــا اشــاره بــه کمک های ایــن صندوق به کســب 
و کارهــای فرهنگــی- هنــری بــه ویــژه در حــوزه چاپ و 
نشــر که در این مدت بــا رکود ناشــی از محدودیت های 
کرونایــی مواجــه بودند، اظهــار داشــت: فعالیت های 
فرهنگــی- هنری به ویژه در چاپ و نشــر آســیب جدی 
دیدند که با وزارت ارشاد مذاکراتی برای نحوه حمایت 
از کســب و کارهــای فعــال در این حــوزه داشــتیم و این 
افراد تحت پوشش ارائه تســهیالت قرض الحسنه قرار 
گرفتند تا با دریافت این تسهیالت ارزان قیمت بتوانند 

به فعالیت های خود بازگردند.
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید درباره ســقف 
خط اعتباری در نظر گرفته شده برای این کسب و کارها 
گفت: ۲۵۰ میلیارد تومــان خط اعتباری برای حمایت 

 سهم ۴۰ درصـدی صنـدوق در حمـایت از اشتغال روستایی
 تالش می کنیم تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا به مردم منتقل نشود

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید:

  مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امید اظهــار داشــت: از ابتدای ســال تاکنون 
۱۸٥۰ میلیارد تومان در قالــب ۸۱ هزار و ۲۲۸ فقره قرارداد تســهیالت پرداخت 
کردیــم که از این رقم ۱٤۸۱ میلیارد تومان بابت حمایت مالی از کســب و کارها 

بوده است.

اصغــر نورالــه زاده در نشســت خبــری امــروز بــا 
اشــاره به حمایــت صنــدوق کارآفرینی امید از کســب 
و کار آســیب دیده ناشــی از شــیوع ویروس کرونا اظهار 
داشــت: از ابتدای امسال با شیوع ویروس کرونا، کسب 
و کارهای زیــادی از جملــه بوم گردی ها، رســتوران ها، 
گلخانــه ای،  مجتمع هــای  راهــی،  بیــن  مجتمــع 
باشــگاه های ورزشــی و... آســیب دیدنــد کــه صندوق 
کارآفرینــی امید از همان ابتدا سیاســت حمایت از این 

کسب و کارهای زیان  دیده را پیش گرفت.
وی ادامــه داد: از ابتــدای امســال تاکنــون از ۱۲۵۰ 
و بوم گــردی، ۲۰۰  اقامتــگاه  باشــگاه ورزشــی، ۱۸۰۰ 
رســتوران و مجتمع رســتوران بین راهی و ۵۰۰ مجتمع 
گلخانــه ای را مــورد حمایــت مالــی قــرار دادیــم. ایــن 
مجموعه هــا بــا توجــه بــا کاهــش مســافرت ها و عــدم 
برگزاری مناسبت ها با آسیب جدی مواجه شده بودند 
که توانســتیم حمایت هایــی را از محل صندوق از افراد 



از فعــاالن حــوزه فرهنگ و هنــر در نظــر گرفته ایم که تا 
سقف ۶۰۰ میلیارد تومان قابل افزایش است.

نوراله زاده افــزود: همچنین ۲۰ میلیارد تومان برای 
حمایت از باشگاه های ورزشی اختصاص داده ایم.

مبنــی بــر اینکــه از ابتــدای ســال تاکنون چــه میزان 
تســهیالت به کســب و کارها اعم از آنهایی که در دوران 
کرونــا آســیب  هایی بــه آنهــا وارد شــد و اعم از کســب و 
کارهــای شــهری و روســتایی دادیــد، بیــان داشــت: از 
ابتــدای ســال تاکنــون ۱۸۵۰ میلیــارد تومــان در قالــب 
۸۱ هزار و ۲۲۸ فقره قرارداد تسهیالت پرداخت کردیم 
کــه از این رقم ۱۴۸۱ میلیارد تومان بابت حمایت مالی 

از کسب و کارها بوده است.
مدیرعامــل صندوق کارآفرینی امیــد تأکید کرد: در 
مقایســه با سال گذشــته هرچند ورود منابع به صندوق 
روند کاهشی داشــت، اما امسال نسبت به سال گذشته 
کاهشــی در پرداخــت تســهیالت نداشــتیم، چــرا کــه 
سیاســت ما ایــن بود کــه فشــاری را تحمل کنیــم تا این 
فشــار به مــردم منتقــل نشــود و بتوانیم همان ســطح 

حمایت مالی از کسب و کار را داشته باشیم.
دربــاره صــادرات و  ارزآوری محصــوالت کســب و 
کارهایی که از طریق صنــدوق کارآفرینی امید حمایت 
مالی شدند، گفت: برای اولین بار کسب و کارهایی که از 
طریق صندوق، حمایت مالی شدند در روزهای آینده 
در نمایشــگاه سوریه شــرکت خواهند کرد و محصوالت 
برتــر ایــن افــراد دارای کســب و کار صادراتــی را در این 

نمایشگاه عرضه و معرفی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ۵۰ تولیدکننده با حمایت صندوق 
کارآفرینــی امیــد در نمایشــگاه ســوریه حضــور پیــدا 
می کننــد، تصریح کرد: شــرکت تولیدکننــدگان برتر در 
نمایشــگاه های کشــورهای دیگــر را ادامــه می دهیم تا 
محصــوالت ایــن تولیدکننــدگان برتــر در ســطح دنیا و 

نمایشگاه های بین المللی عرضه و معرفی شود.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینی امید درباره ســهم 
صنــدوق کارآفرینی امید از ارائه تســهیالت برای ایجاد 
اشــتغال روســتایی گفــت: ســهم صنــدوق کارآفرینی 
امید برای ایجاد اشتغال روســتایی در مرحله پنجم به 
۴۰ درصد افزایش پیدا می کند و این به معنای افزایش 
نقــش صنــدوق در ایجــاد اشــتغال بــرای روســتاییان 
و جلوگیــری از مهاجــرت آنهــا بــه شــهرها و مهاجرت 

معکوس روستاییان می شود.
نورالــه زاده درباره تشــکیل صندوق چندشــعبه ای 
بیان داشــت: بــا مجوز بانــک مرکــزی به دنبــال ایجاد 
صندوق دیگری هســتیم تا فعالیت هــای بانکداری در 
ایــن صنــدوق متمرکز شــود و حمایت از کســب و کارها 

هم از طریق صندوق کارآفرینی امید پیش برود.
خدمــات  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی 
غیرحضــوری صنــدوق کارآفرینــی امید بــه مخاطبان 
و مردم گفــت: به دلیل محدودیت هــای بانک مرکزی 
اجــازه ارائــه خدمــات غیرحضــوری بــه ایــن شــکل را 
نداشــتیم، امــا پس از شــیوع ویــروس کرونــا و خطرات 

احتمالی آن با حضور فیزیکی مردم در بانک ها، بانک 
مرکزی با ارائه خدمات اینترنــت بانک و موبایل بانک 
موافقــت کــرد و امــروز بســیاری از خدمــات صنــدوق 
کارآفرینــی امیــد به صــورت غیرحضــوری و از طریــق 
اینترنت بانــک و موبایل بانک انجام می شــود و تقریباً 
تمــام خدمــات بــه غیــر از دریافــت وام کــه نیازمند به 
مراجعه حضوری و ارائه توضیحات از سوی متقاضیان 
است مابقی به سمت دیجیتالی شدن پیش رفته است 
و در حــال انعقاد قــرارداد با اپلیکیشــن آپ هســتیم تا 

خدمات غیرحضوری را افزایش دهیم.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد همچنین با 
اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره کارآفرینــی اجتماعی با 
عنــوان کارامیــد در ۲۹ بهمن ماه گفت: بــرای اولین بار 
اســت که در کنار جشــنواره هایی که در حوزه کارآفرینی 
برگزار می شــود، به دنبال برگزاری جشنواره کارآفرینی 
بــه فــردی هســتیم کــه شــرکت کنندگان و  منحصــر 
برگزیدگان این جشنواره از فعاالنی هستند به رفع یک 

معضل اجتماعی در کشور کمک کردند.
نورالــه زاده با بیــان اینکــه در کنــار وزارت کار، اولین 

جشــنواره کارآفرینــی اجتماعــی برگــزار خواهــد شــد، 
گفــت: صاحبــان کســب و کاری کــه بــه یــک فعالیــت 
اجتماعــی ورود کردندتــا بــا کارآفرینــی، بــه رفــع یــک 
معضــل اجتماعــی کمــک کننــد می تواننــد در ایــن 
جشــنواره شــرکت کنند. درواقع این جشــنواره مختص 
افرادی اســت که برای جامعــه ارزش اجتماعی ایجاد 
می کننــد. وی تأکیــد کــرد: هــدف مــا از برگــزاری ایــن 
جشــنواره و تقدیــر از برگزیدگان آن، معرفــی این افراد 
به جامعه اســت تا بتوانیم ســهم کارآفرینی اجتماعی 
را افزایــش دهیــم. همچنین بــه دنبال این هســتیم که 
ســایر کارآفرینان و مردم را برای ایجاد کارآفرینی و رفع 

آسیب های اجتماعی تشویق کنیم.
دربــاره  امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
کارآفرینانــی کــه می تواننــد در ایــن جشــنواره حضــور 
داشــته باشــند، بیــان داشــت: بــرای مثــال فــردی کــه 
برای افراد ســابقه دار فرصت شــغلی ایجــاد کرده یک 
کارآفرین اجتماعی اســت و می تواند در این جشــنواره 
حضور پیدا کند و هدف ما با معرفی این افراد، افزایش 
معیارهــای اخالقــی و معرفــی مــدل و نــوع کســب و 

کارهای جدید در حوزه های اجتماعی است.
نوراله زاده تأکید کرد: الزاماً قرار نیست کارآفرینانی 
کــه از صنــدوق کارآفرینــی امیــد تســهیالت حمایتــی 
دریافت کردند امکان حضور در این جشــنواره را داشته 
باشند. این جشنواره برای شرکت عموم آزاد است چرا 
که ما بــه دنبال آن هســتیم تا با بانکــداری اجتماعی از 
کارآفرینــان اجتماعــی حمایــت مالــی کنیم زیــرا  این 
مــدل از کســب و کارهــای اجتماعی که خیلی ســودآور 
نیســتند نمی تواننــد نظــر بانک های تجــاری را به خود 

جلب نمی کند.
در حمایت از صندوق کارآفرینی امید از کارآفرینان 
اجتماعــی و افــرادی کــه احتمــااًل دارای سوءســابقه 
هســتند، گفت: جــدا از اینکــه قراردادهایی با ســازمان 
زندان ها، بهزیستی و ســتاد مبارزه با مواد مخدر داریم 
تــا این افراد را تحت پوشــش حمایت مالــی قرار دهیم 
تا فرصت شــغلی بــرای آنها ایجاد شــود، تمام افرادی 
که در حوزه آسیب های اجتماعی برای کارآفرینی ورود 
می کننــد می توانند از تســهیالت حمایتی این صندوق 

بهره مند شوند.

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد ادامــه داد: 
اخیراً وارد مذاکره با خیر های اشــتغالزا شده ایم تا همه 
خیرهایــی که بــه حوزه هــای مددهــای اجتماعی ورود 
می کنند از جمله ایجاد فرصت شــغلی برای معلوالن 
یــا درمــان افــراد ناتــوان، تســهیالتی ارائــه دهیــم. از 
امتیازات ویژه این است که سقف تسهیالت را برای این 
مخاطبان برداشته ایم و تســهیالت ۱۵ میلیارد تومانی 

هم به آنها پرداخت کرده ایم.
نورالــه زاده افــزود: جشــنواره کارآفرینــی اجتماعی 
در ســه ســطح تســهیل گران، بنگاه هــای فعــال در این 
حوزه و سازمان های حامی کارآفرینی اجتماعی برگزار 
می شــود که برگزیدگان در هرکدام از این سطح ها خود 
به ســه ســطح زریــن، ســیمین و بلورین تقســیم بندی 

می شوند.
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۸۰ متقاضی حضــور در 
این جشــنواره اعالم آمادگــی کرده اند، گفــت: با تقدیر 
از برگزیــدگان بــه دنبــال ایــن هســتیم تــا بــرای ترویج 
کارآفرینــی اجتماعی و ترغیب افراد بــرای ورود به این 

حوزه ها گام های مؤثری برداریم.



رضا مسرور
مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 

کارکنان فوالد

مؤسســه صندوق حمایــت و بازنشســتگی کارکنان 
هــزار   ۸۷ حــدود  خدمتگــزار  دارد  افتخــار  فــوالد 
بازنشســته ای باشــد کــه ســال ها در معــادن و صنایــع 

معدنی کشور صادقانه تالش و خدمت نموده اند. 
بــا  مقایســه  در  فــوالد  بازنشســتگی  صنــدوق 
صندوق هــای بازنشســتگی در دنیــا و حتــی ایــران کــه 
بخــش عمــده ای از هزینه هــای خــود را از محــل حــق 
بیمــه و کســورات مشــارکین خــود تأمیــن می نماینــد 
وضعیت متفــاوت تــری دارد. چرا که ایــن صندوق در 
 حــال حاضــر جــذب مشــارک جدیــد نداشــته و حدود

 ۸۷ هــزار مســتمری بگیــر را تحــت پوشــش داشــته و 
در مقابــل، پنج هــزار نفــر بــه صنــدوق کســورات بیمه 

پرداخت می کنند.
ایــن موضــوع در کنــار برخــی مشــکالت ســاختاری 
دیگر موجب گردیده بود تا برخی خواســته های به حق 

بازنشستگان در ادوار مدیریتی گذشته محقق نشود. 
از بهمن ماه ســال گذشــته که با حکم وزیر محترم 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی عهده دار این مســؤولیت 
شــدم به همــراه همــه ارکان مجموعه تــالش کردیم 
تــا خواســته های اصلــی بازنشســتگان کــه پرداخــت 
مطالبات معــوق و اجرای همسان ســازی حقوق بود 
را محقــق نماییــم. در گام نخســت مطالبــات معوق 

بازنشســتگان کــه از ســال ۱۳۹۱ باقــی مانده بــود را با 
اخــذ مجوزهــای قانونــی و تأمین اعتبــار الزم از محل 
منابــع داخلــی پرداخــت نمودیــم. تــالش کردیم تا 
ســهم منابع داخلی حاصل از سود سرمایه گذاری ها 
در مجموعــه اعتبــارات صندوق رشــد قابــل توجهی 
داشــته باشد و ســپس با حمایت وزیر محترم تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و همراهــی دولــت خدمتگــزار 
امنــای محتــرم صنــدوق  اخــذ مجــوز هیــأت  بــا  و 
همسان ســازی و متناسب ســازی حقوق بازنشستگان 

را اجرا نمودیم.
از ســوی دیگر ارتقای خدمات رفاهی بازنشســتگان 
در دســتور کار قرار گرفت و با امضــای تفاهم نامه هایی 
خدمــات  ذی ربــط،  شــرکت های  و  ســازمان ها  بــا 
ارزان قیمــت گردشــگری و کارت اعتبــاری خریــد کاال و 

خدمات به این عزیزان ارائه شد.
شــرکت های  در  شــفافیت  ایجــاد  به منظــور 
زیر مجموعــه و افزایــش بــازده دارایی هــا برنامــه ورود 
شرکت ها به بازار ســرمایه در دستور کار قرار گرفت و در 
مرحله اول پذیرش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از 

فرابورس اخذ گردید.
همچنیــن صنــدوق توجــه ویــژه ای بــه تکمیــل و 
راه انــدازی طرح های توســعه ای داشــته و طرح عظیم 
گندله ســازی ســه چاهــون در اوایــل مــاه آینده توســط 

ریاست محترم جمهوری افتتاح خواهد شد.
نکتــه حائــز اهمیت، توجــه همــه ارکان صندوق به 
اصل شــفافیت بوده و در این خصوص، ســامانه جامع 

شــفافیت بــا زیرســامانه های تولیــد، فــروش، منابــع 
انســانی، بودجه و ... برای شــرکت های زیرمجموعه به 

بهره برداری رسیده است.
اقــدام دیگر صندوق بــرای رفاه حال بازنشســتگان 
عزیــز، الکترونیکــی و غیــر حضــوری نمــودن خدمات 
مختلــف از جمله صدور گواهی کســر از حقوق و صدور 
دفترچه درمان برای بازنشســتگان است تا این عزیزان 
بــه ســهولت و در کمتریــن زمان ممکــن بــدون نیاز به 
مراجعــه حضوری خدمــات مورد نیازشــان را دریافت 
کننــد و برنامه ریــزی بــرای الکترونیکــی نمــودن یازده 
خدمت دیگر در ســه مــاه آینده در دســتور کار صندوق 

قرار گرفته است.
عــزم و اراده همــه مدیــران و کارکنــان صنــدوق بــر 
ایــن اســت کــه از فرصتــی کــه بــرای آنــان ایجاد شــده 
بــرای شــکوفایی صنــدوق و ارتقای ســطح خدمات به 

بازنشستگان محترم استفاده نمایند.
بــاور داریــم کــه می توانیــم بــا همدلــی و همــت 

مضاعف بر چالش های پیش رو غلبه کنیم. 
یقینــاً  خدمت بــه بازنشســتگان معزز اجــر اخروی 
دارد و می دانیــم دعــای خیــر این عزیزان بدرقــه راه ما 

است.
آنچــه از نظــر شــما مخاطبــان ارجمنــد می گــذرد 
شمه ای از دســتاوردها و خدمات صندوق بازنشستگی 
فوالد در یک ســال اخیر اســت و امید اســت کــه مقبول 
مخاطبــان عزیــز خصوصــاً بازنشســتگان عزیــز فــوالد 

باشد. انشااهللا



 مؤسســه صندوق حمایت و بازنشســتگی کارکنان فوالد دارای بیش از چهار دهــه فعالیت بوده و حدود ۸۷ 
هزار بازنشســته را تحت پوشــش دارد. این مؤسســه براســاس قانون بودجه ســال ۱۳۹۱ و با تصویب مجلس 

شورای اسالمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد.

ë افزایش حقوق بازنشستگان

ë ۹۹ افزایش حقوق بازنشستگان در سال

ë اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

ë  پرداخــت مطالبــات معوقــه افزایــش حقوق

سنوات گذشته

شناســایی منابــع مالــی مطالبــات معوقــه 

۸ ساله بازنشستگان به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال

 شناســایی دقیق مطالبات و صدور اطالعیه 

مربوط به آیتم های مؤثر در میزان حقوق از ســال 

۱۳۹۱الی ۱۳۹۹ 

باتوجه به تغییرات وضعیت حقوق بگیران 

و فوت مشــمولین دریافت مطالبات، برای اولین 

بار مطالبات براســاس ســهم االرث و حق قانونی 

هر یک از افراد شناسایی و پرداخت شده است

 بــرون ســپاری درمــان گروهــی بیمه شــدگان 

تحت پوشش مؤسسه

تمدید قرارداد درمان گروهی 

پیگیــری جهــت افزایش مراکــز درمانی طرف 

قــرارداد شــرکت بیمــه گــر از ۱۹۶۰مرکــز در ســال 

۱۳۹۸ به ۲۶۸۰مرکز در سال ۱۳۹۹

ë اقدام های رفاهی

انعقاد قرار داد عمر وحادثه گروهی

قرار داد کارت اعتباری بیمه ملت 

تخصیــص همه ماهــه وام ضروری بــه میزان 

۴۰میلیارد ریال

ë اجرای طرح سراسری تکریم بازنشستگان

عیادت از بازنشستگان بیمار

ویــژه  فرهنگی-ورزشــی  مســابقات  اجــرای 

بازنشستگان

تکریم بانوان، پزشکان و پرستاران بازنشسته

تکریم همسران شهدای بازنشسته

ë  اجــرای طــرح آموزش هــای مقابله بــا بیماری

کرونا

ویــژه  آموزشــی  ویدئوهــای  نشــر  و  تولیــد 

سالمندان جهت آشــنایی با راهکارهای مقابله با 

بیماری کرونا

اجرای مســابقات آموزشــی حوزٔه سالمت (با 

تأکید بر بیماری کرونا) ویژه بازنشستگان

و  رفــاه  بازنشســتگان،  رضایت منــدی  حــوزه  در 

بهبود معیشت، امور بیمه ای



اجــرای طــرح همسان ســازی و متناسب ســازی   

حقوق بازنشســتگان محتــرم با هــدف افزایش حقوق 

بازنشستگانی که از سطح حقوقی پایین تری برخوردار 

می باشند.

(صدور احکام جدید با اعمال طرح همسان ســازی 

و متناسب سازی و پرداخت آن از آبان ماه سال جاری)

 افزایش حق امتیــاز عائله مندی بازنشســتگان به 

میزان ۵۰ درصد از ابتدای سال جاری

 ایجــاد نظم و ثبــات در تأمیــن و پرداخت حقوق و 

مزایای بازنشستگان بدون تأخیر 

بازنشســتگان  معوقــات  و  مطالبــات  پرداخــت   

مربوط به سال ۱۳۹۱از مرداد ماه سال جاری

 افزایــش تعــداد مراکــز درمانــی طرف قــرارداد از 

۳۸۰ مرکز در ســال ۱۳۹۶ به ۲۰۰۰ مرکز در ســال ۱۳۹۸ 

از طریق برون سپاری به شرکت بیمه گر

کاهــش زمــان پرداخــت هزینه های درمانــی از ۹۰ 

روز به کمتر از ۱۵ روز

 انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان 

محترم 

 تجهیــز و نوســازی درمانــگاه ابــن ســینا کرمــان 

به عنــوان مرکز اصلی ارائه خدمــات درمانی به بیش از 

نیمی از بیمه شدگان درمانی صندوق

 پرداخــت تســهیالت تــا ســقف ۴ میلیــون تومــان 

بــدون بهــره بــا اقســاط ۲۴ ماهــه بــه بازنشســتگان 

محترم(ماهانه تعداد ۱۴۰۰ نفر بازنشسته)

 اجــرای ســفرهای زیارتــی و تفریحــی ارزان قیمت 

برای بازنشستگان 

بــرای  رفاهــی  و  گردشــگری  فضــای  بهبــود   

بازنشســتگان محترم از طریق بازســازی هتــل گاجره و 

انعقاد تفاهم نامه با هتل اسپادانای کیش

 انعقــاد قــرارداد بیمــه عمر و حــوادث و همچنین 

بیمــه ســیل و آتش ســوزی منــازل برای تحت پوشــش 

قرار دادن بازنشستگان

 پرداخــت وام ازدواج بــه فرزنــدان بازنشســتگان 

 محتــرم تــا ســقف ۵ میلیــون تومــان (ماهانــه تعــداد

 ۲۵۰ نفر)

 ایجــاد شــبکه پاســخ گویی براســاس ســطح بندی 

مخاطبین اعم از بازنشسته، بیمه شده و کارکنان

 آمــاده نمــودن زیرســاخت جهــت ایجــاد شــبکه 

صدور دفترچه درمانی به صورت متمرکز

 اعطــای تســهیالت وام خریــد خــودرو بــه میــزان 

میلیــون   ۱٫۵ ســقف  تــا  خــودرو  مبلــغ  درصــد   ۶۰



انعقــاد  طریــق  از  محتــرم  بازنشســتگان  بــه  ریــال 

تفاهم نامــه بــا شــرکت های لیزینــگ ایران خــودرو و 

رایان سایپا(ثبت نام تعداد ۱۱۸ بازنشسته محترم)

بــه  ریالــی  میلیونــی   ۳۰ تســهیالت  اعطــای   

بازنشســتگان محتــرم از طریــق انعقــاد تفاهم نامه با 

صندوق کارآفرینی امید(قرعه کشی انجام و پرداخت 

طی دو دوره به تعداد ۲۶۶۶ نفر)

 انعقــاد تفاهم نامــه ارائــه خدمــات پاســخگویی 

تلفنی با صندوق بازنشستگی کشوری

 آغــاز تدویــن جزوه های آموزشــی جهــت کارکنان 

امور بازنشســتگی مناطق در راســتای طرح نیازســنجی 

آموزشی و استاندارد ســازی رفتاری در ارزیابی عملکرد 

کارکنان

 توســعه خدمات الکترونیکی بــرای جامعه هدف 

بازنشســتگان صندوق فــوالد (طراحی و ایجــاد تعداد 

۴ زیرســامانه ارائــه خدمــات غیرحضــوری مــورد نیــاز 

بازنشستگان)

 انعقــاد تفاهم نامــه همکاری فــی مابین صندوق 

بازنشســتگی فــوالد و کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی 

بــه  گردشــگری  و  رفاهــی  خدمــات  ارائــه  به منظــور 

بازنشستگان

در حوزه برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری ستاد صندوق

 تأســیس و راه انــدازی هلدینــگ ســرمایه گذاری 

صندوق فوالد با هــدف پذیرش در بورس اوراق بهادار 

و ایجاد شفافیت در سرمایه گذاری های صندوق

 اجــرای نظــام حاکمیــت شــرکتی در صنــدوق و 

شرکت های تابعه

 تدوین چشــم انداز، راهبردها و استراتژی صندوق 

فوالد و شرکت های تابعه در افق پنج ساله

 مراحــل نهایــی پذیــرش دو شــرکت بین المللــی 

فــوالد تجــارت داالهــو و ســنگ آهــن مرکزی ایــران در 

بورس 

 انتقــال ســهام شــرکت های ســنگ آهــن مرکــزی 

ایــران، معادن زغال ســنگ کرمان و معادن اســفندقه 

به شــرکت بین المللی فوالد تجارت داالهو در راســتای 

ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فوالد صندوق

 اصالح پرتفوی ســبد دارایی های صندوق (سهام 

بورســی، امــالک، ســپرده بانکــی، ســرمایه گذاری در 

شرکت های غیربورسی و اوراق بدهی)

 * تدویــن برنامه خــروج از بنگاهــداری صندوق در 

چارچوب سیاست های وزارت متبوع



از  حاصــل  ســود  ســهم  برابــری  ســه  افزایــش   

سرمایه گذاری ها در تأمین منابع بودجه در سال ۱۳۹۹ 

نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ از ۵ درصد به ۱۳ درصد 

  پرداخــت بدهی های ســنوات گذشــته صندوق به 

مبلــغ ۲,۰۰۰ میلیــارد تومان (سیســتم بانکــی به مبلغ 

۷۵۰ میلیــارد تومــان و شــرکت ســرمایه گذاری صــدر 

تأمین به مبلغ ۱,۲۵۰ میلیارد تومان)

داشــبورد  و  شــفافیت  جامــع  ســامانه  اســتقرار   

مدیریتی صندوق

  تدویــن گــزارش اکچوئــری منتهــی به پایان ســال 

۱۳۹۷ و تأیید سازمان حسابرسی 

  تهاتــر بدهی های صندوق و شــرکت های تابعه به 

مبلغ ۲,۶۴۴ میلیارد تومان در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

  اصــالح ســاختار ســازمانی صنــدوق بــا هــدف 

چابک ســازی از طریق کاهش سطوح مدیریتی، حذف 

موازی کاری، ادغام پست های سازمانی

  پیگیری هــای الزم جهــت حــل و فصــل و تعییــن 

تکلیف بدهــی و مطالبــات صندوق از ســازمان تأمین 

اجتماعی و شرکت ذوب آهن اصفهان

و  حقــوق  آیین نامــه  تطبیــق  ضوابــط  تنظیــم    

مزایای مدیــران عامل و اعضای موظــف هیأت مدیره 

شرکت های تابعه با تعیین ضرایب

معدنــی  محدوده هــای  در  اکتشــافات  توســعه    

در اختیــار شــرکت های تابعــه و احیــا، تمدیــد و صدور 

پروانه هــای اکتشــاف و بهره بــرداری (تمدیــد ۳ فقــره 

کرومیــت  معــادن  شــرکت  در  بهره بــرداری  پروانــه 

و  اکتشــاف  پروانه هــای  فقــره  و صــدور ۳  اســفندقه 

بهره برداری در شرکت معادن زغال سنگ کرمان)

  اصــالح ترکیب اعضای هیأت مدیره شــرکت های 

تابعــه با هــدف جایگزینــی افــراد باتجربــه و تجربیات 

مرتبــط به منظور حفــظ دارایی های صنــدوق و حقوق 

ذی نفعان

  پیگیری و انجام امور مربوط به خروج شرکت های 

تابعــه از شــمول مــاده ۱۴۱ اصالحیــه قانــون تجارت و 

تصمیم گیری درخصوص بقا یا انحالل آنها

در حوزه بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید

مجتمع فوالد خراسان

  احداث کارخانه MT۲٫۵ گندله ســازی با ســرمایه 

۵۰۰ میلیارد تومان و اشــتغال زایی مستقیم ۵۰۰ نفر با 

همکاری سایر سهامداران

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

  احــداث کارخانــه گندله ســازی ســه چاهــون بــا 

ظرفیت ۵ میلیون تن در سال با ۹۸/۶ درصد پیشرفت 

فیزیکی و اشــتغال زایی مســتقیم ۸۰۰ نفر (آغاز تولید 

آزمایشی محصول د ر تاریخ ۹۹/۸/۱۳)

  احــداث کارخانــه تولیــد کنســانتره بــا ظرفیــت 

۲ میلیون تن در سال (در دست انجام)

  آغــاز بهره بــرداری فــاز ۲ طــرح احــداث خطــوط 

راه آهــن بــه طــول km ۹٫۳ به منظور بارگیــری و تخلیه 

محصوالت

شرکت دخانیات ایران

  احــداث خــط جدیــد تولیــد ســیگار ســایز اســلیم 

و شــروع پــروژه بازســازی و تغییــر ســایز دو دســتگاه 

در  غیرفعــال  بســته بندی  و  ماشین سیگارت ســازی 

مجتمع تهران (در دست انجام)

  احــداث خــط جدیــد عمــل آوری دمــار (افزایش 

ظرفیت از ۹۰۰ به ۱۵۰۰ کیلوگرم در ســاعت) با سرمایه 

۶ میلیون یورو (خاتمه یافته)

  احــداث خــط تولیــد تنباکوی معســل بــا ظرفیت 

۵۰۰ تــن در ســال در مجتمــع اصفهــان بــا ســرمایه 

۳ میلیارد ریال (خاتمه یافته)

شرکت زغال سنگ پروده طبس

صــادرات  و  بین المللــی  بازارهــای  توســعه    

محصــوالت معدنــی شــرکت های تابعــه (صــادرات 

کنســانتره زغال ســنگ به میزان ۹۶،۰۰۰ تن و به ارزش 

۱۲ میلیون دالر برای اولین بار در کشور)

  بهینه ســازی و افزایــش راندمــان تولیــد کارخانــه 

زغال شویی (در دست انجام)

افزایــش  به منظــور  النگــوال  دوم  ســت  خریــد    

۵۰ درصــدی اســتخراج زغال ســنگ خــام (در دســت 

انجام)

شرکت معادن اسفندقه

  احــداث کارخانه تولید فروکروم برای ایجاد ارزش 

افــزوده به میزان حدود ۱۰ برابر و پرهیز از خام فروشــی 

(مشارکت با شرکت صنعتی معدنی گل گهر)

  راه انــدازی دو طــرح تولیــد کنســانتره از طریــق 

برون ســپاری در منطقــه ســیخوران و دهشــیخ جهــت 

اســتفاده از معادن کم عیار منطقه با مشــارکت بخش 

خصوصی (در دست انجام)

بریکتســازی  کارخانــه  احــداث  برنامه ریــزی    

کنســانتره جهت ایجاد ارزش افزوده و ســهولت حمل 

و نقل و صادرات

شرکت معادن زغال سنگ کرمان

  طرح آماده ســازی و اســتخراج معدن زغال سنگ 

آبنیل شمالی (گشایش معدن)

  راه اندازی و شــروع اســتخراج از اولین افق زیر تراز 

۲۴۰۰ متــر در معدن پابدانا بعد از ۱۵ ســال (در دســت 

انجام)

عملکرد مدیریت منابع انسانی

  تشــکیل کمیتــه انتصابــات با هــدف رعایت اصل 

شایسته ساالری در انتخاب مدیران

  تشــکیل کمیته های تخصصــی و به کار گیری افراد 

متخصص و باتجربه در کمیته ها

  فراهم شــدن مقدمــات اجرای طــرح طبقه بندی 

مشاغل

  ایجــاد بانــک اطالعاتــی بــرای ثبــت مشــخصات 

فرزنــدان فارغ التحصیل بازنشســتگان جهت معرفی 

فرصت های شغلی





محمد خضرایی منش 
مدیر سرمایه گذار ی و توسعه فناوری

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

متداول تریــن گونــه ایــن مناطق، انــواع مدل هــای مناطق 
آزاد اســت کــه اساســاً مناطــق گمرکــی جداشــده از ســرزمین 
اصلی هســتند. عالوه بر تخفیف حقــوق و تعرفه های گمرکی، 
مشــوق های مالــی، مقــررات مناســب کســب و کار، توجــه بــه 
تأمیــن زمیــن، مجوزهــا و پروانه هــا، قوانین کار، ساده ســازی و 
تســهیل فرآیندهای اداری نیز از دیگــر مزیت های این مناطق 
می باشد. تأمین زیرســاخت های توسعه یافته نیز یکی دیگر از 
ویژگی های مهم این مناطق می باشــد، خصوصاً در کشورهای 
در حال توســعه که ممکن اســت زیرســاخت های ضــروری در 
خارج از این مناطق ضعیف باشد. در انتهای سال ۲۰۱۸، حدود 
۵۴۰۰ منطقــه آزاد ویژه در کل جهــان در حال فعالیت بوده اند 
کــه بیــش از ۱۰۰۰ منطقه طــی بازه زمانــی ۲۰۱۴ تــا ۲۰۱۸ ایجاد 
شده اند.  بیش از ۵۰۰ منطقه نیز در حال ایجاد می باشند که طی 
ســال های نزدیک به بهره برداری خواهند رسید. به چند دلیل 
سیاستگذاران، این مناطق را به عنوان مؤثرترین اقدام حمایتی 

جهت توسعه سرمایه گذاری و صنعت در ذهن دارند: 
ë نخست؛ سهولت اجرای اصالحات تجاری 

در مناطق آزاد و ویژه
در کشــورهایی که اعمال اصالحات سراســری در کل کشــور 
مشــکل زا می باشد، مناطق آزاد و ویژه به عنوان گزینه عملیاتی 
و فاز پایلوت در این مســیر مــورد بهره برداری قــرار می گیرند. با 
ایــن وجود کشــورهای در حال توســعه کــه جذاب ســازی اقلیم 
ســرمایه گذاری را در دست دارند نیز به این گونه مناطق اعتماد 
می کنند. در شــرایطی که این کشــورها نتواننــد رتبه های رقابتی 
بهتر یا سرمایه گذاری خارجی مطلوب را کسب نمایند، مناطق 
آزاد و ویژه ممکن است همچنان به عنوان یک مکمل ضروری 
برای بسته ارتقای سرمایه گذاری و به عنوان نشانه ای از پیشرفت 

کشور در ایجاد یک فضای جذاب سرمایه گذاری شناخته شوند.
ë دوم؛ هزینه کم ایجاد مناطق آزاد و ویژه

 یکــی از دالیــل کلیدی ایجاد ایــن مناطق، کــم هزینه بودن 
آنهــا در مقایســه با تأمین زیرســاخت های صنعتی مشــابه در 

کل اقتصاد است. هزینه های ســرمایه ای برای توسعه مناطق 
آزاد و ویــژه (خصوصــاً مناطقــی که قطعــات زمیــن را به جای 
اراضــی آماده ســازی شــده و مدرن ارائــه می دهنــد)، اغلب به 
تأمیــن زیرســاخت ها و ایجاد شــبکه ارتباطی داخــل مرزهای 
منطقه محدود می شــود. هزینه های دیگر که عموماً به بخش 
خصوصــی به عنــوان توســعه دهنــده منطقــه بــرون ســپاری 
می شود، به تدریج و هم زمان با جذب سرمایه گذاران و توسعه 

قطعات بعدی صورت می پذیرد.
ë سوم؛ افزایش فشار رقابتی

ایــن مناطق، خصوصــاً مناطق پردازش صــادرات، به طور 
معمول جــاذب ســرمایه های پویا و جویــای کارآیی بیشــتر در 
کشــورهای رقیــب می باشــند. علی رغــم ظهور اشــکال جدید 
مناطق جهت بهره بــرداری از منابع طبیعی با هدف بازارهای 
داخلــی یــا توانمندی های نوآورانــه (به عنوان مثــال مناطق با 
فناوری پیشــرفته یــا مناطق ســبز)، بیشــتر مناطــق آزاد و ویژه 
اساســاً بخشی از بســته رقابتی ارتقای ســرمایه گذاری کشورها، 
همــراه با دیگر مشــوق های جذب ســرمایه گذاری می باشــند. 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در جهــان طــی دهــه اخیر 
تضعیــف شــده و خصوصــاً در حــوزه تولیــد طی ۵ ســال اخیر 
نســبت به دوره مشــابه قبلی کمتر نیز شده اســت. در پاسخ به 
بازار فشــرده ســرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی، وظیفه 
ی دولــت هاســت که همچنان بــه ارتقای جذابیت بســته های 

سرمایه گذاری خود ادامه دهند.
بنا به تجربه طوالنی و استفاده گسترده ازمناطق آزاد و ویژه، 
تحقیقات و مستندات زیادی درزمینه دالیل موفقیت و شکست 
این مناطق موجود می باشــد که شــامل ویژگی های اصلی این 
مناطق و تحلیل تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی 
و تأثیــرات توســعه ای آنهــا می باشــد. سیاســت های ایجــادی 
این مناطق بر ۳ بعد متمرکز می باشــد: (۱) تمرکز استراتژیک 
(۲) چارچــوب حاکمیتــی و نظارتــی (۳) طراحــی ارزش هــای 

پیشنهادی (یا بسته مزایای سرمایه گذاری).
ë :(۱) تمرکز استراتژیک

اقتصادهایی که با استفاده از این مناطق با موفقیت بیشتری 
به توسعه صنعتی سریع دست یافته اند، تأکید دارند که مناطق 
نه تنها یک ابزار ارتقای  ســرمایه گذاری بلکه قبل از هر چیز یک 

ابزار سیاست گذاری صنعتی هستند. اقتصادهای شرق و جنوب 
شــرق آســیا، مناطق متعــددی را به صورت متمرکــز بر صنایع 
خاص یا فعالیت های اقتصادی و اجزای زنجیره ارزش یک رده 
صنعــت خاص بــا موفقیت قابل توجــه تشــکیل داده اند که به 
عوامل مشــابه تولید، مهــارت ها، فن آوری هــا و پیوندهای بازار 
متکی هســتند. هم افزایی و به اشتراک گذاری منابع و هزینه ها، 
عامل مهمی در موفقیت خوشــه های ایجاد شده در آن مناطق 
می باشــند که ســهم قابل توجهی در توســعه اقتصادی ملی را 
بر عهده دارند. اغلب کشــورهای کمتر توسعه یافته که اخیراً به 
ایجــاد مناطــق آزاد و ویژه روی آورده انــد، رویکرد فعالیت های 
چندگانــه را دنبــال کرده انــد و تالشــی بــرای ترویــج حوزه های 
تخصصی یا خوشه های صنعتی ندارند و نقش مناطق را صرفاً 

به ابزارهای ارتقای سرمایه گذاری تقلیل می دهند.
ë :(۲) چارچوب حاکمیتی و نظارتی

مناطــق آزاد و ویــژه به عنــوان محدوده هایــی بــا روش 
حکمرانی جدا از سرزمین اصلی، لزوماً یک خدمت عمومی 
هســتند. فرآینــد توســعه، مالکیــت و مدیریت هریــک از این 
مناطــق می توانند عمومی، خصوصی، یا مشــارکت عمومی 
– خصوصی باشــند. توســعه دهنــدگان خصوصــی، معمواًل 
جهــت کاهــش هزینه هــای اولیــه و دسترســی بــه تخصــص 
بین المللــی در فرآیندهــای طراحــی، ســاخت و بازاریابــی 
به کارگرفته می شــوند. مدیریت و نظارت بر منطقه می تواند 
توســط انواع ذینفعان اعم از دولت (سطوح مختلف محلی، 
منطقــه ای یــا ملــی)، ســرمایه گــذاران و فعالیــن اقتصــادی 
منطقــه، انجمن های صنفــی و صنعتی، نماینــدگان جوامع 
محلی و یــا دیگر گروه هــای مرتبط صورت پذیــرد. مدل های 
مدیریتــی متعددی حتــی در یک کشــور یا ایالت وجــود دارد 
و انتخاب آنها بســته بــه اهداف و حوزه تمرکز اســتراتژیک هر 
منطقــه متفاوت خواهــد بود. چارچوب قانونــی برای مناطق 
آزاد و ویــژه (عموماً قانون یا مقررات ملــی) غالباً پارامترهای 

حاکمیتی و مدل های نهادی را تعیین می کند.
ë :(۳) ارزش های پیشنهادی

چارچوب های قانونی مناطق آزاد و ویژه، تقریبًا همیشــه 
بســته ای از مزایــا را بــرای ســرمایه گــذاران در آن منطقــه 
تعریف می کننــد، خصوصًا در مواردی نظیــر معافیت های 

تجربیات معتبر جهانی درخصوص مناطق آزاد و ویژه

کنفرانس توســعه و تجارت ســازمان ملل متحدد (UNCTAD) همه ساله 
گزارش هایی را با عنوان "گزارش ســرمایه گذاری جهانی" منتشر می نماید 
کــه این گزارش در ســال ۲۰۱۹ بر مناطق آزاد و ویژه جهــان به عنوان یکی از 
موفقتریــن ابزارهــای جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجــی تمرکز یافته 
اســت. مطابــق این گــزارش، مناطــق آزاد و ویژه، مناطــق معیــن و مرزبندی شــده جغرافیایی 
هســتنند که دولت ها، فعالیت های صنعتی مســتقر در آن مناطق را از طریق مشوق های مالی و 
نظارتی و تأمین زیرســاخت ها تسهیل می کنند که این ابزار به طور گسترده در اکثر اقتصادهای در 

حال توسعه و توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد.



گمرکــی، مالیــات و دیگر ضوابــط نظارتی ملــی. از آن جا که 
ایــن مناطق همه از مفهوم مناطق آزاد بهره مند می باشــند 
(آزاد از تعرفه هــا، مالیــات، تشــریفات زائــد)، مؤلفه هــای 
اصلی مشــوق های این مناطق بســیار مشــابه می باشند. در 
موارد متعدد، زیرســاخت های ســخت و نرم ایجاد شــده در 
اطراف ایــن مناطق، در دســترس بــودن مهارت های کافی، 
مراکــز تأمیــن مایحتــاج، تســهیل کســب و کار و خدمــات 
مشــترک، به عنــوان عوامــل مهم موفقیــت برای توســعه و 
تأثیر گذاری این مناطق شناخته شــده اند. این گونه حمایت 
ها، باعث پشتیبانی آسان تر از خوشه های فعال و حوزه های 

تخصصی در مناطق می گردند.
ë جمع بندی و  نتیجه گیری

در اقلیم کســب و کار و ســرمایه گذاری امروز، سیاســت 
گــذاران در سرتاســر جهان برای ایجاد مناطــق آزاد و  ویژه 
موفق بــا چالش هــای ســنتی فوق الذکــر روبه رو هســتند، 
عالوه بــر آن چالش های جدیدی همچون توســعه پایدار 
و متــوازن، انقالب صنعتی جدید و تغییــر الگوهای تولید 

بین المللی نیز اخیراً به وجود آمده اند.
تمایز  بین انواع مناطق آزاد و ویژه در جهان، امری پیچیده 

می باشد، با این حال عموم این مناطق از مفهوم مناطق آزاد 
تجاری منشعب می شوند که مشخصه ی اصلی آنها، مناطق 
گمرکــی تفکیک شــده از ســرزمین اصلــی می باشــد. مناطق 
آزاد عمومــاً در کنــار بندرهــا، فرودگاه هــا و کریدورهای مرزی 
جانمایی می گردند که بیشتر میزبان شرکت های ارائه دهنده 
خدمات انبارداری، لجســتیکی و حمل و نقل می باشــند. این 
مناطق با دسترسی آسان به بازارهای بین المللی، غالباً دارای 
پارک های صنعتی برای اســتقرار مشــاغل صنعتی هســتند. 
مناطق آزاد مســتقر در کشورهای توســعه یافته، بیشتر به این 
نــوع کارکرد نزدیــک می باشــند. کشــورهای در حال توســعه 
بیشــتر از مناطــق آزاد و ویــژه جهت جــذب ســرمایه گذاری و 
فعالیت های متنوع صنعتی اســتفاده می نمایند و بنابراین، 
مزایای گمرکی، مالی و نظارتی را برای همه مشــاغل مســتقر 
در ایــن محــدوده فراهــم می کننــد. به عنوان مثــال نواحی به 
وســعت یک استان در کشور چین اغلب شامل انواع مختلف 

از مناطق آزاد و  ویژه می باشند.
درصورتی که مناطق خاص صنعتــی و تجاری در جهان را 
از دو منظــر سیاســت های اقتصادی و چارچــوب قانونی مورد 
تحلیل و دســته بندی قرار دهیم، ماتریس زیر منتج می شود. 

کشورهای مختلف براســاس رویکردهای توسعه ای و ضوابط 
قانونــی، به ایجاد مناطق مختلف مطابــق ماتریس زیر اقدام 
می نمایند. مناطقی که بیشــترین تطبیق را با دیدگاه توســعه 
و همچنیــن دیدگاه سیاســت ســرمایه گذاری دارنــد، در نیمه 
پاییــن ماتریس معین گردیده اند که به عنوان بخشــی جدایی 
ناپذیــر از سیاســت های صنعتــی با هدف خوشــه بندی فعال 
ایجاد می شوند. اگرچه مناطق آزاد تجاری با تمرکز بر خدمات 
لجستیکی و انبارداری دارای اهمیت باالیی هستند، با این حال 
بیشــتر مناطــق فعلــی و آتــی در کشــورهای در حال توســعه، 
مناطــق آزاد یکپارچــه ای بــا هــدف جــذب ســرمایه گذاری در 
فعالیت های صنعتی می باشــند. بسیاری از مناطقی که رژیم 
نظارتــی مشــخصی ندارند بــا در نظر داشــتن اهداف شــفاف 
جهــت توســعه صنعتی ایجــاد می شــوند. مقام هــای دولتی 
خصوصاً در سطوح ملی، مؤسسات شبه عمومی و خصوصی، 
نوآوری هــای عظیمــی را در مفهــوم مناطــق آزاد و ویژه ایجاد 
نموده اند، به عنوان مثال مناطق تخصصی علوم، مراکز رشد 
اســتارتاپ ها، تحقیق و توســعه، بیوتکنولوژی، صنایع سبز و... 
کــه چنین مناطقی می توانند گزینه هــای معتبری برای بهبود 

عملکرد مناطق آزاد و  ویژه فعلی باشند. 



مناطــق آزاد ایــران در نقاطــی بــا موقعیــت ژئواکونومیک 
مطلوب، با امکان دسترسی به کریدورهای تجاری، و برمبنای 
مطالعــات آمایشــی جهــت فعال ســازی ظرفیت هــای ملی 
تعیین شــده اند. این درحالیســت که جانمایی این مناطق در 
نواحــی کمتر توســعه یافته و فاقــد زیرســاخت های صنعتی و 
تجاری، به وضوح نشــان از بهره برداری از این مناطق به عنوان 
ابزار توسعه منطقه ای دارد. از نگاه دیگر، اهداف قانونگذاران 
از ایجــاد مناطــق آزاد و ویــژه، بــه روشــنی در قوانیــن ایجــاد و 
اداره ایــن مناطق درج و نقش این مناطق در ســاختار توســعه 

اقتصادی کشور تبیین گردیده است. 
مطابــق مــاده ۱ قانون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجاری 
- صنعتــی جمهــوری اســالمی ایــران، اهــداف ایجــادی ایــن 
مناطق عبارتند از: " تســریع در انجام امــور زیربنایی، عمران و 
آبادانی، رشــد و توســعه اقتصادی، ســرمایه گذاری و افزایش 
درآمــد عمومی، ایجاد اشتغال ســالم و مولــد، تنظیم بازار کار 
و کاال، حضــور فعــال در بازارهای جهانی و منطقــه ای، تولید و 
صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی". 
همچنیــن در مــاده ۱ قانون مناطــق ویژه اقتصــادی نیز هدف 
از ایجــاد ایــن مناطــق، "پشــتیبانی از فعالیت هــای اقتصادی 
و برقــراری ارتبــاط تجــاری بین المللــی و تحــرک در اقتصــاد 
منطقــه ای و تولیــد و پــردازش کاال، انتقال فنــاوری، صادرات 
غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و 

انتقال کاال (ترانشیب)" برشمرده شده است.
همچنیــن در بند ۱۰ سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی، 
"حمایــت همه جانبــه  هدفمند از صــادرات کاالهــا و خدمات 
به تناســب ارزش افزوده و با خالــص ارزآوری مثبت از طریق: 
تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات 
تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق 
ســرمایه گذاری خارجــی بــرای صــادرات، برنامه ریــزی تولید 
ملــی متناســب بــا نیازهــای صادراتــی، شــکل دهی بازارهای 

جدید، و تنوع بخشــی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با 
کشورهای منطقه، استفاده از ســاز و کار مبادالت تهاتری برای 
تســهیل مبادالت درصورت نیــاز، ایجاد ثبات رویــه و مقررات 
در مــورد صــادرات بــا هــدف گســترش پایدار ســهم ایــران در 
بازارهای هدف" ابالغ گردیده اســت. مفاد این بند مبین لزوم 
توســعه اقدام های حمایتی و تسهیل مقررات جهت افزایش 

ســرمایه گذاری در حوزه تولیــد کاال و خدمات صــادرات محور 
و افزایــش تعامــالت با کشــورهای منطقــه می باشــد. این بند 
عماًل تأکیــد موکد بر اهــداف مصرح در قوانیــن ایجاد مناطق 
آزاد و ویــژه می باشــد کــه هوشــمندانه در راهبردهــای اصلــی 
تحقق اقتصاد مقاومتی لحاظ گردیده اســت. به عبارت دیگر، 
شــباهت بند ۱۰ سیاســت های کالن اقتصاد مقاومتی و قوانین 
مناطــق آزاد و ویــژه، نشــان از موفقیــت سیاســت های اعمال 
مشــوق و حمایت تســهیل گرانه به عنوان ابــزار تحقق اقتصاد 

مقاومتی دارد.
در  بند ۱۱ سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، نیز "توسعه 
حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال 
فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و 
خدمــات و تأمین نیازهای ضروری و منابــع مالی از خارج" نیز 
به عنوان سیاست های توســعه آتی این مناطق تبیین گردیده 
اســت. از ابتدای تشــکیل ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
مناطق آزاد و ویژه مجری پروژه های ابالغی توسط ستاد مذکور 
بوده انــد که این پروژه ها بر توســعه حوزه عمــل مناطق آزاد از 
طریق "توســعه فناوری و نوآوری"، "توســعه تولید"، "افزایش 
صــادرات کاال و خدمــات"، "افزایــش ســرمایه گذاری"  تمرکــز 
داشــته اند. به تأیید دبیرخانه ستاد، دستاوردها و اقدامات این 
مناطق در فرآیند اجرای پروژه ها و تحقق اهداف ابالغی، همه 
ســاله در درجات ممتــاز ارزیابــی گردیده و ســطح عملکردی 
شاخص های تعیین شــده، مطلوب ارزیابی شــده است که در 

ادامه به بیان عملکرد آماری این مناطق خواهیم پرداخت.
در نــگاه کلــی و جهت تعیین شــاخص های آمــاری ارزیابی 
این مناطق براساس اسناد باالدستی مذکور، معیارهای ارزیابی 
ایــن مناطق در ۵ عنوان زیر اســتخراج گردیده اند که در ادامه به 

بررسی عملکرد مناطق مطابق آن معیارها پرداخته می شود.
۱ امور زیربنایی عمران و آبادانی و تأمین زیرساخت ها:

ســازمان های مناطــق آزاد هفتگانــه، بــدون بهره مندی از 
بودجه عمومی دولت و به صورت خودگردان اداره می شــوند. 



طی ســال های ۹۲ تــا ۹۸ از محــل منابع داخلی ســازمان های 
پروژه هــای  تومــان در  آزاد حــدود ۶۳۰۰ میلیــارد  مناطــق 
عمرانــی و زیرســاختی هزینه گردیده که این عملکرد در ســال 
۱۳۹۸، نســبت ســال ۱۳۹۲، بیش از ۳ برابر رشــد داشته است. 
از آن بیــن می تــوان بــه ۲۰۰۰ میلیارد تومــان و ۳۱ میلیون یورو 
در حــوزه لجســتیک و صنعــت، ۱۹۰۰ میلیارد تومــان در حوزه 
عمــران شــهری و روســتایی، و ۱۶۶۰ میلیــارد تومــان در حوزه 
اجتماعی، گردشگری و سالمت اشاره نمود. برخی مهمترین 
پروژه های اجرا شــده از محل بودجه های داخلی سازمان های 
مناطق آزاد عبارتند از ســاخت فرودگاه هــای ماکو و هندورابی 
و توســعه فرودگاه های دیگر مناطق، ســاخت بندر کاســپین و 
پســکرانه به همراه توســعه بنادر و اســکله های دیگــر مناطق، 
ســاخت آزادراه ها و بزرگراه ها، ســاخت پایانه های صادراتی، 
ســاخت و تجهیز مراکز درمانی و بیمارســتان. زیرساخت های 
ایجــاد شــده در مناطــق ویــژه اقتصــادی، تمامــاً متمرکــز بــر 
فعالیت هــای تولیــدی و لجســتیکی می باشــند که بــا توجه به 
ماهیت خصوصی یا دولتی ســازمان مسؤول هر منطقه ویژه، 
هزینــه زیرســاخت های ایجاد شــده در آن مناطــق نیز از محل 

منابع داخلی سازمان های مسؤول تأمین گردیده است.
۲ رشد و توسعه اقتصادی با پشتیبانی

از فعالیت های اقتصادی:
و  بایــر  اراضــی  تبدیــل  در  مناطــق  ایــن  نقش آفرینــی 
غیرکاربــردی به هســته توســعه منطقــه، منتج بــه تبدیل این 
مناطق بــه هاب فعالیت هــای تولیدی و تجاری و گردشــگری 
گردیــده اســت که ایــن امــر در امنیــت اجتماعــی و اقتصادی 
ایجاد شــده توســط این مناطق به وضــوح خودنمایی می کند. 
در حال حاضــر حدود ۴۷۰۰۰ واحد صنفــی (صرفاً در مناطق 
آزاد) و حــدود ۲۰۰۰ واحــد خدمــات تخصصی (گردشــگری، 
مالــی و لجســتیکی) در مناطق آزاد و ویژه مســتقر می باشــند. 
فضای کسب و کار جاری در این مناطق، عماًل با محدوده های 
مجــاور قابل مقایســه نمی باشــد، به عنــوان مثال در دوســوی 
خلیــج چابهار، شــهر کنــارک و منطقــه آزاد چابهار از شــرایط 
کاماًل مشابهی برخوردار می باشند و تنها تفاوت این دو ناحیه، 
مشــوق ها و حمایت های قانونی از کســب و کارهای مستقر در 

منطقه آزاد چابهار است. 
۳ جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال فناوری:

ارزش ســرمایه گذاری داخلــی محقــق شــده در مناطق 
آزاد و ویژه طی ســال های ۱۳۹۲ تا انتهــای آذر ماه ۱۳۹۹، به 

حــدود ۱۰۸۰۰۰ میلیارد تومان (بخش ریالــی) بالغ گردیده 
اســت کــه عــالوه بــر آن ۲۸۵۰۰ میلیــون دالر نیــز بخــش 
ارزی ســرمایه گذاری داخلــی محقــق شــده در ایــن مناطق 
می باشــد. این در حالی اســت که بیش از ۵۵۰۰ میلیون دالر 
ســرمایه گذاری خارجی نیــز در این مناطــق محقق گردیده 
اســت. ســرمایه گذاری داخلی محقق شــده در مناطق آزاد 
و ویــژه در ســال ۱۳۹۳، حــدود ۶۸۰۰ میلیــارد تومــان بــوده 
است که این عملکرد در سال ۱۳۹۹ از ۲۰۰۰۰ میلیارد تومان 
فراتــر خواهد رفت که این رشــد حــدود ۳ برابــری عملکرد 
مناطق در موضوع تحقق ســرمایه گذاری داخلی را نســبت 
به سال ۱۳۹۲ نشــان می دهد که مبین موفقیت این مناطق 
در ایجاد اقلیم مناســب ســرمایه گذاری می باشد. با توسعه 

مراکز نــوآوری و فناوری، اســتقرار شــتاب دهنده ها و اعمال 
سیاســت های تشــویقی و حمایتــی، تــا کنون بیــش از ۶۸۳ 
واحــد فنــاور و نــوآور در مناطق جــذب گردیده اند. از ســوی 
دیگر تسلط و تخصص جوانان این مرز و بوم در فرآیندهای 
ســاخت و تولیــد در مناطــق ویــژه (خصوصاً منطقــه انرژی 
پــارس) نشــان از موفقیــت فرآیند هــای انتقال فنــاوری در 
ایــن مناطق دارد که عماًل بدون وابســتگی بــه متخصصین 
خارجی، فازهای توســعه ای فعالیت های صنعتی در حال 

تحقق می باشد.
۴ تولید و ایجاد اشتغال سالم و مولد:

تعداد واحدهــای تولیدی فعال در ایــن مناطق در انتهای 
ســال ۱۳۹۲، حــدود ۱۰۵۰ واحــد بوده اســت در حالیکــه امروز 
حــدود ۲۱۶۰ واحــد تولیــدی فعــال در ایــن مناطــق مســتقر 
برابــری واحدهای  می باشــد که بــه معنــی افزایش بیــش از ۲ 
تولیدی فعال در مناطق طی ۷ سال است. در این دولت بیش 
از ۱۸۰ هزار اشــتغال جدید در این مناطق ایجاد شــده اســت و 
مجموع اشــتغال این مناطق به بیش از ۵۱۲ هزار نفر افزایش 
یافته اســت. این عملکرد نشــان از رشــد ۱۵۰٪ اشتغال در این 

مناطق نسبت به سال ۱۳۹۲ دارد.
۵ حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای،

صادرات غیرنفتی و ترانزیت:
مجمــوع ارزش صــادرات غیــر نفتــی از مبدأ ایــن مناطق 
بــه خــارج کشــور از ســال ۱۳۹۲ تــا کنــون حــدود ۱۳۹ میلیارد 
دالر بــوده اســت. همچنیــن حــدود ۴۱ میلیــارد دالر نیازهای 
ســرزمین اصلی نیز از طریق تولیدات این مناطق تأمین شده 
و این مناطق عماًل به جایگزینی تولیدات خود، باعث کاهش 
واردات کشور از خارج شده اند. این در حالیست که کل واردات 
به محدوده این مناطق (اعــم از مایحتاج واحدهای تولیدی، 
کاالی همــراه مســافر، و کاالی مصرفــی جمعیــت ۱ میلیــون 
نفری این مناطق) طی این ســال ها مجموعاً ۴۷ میلیارد بوده 
اســت که این عملکرد نشــان از تراز مثبــت ۹۲ میلیارد دالری 

مناطق آزاد و ویژه در حوزه تجارت خارجی دارد. 
مناطــق آزاد و  ویــژه در جمهــوری اســالمی ایــران نیــز، در 
تطابــق با اهــداف منــدرج در قوانین ایجادی و سیاســت های 
کلی اقتصــاد مقاومتی، عملکرد کاماًل قابل قبولی داشــته اند 
کــه با تالش هــای فعالیــن اقتصادی ایــن مناطــق، روز به روز 
در خدمت تعالی هر چه بیشــتر ایران اســالمی، نقش آفرینی 

خواهند نمود.



جزیــره مرجانــی کیــش به عنــوان یکــی از زیباتریــن 
و توســعه یافته ترین نقــاط ایــران، همچــون نگینــی 
در منطقــه خلیج فــارس می درخشــد. ایــن منطقــه 
به عنــوان اولین منطقه آزاد کشــور بــا مزیتهایی نظیر 
طبیعــت زیبــا، محیــط زیســت پــاک و پراکســیژن، 
زیرســاخت های مناســب، امنیــت و آرامــش مثــال 
زدنــی، معافیــت مالیاتــی، موقعیــت اســتراتژیک و 
معافیــت اخــذ روادیــد بــرای ورود اتبــاع خارجی، به 
مکان کم نظیری برای ســرمایه گذاری، زیســت و سفر 

تبدیل شده است.
 در چشــم انداز و مأموریــت مناطــق آزاد بــر مبنــای 
سیاســتهای کالن و اســناد باالدســتی از جملــه ســند 
چشــم انداز، قوانیــن پنــج ســاله توســعه و راهبردهای 
کالن بــه تقویــت حوزه گردشــگری بــا محوریت بخش 

خصوصی، بهبود محیط کســب و کار، نقش آفرینی در 
ســطح منطقه، صادرات کاال و خدمــات دانش بنیان و 
پایگاهــی برای هم تراز ســازی اقتصاد ایــران با اقتصاد 

جهان اشاره شده است.
درزمینــه جــذاب گردشــگری کــه به عنــوان هویــت 
کیــش شــناخته می شــود، بــا ســاخت ترمینــال بزرگ 
مســافربری هوایــی، احــداث بانــد جدید، ســاماندهی 
و آزادســازی ســواحل و حمایــت از طرح هــای متنــوع 
تفریحــی و ســاخت ۶۰ هتــل جدیــد در کنــار ۵۲ هتــل 
کنونــی، پیش بینــی آینــده ای درخشــان دور از انتظــار 

نیست.
توجــه به اقتصاد دریا و اســتفاده از ظرفیت بی پایان 
ایــن منبــع خــدادادی و ســواحل جزیــره کیــش و نیــز 
انجام حمایت های حداکثری برای گردشــگری جزیره 



هندورابــی که به همراه فارور بــزرگ و کوچک به عنوان 
زیرمجموعه هــای کیــش هســتند، در کانــون توجــه و 

برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش بوده است.
در دنیــای پررقابــت امــروز، کــه دانایــی و اطالعات 
به مثابــه کاالیــی گران قیمــت ارزش گذاری می شــود، 
توجه بــه موضوع نــوآوری و فناوری و گســترش کمی و 
کیفی شــرکت های دانش بنیان مــورد توجه جدی قرار 
گرفته اســت. از همین رو به موازات توسعه گردشگری 
تفریحــی و ســالم در ایــن خاک پــاره بی تکــرار، رونــق 
کیــش بــرای تبدیل شــدن بــه یکــی از قطب هــای علم 
و دانــش بــا کمک بدنــه عظیم علمــی و دانشــگاهی و 
سایر دســتگاه ها وعوامل مرتبط با زیســت بوم نوآوری 

و فناوری  کلید خورده است.
در ۲ ســال اخیر با بهره گیــری از ظرفیت های بزرگ 

بــازار ســرمایه، تقویــت زیرســاخت های جزیــره کیش 
ســرعت بیشــتری یافته و زمینه تقویت بازارهای مالی 
و پولــی و انجــام اقدام هــا الزم بــرای راه انــدازی بورس 
بین الملــل ایران بــا محوریت کیــش در مراحل نهایی 

قرار دارد.
کیــش که پاره تــن ایران اســت، اکنون بــا ریل گذاری 
تازه، بــه افقی فراتــر از معیارهای ملــی و نقش آفرینی 
در حــوزه منطقه و تــراز جهانی نظــر دارد. امید می رود 
در ســایه لطــف باریتعالی، مســاعدت ملــی، همراهی 
همه افراد در بخشــهای دولتی و خصوصی و با دســتان 
فرزندان غیور این آب و خاک، بتوانیم با تداوم آبادانی 
و شــکوفایی این جزیــره، کیــش را به عنــوان منطقه ای 
پیشــرو و الگویی برای زیســت ســعادتمندانه در جهان 

مطرح کنیم. 



ســرمایه گذاری بلنــد مــدت در این جزیره زیبــا تعریف 
کرده ایــم که می توانــد در دوره های بعد مورد اســتفاده 
قرار گیرد. چنین اقدام هایی که مســتندات آن در اختیار 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته، می تواند 

منجر به رونق فراوان در مناطق آزاد کشور گردد. 
ë مزیت اصلی کیش در چه زمینه  هایی است؟

جزیــره زیبــای کیش بــا برخــورداری از جاذبه های 

در  جغرافیایــی  بی بدیــل  موقعیــت  و  طبیعــی 
گســتره آب هــای فیــروزه ای خلیج فــارس و داشــتن 
مهمتریــن  بــه  می توانــد  مناســب  زیرســاخت های 
فرصتــی  و  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران  مقصــد 
مناســب بــرای ســرمایه گذاری تبدیــل شــود. وجــود 
از  گردشــگری  زیرســاخت های  و  اقامتــی  امکانــات 
جملــه ۵۰ هتــل بــا بیــش از ۱۳ هــزار تخــت در جزیره 
کیش، عدم نیاز به دریافت روادید برای ســفر ایرانیان 
خــارج از کشــور و گردشــگران خارجی، برخــورداری از 
خطــوط پــروازی و حمــل و نقــل دریایی بیــن کیش با 
کشورهای حوزه خلیج فارس از مزیت ها ی اقتصادی 
و زیرســاخت های گردشــگری از جملــه گردشــگری 
ســالمت در جزیــره کیــش اســت. ذکــر این نکتــه الزم 
اســت که عالوه بر هتل های فعــال در جزیره، ۶۰ هتل 
جدیــد نیــز در دســت ســاخت و ۲ هتــل نیــز در حــال 
تعمیــر اســت کــه ظرفیت هــای اقامتــی جزیــره را در 
آینده به شــدت افزایش خواهد داد. همچنین ۹ پروژه 
مشــخص و مــدون بــرای ســرمایه گذاری در حــوزه 
ســالمت در بســته فرصت های ســرمایه گذاری کیش 
تعریف شــده اســت. درخصوص توســعه گردشگری 
ســالمت درپی نشســت هایی که بــا مســؤوالن مرتبط 
در وزارت بهداشــت داشــتیم تــالش شــده گام هــای 
جدی برای فعالیت ســرمایه گذاران حوزه گردشگری 

سالمت کشور درکیش برداشته شود.
حــوزه  در  آتــی  برنامه ریزی هــای  درخصــوص 
ســرمایه گذاری در جزیــره کیــش بایــد بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کــرد کــه بســته فرصت هــای ســرمایه گذاری به 
همــت متخصصــان حــوزه اقتصــادی مهیــا و از بیــن 
۶۲۰ طــرح و ایده مناســب برای جزیــره کیش ۵۴ طرح 

ســرمایهگذاری بلنــد مــدت در این جزیره زیبــا تعریف 
کردهایــم که میتوانــد در دورههای بعد مورد اســتفاده 
قرار گیرد. چنین اقدامهایی که مســتندات آن در اختیار 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته، میتواند 

منجر به رونقفراوان در مناطقآزاد کشور گردد. 
ëمزیت اصلی کیش در چه زمینه  هایی است؟

جزیــره زیبــای کیش بــا برخــورداری از جاذبههای 

در  جغرافیایــی  بیبدیــل  موقعیــت  و  طبیعــی 
و داشــتن گســتره آبهــای فیــروزهای خلیجفــارس
مهمتریــن  بــه  میتوانــد  مناســب  زیرســاختهای 
فرصتــی  و  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران  مقصــد 
شــود. وجــود  مناســب بــرای ســرمایهگذاری تبدیــل
از  گردشــگری  زیرســاختهای  و  اقامتــی  امکانــات 
۳ هتــل بــا بیــش از ۱۳ هــزار تخــت در جزیره  جملــه ۵۰
کیش، عدم نیاز به دریافت روادید برای ســفر ایرانیان 
خــارج از کشــور و گردشــگران خارجی، برخــورداری از 
خطــوط پــروازی و حمــل و نقــل دریایی بیــن کیش با 
کشورهای حوزه خلیجفارس از مزیتها ی اقتصادی 
و زیرســاختهای گردشــگری از جملــه گردشــگری 
الالســالمت در جزیــره کیــش اســت. ذکــر این نکتــه الزم 
در جزیره، ۶۰هتل اســت که عالوه بر هتلهای فعــال
جدیــد نیــز در دســت ســاخت و ۲ هتــل نیــز در حــال 
تعمیــر اســت کــه ظرفیتهــای اقامتــی جزیــره را در 
۹پروژه  خواهد داد. همچنین ۹آینده به شــدت افزایش
مشــخص و مــدون بــرای ســرمایهگذاری در حــوزه 
الالســالمت در بســته فرصتهای ســرمایهگذاری کیش 
توســعه گردشگری  تعریف شــده اســت. درخصوص
الالســالمت درپی نشســتهایی که بــا مســؤوالن مرتبط 
الالدر وزارت بهداشــت داشــتیم تــالش شــده گامهــای 
جدی برای فعالیت ســرمایه گذاران حوزه گردشگری 

سالمت کشور درکیش برداشته شود.
حــوزه  در  آتــی  برنامهریزیهــای  درخصــوص 
ســرمایهگذاری در جزیــره کیــش بایــد بــه ایــن نکتــه 
اشــاره کــرد کــه بســته فرصتهــای ســرمایهگذاری به 
همــت متخصصــان حــوزه اقتصــادی مهیــا و از بیــن 
۴ طــرح و ایده مناســب برای جزیــره کیش ۵۴ طرح  ۶۲۰

دو ســال و دو ماه پیش بود که مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش به غالمحســین مظفری 
سپرده شد. مردی با بیش از دو دهه ســابقه اجرایی و سرشار از عالقه برای تعالی مجموعه ها و 
بخش هایی که عهده دار مسؤولیتش شده است. کیش اما برای دکتر مظفری تجربه ای تازه و 
جذاب بوده اســت. چــرا که به تعبیر او، اینجــا خود یک ایران کوچک اســت که پذیرای همه 
فرهنگ ها و قومیت ها بوده و در عین حال دارای بستری بسیار مناسب برای رشد و توسعه متوازن و پایدار است.  در 
این مدت، با نگاهی متفاوت به توســعه، اقدام های اساســی و بنیادینی رخ داده است که شرح آن در یک گفت و گو 
نمی گنجد. اما جان کالم آنکه در مدت اخیر و در کارنامه به دست آمده، با بهره گیری از ظرفیت های عظیم در کیش، 
ایــن خطه زیبا وضعیت برخــورداری یافته و روح تازه ای در کالبد جزیره دمیده شــده اســت، از رونق گردشــگری و 
چشم انداز بسیار عالی آن تا تقویت جایگاه علمی و دانشی جزیره و توجه به تولیدات پاک و دارای فناوری باال.  کیش 
اکنون بیش از هر زمان دیگری، به نقطه ای اســتاندارد و تراز برای زیست ســاکنان کهن و کیشوندانش تبدیل شده و 
مسافران عزیز سراسر کشور نیز، خاطرات به یاد ماندنی تر از همیشه را از کیش در ذهن به خاطر می سپارند. کیش در 

واپسین روزهای قرن چهاردهم شمسی، سراسر شور و اشتیاق به ساختن است. این گفت و گو را بخوانید.

 در گفت و گو با دکتر غالمحسین مظفری رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد

ë  آقای دکتر، در آغاز گفت و گو از ظرفیت های موجود
در مناطق آزاد و شروع فعالیت تان در سازمان منطقه 

آزاد کیش برای مخاطبانمان بگویید.
در مناطــق آزاد، ظرفیت هــای بســیار خوبــی بــرای 
رشــد و شــکوفایی وجــود دارد کــه ایــن موضــوع در گرو 

شناسایی فرصت ها و شهامت ایجاد تغییرات است.
نظر به اینکه مناطق آزاد دارای ردیف بودجه نبوده 
و به صورت درآمد و هزینه اداره می شــوند، ما با در نظر 
گرفتــن اصــول پــاک دســتی، شــفافیت، مــردم داری، 
خدمت رسانی و حمایت از سرمایه گذاران توانمند کار 

را به پیش بردیم.
پــس از قبــول مســؤولیت در پســت مدیرعاملــی 
سازمان منطقه آزاد کیش، به این جمع بندی رسیدیم 
که با تداوم شیوه پیش رو، قادر به تحقق رویکرد بنیادی 
پیشــرفت و رشــد همه جانبــه نخواهیــم بــود و بایــد به 
سرعت به سمت کشف ظرفیت های تازه و به کارگیری 
آنهــا حرکت کنیم. بــرای نیل به مقاصد خود، شــورای 
تأمیــن منابــع مالــی را به صــورت هفتگــی بــا حضــور 
مدیران و کارشناســان برگزار کردیــم و همه ظرفیت ها 

را مورد توجه قرار دادیم.
در گام نخســت وقت زیادی را صرف رفع مشکالت 
مربوط به واگذاری های پیشــین کردیم و تقریباً - به جز 
یــک یا دو مــورد- به همه موضوعات و موارد رســیدگی 
کردیــم. اآلن تکلیــف تمــام طرح هــای نیمــه تمــام و 
بالتکلیف روشــن اســت. با صبر و حوصله، گره های در 
هم تنیده از هم باز شــد و سهم سازمان نیز احیا گردید. 
این اتفــاق ظرفیت های تــازه مالی را برای ســازمان به 

ارمغان آورد.
بــا بهبــود نســبی بنیــه ســازمان، شــهامت توســعه 
گســترده تر بــه دســت آمده اســت. بــا اصالح ســاختار 
شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه کیــش و انطبــاق بــا 
موازین ســازمان بورس و اوراق بهادار، توانستیم طرح 
بزرگی را که بیش از ۴ ســال راکد مانده بود، فعال کنیم. 
در ایــن زمینــه، بــا عرضــه اوراق صکــوک و نیــز منابــع 
درآمدی ســازمان، ترمینال بزرگ مسافربری هوایی را 
با خریــد تجهیزات خارجی مورد نیاز در مســیر تکمیل 
قــرار دهیم که امســال بــه بهره بــرداری خواهد رســید. 
ایــن ترمینال کــه ظرفیت جابه جایی ۶ میلیون مســافر 
را درســال دارد و از بهتریــن ترمینال های کشــور خواهد 
بود، تحولی در توســعه زیرســاخت ها به ویــژه در حوزه 

گردشگری است.
طــرح اجرایــی مهــم دیگــر، احــداث بندر و اســکله 
۳۵ هزارتنــی اســت کــه ظرفیــت تجــاری و ترانزیتــی 
ایــن جزیــره را افزایــش داده و از محــل خاکبــرداری و 
الیه برداری ها، یک جزیــره جدید در کنار کیش احداث 
می شــود کــه آن هم خــود در ردیــف دارایی هــا و ارزش 
افزوده هــا خواهد بود. طرح های شــهری متعددی هم 

تعریف و اجرا شده اند.
از توفیقــات به دســت آمــده  نمونه هــای دیگــری 
نظیــر تأســیس صندوق هــای ســرمایه گذاری "زمین و 
ســاختمان" و "امــالک و مســتغالت" و همچنیــن طرح 
عرضه ســهام کیش ایر، به ســرعت عمل و پیش دستی 
در اســتفاده از ظرفیت خــوب بازار ســرمایه برای کیش 
در حــال انجــام اســت. مــا طرح هــای متعــددی بــرای 



مطالعاتی به صورت دقیق دراین بســته تعریف شــده 
و به ســرمایه گذاران ارائه می شــود. ایــن طرح ها دارای 
توجیــه اقتصــادی اســت و دربــازه زمانی به ســوددهی 
می رسند. همچنین در این بسته مزیت ها ومشوق های 
ســرمایه گذاری درکیش مانند شرایط ویژه ارائه زمین و 
پروانه ساخت ونحوه بازپرداخت مطالبات سازمان به 

سرمایه گذاران درج شده است.
یکــی از نــکات مهــم دیگــر بــرای توجــه بــه هویــت 
بصــری جزیــره کیــش، برگــزاری مســابقه معمــاری 
بــرای طرح هــای جدیــد عمرانــی و گردشــگری در این 
جزیــره اســت. در واقــع با ایــن اقــدام عالوه بــر رعایت 
اســتانداردهای زیبایی شناســانه و خالقانه در ســاخت 
ســازه های جدیــد، زمینــه فعالیــت جوانــان طــراح و 
معمار هم در کشــور ایجاد می شــود. نخستین نمونه از 
این تصمیــم، برگزاری مســابقه معماری بــرای محور 
امیرکبیــر در کیــش اســت و ان شــا اهللا ایــن رونــد ادامه 

خواهد داشت.
ë اتصال کیش به بازار سرمایه از چه منظری مهم است؟

آســیب های مخرب غول نقدینگی بر کسی پوشیده 
نیســت. ســیالبی کــه درصــورت فقــدان برنامه ریــزی 
به هر ســو حرکــت نماید، جــز ویرانی و به هــم خوردن 
معــادالت اقتصادی، حاصلــی ندارد. ایــن تهدید اما، 
بــا تمهیداتی قابلیت تبدیل شــدن به فرصــت را دارد، 
هدایــت اصولــی بخشــی از آن بــه ابرپروژه های بخش 
حاکمیتــی و همچنیــن خصوصــی در مناطــق آزاد کــه 
بــا تأمیــن نقدینگی، عــالوه بر اتمــام پروژه هــای نیمه 
تمــام، فرصت هــای ســرمایه گذاری را بالفعــل کــرده 
و مناطــق آزاد را بــا رونــق روبــه رو خواهد ســاخت. این 
فرآینــد مؤلفه هایی چــون ســرمایه گذاری بلند مدت، 

شفاف و قابل نظارت را دارا است.
فرصت هــای  معرفــی  و  طراحــی  بــا  بنابرایــن 
ســرمایه گذاری در مناطــق آزاد از یــک ســو و معرفــی 
پروژه هــای نیمــه تمــام از ســوی دیگر، در گام نخســت 
نیازمنــد موردی بــرای ســرمایه گذاری هســتند تا برای 
بلند مدت بتوانند سرمایه گذاری مطمئن انجام دهند. 
در عیــن حال شــفافیت پــروژه مد نظر ســرمایه گذاری 

از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت تا ســرمایه گذاران 
بتواننــد در هــر زمانــی از رونــد ســرمایه گذاری، فرآیند 
آن، ارزش افزوده آن و... اطالع یابند. در همین راســتا، 
نظــارت مقامی مســتقل که وظایف قانونــی نظارت بر 
ســرمایه گذاری و رونــد آن دارد نیــز، موجــب اطمینان 
بخشــی ســرمایه گذار اســت و او را برای ســرمایه گذاری 

ترغیب می کند. 
ایــن فاکتورهــا، مشــخصات بازار ســرمایه اســت که 
در اقتصاد هــای پیشــرفته جهــان، بهترین مســیر برای 
ســرمایه گذاران به ویژه ســرمایه گــذاران غیر حرفه ای 
اســت. بازار ســرمایه با طراحــی ابزار هــای نوین تأمین 
مالــی، منابع اندک را جمع آوری و در قالبی اســتاندارد 
به ســمت تولیــد یا ارائــه خدمــات رهنمون می ســازد. 
بنابراین، این امکان وجود دارد تا ســرمایه گذاران با هر 
میزان دارایی، در این امر مشارکت و از بازدهی مناسبی 
برخــوردار شــوند. در عیــن حــال با وجــود بــازار ثانویه، 
ســرمایه گــذاران در هر زمانــی می تواننــد دارایی مالی 
خــود را بــه وجه نقــد تبدیل کننــد که این نقد شــوندگی 
سریع، آســان و بدون هزینه در هیچ بازار دیگری وجود 
نــدارد. ارائه صورت هــای مالی در مقاطــع و دوره های 
مشــخص، ایجاد ســایت اطالع رســانی خاص برای هر 
مورد ســرمایه گــذاری، حسابرســی صورت هــای مالی 
توســط حسابرسان معتمد و وجود ســایر ارکان هر نوع 
ابــزار مالی، نشــان از شــفافیت فرآیند ســرمایه گذاری 
دارد و ســرمایه پذیر را در مقابل ســرمایه گذار پاســخگو 
می داند. با این حســاب ســرمایه گذار در هر لحظه ای از 
شــرایط ســرمایه گذاری مطلع و می تواند در مورد روند 

سرمایه گذاری خود تصمیم گیری نماید.
این در حالی اســت که سازمان بورس و اوراق بهادار 

مطالعاتی بهصورت دقیق دراین بســته تعریف شــده 
و به ســرمایه گذاران ارائه میشــود. ایــن طرحها دارای 
توجیــه اقتصــادی اســت و دربــازه زمانی به ســوددهی 
میرسند. همچنین در این بسته مزیتها ومشوقهای 
ســرمایهگذاری درکیشمانند شرایط ویژه ارائه زمینو 
پروانه ساخت ونحوه بازپرداخت مطالبات سازمان به 

سرمایه گذاران درج شده است.
یکــی از نــکات مهــم دیگــر بــرای توجــه بــه هویــت 
بصــری جزیــره کیــش، برگــزاری مســابقه معمــاری 
بــرای طرحهــای جدیــد عمرانــی و گردشــگری در این 
جزیــره اســت. در واقــع با ایــن اقــدام عالوه بــر رعایت 
اســتانداردهای زیبایی شناســانه و خالقانه در ســاخت 
ســازههای جدیــد، زمینــه فعالیــت جوانــان طــراح و 
معمار هم در کشــور ایجاد میشــود. نخستین نمونه از 
این تصمیــم، برگزاری مســابقه معماری بــرای محور 
امیرکبیــر در کیــش اســت و ان شــا اهللا ایــن رونــد ادامه 

خواهد داشت.
ëاست؟ اتصال کیش به بازار سرمایه از چه منظری مهم

آســیبهای مخرب غول نقدینگی بر کسی پوشیده 
نیســت. ســیالبی کــه درصــورت فقــدان برنامهریــزی 
به هر ســو حرکــت نماید، جــز ویرانی و به هــم خوردن 
معــادالت اقتصادی، حاصلــی ندارد. ایــن تهدید اما، 
بــا تمهیداتی قابلیت تبدیل شــدن به فرصــت را دارد، 
هدایــت اصولــی بخشــی از آن بــه ابرپروژههای بخش 
حاکمیتــی و همچنیــن خصوصــی در مناطــق آزاد کــه 
الالبــا تأمیــن نقدینگی، عــالوه بر اتمــام پروژههــای نیمه 
تمــام، فرصتهــای ســرمایهگذاری را بالفعــل کــرده 
و مناطــقآزاد را بــا رونــق روبــهرو خواهد ســاخت. این
فرآینــد مؤلفههایی چــون ســرمایهگذاری بلند مدت، 

شفاف و قابل نظارت را دارا است.
فرصتهــای  معرفــی  و  طراحــی  بــا  بنابرایــن 
ســرمایهگذاری در مناطــق آزاد از یــک ســو و معرفــی 
پروژههــای نیمــه تمــام از ســوی دیگر، در گام نخســت 
نیازمنــد موردی بــرای ســرمایهگذاری هســتند تا برای 
بلند مدت بتوانند سرمایهگذاری مطمئن انجام دهند. 
در عیــن حال شــفافیت پــروژه مد نظر ســرمایهگذاری 

از اهمیــت ویــژهای برخوردار اســت تا ســرمایه گذاران
بتواننــد در هــر زمانــی از رونــد ســرمایهگذاری، فرآیند
آن، ارزش افزوده آن و... اطالع یابند. در همین راســتا،
نظــارت مقامی مســتقل که وظایف قانونــی نظارت بر
ســرمایهگذاری و رونــد آن دارد نیــز، موجــب اطمینان
بخشــی ســرمایهگذار اســت و او را برای ســرمایهگذاری

ترغیب میکند. 
ایــن فاکتورهــا، مشــخصات بازار ســرمایه اســت که
در اقتصادهــای پیشــرفته جهــان، بهترینمســیر برای
ســرمایه گذاران به ویژه ســرمایه گــذاران غیر حرفهای
هاســت. بازار ســرمایه با طراحــی ابزارهــای نوینتأمین
مالــی، منابع اندک را جمعآوری و در قالبی اســتاندارد
به ســمت تولیــد یا ارائــه خدمــات رهنمون میســازد.
بنابراین، این امکان وجود دارد تا ســرمایه گذاران با هر
میزان دارایی، در این امر مشارکت و از بازدهی مناسبی
برخــوردار شــوند. در عیــن حــال با وجــود بــازار ثانویه،
ســرمایه گــذاران در هر زمانــی میتواننــد دارایی مالی
خــود را بــه وجه نقــد تبدیل کننــد که این نقد شــوندگی
سریع، آســان و بدون هزینه در هیچ بازار دیگری وجود
نــدارد. ارائه صورتهــای مالی در مقاطــع و دورههای
مشــخص، ایجاد ســایت اطالعرســانی خاص برای هر
مورد ســرمایه گــذاری، حسابرســی صورتهــای مالی
توســط حسابرسان معتمد و وجود ســایر ارکان هر نوع
ابــزار مالی، نشــان از شــفافیت فرآیند ســرمایهگذاری
دارد و ســرمایهپذیر را در مقابل ســرمایهگذار پاســخگو
میداند. با این حســاب ســرمایهگذار در هر لحظهای از
شــرایط ســرمایهگذاری مطلع و میتواند در مورد روند

سرمایهگذاری خود تصمیم گیری نماید.
این در حالی اســت که سازمان بورس و اوراق بهادار



به عنــوان مقــام ناظر بــر بــازار ســرمایه، از مدرن ترین 
ابــزار نظارتی برای حفظ حقوق ســرمایه گذاران، برای 
اطمینان بخشــی به ســرمایه گذاران اســتفاده کرده و با 

دقت و هوشیاری حافظ منافع ایشان خواهد بود.
اتمــام به موقــع پروژه ها و بــا میزان ســرمایه گذاری 
قابــل قبــول، شــفافیت مالــی، خلــق ثــروت و بازدهی 
مناســب، کنتــرل نقدینگــی ســرگردان و هدایــت آن 
بــه ســمت تولیــد و خدمــات بــدون واســطه، از جملــه 
ویژگی هایــی اســت کــه از اتصــال مناطــق آزاد بــا بازار 
سرمایه حاصل می شــود که سازمان منطقه آزاد کیش 
بــا بهره منــدی از این ویژگی توانســته اســت با تشــکیل 
کمیته هــای فنی و برخــورداری از متخصصــان امر این 
اتصــال را برقــرار نماید. انتشــار اوراق صکوک از طریق 
بازار فرابورس ایران برای نخستین بار در تاریخ مناطق 
آزاد کشور و ایجاد صندوق زمین و ساختمان و طراحی 
ابزارهایــی از این دســت بــرای تأمین مالــی پروژه های 
کیــش از جمله دســتاورد های اتصــال بازار ســرمایه به 

مناطق آزاد است. 
ë  جنابعالی در دوران مدیریت تان بر موضوع توسعه

نوآوری تأکید و اهتمام فراوانی داشته اید. این موضوع 
از چه جهت حائز اهمیت است؟

واقعیــت آن اســت کــه اقتصــاد امــروز و در فضــای 
به شــدت رقابتی شــده، با روش های سنتی به موفقیت 
نمی رســد. یکــی از عناصــر مهم و اساســی در ســازوکار 
جدیــد، توجــه بــه عنصــر نــوآوری و فنــاوری و تقویــت 
ایــن  اســت. در  بــوم دانش بنیــان در کشــور  زیســت 
راســتا، بــا هماهنگــی و همراهــی ارزشــمند معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری و بــا حمایت های 
ســازمان منطقه آزاد کیش و با همکاری دانشــگاه های 
مســتقردراین منطقــه، مرکــز نــوآوری کیــش به عنوان 
نخســتین نمونــه در تمــام مناطــق آزاد و ویــژه کشــور 

راه اندازی شد.
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
براســاس ضروریات فــوق و مبتنــی بــر مأموریت های 
کالنــی کــه در جهــت توســعه و تقویــت زیســت بــوم 
از  حمایــت  دارد،  دانش بنیــان  اقتصــاد  و  نــوآوری 
ایجــاد مراکــز نــوآوری را در دســتور کار خــود قــرارداده 
اســت که یکی از ایــن مراکز، "برج نوآوری کیش" اســت 
کــه طــی تفاهم نامــه ســه جانبــه بیــن ایــن معاونــت، 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و ســازمان منطقــه آزاد 
کیش ایجاد شــده اســت و براســاس مکانیزم هایی، در 
اختیــار شــرکت های دانش بنیــان، شــرکت های خالق 
و شــرکت هایی که مســتقر در پارک های علــم و فناوری 

سراسرکشورهستند، قرار خواهد گرفت.
با توجه بــه مزیت هایی از قبیل مشــوق های قانونی 
متنوع، تعداد دانشــگاه ها، دانشــجویان، شــرکت های 
بــزرگ و کوچــک تولیدی و خدماتی، دسترســی آســان 
بــه بازارهــای بین المللــی، زیرســاخت های مربوط به 
فناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری، حجم باالی 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی کــه منطقه آزاد کیش 
دارد، یقیناً توســعه این برج می تواند سکوی صادراتی 
بســیار مناســبی بــرای کاالهــا و خدمــات شــرکت های 
دانش بنیان شــود و از این طریق عالوه بر توسعه کسب 
و کار شــرکتی، عناصــر اقتصــاد ملــی از قبیل اشــتغال، 

بــازار کاال و خدمات و حتی بازار پول متعادل شــده و در 
ســطح منطقه ای و ملی شــاهد شــکوفایی اقتصادی و 

اجتماعی خواهیم بود.
عــالوه بــر مزیت هــای محتوایــی ایــن بــرج از قبیل 
تمرکز بــر اقتصــاد دیجیتال و هوشــمند ســازی، وجود 
کلیه عناصر زیســت بوم نوآوری و شــکل گیری استارت 
آپ ها در حوزه های اولویت دار، الزم اســت به این نکته 
اشــاره شــود که برج مذکــور در یازده طبقه با مســاحتی 
حدوداً ۸۰۰۰ مترمربــع و در بهترین نقطه جغرافیایی 
کیش واقع شــده اســت که براســاس اولویت و نیازهای 
فناورانــه منطقــه و فضــای مــورد نیــاز شــرکت های 
دانش بنیــان متقاضــی و بــدون گرفتــن اجــاره بهــا در 

اختیار قرار خواهد گرفت. 
فیــن تــک، حمــل و نقــل هوشــمند، گردشــگری، 
شــهر هوشــمند، پســماند و محیــط زیســت، دریایــی 
و دریانــوردی از حوزه هــای اولویــت داری هســتند کــه 
شــرکت های دانش بنیــان می توانند با اســتقرار در برج 
نوآوری کیش، نوآوری هــای مورد نظر خود را تا مرحله 
تحقق دنبال کنند. نهادهای زیست  بوم نوآوری شامل 
شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و یــا دارای ســابقه 
اســتقرار در پارک های علم و فناوری و شــتاب دهنده ها 
می توانند مســتقیمًا درخواست خود را برای حضور در 

این برج به سازمان منطقه آزاد کیش ارائه نمایند.
همچنیــن بــا دریافــت مجــوز صنــدوق نــوآوری و 
مصوبــه  براســاس  و  جمهــوری  ریاســت  شــکوفایی 
هیأت مدیــره ســازمان منطقــه آزاد کیــش، صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری ایــن ســازمان در مرکــز نــوآوری 
کیــش مســتقر می شــود. فنــاوری نویــن و شناســایی 
ظرفیت هــای موجود در این حوزه بســیار مهم اســت. 
در سطح کشور با فضای فیزیکی محدود و موضوعات 
متعــدد، ظرفیت هــای ســرمایه گذاری در حوزه هــای 
مختلف ســازمان منطقه آزاد کیش فراهم شده است. 
بــا توجه به این که بیش از ۹۰ درصد ســرمایه گذاری ها 
توســط بخش خصوصــی در کیش تحقق یافته اســت، 
بنابرایــن بخــش عمــده تقاضایی کــه می توانــد برای 
ایــن شــرکت ها ایجاد شــود، توســط بخــش خصوصی 
است. "دریا، اقتصاد دریا، ســواحل، تفریحات دریایی 
و محیــط زیســت دریایــی از جملــه محورهــای مــورد 
تأکیــد ســازمان در مرکز نــوآوری و صنــدوق پژوهش و 
فناوری کیش اســت. بــا همکاری هیأت امنا، ســازمان 
منطقــه ازاد کیــش، دانشــگاه ها و بخــش خصوصــی؛ 
هوشمند ســازی و ســاماندهی ســواحل در دســتور کار 



این مجموعه قرار گرفته اســت. درخصوص مجموعه 
فراخوان هــای صــادر شــده بــه مرکــز نــوآوری کیــش، 
از ۱۶۷ درخواســت صــادر شــده بــه ایــن مجموعه ۸۰ 
مــورد از درخواســت ها واجــد شــرایط بودنــد و تمــام 

مصاحبه ها انجام شده است.
ë  در یک ســال گذشــته، موضوع ســاماندهی سواحل

کیش از مســائل خبرســاز و در عین حال اساسی کیش 
بوده است. موضوع به طور دقیق تر چیست؟

یکــی از وجــوه ممتــاز کیــش با شــهرهای ســرزمین 
اصلــی، دارا بــودن دریــا و ســواحل مرجانــی اســت.

عالوه بــر تمایز با ســرزمین اصلــی، کیش یکــی از چند 
نقطــه در جهــان بــا بیشــترین درصد اکســیژن خالص 
اســت و همیــن تفــاوت اســت که ایــن جزیــره مرجانی 
را برجســته می کنــد. ارتقــای کیفیت هــای بصــری و 
خدمــات گردشــگری، تقویت ســرزندگی در طــول نوار 
ساحلی، افزایش بهره وری از فضای ساحلی در تمامی 
ســاعات شــبانه روز و فصــول مختلــف، تأمیــن حــس 
ایمنــی و آرامش محیطی در طول نوار ســاحلی، حفظ 
محیط زیســت و پرهیــز حداکثــری از انحصــاری کردن 

سواحل از برنامه های مورد نظر سازمان است.
ســازمان منطقه آزاد کیش برای بهبود چشــم انداز 
و بهره بــرداری اصولــی از ســواحل مرجانــی کــم نظیر 
جزیره، با کمک مشاورین زبده به طرحی تازه رسید که 
مبنای عمل در واگذاری ها، بهره برداری و فعالیت های 
توســعه ای باشــد. طراحی مناســب، اجرای مطلوب و 
بهره بــرداری اصولــی از اولویت هــای ســازمان منطقه 
آزاد کیش در طرح ســاماندهی ســواحل جزیره اســت. 
چنین ظرفیت هایی طی ســال ها مغفول مانده و کمتر 
به آن توجه شده است. اما از ابتدای این دوره مدیریتی، 
این موضوع مورد بررســی و کارشناســی قرار گرفته و در 

دســتور کار سازمان است تا با تلفیق ایده ها و مطالعات 
انجــام شــده کاری مانــدگار در جزیــره انجــام شــود. 
چارچوب هــای کلــی مــا در طرح ســاماندهی ســواحل 
ماه ها پیش با مشاوران مطرح شده و کاماًل واضح است 
و برایــن امر تأکید داریم کــه مطالعات و بهره برداری از 
ســاحل زیبای کیش به عنوان اصلی ترین ظرفیت ما با 

کیفیت هرچه تمام تر انجام شود.
طراحــی مناســب، اجــرای مطلــوب و بهره برداری 
اصولی از ســواحل یک اصل است. در این راستا رعایت 
حریــم و بحث هــای زیســت محیطــی حتمــاً در طــرح 
ســاماندهی ســواحل لحــاظ خواهــد شــد. در ســواحل 
شــرقی نیز کارهای بســیار مهمی انجام شده یا در حال 

انجام اســت که اولویت اول ســازمان برای ســاماندهی 
نیز محســوب می شــود. شــرکت عمــران و خدمات در 
این زمینه به طور جدی فعال اســت و اقدام های بسیار 

خوبی در حال انجام است.
عقــب نشــینی مجموعه هــا از ســواحل انحصــاری 
بر مبنای قانون و نیز ایجاد اســکله های جدید و تعریف 
مســیرهای تازه پیــاده روی، جان تازه ای بــه کیش داده 
اســت و ایــن موضــوع توســط شــرکت عمــران، آب و 
خدمــات به طــور جــدی و اساســی در حــال توســعه و 
گســترش اســت و خوشــبختانه بازخوردهــای بســیار 

خوبی داشته است.
ë  کیــش در آســتانه ورود بــه قرن تــازه شمســی در چه

مسیری قرار گرفته است؟
جزیــره کیــش در دهه هــای گذشــته، مــورد توجــه 
سیاســتگذاران کالن کشــور بــوده و به دلیل حساســیت 
بــاال و توجــه الزم، بــه لحــاظ بســیاری از شــاخص ها از 
ســرانه کشــوری وضعیــت بهتــری دارد. آنچــه مــا در 
دوره اخیــر مــورد توجه قرار دادیــم، تکمیل حلقه های 

توسعه یافتگی در این خطه بوده است.
در ایــن زمینه ســخن بســیار اســت. اما اگــر بخواهم 
کوتاه به موارد مهم اشــاره کنم، بایــد گفت که کیش در 
شرایط تازه، به دنبال نقش آفرینی در ابعاد منطقه ای 
و بین المللی اســت. توجه به موضوع فناوری و نوآوری 
و تقویت بخش علمی و دانشــی در این جزیره، کیش را 
به هاب علمی منطقه در ســالیان بعــد تبدیل می کند. 
در عین حال، اســتفاده از ســرمایه های داخلی توســط 
سرمایه گذاران خوشنام و نیز تکیه بر بخش خصوصی 
واقعی نیــز در طرح های اقتصادی با ســازوکاری دقیق 

دنبال شده است.
حمایــت از تولیــدات با فنــاوری بــاال و ارزش افزوده 
قابل توجه جهت تغییــر کارکرد این خطه از وارد کننده 
کاالهــای مصرفــی به محصــوالت صادراتــی کیفی نیز 
به طور جدی دنبال شــده و بر این اســاس، خوشحالیم 
کــه بگوییــم در حــال حاضــر بیــش از ۳۰۰ شــرکت بــه 
تولیــدات محصــول صادراتی مشــغولند و ایــن روند با 

تقویت زیست بوم دانش بنیان رو به رشد است.
مسأله مهم دیگر اهتمام فوق العاده ما به موضوع 
محیــط زیســت بــوده و تحــت هیــچ شــرایطی از حفظ 
محیط زیست کوتاه نمی آییم. ما برای تقویت فرهنگ 
حفظ محیط زیست نیز ســوگندنامه ای تهیه کردیم که 
جــزء پذیــرش و رعایت آن جــزء  اصول کیشــوندی قرار 

خواهد گرفت.
امیدواریــم رفتــار مــا و نگــرش ایجــاد شــده، منجر 
بــه توســعه پایــدار کیــش شــده و به عنــوان الگویی، در 
ســایر نقاط کشــور تعمیــم یابــد. در پایان از همــه قوا، 
دســتگاه ها و ســازمان ها کــه در ایــن مســیر همــراه مــا 
بــه  بودنــد، سپاســگزارم. همچنیــن الزم می دانــم، 
نمایندگــی از کلیــه همکارانــم در ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش، از همــه بخش های دولت محتــرم به ویژه 
دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه، از قــوه 
محترم قضائیه و مجلس محترم و سایر ارکان سیاسی 
و اقتصــادی کشــور برای کمــک به شتاب بخشــیدن به 
رونــد پیشــرفت اصولــی و پایــدار در ایــن خطــه کمال 

تشکر و قدردانی را دارم.



ë  آقای دکتر در آغاز از روند جذب سرمایه گذار برایمان
بگویید.

در بخــش ســرمایه گــذاری، براســاس ســرفصل ها 
بــه متقاضیــان و عالقه منــدان بــه ســرمایه گذاری در 
بخش گردشــگری، آموزش و به مراکز علمی، خدمات 

مشاوره داده شده و در ادامه زمین واگذار می شود.
این اقدام ها براساس طرح جامع صورت می گیرد. 
کاری که ما در دوره اخیر بر آن پای فشرده ایم، آن است 
کــه با توجه به رونق کیش، ســعی کرده ایــم معیارهای 

سنجش را تغییر دهیم.
قبــاًل به خاطــر جــذب ســرمایه گذار بیشــتر، شــاید 
طرح هــا اندکــی ســهل انگارانه تــر بررســی می شــد 
قــرار  موشــکافی  مــورد  دقــت  بــا  مالــی  تمکــن  و 
نمی گرفــت. واقعیــت ایــن اســت کــه کیش وســعت 
محدودی دارد و اراضی آن اندک است. از این ر و باید 
ادامــه واگذاری هــا را با دقت بیشــتری دنبــال کرد و از 
اعطــای امتیــازات عجیــب و غریــب خــود داری کرد. 
بخــش عمــده ای از ده هــا و ده ها طــرح نیمــه تمامی 
کــه در کیــش ســال ها بــال تکلیــف بوده انــد، ناشــی از 

رویکردهای پیشین بوده است.
در گام نخســت، معیار ســنجش تغییر کرد. جریان 
نقدینگــی مجموعه ای کــه قصد ســرمایه گذاری دارد، 
در وهلــه نخســت مــورد راســتی آزمایی قــرار می گیرد. 
وقتی مجوز بخش های دیگر اخذ شد، به لحاظ اهلیت 
ســرمایه گذاری و دارا بــودن صبغــه خــوب و مثبــت در 

حوزه فعالیت بررسی می شود. 
ســعی می کنیــم در کنــار نــگاه حمایــت گرانــه از 
بخش ســرمایه گذاری در کیش، طرح ها بــا معیارهای 
دقیقتــری بررســی شــود. در این زمینــه به مــواردی که 
بــازار ســرمایه از آن اســتفاده می کنــد، نظــر داشــتیم. 
مــا به ۳ مؤسســه اعتبار ســنجی رســیدیم کــه بتوانند با 
تدوین آیین نامه ای، عالقه مندان به سرمایه گذاری در 
کیــش را از نظر طرح، تمکن و اهلیت با اســتانداردهای 
بین المللــی اعتبــار ســنجی کننــد. ایــن ۳ مؤسســه از 

سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دارند. 
ایــن شــرایط تــازه به خاطــر رونــق کیــش نســبت بــه 

دوره های پیشین اتفاق افتاده است؟
بــه دنبــال بازتعریــف موضــوع  بلــه. قطعــًا. مــا 

ســرمایه گذاری هســتیم. در ایــن روند، از ســرمایه گذار 
واقعــی که به خروجی مشــخص و تولید کاال یا خدمات 
برســد، حمایــت می کنیــم. ســرمایه گذاری در برخــی 
ایــن  کرده ایــم.  محــدود  را  تجــاری  نظیــر  بخش هــا 
محدودیت هــا به خاطر جلوگیری از آســیب زدن به آن 

حوزه ها است. 
ما در شــرایط کنونی، از نگاه بخشی نگر پرهیز کرده و 

توسعه همه جانبه را مد نظر داریم. 
یکی از کاربری های جدیدی که به دنبال آن هستیم، 
هتل رزیدنس است که استقبال خوبی از آن شده است. 
ایــن اقــدام، کاربــری جدیدی بــه صنعت گردشــگری 
می دهــد. در دنیــا عــالوه بــر ســرویس هتلــی در ایــن 
مجموعــه هــا، یک بخش هایــی به صــورت تفکیکی به 
متقاضیان دائمــی در هتل ها تخصیص می یابد. حتی 

سند مالکیت هم دریافت می کنند. 
ایــن کاربری هــا باعث می شــود جذابیت هــای تازه 

ایجاد شــود و ســرمایه گذاران جدید به کیــش راه یابند. 
مــا در کیــش با ایــن موضــوع مواجه هســتیم کــه افراد 
زیــادی آمده اند و خانه یا آپارتمان خریده اند و در طول 
ســال اســتفاده بســیار کمی از آن می کنند. ایــن منابع، 
بال اســتفاده می مانــد. در هتل رزیدنــس، خریدار پس 
از دریافــت اســناد انتقــال مالکیــت، می توانــد تحــت 
نظــر مالــک هتــل، در ایامــی کــه حضــور نــدارد، آن را 
اجــاره داده و برای خــود درآمدزایی کنــد. اگر هم مایل 
به اجــاره دادن نباشــد، می توانــد با پرداخــت کارمزد، 
آن جا را همیشه مرتب و آماده حضور نگه دارد. در این 
وضعیت، فضای مســکونی محدودتر شــده و می توان 

آن را در کاربری های دیگر استفاده کرد.
ë چنین طرحی تا به حال در کیش اجرا شده؟

اولین طرح حاضر شــده و در آغاز اســت. این نمونه 
توســط بخش خصوصی اجرا می شــود و پس از بررسی 

تجربه و رفع ایرادات، تعمیم داده می شود.
ë  ،یکــی از اقدام هــای خــوب صــورت گرفتــه در کیش

ســاماندهی بخــش عمــده ای از پروژه هــای نیمه تمام 
بود. از چه اهرم های قانونی برای این موضوع استفاده 

کردید؟
۲ ســال پیــش در آغــاز فعالیــت دکتر غالمحســین 
کیــش،  آزاد  مظفــری مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
وضعیت مالی ســازمان شرایط مســاعدی نداشت. به 
گونــه ای که بــرای تأمین حقــوق کارکنان ســازمان، ۳۰ 

میلیارد تومان از بانک سامان وام گرفته شده بود.
در ایــن حــال، طرح های نیمــه تمام متعــددی نیز 
در ســطح جزیــره معطــل مانــده بودند که بــه هر حال 
موجــب وارد آمــدن زیــان بــه اقتصــاد کشــور و اقتصاد 

کیش می گردید.
در این شــرایط کمیته ای به سرپرســتی مدیرعامل و 
هیأت مدیره به طور هفتگی تشــکیل شــد تــا روند مالی 
به طــور منظــم رصد شــده و مشــکالت یکی یکــی رفع 

شوند.
و  نامه هــا  شــیوه  برخــی  در  وبازنگــری  اصــالح 
تدویــن شــیوه نامه هــای جدیــد، اقدام های روبه رشــد 
سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها به منظور افزایش 
ارزش افــزوده ســازمان از اقدام هــای صــورت گرفتــه 
اســت. با این اقدام ها، از فشار مالی برای تأمین بودجه 

تقویت زیرســاخت های مالی و بهبود شــرایط اقتصادی در 
جزیره کیش، موضوعی است که همه بر آن اذعان دارند. چه 
دوســتان بســیار و چه انــدک مخالفــان. این دســتاورد مهم، 
موجب شــده تا ســرعت کیش در نیل به توســعه حداکثری و 
پایدار بیشــتر شــده و شــاهد پویایــی در اجــرای طرح ها اعــم از زیرســاختی و غیره 
هســتیم. شــاید دو ســال پیــش کــه شــاهد ورود دکتــر مظفــری به عنــوان دهمین 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش بودیم، کمتر کســی تصــور می کرد که در این 
مــدت کوتاه، ســازمان بدهــکار، به ســازمانی برخــوردار و تأثیر گذار تبدیل شــده و 
اقدام هــای اقتصــادی و در ادامــه اقدام هــای عمرانــی، گردشــگری، فرهنگــی، 

اجتماعی و محیط زیســتی در میانه تحریم و کرونا شــتاب بیشــتری به خود بگیرد. 
پیوند با بازار سرمایه به عنوان راه نجات تازه برای توسعه مناطق آزاد و ویژه کشور، 
راه اندازی صندوق زمین و ســاختمان، نهایی ســازی طرح ملی مســکن در کیش، 
تــدارک راه انــدازی بــورس بین الملــل، راه انــدازی طرح بــزرگ ترمینــال جدید 
مسافربری کیش و شــروع ده ها طرح بزرگ با تجدید ساختار و توانمندسازی مالی 
ممکن شــده اســت و صد البته تفکر و نــگاه مدیــران و راهبران در تحقــق آن تأثیر 
فراوان داشته اســت. ناصر آخوندی که اکنون عضو هیأت مدیره و معاون توسعه 
مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش اســت، فروتنانه از مدیرعامل سازمان تقدیر 

کرده و می گوید که او مسبب اصلی بهبودهاست. این گفت و گو را بخوانید.

دکتر ناصر آخوندی، عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد



جاری و عمرانی خارج شده ایم. پرهیز از خام فروشی و 
اتخاذ رویکرد مشارکتی، موجب به دست آوردن منابع 

مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی گردید. 
ذکــر ایــن نکتــه ضروری اســت کــه ســازمان منطقه 
آزاد کیــش، فاقــد بودجه دولتــی بوده و به عنــوان نهاد 
حاکمیتــی، به صــورت درآمــد و هزینــه اداره می شــود. 
طبعــاً مســتحضرید وقتــی ســازمانی قــادر بــه اداره 
مالی مجموعه خود نباشــد، پروا و شــهامت الزم برای 
ســاماندهی مجموعــه بیــرون از نهــاد خــود را نخواهد 
داشــت. بنابراین در ســازمان منطقــه آزاد کیش، ابتدا 
تقویــت ســاختارها از طریق رویکرد عقالنــی و مدبرانه 
انجام شــد و ســپس به طور جدی به رفــع معضل های 

بیرونی پرداختیم.
ë  درصــورت امــکان پروژه های شــاخص نیمــه تمام و

تعداد آن های که در این مدت به ســرانجام رســیده اند 
را بفرمایید.

شــاخص ترین پــروژه راکد، طــرح احــداث ترمینال 
جدید مســافری هوایی کیش بــود. با احداث این طرح، 
ظرفیــت پذیــرش و جابه جایــی مســافران هوایــی از 
یــک میلیون و هشــتصد هــزار نفر به شــش میلیون نفر 

می رسد که تحول بی سابقه ای است.
بــرای تکمیــل ایــن کار، از ظرفیــت بــازار ســرمایه 
اســتفاده کردیم و ۳۰۰ میلیارد تومــان از طریق فروش 
اوراق صکوک کســب درآمد نمودیم. این درآمد موتور 
فعالیــت جدیــد ترمینــال نیمــه تمام شــد کــه البته با 
تزریق منابع از دگیر بخش های ســازمان به ســرعت در 

حال تکمیل است.
طرح راکد دیگر اسکله ۳۵ هزارتنی بود که به دلیل 
فقــدان پول برای الیروبــی، نیمه کاره مانــده بود. این 
بنــدرگاه در آینــده ظرفیــت پذیــرش کشــتی های ۳۵ 
هــزار تنــی را دارا خواهــد بــود. همچنین جالب اســت 
بدانیــد کــه از محــل اســتحصال خــاک در ایــن نقطه، 

یک جزیره جدید با نگاه گردشــگری در نزدیکی کیش 
به وجود می آید.

ســاماندهی ســواحل، آزاد ســازی برخی سواحل که 
به ناحق انحصاری شــده بود، اصالح شــبکه فاضالب، 
فعــال شــدن سیســتم جمــع آوری آب هــای ســطحی 
جزیــره، ایجــاد کانال فیبر نــوری برای برقــراری ارتباط 
پایــدار و کیفــی در سراســر جزیــره از اقدام هــا صــورت 
گرفتــه و انجــام طرح های نیمه تمام بــود که همگی به 

تأمین مالی نیاز داشت.
در بخش خصوصی هم ده ها طرح به حال خود رها 
و راکد شــده بود و ما همه آنها را مورد به مورد رســیدگی 
کردیــم و بــه چرخــه فعالیــت بازگرداندیــم. ذکــر این 
مثال هــای بســیار زمان بر اســت ولــی مــردم بدانند که 
همه طرح هــای نیمه تمــام کیش مورد رســیدگی قرار 

گرفته است تا عدم النفع به حداقل برسد.
ë  در این مــدت در کیش از چه روش هــای برای تأمین

مالی زیرساخت ها استفاده می شود؟ 
همــان طــور کــه در ســؤال پیشــین توضیــح دادم، 
به صــورت  مالــی  منابــع  تأمیــن  شــورای  برگــزاری 
هفتگی با حضور مدیران و کارشناســان و بررســی همه 
ظرفیت هــا نخســتین گام بود. همچنیــن زمان زیادی 
بــرای رفع مشــکالت مربوط بــه واگذاری های پیشــین 
و رســیدگی به همــه موضوعات و مــوارد مرتبط صرف 
شــد. از این رو با روشن شدن وضعیت تمام طرح های 
نیمــه تمام و بالتکلیف. با صبــر و حوصله، گره های در 
هم تنیده از هم باز شد و سهم سازمان نیز احیا گردید. 
ایــن اتفاق، ظرفیت های تازه مالی را برای ســازمان به 

ارمغان آورد.
نهاد سازی شــامل تأســیس بورس های منطقه ای، 
شرکت های ســرمایه گذاری، شــرکت های مشاوره ای، 
کــه  اســت  حقوقــی  مشــاوران  و  دهنــدگان  توســعه 
زیســت بوم ایــن حــوزه را شــکل می دهنــد، از جملــه 
راهکارهــای اجرایــی ســازمان منطقــه آزاد کیــش در 

جهت تأمین مالی زیرساخت ها است.
ë  دربــاره راه انــدازی صنــدوق زمیــن و ســاختمان در

کیش توضیحاتی بفرمایید.
مجــوز راه انــدازی صنــدوق زمیــن و ســاختمان در 
منطقه آزاد کیش به عنوان نخســتین منطقه آزاد کشور 

به تازگی صادر شد.
صنــدوق   نوعــی  ســاختمان،  و  زمیــن  صنــدوق 
ســرمایه گذاری اســت کــه با جمــع آوری ســرمایه های 
پروژه هــای  در  اســتفاده  و  ســرمایه گذاران  انــدک 
ساختمانی با کاربری تجاری، اداری و مسکونی موجب 
رشد ســرمایه های کوچک می شــود. اداره این صندوق 
 بــا ارکان مــورد تأییــد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
انجام می شــود و هدف اصلی از راه اندازی آن، افزایش 
ســرمایه های جمع شــده از ســرمایه گذاران با استفاده 
در بهترین پروژه های عمرانی و دســتیابی آنها به ســود 

حداکثری است.
مکانیــزم فعالیت صندوق زمین و مســکن شــامل 
جمع آوری وجــوه ســرمایه گذاران، تخصیص وجوه به 
پروژه ســاختمانی، فروش واحدهای ساختمانی پروژه 
و تخصیــص ســود به ســرمایه گذاران می باشــد. حجم 
ســرمایه گذاری اولیــه ۲۷۰۰ میلیــارد ریالــی بــرای این 



پروژه اســت. موقعیت طرح مورد نظر برای ســاخت و 
ســاز، فاز ۷ صدف در مســاحتی بالغ بر ۴ هــزار و پانصد 
مترمربــع با تراکم ۳۳۰ درصــدی و زیربنایی حدود ۱۵ 
هزار مترمربع در نظر گرفته شــده است که دو طبقه زیر 

زمین ۹ طبقه روی همکف را شامل می شود.
شــرکت  توســط  ســاختمان  و  زمیــن  صنــدوق 
ســرمایه گذاری و توسعه کیش، برای نخستین بار است 
که از میان مناطق آزاد کشــور در جزیره کیش راه اندازی 
می شــود و تحــت عنــوان صنــدوق آشــنا یکــم کیــش 
معرفی خواهد شــد که در راســتای جذب سرمایه های 
ٌخرد با موافقت ســازمان بــورس و اوراق بها دار شــکل 

گرفته است. 
در واقــع، ســرمایه گــذاران و کیشــوندان محتــرم 
می توانند با اخذ کد بورســی نسبت به خرید واحد های 
ایــن صندوق اقــدام کنند و از بازده این پــروژه بهره مند 

شوند.
ë  ایــن اقــدام چــه تأثیــری بــر زیبایــی بیشــتر و رونق

گردشگری جزیره داشته است؟
وقتــی یــک ســرمایه گذار یــا یک گردشــگر بــه کیش 
می آیــد و در جزیــره به گشــت و گذار می پــردازد، دیدن 
انبــوه طرح های نیمه تمــام و تابلوهای فرســوده که در 
پشتش زمین خشک و خالی است، به چه فکر می کند؟ 
آیا زیبایی می بیند؟ بر عکس وقتی همه جا در حرکت و 
جنب و جوش و آبادانی باشــد، زیبایی های طبیعی نیز 

نمود بیشتری می یابند.
ë  ســخت گیری های ایــن چنینی چــه تأثیری بــر روند

جذب سرمایه گذار در کیش دارد؟
ســرمایه گــذاران با مشــاهده طــرح و برنامــه دقیق 
توســط ســازمان منطقــه آزاد کیــش، رغبــت بیشــتری 
برای ســرمایه گذاری یافته اند. آنها به این فکر می کنند 

کــه با رونــق و آبادانی و نظــم و انضباط، آینده ســرمایه 
گذاریشــان روشــن اســت و خدای ناکرده در باتالق فرو 
نمی رونــد. در حــال حاضربــرای هــر فراخــوان طــرح 
سرمایه گذاری، ده ها پیشــنهاد از سوی سرمایه گذاران 
مطــرح و خوشــنام کشــور بــه دســت مــا می رســد کــه 

خوشحال کننده است. 
ســخت گیری هــا همچنیــن موجــب می شــود کــه 
ســرمایه دار کاذب، از فیلترهــا عبــور نکنــد تــا در آینده 

طرح نیمه تمام روی دست همه بماند.

در پایــان ذکــر این نکته الزم اســت که کیــش در افق 
۱۴۰۰ شمســی، پای به دوره جدیدی گذاشــته است و به 
چشــم اندازهای برتــر و اثرگذارتری در حــوزه اقتصاد و 
گردشــگری دســت یافته اســت. امیدواریم ایــن روند، 
بــا همراهی ملــی، همقدمی مردم خــوب و عزم قاطع 
ســازمان منطقــه آزاد کیش، در ســال های آینــده نیز با 

قدرت ادامه یابد.
ë  در پایان درخصوص برگزاری جلسه مجمع عمومی

سازمان، توضیحاتی ارائه فرمایید.
پــس از دریافت گــزارش حســابرس در موعد مقرر 
بــه تاریــخ ۲۲ تیرماه، بــه دلیل وضعیت خاص ناشــی 
ازشــیوع ویروس کرونا در تیر و مرداد، طبق تشــخیص، 
مجمــع در تاریــخ ۱۹ شــهریور مــاه برگــزار شــد. پس از 
تأیید صورت های مالی با توجه به گزارش حســابرس، 
اعضــای محترم مجمع از دو منظر گزارش حســابرس 
و عملکــرد مدیریــت منعکــس درصورت هــای مالــی 
رضایت خود را ابراز داشــتند. فقــدان بند عدم رعایت 
قوانین در گزارش حســابرس، پیشرفت قابل مالحظه 
در فعــال نمودن پروژه های تأخیر دار گذشــته در طول 
ســال ۹۸ و همچنیــن عملکــرد مطلــوب در وصــول 
مطالبــات ســنوات گذشــته در منظــر نخســت مــورد 
رضایــت اعضا قرار گرفت.در حــوزه عملکرد مدیریت 
که از آذر ســال ۹۷، عهده دار مدیریت ســازمان منطقه 
آزاد کیش شــد، نشــانگر ســود قابل مالحظه نسبت به 
ســال های پیش و بیانگر استفاده بهینه از منابع موجود 
بوده اســت. براساس آمار ارائه شده در مجمع که مورد 
تأیید حســابرس قرار گرفت، حاشــیه سود از منفی یک 
درصد به مثبت ۵۹ درصد رســیده اســت. سود خالص 
در ســال قبل ۱۴ درصد فروش و در سال ۱۳۹۸، معادل 

۶۹ درصد فروش تحقق یافته است.



تغییر کارکرد از وار دات به 
صادرات کاال و خدمات فناورانه

 فعال شدن تمامي طرح ها
و پروژه هاي نیمه تمام

 آزاد سازي سواحل متصرفه 
براي استفاده عموم کیشوندان، 

بومیان و گردشگران

تقویت زیرساخت هاي فن آوري اطالعات 
و ارتباطات نظیر شبکه فیبر نوري براي 

پاسخگویي به نیازهاي دهه هاي پیش رو

اقدامات اولیه براي خلق
یک دانشگاه بین المللي جدید

 ساخت ۶۰ هتل جدید
در مراحل اجرا

 تعیین پهنه براي ایجاد شهرک
فن آوري هاي نو، جهت به تولید رساندن 
محصوالت نوآورانه در کیش

همکاري با سازمان بورس و اوراق بهادار 
براي ایجاد بورس بین الملل در کشور
با محوریت کیش

 راه اندازي برج نوآوري و استقرار 
۴۰ شرکت دانش بنیان

  ممنوعیت خام فروشي زمین
و مشارکت با بخش خصوصي

در اجراي طرح ها

طرح ایجاد یک جزیره جدید
در کنار کیش از محل استحصال 

الیروبي اسکله ۳۵ هزار تني

 برنامه ریزي براي توسعه شبکه 
اپراتور تلفن همراه براي ایفاي 

نقش در سطح ملي

 عقد تفاهم نامه با تمامي 
دانشگاه ها براي تبدیل کیش
به هاب علمي منطقه

 توافق با جهاد دانشگاهي
براي استقرار صنایع خالق
در فرهنگسراي مرکزي

 سرعت بخشیدن براي تکمیل 
و بهره برداري از ترمینال عظیم 
مسافربري هوایي کیش 

 ورود دوچرخه هاي هوشمند
به جزیره براي استفاده همگاني

خروج از زیان دهي مالي و رشد 
قابل توجه در تراز سودآوري

عرضه ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق 
صکوک ازطریق بازار سرمایه

 ثبت چند اثر تاریخي جدید
و مرمت آنها براي کاربري موزه 

 تکمیل شبکه جمع آوري
آب هاي سطحي در کل جزیره

توجه به اقتصادر دریا 
و توسعه گردشگري دریایي

توسعه قابل مالحظه
فضاي سبز جزیره

 ایجاد زیرساخت ها
براي رونق گردشگري هندورابي

رفع نواقص رینگ دوچرخه سواري 
جزیره و ایجاد روشنایي

در بخش هاي تاریک 
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ë  اینکــه گفته می شــود منطقه آزاد چابهار طی دو ســه
سال گذشته کانون توجه سرمایه گذاران قرار گرفته؛ آیا 

نمود آماری هم دارد؟ 
طی سه سال گذشته در منطقه آزاد چابهار به اندازه 
۱۵سال قبل قرارداد سرمایه گذاری منعقد شده است. 
یعنــی تقریبــاً بیــش از ۵هزار میلیــارد تومــان در قالب 
حــدود ۴۵۰ طرح ســرمایه گذاری قرارداد بســته شــده 
اســت. البته این تعــداد،  منهای دو پــروژه مهم فوالد و 
پتروشــیمی اســت. میزان ســرمایه گذاری در مجموعه 
فــوالد تقریبــاً به تنهایــی در فاز اول حــدود ۱۳۰میلیون 
 یورو است و مجموعه پتروشیمی قریب به ۶۰۰میلیون 
یــورو ســرمایه گذاری در فــاز یــک دارد کــه در حــال 
محقق شدن است.   ســرجمع پروژه های پتروشیمی در 

حال اجرا، بیش از ۲/۴ میلیارد یورو می باشد.
ë  این ســیر صعــودی توســعه ســرمایه گذاری طی چه

فرآیندی محقق شده؟ 
پیرامــون  مطالعاتــی   ۱۳۹۴-۹۵ ســال های  طــی 
دالیــل عــدم موفقیــت و آسیب شناســی مناطــق آزاد 
صورت گرفــت و براســاس آن، مأموریت هــای تازه ای 
برای مناطق آزاد تعریف شــد. در این پروســه چابهار با 
یــک عقبه مطالعاتــی و برنامه ریزی مــدون، از تجارت 
صرف به سمت تولید و تجارت تغییر استراتژی داد. در 
همین راســتا بسترها و  زیرســاخت های موردنیاز تولید 
چه در حوزه ســخت افزار و چه در بسترهای نرم افزاری 
و فضای کســب و کار فرآیندها  کاماًل مورد  بازنگری قرار 
گرفت و بستر توسعه ســرمایه گذاری در چابهار فراهم 
شــد و نتیجه آن هم طی سه ســال گذشته کاماًل مشهود 

بوده است. 
ë  ،مهمترین تغییر مســیر از تجارت بــه تولید و تجارت

بهبود فضای کسب و کار اســت که بارها از سوی مقام 
معظــم رهبری مــورد تأکید قــرار گرفته اســت؛ در این 

رابطه چه کرده اید؟ 
در حــال حاضر در چابهار برای شــروع یک کســب و 
کار همه آنچه مورد نیاز یک سرمایه گذار است از طریق 

ســامانه و پنجــره  واحــد، قابــل رهگیری و دنبــال کردن 
اســت. این بخش عمده ای از دغدغه ســرمایه گذارانی 
اســت کــه در گذشــته دربــاره نحــوه واگــذاری طرح ها، 
 زمین و شــرایط پروژه ها نگران بودنــد و با این اقدام ها، 
این دغدغه برطرف شــده است که یک دستاورد بزرگ 
محســوب می شــود.  در بهبــود فضــای کســب و کار در 
ارتباط با  سیستم ها و فرآیندها اقدام های خیلی خوبی 
را انجــام دادیم، چنانکه ثبت شــرکت در چابهار امروز 
یک فرآیند حداکثر ۴۸ ســاعته اســت. قالب قراردادها 
تغییــر کــرده اســت، نظــارت  بــر پروژه هــای اقتصادی 
تقویت شده است و کمیته رفع موانع تولید هر دو هفته 

یکبار تشکیل می شود.
ë  برجســته ترین اقدامــی کــه در دولــت دوازدهــم در

منطقــه آزاد چابهــار صــورت گرفتــه، چــه بــوده و چه 
دستاوردی داشته است؟

از دهه دوم فعالیت منطقه آزاد چابهار، مشــخص 
شــد که منطقه آزاد چابهار برای اینکه بتواند مأموریت 
خــود به عنوان منطقــه آزاد را اجرا کند، نیــاز به تحول و 
توســعه محدوده دارد. در نتیجه پرونده طرح توســعه 
چابهار باز شــد تا هم ظرفیت های چابهار را آزاد کرده و 
هــم جامعه محلی را با روند توســعه همراه کند. بدون 
تردیــد توســعه محــدوده منطقــه آزاد چابهار نــه تنها 
بزرگترین دستاورد در دولت دوازدهم که نقطه عطفی 
در تاریخ ۲۵ ساله منطقه آزاد چابهار است؛ اقدامی که 
آینده چابهار را تضمین خواهد کرد و ســال های بعد، از 
بهمن ماه ۱۳۹۸یعنی تاریخ تصویب توسعه محدوده 
منطقه آزاد به عنوان منشــأ تحول در چابهار یاد خواهد 

شد. 
ë  هم زمــان با توســعه محــدوده چابهــار کــه از آن یاد

کردیــد، نقطــه ای منفصل هــم در مرز پاکســتان به نام 
ریمدان بــه محدوده منطقــه آزاد چابهار افزوده شــد؛ 

ضرورت آن چه بود، آن هم در فاصله ۱۲۰ کیلومتری؟ 
پاکســتان همســایه ای اســت کــه ۲۱۲ میلیــون نفــر 
جمعیــت دارد، یعنی بیش از همه همســایگان ایران، 

امــا درصــد تجارتش با ایــران در بین همســایگان فقط 
یک درصد اســت.فاصله چابهار تــا کراچی با حدود ۲۰ 
میلیــون جمعیــت، ۷۰۰ کیلومتر اســت، درحالی که با 
تهران بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر فاصله دارد. توجه به بازار 
پاکســتان تبدیل به یــک اولویت تولید در چابهار شــده 
اســت. از طرفــی گوادر و چابهــار به ســهولت می توانند 
مکمــل هم بــوده، همکاری های مشــترک را گســترش 
دهنــد و در نقشــه تجــارت جهــان نقش آفرینــی کنند؛ 
ریمــدان نقطه اتصــال همکاری هــای مشــترک گوادر 
و چابهــار اســت. ریمــدان چند کارکــرد برجســته برای 
چابهــار و در نهایــت کل اقتصــاد کشــور دارد. نخســت 
اینکــه از طریــق کریــدور اقتصــادی چیــن و پاکســتان، 
چابهــار را به چین وصــل می کند؛ کارکرد دوم تســهیل 
دسترسی به بازار پاکســتان است و این بازار را در اختیار 
چابهــار قــرار می دهــد و در نهایــت رونــق مســیرهای 
داخلــی تجاری ایــران را با ادامه دادن مســیر ســی پک 
(کریدور اقتصادی چین - پاکســتان) تا روســیه و اروپا و 

آسیای میانه به همراه دارد. 
ë  پرسش پایانی اینکه، با این تغییرات چه آینده ای در

انتظار چابهار است؟
امــروز در رابطه بــا چابهــاری صحبــت می کنیم که 
بندرش در حال فعالیت اســت، راه آهن اش در شــرف 
بهره برداری بوده و فرودگاه اش هم باید احداث شــود؛ 
همچنیــن انبوهــی از پروژه  هــای محــرک اقتصادی در 
چابهار در حال شــکل گرفتن اســت. چابهار آینده، یک 
چابهار صنعتی، مرکز تجارت شــرق و غرب و پایتخت 
دریایی ایران اســت که عالوه بر پتروشیمی و فوالد، یک 

هاب توزیع کاال شده است.
از طرفــی چابهــار یک شــهر امــن، آرام و پــاک برای 
زندگــی خواهــد بود. بــا توســعه صنعتــی و اقتصادی، 
جمعیت  چابهار به شکل قابل توجهی افزایش خواهد 
یافت و شــهری با امکانات و زیرســاخت های مناســب 
آموزشی، فرهنگی،  رفاهی و بهداشتی است که میزبان 

گردشگران زیادی خواهد بود.

 توسعه چند برابری سرمایه گذاری های چابهار
در گفت وگو با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار؛

 منطقــه آزاد اقتصادی چابهــار که روزگاری بــر پایه کارکردهــای تجاری و 
عموماً وارداتی شکل گرفت، طی دو دهه فعالیت نتوانست ظرفیت ها 
و توانمندی هایش را آن چنان که باید عیــان کند تا این که با یک چرخش 
تاریخی، مقصدی جذاب برای سرمایه گذاران شد، چرخشی از تجارت به 
تولیــد. عبدالرحیم کــردی، مدیرعامل منطقــه آزاد چابهــار در گفت وگو با روزنامــه ایران به 

تشریح این چرخش تاریخی پرداخته است. 



می شــود:  جدیــد  قــرن  ســوئز  کانــال  «چابهــار، 
مهمترین کریدور تجاری جهان.» این گزاره کوتاه شاید 
پربازتاب تریــن خبــر در عرصــه بین المللــی پیرامــون 
چابهــار طــی ماه های گذشــته باشــد. گــزاره ای که خبر 
از تحولــی بــزرگ در عرصــه تجــارت جهانــی می دهد 
و تأکیــد می کند کــه چابهار بــا تکمیل زیرســاخت های 
حمل ونقــل چــون فــرودگاه و راه آهــن کانــال ســوئز را 
کنــار زده و مهمتریــن کریــدور تجارت جنوب و شــمال 
و شــرق و غرب جهان می شــود. این خبــر حتی واکنش 
کارشناسان اقتصادی مصری را در پی داشت که عنوان 
کردند که این طرح عقبه مطالعاتی و تاریخی نداشــته 
و چابهار، هیچگاه رقیب کانال ســوئز نبوده و نمی تواند 

جای این کریدور تجاری را بگیرد. 
فــارغ از مباحثــه پیرامــون ظرفیت هــای چابهــار 
به عنوان یک معبر ترانزیتــی بین المللی و مزیت های 
ذاتی اش، بد نیســت مقالــه «راه آهن چابهــار یا اعظم 
بین المللــی» منتشــر در هفته نامــه  طــرق تجارتــی 
حبل المتیــن کلکتــه را مــرور کنیــم. ایــن مقالــه کــه در 
خردادماه ۱۳۰۶ منتشــر شــده در کتــاب «گزیده جراید 
از  اول»  پهلــوی  عصــر  در  بلوچســتان  مطبوعــات  و 
مجموعــه ۲۲جلــدی «پژوهش های ایــران فرهنگی» 
گرد آمده اســت. به عبارت دقیق تر قریب یکصد ســال 
قبل معتبرترین هفته نامه هندوستان خبر از چابهاری 
می دهــد کــه بــه ســهولت کانــال ســوئز را کنــار زده و به 
مهمتریــن معبر تجــارت جهان بدل می شــود، تنها به 
شــرطی که راه آهــن به چابهــار برســد و امــروز و بعد از 
یــک قرن، راه آهن بیــش از هر زمان دیگــری به چابهار 

نزدیک شده است. 
در بخش هایــی از از مقاله «راه آهن چابهار یا اعظم 
طــرق تجارتــی بین المللــی» هفته نامــه حبل المتین 
کلکتــه آمده اســت: «. .. پس از افتتــاح راه آهن چابهار، 
کانــال ســوئز از اهمیــت بین المللــی اش کاســته و در 
طریق تجارت درجه دوم خواهد شــد و نیز افغانســتان 
را تــا انــدازه ای از کشــمکش روس و انگلیــس نجــات 

خواهــد بخشــود. راه آهن چابهــار جغرافیــای تجارت 
دنیا را تغییر خواهد داد و کسانی که نظر دوربین و فهم 
حقایق ســنج دارنــد، می بینند کــه اگر راه آهــن چابهار 
متصل به ســواحل دریای سیاه مدیترانه آمد، در مدت 
۵۰ ســال ایــن بندر محقــر کوچک خــراب، اولیــن بندر 
دنیــا خواهد گردید. چه هیچ بندری مانند آن ایســتگاه 

تجارت شرق و غرب دیده نمی شود.
راه آهــن چابهــار تمام معمــورة عالم را بــه یکدیگر 
نزدیــک خواهد ســاخت و در نیم قرن، بنــدر چابهار به 
هامبورگ و لیورپول و مارسلیز و شانگهای و نیویورک و 
غیر فوقیت خواهد یافت. این بیانات را شــاعرانه تصور 
نبایــد کرد. باید غــور و تأمل نمود کــه درصورت اتصال 
راه آهن چابهار به مدیترانه و دریای ســیاه چه انقالبات 
تجارتــی در عالــم پیش تواند آمد. ســه نقطــه اهم دنیا 

است که در جمعیت و تجارت ضرب المثل است
اول اروپــا کــه دارای ۵۰۰ میلیون نفــوس و تجارتش 

مافوق تحریر است.
دوم چیــن و ژاپــن کــه او نیز بــه همین انــدازه دارای 

سکنه و به حاصلخیزی معروف است. 
ســوم هندوســتان و برمه و جاوه و ســیام و استرالیا و 

غیره. او نیز قرب ۵۰۰ میلیون نفوس اند...» 
تجارت این ســه مرکــز چه در صادر و چــه در وارد، 
بیشــترش مجبــور اســت کــه از راه چابهار بشــود. گویا 
بــه طریق قطــع، عمــده راه مــراوده تجارتی ســه ربع 
نفــوس کــره ارض از ایــن طریــق توانــد شــد. در ایــن 
صــورت اگر گفتــه آید کــه پس از ۵۰ ســال دیگــر بندر 
چابهــار می توانــد دارای ۵ میلیــون نفــوس گــردد و 
همســری بــا بنــادر بزرگ دنیــا کنــد، راه اغــراق و غلو 

پیموده نیامده است....» 
«گزیــده جرایــد و مطبوعــات بلوچســتان در عصــر 
پهلــوی اول» پنجمیــن عنــوان و مجلــد از مجموعــه 
۲۲جلــدی «پژوهش های ایران فرهنگــی» که با همت 
محســن شــهرنازدار، پژوهشــگر حــوزه بلوچســتان و با 

حمایت منطقه آزاد چابهار به چاپ رسیده است.

ë حسام الدین یوسفی
ë  مدیر روابــط  عمومی و امور 

بین الملل منطقه آزاد چابهار
ســرمایه  بــه جایی مــی رود که ســود باشــد و 
آنقدر ترســو اســت که تا امنیت کافــی نبیند، به 

حرکت درنمی آید.
عرضــه پروژه هــا و برنامه هایی  حاوی ســود 
بالقوه و چشــم انداز روشــن و تصویــر وضعیت 
مثبــت امنیــت و ثبات کشــور، دو عاملی اســت 
کــه در هــر جــای دنیــا به عنــوان  جذابیــت یــک 
بازار ســرمایه گذاری در مقابل ســرمایه گذاران 
بین المللــی قــرار می گیــرد و چابهار نیــز از این 

روند پیروی می کند. 
منابــع  توســعه  بــرای  چابهــار  ثروتمنــد 
خــود بــه ســرمایه نیــاز دارد و ســود خوبــی بــه 
ســرمایه گذاران بین المللی عرضه می کند و در 
کنــار آن،  منطقه ای اســت که امنیت ســرمایه را 
پاس می دارد و تضمین مناســب بــرای امنیت 

سرمایه را تأمین می کند. 
از ســوی مقابــل صاحبــان ســرمایه همــواره 
باالتریــن  از  کــه  بــه دنبــال مناطقــی هســتند 
مشــوق ها و انگیزش هــا برخــوردار شــوند و بــا 
اســتفاده از ظرفیت هــا و زیرســاخت ها مقصــد 
از  را  بهره بــرداری  بیشــترین  ســرمایه گذاری، 

سرمایه خود داشته باشند. 
پشــتوانه  بــه  نیــز  چابهــار  آزاد  منطقــه 
مشــوق های ســرمایه گذاری از یک سو و توسعه 
افزایــش  ماننــد  زیرســاخت های  چشــمگیر 
ظرفیــت بنــدری، توســعه راه آهن و فــرودگاه، 
چابهــار را تبدیــل بــه مقصــدی جــذاب بــرای 
تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران کــرده اســت. 
چنانکــه منطقه آزاد چابهار به واســطه ســال ها 
تعامــل با تجــار و فعــاالن اقتصادی از سراســر 
بــه  جهــان، شــناخت و درک کاملــی نســبت 
نیازهای سرمایه گذاران و بســته جامع و کاملی 

را به آن ها ارائه می کند. 
توســعه ســرمایه گذاری در چابهــار با دو بال 
مهــم محقــق شــد کــه اولــی امنیــت و دیگــری 

رسانه بود. 
ارائــه تصویــری  بــا  را  ابزارهــای رســانه  ای 
روشــن و واقعــی از یــک چابهــار، زمینــه جذب 
اندیشــه ها، افــراد و ســرمایه ها را فراهم کردند 
و امنیت، ســرمایه ها و مغزهــا را ماندگار کرد تا 

پروســه توسعه به واقع محقق شود. 

بازخوانی یک ســند تاریخی از چابهار به نقل هفته نامه حبل المتین کلکته؛



ë کار هست؛ کارگر نیست
فرقــی نمی کنــد حجــم ســرمایه گذاری شــما به چه 
میزان باشد و در چه حوزه ای کار کنید، در چابهار با تأمین 
نیروی کار مواجه هستید. حســن پرویزی، مالک مزرعه 
شــترمرغ که بالغ بــر ۲۰میلیــارد تومان بــرای راه اندازی 
مزرعه اش در چابهار ســرمایه گذاری کرده در این رابطه 
می گوید: «خاک چابهار زرخیز اســت و ظرفیت برای هر 
نــوع ســرمایه گذاری را دارد، بــا این حــال دغدغه تأمین 
نیــروی کار همــواره آزاردهنــده اســت و نیــروی انســانی 
همپای نیاز منطقه رشد نکرده است.» به گفته این فعال 
اقتصادی، با اینکه تأمین نیروی انسانی بومی و از جامعه 
بــه نفــع واحد تولیــدی بوده و یــک پــروژه را اقتصادی تر 
می کند، امــا در نهایت یک پروژه معطــل تأمین نیروی 
انسانی نمی ماند درصورت ناتوانی جامعه محلی برای 
همراهی با روند توسعه صنعتی، نیروری کار مورد نیاز از 

بیرون چابهار جذب می شود. 
ë چابهار نیاز به مهارت دارد نه مدرک

آنچــه پروســه جــذب نیــروی انســانی در واحدهــای 

تولیــدی و صنعتــی چابهــار را دشــوار می کنــد شــاید در 
نــگاه اول نبود نیروی آموزش دیده باشــد، بــا وجود این 
چالــش، اما واحدهای تولیدی چابهار با دغدغه دیگری 
یعنی نیروی انســانی آموزش دیده غیرماهر هم مواجه 
هســتند. چنانکــه احمــد فرحناکــی مدیرعامــل چــای 
ســوفیا به عنــوان یکــی از بزرگترین واحدهــای تولیدی و 
تجاری در چابهار می گوید: «مشــکل ما در تأمین نیروی 
کار، تحصیل کرده هایــی هســتند کــه از پــس حــل کردن 
کوچکتریــن چالش هــا هــم برنمی آیند. چابهــار نیاز به 
نیروی کاری دارد که فراتر از مدرک، مهارت و توانمندی 
انجام کار داشــته باشــد.» ایــن دغدغه تنهــا مختص به 
واحدهای تولیدی نیست و مجموعه های خدماتی هم 
بــا چالش تأمین نیــروی کار ماهر مواجه هســتند. بهروز 
شــهنوازی، مالــک اقامتــگاه کــه شــاید بزگتریــن نمونه 
اقامتگاه ســنتی در کل ســواحل مکران باشد، در رابطه با 
تأمین نیروی کار می گوید: «برای تأمین نیروی انســانی 
مــورد نیاز، بــا بیــش از ۵۰متقاضی کار مصاحبــه کردم، 
امــا در نهایت تنهــا دو نفر را اســتخدام کــردم. در چنین 

شرایطی برای تأمین نیروی متخصص چاره ای جز نگاه 
به خارج منطقه و یا حتی استان نداریم.»

ë چاره چیست؟
نیاز به نیروی انســانی ماهر و آموزش دیده روز به روز 
در چابهار بیشتر می شــود. این نیاز، فرصتی بزرگ برای 
بهبود کیفی زندگی جوامع محلی است مشروط بر اینکه 
جامعه محلی بتواند خود را با روند توســعه همراه کرده 
و نیاز صنعت و تولید را پاسخ گوید. تحقق این همراهی 
هــم دو پیش شــرط مهــم دارد، نخســت فراهــم شــدن 
زیرســاخت های آموزشــی و بســتر توانمندســازی است 
که تا اندازه ای با حضور مجموعه هایی چون دبیرســتان 
دانا و توانا و یا دانشگاه بین المللی چابهار، توسه تعامل 
منطقــه آزاد با دانشــگاه های برجســته کشــور و برگزاری 
دوره های مهارت آموزی تا اندازه ای فراهم شــده است. 
و امــا پیش شــرط دوم، ایجــاد یک خواســت جمعی در 
جامعــه محلــی بــرای مهارت آمــوزی و بهــره گرفتن از 
ظرفیت هــا و فرصت هــای پیــش روی چابهــار صنعتی 

است. 

در شــرایطی کــه تأمیــن نیــروی کار ماهــر یکــی از 
جدی ترین چالش های توســعه صنعتی و اقتصادی در 
چابهار اســت، دبیرســتان دانا و و توانا با هدف شناســایی 
استعدادها و تربیت نیروی انسانی متخصص با حمایت 
منطقــه آزاد چابهــار راه اندازی شــد. مجموعــه ای که نه 
فقط کارنامه ســه  سال هاش روشن اســت و پای فرزندان 
چابهاری را به برجسته ترین دانشگاه های کشور باز کرده 

که نوید روزهای درخشان تری را می دهد. 
دبیرســتان شــبانه روزی دانــا و توانــا مکانــی اســت 
کــه دانش آمــوزان مســتعد و نخبــه حــوزه چابهــار و 
شهرســتان های هم جوار و ســایر نقاط اســتان که عمدتاً 
از خانواده هــای بی بضاعــت و روســتایی اما با اســتعداد 
هســتند را گــرد آورده تــا در محیطــی آرام و علمــی بــه 
فراگیری دانش بپردازند و در مســیری متفــاوت و به دور 
از دغدغه های مالــی، خانوادگی، اجتماعــی و. .. قدم در 

راه پیشــرفت علمــی نهــاده و استعدادهایشــان با توجه 
بــه توانایی آن هــا بارور شــده و در آینده با کســب دانش و 
تخصص الزم در توسعه ســواحل مکران اثرگذار باشند. 
ســازمان منطقه آزاد چابهار برای هــر دانش آموز در این 
مدرسه ســاالنه ۱۰میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی 
اختصــاص می دهد.  یکــی از موفقیت های مدرســه دانا 
و توانــا در ســال اول فعالیــت، راه یابی اولیــن دانش آموز 
چابهــاری به نــام علیرضا دلوشــی به دانشــگاه صنعتی 
شریف در رشته مهندسی دریا از این مدرسه بود. او حضور 
در دبیرســتان دانا و توانا را نه تنها نقطه عطفی در زندگی 
خــود که نقطــه روشــنی در خانــواده و حتی میــان مردم 
چابهار می داند. علیرضا دلوشی که سال آخر دبیرستان 
خود را در مدرسه شــبانه روزی توانا گذارند، موفق شد در 
آزمون ورودی دانشــگاه ها در سال ۹۷ در رشته مهندسی 

دریا در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شود. 

واحدهــای  توســعه  ســیر 
تولیــدی و صنعتــی و خدماتی 
دارد  آن  از  نشــان  چابهــار  در 
کــه بســتر فعالیــت اقتصادی 
در چابهار فراهم اســت؛ مشــوق ها و مزیت های 
منطقــه آزاد، قرار گرفتن در نقطه ای اســتراتژیک 
از نقشــه تجــارت جهانــی، شــرایط آب و هوایــی 
مناســب و در نهایــت ظرفیــت باال و بکــر بودن 
فعالیت هــای اقتصــادی چابهــار را تبدیــل بــه 
بهشــت ســرمایه گذاری کــرده اســت؛ امــا ایــن 
مقصد سرمایه گذاری با یک چالش بزرگ مواجه 

است: تأمین نیروی انسانی.



ë  زنجیره پتروشیمی
بــا اتکاء به منابــع ویژه و موقعیــت جغرافیائی ممتاز 
خــود، چابهــار یکــی از قطب هــای صنایــع باالدســتی و 
پایین دستی پتروشیمی برای بازارهای جهانی و داخلی 
می شــود. در کنار صنایع پتروشیمی، واحدهای صنعتی 
و خدماتــی مرتبط بــا صنایع پتروشــیمی در منطقه آزاد 
چابهار بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی منطقه را 

شکل خواهند داد. 
ë  قطب فوالدی

منطقــه آزاد چابهــار بــا اســتفاده از انــرژی ارزان و 
موقعیت ویژه خود در کنار اقیانوس هند که واردات مواد 
اولیــه و صادرات محصوالت فوالدی را تســهیل می کند، 
یکی از قطب های صــادرات فوالد در منطقه خواهد بود. 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع فوالد از معادن داخل کشور و 
همچنین از طریق واردات از خارج کشور تأمین می شود و 
با توجه به هزینه های کم حمل و نقل دریائی، منطقه آزاد 
چابهار یکی از تأمین کنندگان محصــوالت فوالدی برای 
بازارهــای رو به رشــد جهان بخصوص در منطقه شــرق 

آسیا خواهد بود.
ë پردازش مواد معدنی

از آن جــا که منطقــه آزاد چابهار مجــاور معادن غنی 
مناطق شــرقی و مرکزی کشور اســت، منطقه با پردازش 
مواد معدنی غیرفلزی جهت صادرات آن مواد با ارزش 
افزوده بیشــتر، یکی از قطب های صــادرات محصوالت 
معدنی مانند تولید سنگ های ساختمانی با ارزش باال، 

تغلیــظ و آماده ســازی مــواد معدنی صنعتی در کشــور 
خواهد بود.

ë پایتخت شیالتی مدرن
چابهــار بــا اتکاء بــه تجارب صیــادی مــردم منطقه و 
نوســازی امکانات صنعت شــیالت و آمــوزش نیروهای 
فعال در این صنعت، الگو و نمونه صنایع شیالت مدرن 
در حاشــیه دریــای عمــان و خلیج فــارس خواهد بــود. با 
توســعه صنعت شــیالت، صنایــع و خدمــات مرتبط با 
آن صنعــت در منطقــه آزاد چابهار و مناطــق مجاور آن 
توســعه می یابد و درآمد و اشتغال را برای مردم منطقه 

و فعالین صنعت شیالت فراهم می سازد.
ë  محور ترانزیتی

چابهــار به یک بندر مــدرن که از نظر ســرعت و دقت 
مطابــق اســتانداردهای جهانــی اداره می شــود تبدیــل 
خواهد شــد. منطقه آزاد چابهار نه تنهــا از ظرفیت بنادر 
موجود خود حداکثر استفاده را خواهد کرد، بلکه ظرفیت 

بندری و پسکرانه های آن را نیز توسعه خواهد داد. 
ë مقصد سفر

با اتــکاء به آب و هــوای مطبــوع و ویژگی های طبیعی 
منطقه چابهار، با توسعه زیرساخت های مدرن، چابهار 
منطقــه گردشــگری برجســته ای بــرای کشــور و منطقــه 

خواهد بود. 
ë جذاب برای سرمایه گذاری

حوزه هــای  در  صنعتــی  قطب هــای  توســعه  بــا 
پتروشــیمی، فــوالد، صنایــع معدنی، صنعت شــیالت 

و ترانزیــت کاال و گردشــگری و خوشــه های صنعتــی 
مرتبــط بــا آن هــا، در ســال ۱۴۱۰، در چابهــار الگوهائــی از 
خوشه های صنعتی خواهد داشت. خوشه های صنعتی 
کــه عمدتــاً از واحدهــای کوچــک و متوســط صنعتــی و 
خدماتی تشکیل می شــوند، موقعیت های ویژه ای برای 

سرمایه گذاری های کوچک و متوسط ایجاد می کند. 
ë  کیفیت زندگی

در سال ۱۴۱۰ شهر چابهار و مناطق دیگر منطقه نظیر 
تیس از امکانات شهری مناسب برای سکونت و خدمات 
فرهنگی و رفاهی شهری مناســب برخوردار خواهد بود، 
امکانات آب شیرین، گاز، مخابرات و اینترنت پرسرعت، 
و همچنیــن امکانــات آموزشــی، بهداشــتی، فرهنگــی و 

ورزشی با کیفیت باال از جذابیت های چابهار خواهد بود.
ë  ترکیب جمعیتی

بــا توجــه بــه فعالیت هــای اقتصــادی و خدماتــی و 
امکانات زندگی شــهری در سال ۱۴۱۰، ترکیب جمعیتی 
چابهــار شــامل نیروهــای متخصــص، کارگــران ماهــر و 
دانشــمندان و محققانــی خواهد بــود کــه فعالیت های 
صنعتــی و خدماتــی را در منطقــه اداره و پشــتیبانی 

می کنند.
ë زیست بوم سالم

همــه فعالیت هــا در چابهــار با حفظ محیط زیســت 
منطقــه زیبــای چابهــار انجــام خواهــد شــد؛ به طــوری 
کــه چابهــار در ســال ۱۴۱۰، یــک منطقــه ســبز عــاری از 

آلودگی های محیطی خواهد بود. 

نقش آفرین چابهار در آینده اقتصادی کشــور به روایت پروژه مطالعاتی دانشگاه صنعتی شریف؛ 

 توسعه محدوده منطقه آزاد چابهار، بستر آزاد شدن ظرفیت های خفته چابهار را فراهم کرده و شدت گرفتن پروژه های عمرانی و توسعه سرمایه گذاری ها در 
چابهار گواهی بر این مدعاست. چابهار امروز در مسیری قرار گرفته که دهه پیش روی آن به هیچ عنوان با امروز قابل مقایسه نخواهد بود. چابهار ۱٤۱۰ قطب 
اقتصادی کشــور خواهد بود که نه تنها محور توسعه ســواحل مکران بوده که نگین توسعه ای کشور می شود. دانشــکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی 
شــریف طی پروژه ای مطالعاتی و تحقیقاتی با مدیریت دکتر علینقی مشــایخی، اقتصاددان و استاد تمام این دانشــگاه، به بررسی ظرفیت ها و چالش های 
منطقه آزاد پرداخته و چشم انداز چابهار ۱٤۱۰ را ترسیم کرده است.  در این گزارش تصریح شده که سازمان منطقه آزاد چابهار در ده سال آینده منطقه آزاد چابهار را قطب و ستاره 
توسعه اقتصادی کشور می کند و در سال ۱٤۱۰ با درخشش، یکی از قطب های پیشران توسعه اقتصادی و فنی کشور و الگویی برای توسعه در شرق کشور و سواحل مکران خواهد بود. 

بخش های از این گزارش مطالعاتی را در ادامه می خوانید. 



با افتتاح ۴۱ پروژه اقتصادی 
توسط ریاست جمهوری
در منطقه آزاد قشم محقق شد؛

کمتر از ۳۰ ســال از عمر منطقه آزاد قشــم می گــذرد. بزرگ ترین جزیره خلیج فارس به واســطه بهره مندی از پتانســیل ها و 
ظرفیت های طبیعی و اقتصادی، طی سال های گذشته تبدیل به یکی از نقاط استراتژیک در منطقه خاورمیان شده است. 
دسترســی آســان بــه آب هــای بین المللی و هم مــرز بودن با کشــورهای حــوزه خلیج فارس تنهــا بخشــی از ظرفیت های 
اقتصادی این جزیره در حوزه تجارت را نشــان می دهد. اما این تنها مزیت این منطقه نیست. هدف از تشکیل منطقه آزاد 
طبق قانون انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشــد و توســعه اقتصادی، ســرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشــتغال سالم و 
مولــد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صــادرات کاال های صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی 
بیان شــده اســت. هدفی که منطقه آزاد قشم در سال های اخیر با ســرعت به سوی تکمیل آن گام برداشــته و با باز کردن مسیر توسعه عمرانی، 
موجبات توســعه صنایع دیگری چون نفت، گاز و انرژی، شــیالت و گردشــگری را نیز هموار کرده تا با روشــن کردن چراغ اشــتغال برای جامعه 

محلی و نیروهای بومی، در چرخش گردونه اقتصاد و ارزآوری کشور نقش آفرین باشد. 

از ســال ۱۳۷۲ که ۳۰۰ کیلومتر از جزیره قشــم به عنوان 
منطقــه آزاد معرفــی شــد ســه ســال طول کشــید کــه بقیه 
مســاحت جزیــره نیــز به عنــوان منطقــه ویــژه اقتصــادی 
معرفی شــود تا یکپارچگی الزم جهت مدیریت بزرگترین 
جزیــره خلیج فارس با ویژگی هــای خاصی که دارد، حفظ 
شــود. عمده تریــن دســتاوردهای ایــن ســازمان، توســعه 
زیرســاخت های عمرانــی همچــون؛ جاده، بندر، اســکله، 
فــرودگاه و شــهرک های مســکونی و فعال ســازی صنایــع 
نفــت و انرژی بــا احــداث و راه انــدازی چندین پاالیشــگاه 
پتروشــیمی، ذخیره ســازی، نیروگاه های تولید آب و برق، 

نیروگاه های خورشیدی و. .. است.
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی طی ســال های گذشــته 
و بــا اوج گرفتــن تحریم ها تبدیل بــه برگ برنــده ای برای 
افتصاد ایران شده اند. این مناطق توانایی باالیی برای دور 
زدن و بی اثــر کردن تحریم های غیرقانونــی آمریکا دارند. 

ســرمایه گذاری یک میلیــارد دالری خارجی در شــش ماه 
نخســت امسال نیز این مســئله را به خوبی نشان می دهد. 
تســهیل شــرایط بــرای راه انــدازی کســب و کار و وجــود 
امتیازات متعدد دیگر برای کارآفرینان و ســرمایه گذاران، 
موجــب افزایش جاذبه هــای ســرمایه گذاری مناطق آزاد 

شده است.
اجــرای  راســتای  در  قشــم  آزاد  منطقــه  ســازمان 
سیاســت های مقــام معظــم رهبــری بــرای نقش آفرینی 
مناطــق آزاد کشــور در افــق ۱۴۰۴ و همچنیــن کمــک بــه 
برنامه هــای آینده نگر دولت تدبیر و امید، طی چند ســال 
گذشــته توانسته است ســرمایه گذاران توانمندی را در این 
حــوزه در جزیــره قشــم جذب نماید. براســاس پیشــرفت 
مطلــوب فعالیت هــای انجــام شــده تاکنــون، امیــدوارم 
تــا چند ســال آینده شــاهد رونــق چشــم گیر فعالیت های 

اقتصادی در سرزمین فرصت های طالیی باشیم.

منطقــه آزاد قشــم در ســال جهــش تولیــد بــا اولویــت 
قــراردادن فرامین رهبری، در تالش اســت تا ضمن ایجاد 
رفــاه و امنیــت بــرای ســاکنان بــا فراهــم کــردن امکانــات 
مناســب برای حضور ســرمایه گذاران، رونق فعالیت های 
صنایع مختلف، اشــتغال زایی و در نهایت درآمدی پایدار 
را به ویژه در حوزه ارزی و صادرات برای مردم جزیره قشم 

و کشور فراهم آورد.
در همیــن راســتا ۱۴ پــروژه افتتاحــی در شــهریورماه 
امســال بــه دســت عالی تریــن مقــام اجرایــی کشــور در 
منطقــه آزاد قشــم بــه بهره بــرداری رســید و بــه دنبال آن 
۲۷ پــروژه اقتصادی، عمرانی و گردشــگری به ارزش ارزی 
۲۴۰ میلیــون دالر و ریالــی ۱۷ هــزار و ۴۳۰ میلیــاردی در 
تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، به صورت ویدیو کنفرانسی توسط 

رئیس جمهوری در منطقه آزاد قشم افتتاح شد.
روز دی ماه و در دومین دوره از افتتاح طرح های مناطق 



آزاد و ویــژه اقتصادی، ۶۰ پروژه جدیــد تولیدی، عمرانی و 
زیرســاختی با ســه هزارو ۵۳ میلیارد تومان سرمایه ریالی، 
۲۴۱ میلیــون دالر و ۱۲/۹ میلیــون یــورو آورده ارزی جدیــد 
دولتــی و خصوصی بــه بهره برداری رســید، پروژه هایی که 

در مجموع ۳ هزار و ۲۲۳ شغل جدید ایجاد کرده است.
در بحث اشــتغال باید این نکته مهم را مد نظر داشــت 
که ایجاد هر نوع شــغلی نمی تواند در رشد تولید ناخالص 
داخلــی کشــور مؤثــر و باکیفیــت قلمداد شــود. در لیســت 
اشــتغال زایی های کشور مشــاغل کاذب نیز می تواند جای 
گیــرد اما ایــن مشــاغل به دلیــل عــدم کیفیــت نمی تواند 
باعــث ایجــاد ارزش افــزوده و رشــد در تولیــد ناخالــص 
داخلی شود. طبق آمارهای رسمی و پژوهش های علمی، 
دوســوم جمعیت شاغل کشور در بخش تولید هیچ نقشی 
ندارنــد. در ایــن میان بــا عنایت به راهبــرد کالن اقتصادی 
دولــت تدبیــر و امیــد مبنــی بــر ایجــاد و تســهیل شــرایط 
جهــت ســرمایه گذاری و فعــال شــدن بخــش خصوصــی 
در حوزه هــای مختلف اقتصــادی، عمرانی، گردشــگری و 
خدماتی، ســازمان منطقه آزاد قشــم برگ زرین دیگری از 

عملکرد خود را به نمایش گذاشت.

ë افتتاح ۴۱ پروژه اقتصادی در دو مرحله 
توسط ریاست جمهوری

۱۴ پــروژه در پنــج بخــش نفــت، گاز و انــرژی، تولیدی، 
حمل ونقــل، گردشــگری و عمرانی در ســال جهش تولید 
منطقــه آزاد قشــم توســط ریاســت جمهــوری و به صورت 
ویدیــو کنفرانــس در تابســتان ســال جــاری افتتــاح شــد. 
شــهریورماه امســال بود که با دســتور دکتر حســن روحانی 
رئیس جمهــوری ایــران ۱۴ پــروژه در دو بخــش دولتــی و 

خصوصــی بــا اعتبــار ارزی ۳۴۰ میلیــون یــورو و ریالــی ۱۱ 
هــزار و ۶۳۰ میلیــاردی، پنــج صنعــت نفــت، گاز و انرژی، 
تولیدی، حمل ونقل، گردشگری و عمرانی از طریق ویدئو 
کنفرانــس به بهره برداری رســید. افتتاح ایــن پروژه ها ۶۰۱ 
اشــتغال مســتقیم و ۲هــزار و ۹۴۰ اشــتغال غیرمســتقیم 
بــرای نیروهای متخصص و عادی جزیره به همراه دارد که 
می توانــد در کاهش درصد ضریب بیــکاری در این منطقه 
آزاد نقش داشته باشد و درآمدهای پایداری در حوزه ارزی 

و ریالی برای منطقه و کشور رقم بزند.
صنعــت نفــت، گاز و انــرژی جزیره در پایانــه صادراتی 

نفتــی یک شــرکت بخــش خصوصی، بــا اعتبــاری بالغ بر 
۱۵۰ میلیون یورو توســط شرکت سرمایه گذاری نفت قشم 
قرار اســت ۳.۲ میلیون بشــکه به ظرفیت تولید نفت کشور 
بیافزاید و در بخش انرژی نیز با سرمایه گذاری ۱۹۰ میلیون 
یورویــی بخــش خصوصی، ۱۷۰ مــگاوات بــرق در فاز دوم 
فعالیــت ایــن شــرکت، بــه شــبکه بــرق اســتان هرمــزگان 
ســنکرون می شــود. تنها شــرکت تولیــدی ایــن پروژه ها، با 
اعتبــار ۵۰۰ میلیــارد ریــال، به صــورت ســالیانه ۵۱۸ هــزار 
و ۴۰۰ تــن بتــن معمولــی، ۲۰۰ هــزار تن محصــوالت بتنی 
غیرمســلح از بتــن معمولــی و ۲ هــزار و ۴۳۰ تــن تیرچــه 
فوالدی را تولیــد خواهد کرد. پروژه حمــل و نقلی ترمینال 
کانتینری مســتقر در ســایت منطقه آزاد قشم واقع در بندر 
شــهید رجایی، پروژه دیگری از مجمــوع پروژه های مذکور 
اســت که با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در مســاحت 
چهار هکتار و بااعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال، ظرفیتی 

جدید به بخش حمل ونقل این منطقه خواهد افزود.
ســاخت اماکــن اقامتــی در قالــب ســه پــروژه هتلینگ 
توســط بخــش خصوصــی، بخــش دیگــری از ۱۴ پــروژه 
شــاخص منطقــه آزاد قشــم در ســال جهش تولید اســت 
کــه با ســرمایه گذاری ۳۲۰ میلیارد ریالــی، ۳۶۲ تخت را به 
مجموعــه تخت هــای پذیرای گردشــگر در جزیــره خواهد 

افزود که شامل یک هتل و دو هتل آپارتمان است.
هفــت پــروژه عمرانــی ایــن لیســت بــا ســرمایه گذاری 
بخــش دولتی بالغ بــر ۱۰ هــزار و ۶۶۰ میلیارد ریال اســت که 
فعالیت هــای ســاخت و بهســازی در ســه بخــش شــهری، 
برون شــهری و روســتایی را شــامل می شــود. آماده ســازی 
ســه ســایت ۶۵، ۹۸ و ۱۵۵ هکتاری به متــراژ کل ۳۱۸ هکتار 
بااعتبــار ریالــی ۹ هــزار و ۳۵۰ میلیــاردی در شــهر قشــم، 
زیرسازی و آسفالت معابر برون شهری به طول ۳۰ کیلومتر 
بااعتبــار ۱۸۰ میلیارد ریــال ازجمله فعالیت های ســازمان 
منطقه آزاد قشــم در راســتای بهبود شــرایط زندگــی و ارتقا 
خدمات در حوزه راه سازی است. عملیات عمرانی سازمان 
منطقــه آزاد قشــم در حوزه روســتاهای جزیره بــه تفکیک؛ 
بهســازی معابــر ۲۰ روســتای جزیــره در طــرح مشــترک با 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی به مبلغ ۵۷۰ میلیــارد ریال، 
احداث و بازســازی ۲۰ مدرســه در روستاهای مختلف قشم 
به مساحت بیش از ۲۰ هزار مترمربع توسط سازمان منطقه 
آزاد قشــم به اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال، زیرســازی و آســفالت 
مســیر ژئوســایت گردشــگری چاهکــوه، اســکله تفریحــی 
روستای ســهیلی و شهرک گلزار روســتای طوال به مساحت 
کل ۴۸ هزار مترمربع با سرمایه ای بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال، 
ســاخت و اجرای بلوار روســتای گیاهدان به شهر درگهان به 
طول ســه کیلومتر به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار و احداث 
پارک های محله ای، خطی ســاحلی و زمین های ورزشی در 
سراســر جزیره به وســعت ۱۰۰ هزار مترمربع و ارزش ریالی 
۱۲۰ میلیاردی می باشــد کــه پروژه های عمران روســتایی از 

این مجموعه را شامل می شود.
همچنیــن ۲۷ پروژه اقتصــادی، عمرانی و گردشــگری 
و  هــزار   ۱۷ ریالــی  و  دالر  میلیــون   ۲۴۰ ارزی  ارزش  بــه 
ویدیــو  به صــورت   ،۱۳۹۹ دی مــاه  در  ۴۳۰ میلیــاردی 
کنفرانســی توســط رئیس جمهــوری در منطقه آزاد قشــم 
افتتاح شد. در ادامه پروژه های افتتاحی ریاست جمهوری 
در سراســر کشــور، این منطقه آزاد، ۲۷ پــروژه در دو بخش 
دولتی و خصوصــی با اعتبار ارزی ۲۴۰ میلیون دالر و ریالی 
۱۷ هــزار و ۴۳۰ میلیــاردی و ایجــاد ۲ هــزار و ۲۶۳ فرصــت 
شــغلی در پنــج صنعــت نفــت، گاز و انــرژی، تولیــدی، 
شــیالتی، عمرانــی و گردشــگری افتتــاح کــرد. در بخــش 



صنعت نفت، گاز و انرژی دو شــرکت پارس بهین پاالیش 
نفت قشــم و قشــم مولد به ترتیب با پروژه های پاالیشــگاه 
نفت خام فوق ســنگین درزمینه تولید قیر، سرمایه گذاری 
۱۶۴ میلیــون دالری و ظرفیت تولید روزانه ۳۵ هزار بشــکه 
و پــروژه تأمیــن پیش نیازهــای مورداســتفاده در تولید قیر 
بــا ســرمایه گذاری ۷۶ میلیــون دالری درمجمــوع بــرای 

۲۹۵ نیرو اشتغال ایجاد کرده اند.
جزیره قشــم در صنایع شــیالتی با افتتاح هشــت پروژه 
بــه ارزش کلــی دو هــزار و ۹۹۶ میلیــارد ریــال قــرار اســت 
۱۲ هــزار و ۱۲۰ ُتــن میگو و ماهــی به تولیدات کشــور افزوده 
و بــرای ۴۲۶ نیروی بومی اشــتغال ایجاد نماید. ســه طرح 
تولیــدی در حوزه هــای خدماتــی، بهداشــتی و غذایــی نیز 
با ســرمایه گذاری ارزی نیــم میلیــون دالری و ۷۱۰ میلیارد 
ریالی شامل؛ سردخانه ای با ظرفیت ذخیره سازی ۲۱ هزار 
ُتــن محصــول، تولیــد ماهــی خشــک و خــوراک آبزیــان با 
ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ ُتن در سال و کارخانه تولید ماسک 
ســوبا؛ بــرای ۱۵۵ نیــرو اشــتغال ایجاد کــرده اســت. مرکز 
آموزش دریانوردی صنعت گستر هوا دریا قشم تنها پروژه 
آموزشی صنعتی این لیست ۲۷ پروژه ای است که معادل 
۱۶۰ میلیارد ریال در این حوزه ســرمایه گذاری کرده و برای 

۲۰ َتن نیز اشتغال به همراه دارد.
 ۱۳ هــزار و ۳۹۰ میلیــارد ریــال اعتبــار ویــژه پروژه های 
عمرانــی بــا ســرمایه گذاری بخــش دولتــی و خصوصــی 
اســت که در ادامه لیســت پروژه های قابل افتتاح ریاســت 
جمهــوری در منطقــه آزاد قشــم قرارگرفتــه و ۱۲ پــروژه 
شــامل  را  مســکونی  و  رفاهــی  خدماتــی،  زیرســاختی، 
می شود. ساخت بلوار دسترســی به روستای دفاری، بلوار 
رینگ غربی شــهرک نریمان تا ســاحل جنوبی، بهســازی 
جاده ســه راه دیرســتان تا فرودگاه و میدان شهید ستاری، 
احــداث ســه کمــپ پــارک (آفتــاب ۲، مهتــاب و فــاز دوم 
جزایــر ناز)، احــداث کانال جمع آوری آب های ســطحی و 
اجرای خــط دوم انتقال آب، هشــت پــروژه بخش دولتی 
ایــن لیســت هســتند. چهــار پــروژه بــرج مســکونی ماتیا، 
مجتمع تاپ آیلند، ۴۰ واحد ویالیی و آماده ســازی سایت 
۲۳ هکتــاری نیز حاصل ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
در ایــن منطقــه می باشــند کــه مجمــوع ایــن پروژه هــای 
۱۲ گانــه عمرانــی توانســته اند برای یــک هــزار و ۳۲۴ نیرو 
اشــتغال ایجاد کنند. تنها پروژه گردشگری دی ماه منطقه 
آزاد قشــم، باغ گردشــگری صفا آباد بــا ۱۸۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری بخش خصوصی است که با ایجاد اشتغال 
برای ۱۸ نیروی بومی، ۵۴ تخت به ظرفیت اقامتی جزیره 
اضافه کرده و یکی از مجموعه های کاشانه مهمان جزیره 

محسوب می شود.

ë حرکت قشم به سوی تبدیل شدن به هاب انرژی
یکــی از برنامه هــای بلندمــدت ســازمان منطقــه آزاد 
قشــم در این بزرگترین جزیره خلیج فارس معرفی قشــم 
به عنــوان هــاب جدیــد انــرژی و حوزه پتروشــیمی اســت. 
ایــن جزیــره از جهــت عمــق مناســب ســواحل، میادیــن 
نفتــی و گازی فــراوان، اســکله های رو به توســعه، فرودگاه 
بین المللی و شــرایط خــاص منطقه آزاد قشــم موقعیت 
مناســبی بــرای تحقق ایــن هدف اســت. ســازمان منطقه 
آزاد قشــم برای رســیدن به این مهم راهی ندارد جز اینکه 
ســرمایه گذاران را بــه ایــن منطقه جــذب کنــد و امتیازاتی 

بدهد که برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی داشته باشد.
منطقــه آزاد قشــم اهمیــت زیــادی بــرای مطالعات و 
پژوهش هــای بین المللــی در حــوزه توســعه و رونق نفت 

و گاز داشــته اســت و پیــش از ایــن بــا دو شــرکت بیــرون از 
مرز هــای کشــور قرارداد هایــی بــرای تدویــن طرح هایــی 
مبتنــی بر پتانســیل های نفــت و گاز و انرژی کشــور داشــته 
اســت. مطالعــه و پژوهــش در حــوزه زیرســاختی شــرکت 
Sweco یک شرکت سوئدی است که در سال ۱۹۹۴ گزارش 
جامع، مفصــل و مبســوطی درباره ملزومــات و چارچوب 
رونــق اقتصــادی در منطقه آزاد قشــم از همــه لحاظ تهیه 
کــرده اســت. همچنین در ســال ۲۰۱۵ شــرکت JICA ژاپن 
نیز جهت تهیه طرح مطالعاتی ECOISLAND مشغول 
به کار شــد که گزارش جامعی از فرصت ها و پتانســیل های 

بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی ارائه کرد.
از همــان زمــان تاکنــون منطقــه آزاد قشــم ایجــاد یک 
پارک انرژی قدرتمند را در دســتور کار قــرار داد تا با تکیه بر 
ســند ملی راهبردی انرژی کشــور مصوب ســال ۱۳۹۶ که تا 
افق ۱۴۲۰ را پوشش می دهد و با جلب شرکت های داخلی 

و خارجی ارائه کننده خدمات نفت، گاز و پتروشیمی بتواند 
تأثیر مثبتی بر روند توسعه انرژی کشور داشته باشد.

بر این اســاس در ســال گذشــته نیز منطقه آزاد قشــم از 
چند پروژه نفتی و گازی بهره برداری کرده است. در دی ماه 
امســال در بخــش صنعــت نفــت، گاز و انــرژی دو شــرکت 
پــارس بهیــن پاالیش نفت قشــم و قشــم مولد بــه ترتیب 
بــا پروژه های پاالیشــگاه نفت خــام فوق ســنگین درزمینه 
تولیــد قیــر، ســرمایه گذاری ۱۶۴ میلیــون دالری و ظرفیت 
تولیــد روزانه ۳۵ هزار بشــکه و پروژه تأمیــن پیش نیاز های 
مورداســتفاده در پاالیشــگاه نفــت خــام فــوق ســنگین بــا 

سرمایه گذاری ۷۶ میلیون دالری اشتغال ایجاد کرده اند.
پــروژه دیگری کــه در شــهریور مــاه در حوزه نفــت، گاز 
و انرژی منطقه آزاد قشــم شــاهد آن بودیم نخســتین فاز 
پایانــه صادراتــی ترمینــال نفتــی دیرســتان بود. شــرکت 
ســرمایه گذاری نفــت قشــم، ســرمایه گذار خصوصی این 



اســت. با توجه بــه طــرح شــرکت Wheeler Foster پروژه 
ذخیره ســازی نفت خام و فرآورده های نفتــی، در منطقه 
دیرســتان جانمایی شــده که درحال حاضر برای ظرفیت 
ذخیره ســازی ۶/۴ میلیون بشکه در مراحل نهایی احداث 
قرار گرفت که ۳/۲ میلیون بشکه قابل بهره برداری است. 
مجمــوع ظرفیــت موردنظــر در ایــن منطقــه ۳۰ میلیون 

بشکه است.
از دیگــر زیرســاخت هایی کــه بــرای اســتقرار صنایــع 
نفت و گاز الزم اســت، اســکله بــرای جابه جایی و صادرات 
بــر  اســت.  پاالیشــگاه ها  و  پتروشــیمی ها  محصــوالت 
ایــن اســاس، اســکله نفتــی حــرا در شــمال جزیــره بــرای 
خدمت رســانی به پاالیشــگاه ها طراحی و احداث شده که 
طبقــه گفته مســؤوالن ســازمان منطقه آزاد قشــم تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد.
حــوزه  در  اقدام هایــی  نیــز  گازی  صنایــع  حــوزه  در 
زیرســاختی و صنعتــی در منطقه آزاد قشــم انجــام گرفته 
اســت. مثاًل در بخــش LNG ایجــاد مجتمعی بــا ظرفیت 
۴ واحــد وجــود دارد کــه هر کــدام هــزار تــن در روز ظرفیت 
دارد. امــکان ایجــاد مگا پورت نیز با ظرفیــت ورود و خروج 
کانال هــای مختلف مورد نظر ســازمان منطقه آزاد قشــم 
قــرار دارد کــه فــاز اول آن بــرای محصــوالت پتروشــیمی 

احداث خواهد شد.
در بخــش نیروگاهــی، مجــور فعالیــت بــرای احــداث 
۲ واحــد نیــروگاه ســیکل ترکیبی بــا ظرفیــت ۵۰۰ مگاوات 
مجموعــاً بــا پتانســیل هــزار مــگاوات تولیــد بــرق در حال 
احداث اســت. علیرغــم ســاخت نیروگاه هــا، منطقه آزاد 
قشــم برای احداث خــط لوله گاز اقدام هایــی انجام داده و 

فرآیند اجرای آن در جریان است.
در ابتــدای دولــت تدبیر و امید شــرایط زیرســاخت ها 
به ویــژه زیرســاخت های ســخت موجــود در منطقــه آزاد 
قشــم وضعیت مناســبی نداشــت و با تالش های صورت 
گرفتــه طبق برنامه جامع طراحی شــده اقدام های خوبی 
در حــوزه توســعه روســتایی و زیرساخت هاســت مثــل 
بنــادر ، فرودگاه هــا، راه ها، تأمین زیرســاخت های انرژی و 
گردشگری عملیاتی شده اســت، اما به نظر می رسد هنوز 
تا نقطه مطلوب فاصله ای وجود دارد. پروژه های عمرانی 
و ســرمایه گذاری در قشم شامل دو بخش اصلی می شود؛ 
یــک بخش از اقدام هایی که ســازمان به عنــوان حاکمیت 
اجرایی می شود که این پروژه ها با وجود محدودیت جدی 
در تأمیــن منابع با توجه به شــرایط تحریم ها و مشــکالت 
دیگر، هیچ گاه متوقف نشــده و در مجمــوع بالغ بر صدها 
طرح بزرگ و کوچک عمرانی در داخل قشم اجرایی شده 
است. درخصوص پروژه هایی که قرار است تا پایان دولت 
آقــای روحانــی در مناطق آزاد بــه بهره برداری برســد نیز 
ســازمان منطقه آزاد قشــم پروژه هایی را معرفی کرده  که 
۱۴ پروژه از آنها در شــهریورماه و ۲۷ پروژه در دی ماه ســال 
جاری توسط رئیس جمهوری به بهره برداری رسید و سایر 
پروژه ها نیز در فازهای ســوم و چهارم تا پایان دولت تدبیر 

و امید به بهره برداری خواهد رسید.
جنوبی ترین جزیره کشــور که سال هاست با نام منطقه 
آزاد گره خورده، دارای ظرفیت های پیدا و پنهان بســیاری 
بــرای ســرمایه گذاری و کمــک بــه ارزآوری کشــور اســت. 
گســتردگی جغرافیایــی قشــم، حضــور جامعــه بومــی با 
قدمتــی تاریخــی و بهره منــدی از ظرفیــت دریــا به عنوان 
محلــی برای توســعه صنایــع مختلف (شــیالتی، حمل و 
نقل، گردشگری و...) داشتن این ظرفیت ها را امکان پذیر 

و پنهان بودن بسیاری از آن ها را، توجیه پذیر می کند.

قیــر و فرآورده هــای نفتــی، در نظر گرفته شــده اســت. در 
 Bunkering حوزه ســوخت رســانی و خدمات کشــتیرانی
در جنــوب جزیــره، منطقــه ســلخ، برای ســوخت رســانی 
و خدمــات کشــتیرانی بــا هــدف ۷۵۰ هــزار تــن در مــاه 
برنامه ریزی شــده کــه مجوز فعالیــت بــرای ۱۵۲ هزار تن 
صادر و ۵۲ هزار تن آماده بهره برداری است. در عین حال 
بــا هــدف ذخیره ســازی نیــز اقدام هایــی صــورت گرفتــه 

گاز بــا محصول متانــول و زنجیره محصوالت صادر شــده 
اســت. با انتخاب مشــاور، جانمایی و طــرح جامع هاب در 

دست اجرا است.
در بخــش پاالیشــگاه ها، تعــداد ۶ واحــد پاالیشــگاه بــا 
خوراک نفت ســنگین، فوق سنگین و صادراتی با ظرفیت 
مجموعــاً ۱۴۵ هــزار بشــکه در روز برای تولیــد محصوالت 

پروژه بوده که پایانه نفتی قشــم را به مســاحت ۱۱۷ هکتار 
واقع در جنوب جزیره قشــم در نزدیکی روستای دیرستان 
بــا هدف ذخیره ســازی نفــت و میعانــات گازی با ظرفیت 
۶٫۵ میلیون بشــکه تأسیس کرده است. عملیات بارگیری 
مخازن این پروژه در دی ماه ۱۳۹۸ آغاز و در اســفند همان 
ســال به اتمام رســید و در شــهریورماه ســال جاری توسط 

رئیس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
طرح هــا و پروژه هــای حوزه نفــت، گاز و انــرژی منطقه 
آزاد قشــم در مجمــوع در منطقــه آزاد چندیــن دســته 
بندی در حوزه توســعه نفت، گاز و انرژی صورت گرفته که 
برخی به بهره برداری رســیده و برخی نیز در حال ساخت 
هســتند. در حــوزه هــاب پتروشــیمی، مجــوز فعالیــت و 
موافقــت اصولی تعداد ۵ مجتمع پتروشــیمی با خوراک 



مدیرعامل بانک اقتصادنوین در تشــریح عملکرد 
ایــن بانک در ســال ۱۳۹۹ گفت: بانــک اقتصادنوین در 
راســتای همگامــی و همســویی بــا سیاســت های کالن 
اقتصــادی و تحقق شــعار جهــش تولید بــا به کارگیری 
تمــام تــوان و ظرفیت خود ســعی کــرده تا بــا تمرکز بر 
تأمیــن مالــی صنایــع پیشــران، اســتراتژیک و ارزآور، 
رسالت خود را در خنثی سازی اثرات جنگ اقتصادی و 

تاب آوری در شرایط تحریمی به جا آورد.
علیرضــا بلگــوری بــا اشــاره بــه عزم ایــن بانــک برای 
نقش آفرینــی در توســعه اقتصادی کشــور، افــزود: بانک 
اقتصادنوین امســال به پشــتوانه اعتماد مشــتریان رشد 
درخشانی در منابع داشت و در پاسخ به این اعتماد تالش 
کــرد با تأمین مالــی پروژه ها و طرح های ملــی و راهبردی 

رسالت و وظیفه ذاتی خود را به منصه ظهور برساند.
بــه  بانــک  ایــن  توســط  پرداختــی  تســهیالت  او 
بخش های مختلــف تولیدی و صنعتی تا پایان دی ماه 

۱۳۹۹ را ۵۸۰ هــزار میلیــارد ریال عنوان کــرد و افزود: با 
توجه به هــدف اصلی و راهبردی بانک در ســال جاری 
اغلــب صنایــع کشــور را تأمیــن مالــی کردیــم، امــا دو 
صنعت پتروشــیمی و خودروســازی در صدر توجه این 

بانک قرار داشتند.
مدیرعامــل بانک  ، صنعت پتروشــیمی را از جمله 
صنایع استراتژیک، پیشــران، ارزآور و فقرزدا دانست و 
گفت: نقش مهم صنعت پتروشــیمی در خنثی سازی 
نیــز  و  محرومیت زدایــی  اشــتغال زایی،  تحریم هــا، 
جلوگیــری از خام فروشــی کــه همــواره مــورد تأکیــد 
بــوده اســت، مــا را بــر آن داشــت تا با شــناخت بیشــتر 
ایــن صنعــت و زنجیــره خلــق ارزش در آن بتوانیــم 
راهکارهای مؤثری برای تأمین مالی این صنعت ارائه 
کنیم و در همین راســتا این صنعت با ۲۰۰هزار میلیارد 
ریال بیشــترین سهم در تســهیالت پرداختی این بانک 

را به خود اختصاص داده است.

دومیــن  را  خــودرو  صنعــت  همچنیــن  بلگــوری 
صنعت مــورد توجه بانــک اقتصادنویــن اعالم کرد و 
افزود: هم اکنــون در صنعت خودروســازی به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم یک میلیــون نفــر مشــغول 
کارنــد که تأمین مالــی این صنعت به تداوم اشــتغال 
در کشــور کمک می کند. از این رو از ابتدای سال جاری 
تا پایان دی ماه سال جاری در مجموع حدود ۱۰۰هزار 
میلیــارد ریــال توســط ایــن بانــک بــه ایــن صنعــت 

پرداخت شده است.
او در پایــان بــه تــداوم حمایــت از صنایع پیشــران و 
اولویت دار به عنوان سیاســت کلیدی و راهبردی بانک 
اقتصادنوین در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: کشورمان 
ایــران برهــه حساســی را بــه لحــاظ اقتصــادی ســپری 
می کنــد و در چنیــن شــرایطی بانــک اقتصادنویــن در 
ایجاد رونق اقتصادی و محــدود کردن اثرات تحریم از 

هیچ تالشی فروگذاری نمی کند.

علیرضا بلگوری:

اولویــت  اقتصادنویــن،  بانــک  مدیرعامــل 
راهبــردی ایــن بانــک در ســال ۱۳۹۹ را حمایت از 
صنایع پیشــران، در راســتای تحقق شعار «جهش 

تولید» دانست.



در حال تکمیلطرح تولید اتیلن گچساران۱

بهره برداری شدهتولید کود شیمیایی اوره لردگان۲

بهره برداری شدهطرح بازیابی اتان پترو پاالیش کنگان۳

بهره برداری شدهتوسعه میدان نفتی آذر۴

در حال تکمیلتولید اتیلن کنگان۵

در حال تکمیلپاالیش سپهر پارسیان۶

در حال تکمیلکارخانه گندله سازی به ظرفیت ۲٫۵ میلیون تن در سال۷

در حال تکمیلتولید محصوالت دارویی واکسن کرونا۸

در حال تکمیلتولید متانول دهلران۹

بهره برداری شدهتولید اتیلن پتروشیمی ایالم۱۰

بهره برداری شدهبهسازی و احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل بیدبلند۱۱

بهره برداری شدهکارخانه تولید متانول کیمیای پارس۱۲

بهره برداری شدهطرح تولید پلی اتیلن سنگین میاندوآب۱۳

در حال تکمیلاحداث کارخانه تولید متانول۱۴

در حال تکمیلپایانه نفتی قشم۱۵

در حال تکمیلنیروگاه سیکل ترکیبی غدیر انرژی المرد۱۶

در حال تکمیلتکمیل کارخانه آلومینیوم جنوب۱۷

۱۸(ESBR) در حال تکمیلتولید الستیک های مصنوعی

در حال تکمیلتوسعه ترمینال ذخیره سازی و مخازن بندر فراسکو عسلویه۱۹

در حال تکمیلتولید متانول ارین۲۰

در حال تکمیلاحداث نیروگاه های تولید برق۲۱

در حال تکمیلتولید اتیلن و گالیکول پارس۲۲

در حال تکمیلطرح مجتمع تولید فرمالین، پنتا اریتریتول و استالدهید شهید رسولی۲۳

در حال تکمیلطرح متانول سبالن۲۴

در حال تکمیلتولید متانول باختر۲۵

در حال تکمیلتولید انواع پلی پروپیلن پترو ایرانیان۲۶

در حال تکمیلتولید مالمینه نگین سنقر۲۷

در حال تکمیلتأمین خوراک از پتروشیمی گچساران پتروشیمی دهدشت۲۸

در حال تکمیلتولید پلی اتیلن سنگین گچساران۲۹

در حال تکمیلساخت ۴۹ مخزن نگهداری محصوالت شیمیایی عسلویه۳۰

در حال تکمیلطرح تولید کریستال مالمین لردگان۳۱

در حال تکمیلاحداث مجتمعی پتروشیمی پایین دست اتیلن اکساید و واحدهای خالص سازی پتروناد۳۲

در حال تکمیلپروژه تولید متانول دنا۳۳

در حال تکمیلطرح گندله سازی معدنی صنعتی سناباد ۳۴



ë  با توجه به شیوع کرونا و محدودیت های اعمال شده
و تالش بــرای ارائــه خدمات به صــورت غیرحضوری، 
بانک مسکن در این راستا چه اقداماتی برای مشتریان 

خود اتخاذ کرده است؟
در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- حمایــت بانــک مســکن از گــروه جهــادی حامــی 
بیماران کرونایی و کادر درمانی

در قالــب این طرح خیرخواهانه ۵۰ هزار نوشــیدنی 
ایــن  درمانــی  کادر  و  بیمــاران  اختیــار  در  مقــوی 

بیمارستان ها قرار گرفته است.
- تأمیــن اعتبــار جهت خرید تبلــت دانش آموزی و 

خرید و اهدای تبلت به دانش آموزان نیازمند
- ارفاق کرونایی به صاحبان مشاغل

- کمــک بــه مشــتریان در جهــت پرداخت اقســاط 
تسهیالت با مهلت چندماهه

بــه ایــن معنا کــه صاحبان مشــاغل و کســب و کارها 
کــه در بــازه زمانــی اعــالم شــده اقــدام به صــدور چک 
کرده اند، اما به دلیل زیان های ناشــی از شــیوع ویروس 
کرونا قــادر به انجــام تعهدات خــود درخصوص چک 
صادر نشــده اند –یعنــی موجودی حســاب آن ها برای 
پرداخــت مبلغ چک بــه ارائه دهنده چــک کافی نبوده 
اســت- حداکثر تا ســه مــاه پــس از تاریخ برگشــت این 

چک ها مشمول این ماده قانونی نمی شوند.
- تغییرات سامانه پرداخت با کارت برای جلوگیری 

از گسترش ویروس کرونا
ســقف روزانــه انتقــال وجــه داخلــی و شــتابی از 
۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریــال به ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریــال افزایش یافته 
است. همچنین سقف روزانه برداشت وجه کارت های 
مســکن و شــتاب از خودپردازهــای بانــک مســکن بــه 

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
در گذشــته ســقف روزانــه تعــداد رمــز دوم اشــتباه 
سه مرتبه بوده اســت که از تاریخ مذکور تا اطالع ثانوی 

به پنج مرتبه افزایش یافته است.

کلیــه کارت هایــی کــه تاریــخ انقضــای آنهــا بهمن 
۱۳۹۸ تــا فروردین ۱۳۹۹ بوده اســت، ســه مــاه مهلت 
دارند تا نســبت به تمدیــد کارت خود اقدام نمایند و در 
مدت مذکور، در کلیه درگاه های بانک مســکن و شتاب 

قابل استفاده می باشند.
دوره الــزام تغییــر رمــز اول در درگاه هــای حضوری 

بانک مسکن از ۱۲ ماه به ۱۴ ماه افزایش یافته است.
ë  بــا توجه به نزدیک شــدن بــه ایــام پایانی ســال، آیا

دستورالعمل های جدیدی برای ارائه خدمات دارید؟
همچون سنوات قبل ارائه انواع خدمات تسهیالت دهی 
به مشــتریان بدون اعمــال محدویت تا پایان ســال جاری 

ادامه خواهد یافت، بنابراین تمامی شــعب بانک مسکن 
موظــف هســتند تمهیــدات الزم در روزهــای پایانی ســال 
را بــرای انجــام امــور مرتبط با تشــکیل پرونده تســهیالتی 
متقاضیان شامل تسهیالت خرید، جعاله و... تا آخرین روز 
پایان سال را بیندیشند. همچنین برنامه ریزی الزم جهت 
تســریع در امور شــامل ارزیابی پرونده، اخذ اســتعالمات، 
صــدور نامه هــای دفترخانــه حضــور نماینــده بانــک در 
دفترخانــه و... انجــام شــده اســت. در این راســتا به منظور 
جلــب رضایــت هموطنان و خدمــات رســانی مطلوب به 
آنها، افزایش ساعت کاری شعب بانک مسکن در روزهای 
پایانــی ســال جاری بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی در 
دســت بررســی می باشــد. همچنیــن افزایــش ســرعت و 
کیفیت خدمات الکترونیکی بانک مسکن و اعمال ضوابط 
و دســتورالعمل های ابالغی بانک مرکزی در پایان سال از 

دیگر برنامه های بانک می باشد.
ë  درخصــوص اقدامــات شــاخص بانــک مســکن در 

سالی که گذشت توضیح دهید.
درخصــوص اقدامــات شــاخص صــورت گرفته در 

سال ۱۳۹۹ می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
- طرح اقدام ملی مســکن در حال حاضر بزرگترین 
طــرح تولیــد و تأمیــن مســکن در کشــور اســت و بانــک 
مســکن مســؤولیت پرداخت ۱۴۰ هزار فقره تسهیالت 
بدون سپرده برای ساخت مســکن در طرح اقدام ملی 
را تقبل کرده اســت و روند انعقاد قرارداد با سازنده ها و 

پرداخت تسهیالت به آنها در جریان است.
- پرداخــت ۸۳۸۳۹ فقــره تســهیالت تکمیلــی در 

قالب ایثاگران، ازدواج، روستای، نخبگان و غیره
- راه انــدازی طــرح تخفیــف الکترونیکــی عــوارض 

براساس تردد
- تأمیــن مالــی ۵۴۷۲۹ واحــد در قالــب ســاخت و 

۱۰۳۴۸۰ واحد در قالب خرید
- انتشار اوراق رهنی به مبلغ۱۰ هزار میلیارد ریال

- افتتاح صندوق های زمین و ساختمان

سیدمحسن فاضلیان، عضو هیأت 
مدیره و معاون مدیرعامل در امور 

شعب و بازاریابی بانک مسکن:



در بــازار، تقاضــای مصرفی اســت. بــا این حــال افزایش 
قیمــت، هر دو گــروه تقاضــا را تحت تأثیر قــرار می دهد، 
لذا متقاضیان مصرفی مســکن در این بین دچار آســیب 
خواهنــد شــد، چــرا کــه ســرعت افزایش قیمت مســکن 
بــا رشــد درآمــد خانــوار و نــرخ تــورم هماهنگ نیســت، 
بنابرایــن در طبقــات متوســط و پایین تــر جامعــه، ایــن 
گــروه درصورتی که مشــمول اقدامات حمایتی نشــوند، 
در تأمیــن مســکن دچــار مشــکل خواهنــد شــد. طــرح 
اقدام ملی مســکن بخشــی از گروه متقاضیــان مصرفی 

محمدحسن علمداری، معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن:

ë  درخصوص اقدامات و تســهیالت بانک مســکن برای
بافت فرسوده توضیح دهید.

بانــک مســکن در راســتای مأموریت محوله از ســوی 
دولــت محترم درخصــوص احیــا و نوســازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شهری نسبت به امضای تفاهم نامه 
قــرارداد عاملیــت بــا وزارت راه و شهرســازی اقــدام و 
همــکاری گســترده ای را در ایــن زمینــه، از جمله اعطای 
تســهیالت نوســازی و بهســازی بافت هــای ناکارآمــد و 
فرســوده شــهری در قالــب قــرارداد عاملیــت، از محــل 
منابعی که ســازمان برنامه و بودجه در قالب وجوه اداره 
شده در اختیار شــرکت بازآفرینی شهری ایران قرار داده 
است و نیز از محل منابع داخلی بانک آغاز نموده است.
ترکیــب منابع بانک و منابــع تخصیصی دولت منجر 
به کاهش نرخ تســهیالت شــده، به طوری که تسهیالت با 

نرخ تک رقمی معادل ۹ درصد پرداخت می گردد.
عالوه بر موارد فوق، بانک مســکن به منظور افزایش 
تــوان مالی افــرادی کــه در بافت های فرســوده اقدام به 
ســاخت واحدهای مســکونی می نماینــد، به طور متغیر 
بیــن ۲۰۰ میلیــون ریال تــا ۵۰۰ میلیون ریال به تناســب 
شــهرهای محل احداث واحــد مســکونی از محل منابع 
داخلــی بــا نــرخ مصــوب شــورای پــول و اعتبــار (عالوه 
بــر تســهیالت ذکــر شــده قبلــی) تســهیالت پرداخــت 
می نماید. این در شــرایطی اســت کــه چنانچه متقاضی 
از ســازندگان حرفه ای بوده و در ســاخت و سازهای خود 
از فناوری های نوین ســاختمانی اســتفاده نماید، امکان 

اعطای تسهیالت با سقف های باالتر نیز وجود دارد.
الزم به ذکر اســت بخش عمده ای از مراحل اعطای 
تســهیالت نیــر به صــورت غیرحضــوری انجام شــده و 
متقاضیان صرفاً با مراجعه به وبگاه شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران نســبت به ثبــت درخواســت بهره مندی 
از تســهیالت بافت فرســوده شــهری در قالــب قرارداد 
عاملیت اقدام و پس از تأیید وقوع ملک معرفی شــده 
در بافت فرســوده از ســوی نهاد ذیربط، جهت تشکیل 
پرونده تســهیالتی و بهره مندی از تســهیالت مذکور به 

شعب بانک معرفی می گردند.
پــس از اتمــام مــدت قــرارداد و براســاس ضوابــط 
تســهیالت اعطایی، امکان برگشت اقساطی تسهیالت 
پرداختــی وجــود دارد، فــروش اقســاطی بخشــی از 
تسهیالت در قالب قرارداد عاملیت و با نرخ تک رقمی 
و مــازاد آن مطابــق با نرخ ســود مصوب شــورای پول و 

اعتبار انجام می گردد.
ë  با توجه به ســیر صعودی قیمت مســکن به نظر شــما

ارائــه شــرایط جدید طــرح اقدام ملــی مســکن در روند 
نزولی قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود؟

همانند ســایر بازارها قیمت مســکن نیز تابع عرضه و 
تقاضا اســت، اما به علت ماهیت ســرمایه ای مسکن در 
ایران، بخشــی از تقاضای بازار مسکن مرتبط با تقاضای 
سرمایه گذاری اســت و بخش دیگری از تقاضای موجود 

مســکن را در بــر می گیــرد. در ایــن طــرح چنــد اقــدام 
هم زمان انجام می شــود، واگذاری زمین از ســوی دولت 
و اعطای تســهیالت از ســوی بانک و همچنیــن تدابیری 
نیــز درخصــوص تأمیــن مصالــح بــا قیمت مناســب در 
دســت اقدام اســت که مجموعــه این اقدامــات منجر به 
تأمیــن مســکن بــا قیمــت مناســب تر بــرای خانوارهای 
هــدف خواهد شــد. از ســوی دیگر بــه جهــت اطمینان از 
تخصیص درســت منابع مالی و زمین، ســوابق مالکیت 
متقاضیان مبنی بر عدم اســتفاده از تســهیالت بانکی در 
بخش مسکن و عدم استفاده از تسهیالت دولتی بررسی 
شــده، ســپس متقاضیــان امــکان بهره منــدی از مزایای 
طرح را خواهند داشــت. ضمن اینکــه متقاضیانی که در 
حســاب صنــدوق پس انــداز مســکن یکم بانک مســکن 
ســپرده گذاری نموده اند در اولویت استفاده از واحدهای 

طرح اقدام ملی مسکن قراردارند.
امــا قیمــت در بازار مســکن تابع تقاضــا و انتظارات 
متقاضیــان و متغیرهای کالن اقتصادی اســت و صرفاً 
بــا افزایش عرضه قیمت کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه 
رابطه مستقیمی بین قیمت ها در بخش مسکن و تورم 
و انتظــارات تورمــی وجــود دارد. بــا ایــن حــال در طرح 
اقدام ملی مسکن بخشی از متقاضیان مصرفی بخش 
مســکن از طریــق ایــن طــرح موفق بــه تأمین مســکن 
خواهند شد که انتظار می رود رفع نیاز مسکن این گروه 
از متقاضیــان از طریــق طرح اقدام ملی از فشــار تقاضا 
بر بخش مســکن کم نماید که این خود اثرات افزایشی 
ســایر متغیرها را تحت تأثیر قرار داده و به کاهش تورم 

در بخش مسکن منجر خواهد شد.
ë  درباره دســتورالعمل جدید ارائه تســهیالت ســاخت

مسکن و نحوه اجرایی شدن آن توضیح دهید.
بــا توجــه بــه افزایــش هزینه های ســاخت و ســاز در 
مناطق مختلف کشــور، بانک مســکن به عنــوان بانک 
تخصصــی بخــش مســکن، ضمــن بررســی شــرایط، 
افزایش سقف تسهیالت جهت ساخت واحد مسکونی 
را بــرای ســال آینــده برنامه ریــزی نمــوده اســت. بنا بر 
سیاســت های بانــک مســکن کــه در ســال های اخیــر 
نیــز مبنــای عملکــرد بوده اســت، تســهیالت ســاخت 
اعطایی بانک متناســب با گروه بندی انجام شده برای 
ســازندگان پرداخت می گردد. ســه گروه ســازندگان در 
تسهیالت ساخت بخش مســکن عبارتند از سازندگان 
عــادی، ســازندگان حرفــه ای بخــش مســکن کــه بــه 
روش های متعارف ســاخت و ساز می کنند و سازندگان 
حرفــه ای کــه در ســاختمان خــود از فناوری هــای نوین 
ســاختمانی اســتفاده می نماینــد. تســهیالت اعطایی 
بانک متناسب با گروهی که سازنده در آن قرار می گیرد 
و شــهری کــه ســاخت واحــد مســکونی در آن انجــام 

می شود، پرداخت می گردد.
هــدف بانــک از گروه بنــدی ســازندگان، حمایــت از 
ســاخت و ســازهای حرفــه ای و اســتفاده از فناوری هــای 
نویــن ســاختمانی در جهــت کاهــش مصرف انــرژی در 
ســاخت و تولید مســکن است. لذا ســقف های تسهیالت 
گروه های ســازندگان حرفه ای اختالف قابل مالحظه ای 
با سازندگان عادی دارد. اگرچه این امکان نیز پیش بینی 
شده اســت که مالکین امالکی که تخصص ساخت و ساز 
ندارد با اســتفاده از خدمات سایر ســازندگان حرفه ای از 

تسهیالت با سقف های بیشتر بهره مند شوند.



ë  ۱۴۰۰ اولویت هــا و سیاســت های بانــک مســکن در ســال
چیست؟

واقعیــت اینکــه برنامه هــا و فعالیــت بانــک مســکن هم 
به عنوان یک ســازمان توســعه ای و هــم به عنوان یــک بنگاه 
مالــی از مراجــع سیاســتگزار در بخــش مســکن و بانکــی 
تأثیرپذیرفتــه و مکلــف اســت بــه اهــداف و سیاســت های 
بانــک مرکــزی و وزارتخانه های امور اقتصــادی و دارایی و راه 
و شهرســازی پایبنــد بــوده و منویــات آنهــا را به عنوان اســناد 
باالدســتی خود منظــور نمایــد. این موضوع بــه خصوص در 
مواردی چون تحریک بخش از طریق تغییر ســقف و شــرایط 
اعطای تسهیالت و اقدام ها اثرگذار در سمت عرضه و تقاضا، 
عمدتاً بایســتی به تأیید مقام ناظر رســیده و این گونه نیست 
کــه بانک بــه تنهایی در مــورد این موضوعــات تصمیم گیری 
نماید. واقعیت دیگری که فعاًل در بخش مســکن وجود دارد 
و نبایــد از آن غافل شــد این اســت که از یک ســو تعــداد قابل 
توجهــی از افــراد وجود دارند کــه نیاز به تهیه واحد مســکونی 
ملکی داشــته ولی فاقد قدرت خرید کافی هســتند و از ســوی 
دیگــر تعداد قابل توجهی واحد ســاخته شــده در بــازار وجود 
دارد که عمدتاً بزرگ متراژ و گران قیمت بوده و به دلیل عدم 
تناسب با نیاز بازار، به فروش نرسیده و خالی باقی مانده اند.  
  در حال حاضر و به طور مشــخص در ســال ۱۴۰۰ و با توجه 
به وضعیت بخش مســکن، به نظر می رســد هر گونه اقدامی 
در راســتای تحریــک تقاضا، نظیر افزایش ســقف تســهیالت 
خریــد مســکن، موجــب افزایــش قیمــت مســکن گردیــده و 
بــه نفــع مصرف کننــده (خانوارها) نخواهــد بود. لــذا عمدتاً 
سیاســت های بانــک، حــول محــور حمایــت از فعالیت های 
ســاخت و ســاِز متناســب بــا نیــاز بــازار (کوچک متــراژ) بوده، 
افزایش سقف تسهیالت ســاخت، اولویت اعطای تسهیالت 
ســاخت بــه ســازندگان حرفــه ای و صالحیــت دار، حمایــت 
از فناوری هــای نویــن در ســاخت کــه منجــر به کاهــش زمان 
ســاخت و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد، اســتفاده 
صندوق پروژه هــا،  ماننــد  ســرمایه  بــازار  ظرفیت هــای  از 
صندوق هــای زمیــن و ســاختمان، صندوق هــای امــالک و 

مستغالت و. .. همچنان مد نظر خواهد بود. 
  در عیــن حــال بــه طــرق ممکــن از خریــداران واحدهای 
مســکونی نیــز حمایــت خواهــد گردیــد. امــا ایــن حمایــت 
از طریــق افزایــش ســقف های تســهیالتی نبــوده و  لزومــاً 
بیشــتر معطوف به تســهیل شــرایط اعطا خواهد بود. در این 
خصوص، برخی اقدام ها در ســال جاری صورت گرفته که در 
یــک مرحلــه، حداکثر قدمت بنای واحد مســکونی مشــمول 
تســهیالت بانــک بــه ۲۰ ســال و در مرحلــه دیگر به ۲۵ ســال 
افزایــش یافت. این اقدام از یک ســو باعث افزایش محدوده 
انتخاب متقاضیان خرید (عمدتاً فاقد مســکن) و دسترســی 
به واحدهای ارزان قیمت تر شــده و از ســوی دیگــر این امکان 
را بــرای مالکیــن فعلــی به وجــود مــی آورد که ملک خــود را 
تبدیل به احســن نمــوده و به صورت غیر مســتقیم به فروش 
واحدهای گران قیمت تر ســاخته شــده کمــک می نماید. لذا 
همچنان این سیاســت در دســتور کار قرار داشته و متناسب با 

شرایط، اقدام ممکن صورت خواهد پذیرفت. 
  یکــی دیگــر از اولویت هــای ســال ۱۴۰۰ بانــک مســکن، 
حمایت از تأمیــن مالی طرح اقدام ملــی به عنوان یک طرح 
اولویــت دار دولــت، البتــه در حــد بضاعت مالی خــود بوده و 

الزم به ذکر اســت که بانک در این زمینه، متعهد تأمین مالی 
ســاخت ۱۴۰/۰۰۰ واحد گردیده اســت. همچنین بــا توجه به 
اینکه اخیراً طرح جهش تولید و تأمین مسکن نیز در مجلس 
شــورای اســالمی در دســت بررســی و تدوین قرار دارد، بانک 
این آمادگی را دارد که هر طرح توســعه ای در بخش که منابع 
مالــی مورد نیاز آن پیش بینی و تأمین شــده باشــد را نیز اجرا 
نموده و در این خصوص تجربه اجرای مســکن مهر، تأییدی 

بر توان اجرایی بانک می باشد.
 در یــک افــق بلندمدت تر، بــا توجه به تعدد و گســتردگی 
مشــاغل مرتبــط به بخــش مســکن و ســاختمان و همچنین 
ارتباطــات مالی و غیر مالی متعدد میان این مشــاغل، بانک 
در صدد ایجاد یک اکوسیستم که منجر به پیوند میان اعضا با 
هدف رفع نیازها و ایجاد ارزش افزوده باالتر برای آنان گردد، 

می باشد. 
ë  برنامه هــای پیش بینی شــده بــرای ارائه تســهیالت جدید

مسکن چیست؟
  همان  گونه که عنــوان گردید برنامه ها و حتی محصوالت 
بانک بایستی همراستا با سیاســت های مقام های ناظر بوده 
و بعضًا نیاز به تأیید اقدام ها و برنامه ها توســط آنان دارد. لذا 
اعالم این برنامه ها به معنی امکان اجرای آنها نمی باشد. با 
این حال اهــم برنامه های بانک برای ارائه تســهیالت جدید 

در سال آینده عبارتند از: 
۱- پرداخــت تســهیالت به صــورت تــوأم از محل حســاب 
پس انداز مســکن جوانان با اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده 
از تســهیالت مســکن هر کدام تا ســقف های مختص به خود، 

جهت افزایش قدرت و توان مالی متقاضیان.
۲- افزایــش ســقف تســهیالت خریــد یــا ســاخت واحــد 
مســکونی از محل صنــدوق پس انداز مســکن یکم (حقیقی، 

حقوقی) در شهرهای جدید. 
۳- افزایش ســقف تســهیالت حســاب پس انداز مســکن 

جوانان جهت افزایش توان مالی متقاضیان. 
۴- پرداخــت تســهیالت ودیعه اجــاره مســکن، به منظور 

حمایــت از مســتاجران و توانمند ســازی دهک های مختلف، 
درصورت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

۵- طراحــی محصــول جدیــد، بــه جایگزینــی حســاب 
توقــف  بــه  عنایــت  بــا  یکــم  مســکن  پس انــداز  صنــدوق 
افتتاح حســاب صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم، به منظور 

توانمندسازی متقاضیان بخش مسکن. 
ë  درخصوص علت افزایش بهای اوراق تســهیالت مســکن

توضیــح دهیــد. آیــا ایــن امــر در افزایــش قیمــت مســکن 
تأثیرگذار خواهد بود؟

  اوراق گواهــی حــق تقدم اســتفاده از تســهیالت مســکن، 
به عنــوان طرح مکمل، برای حســاب های صندوق پس انداز 
مســکن، طراحــی گردیــد. ایــن محصــول، بــا اســتفاده از 
ظرفیت هــای بازار ســرمایه، عمــل نموده و موجــب تقویت 
توان تســهیالت دهی بانک و دسترسی سریع تر متقاضیان به 

تسهیالت مسکن گردیده است. 
  الزم به ذکر اســت، قیمــت اوراق با توجه به میزان عرضه 
و تقاضــای آن در فرآینــد خریــد و فــروش در بــازار، تعییــن و 
بانــک یا نهاد دیگری هیچ گونه دخالتــی در تعیین آن ندارد. 
بانک به صورت غیِر مســتقیم و غیر  ارادی با تخصیص اوراق 
جدیــد به دارندگان حســاب (کــه نمی تواند کمتر یا بیشــتر از 
درصد توافق شــده با دارنده حساب باشــد) که احتمااًل منجر 
بــه افزایش عرضــه از جانب آنان می گردد، بــر حجم عرضه 
اوراق تأثیر گذاشته و باز به صورت غیر مستقیم و غیِر ارادی با 
تغییر ســقف یا شرایط دریافت تســهیالت که می تواند منجر 
به تغییر میزان تقاضای تســهیالت گــردد، بر حجم تقاضای 
اوراق تأثیــر می گذارد ولی در نهایت و مهم تر از نقش بســیار 
ضعیــف بانک در ایــن فرآیند، کل بازار تحت تأثیر مســتقیِم 
ارادٔه دارنــدگاِن ایــن اوراق جهــت عرضــه و ارادٔه خریــداران 
جهت سرمایه گذاری یا استفاده از تسهیالت بانک می باشد.

  در حال حاضر بر خالف آنچه مطرح شــده، اتفاقاً قیمت 
اوراق ناشــی از فعــل و انفعــاالت بــازار و در فضایــی کامــاًل 
رقابتــی، بــا رونــدی کاهشــی مواجه اســت. ایــن امر ناشــی از 
افزایش قیمت مســکن در چند سال اخیر و به تبع آن، کاهش 
تعــداد معامــالت مســکن و کاهش تقاضــا برای اســتفاده از 
تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم بوده، به نحوی که میانگین 
قیمــت اوراق از محــدوده ۶۵۰/۰۰۰ ریال در شــش ماهه اول 

سال به حدود ۵۵۰/۰۰۰ ریال در بهمن ماه رسیده است.
  درخصــوص بخــش دوم ســؤال نیز الزم به ذکر اســت که 
عوامل خرد و کالن بســیار مهم دیگری نظیــر نرخ تورم، نرخ 
ارز، بازدهــی ســایر بازارهــا، فعالیت های ســاخت و ســاز و. .. 
بــر قیمت مســکن تأثیرگذار بــوده و قیمــت اوراق تأثیر قابل 
توجهــی بــر ایــن موضوع نــدارد. شــایان ذکر اســت بــا لحاظ 
قیمت فعلی هر برگه اوراق و با لحاظ سقف اوراق تسهیالتی 
قابــل اســتفاده و قیمــت ملــک (به عنــوان مثــال تســهیالت 
زوجیــن در تهــران برای خریــد یک واحد ۵۰ متــری با قیمت 
میانگین معامالت)، سهم اوراق از هزینه خرید ملک حدود 
۱/۵٪ بــوده و حتــی با فرض قیمــت ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر 
برگه، این ســهم بیش از ۳٪ نخواهد بــود. بنابراین نمی توان 
فاکتور قیمــت اوراق را به عنوان یک مؤلفــه اثرگذار بر قیمت 
و یا معامالت مســکن تلقی نمــود؛ بلکه همان طور که عنوان 
گردیــد، ایــن قیمــت اوراق اســت کــه از حجــم معامــالت و 

به طریق اولی از قیمت مسکن تأثیر می پذیرد. 

محمدحسن مرادی، معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن:



ë  در مــورد آخریــن اقدام های بانک مســکن در حوزه
اطالعــات و ارتباطــات به عنــوان "تحــول دیجیتــال" 

توضیح دهید؟
مــوارد ذیل مهمتریــن راهبردهای مــا در حرکت به 
ســمت تحقق و بلوغ تحول دیجیتال در بانک مســکن 
می باشــد و متناسب با هر بخش با توجه به اینکه بانک 
مســکن یــک بانــک توســعه ای و فعــال در یــک حوزه 
تخصصــی مهــم و تأثیرگذار در ســطح ملی می باشــد 

برنامه ها تدوین و در حال توسعه و تکمیل می باشد. 
ســایر  بــه  بانکــی  متمرکــز  سیســتم  ارتقــای   -۱

اکوسیستم های مرتبط
در ایــن حــوزه مهمتریــن اقــدام بانک توســعه یک 
پلتفــرم به عنــوان ســرویس می باشــد کــه زیرســاخت 
مربوطــه از مهمترین روندهای آتی تکنولوژی و کســب 
و کار پشتیبانی می نماید و به تدریج اجرایی خواهد شد. 
متمرکز کردن اطالعات و خدمات و سالم سازی داده ها 
و جمع آوری برخی سیســتم های قدیمــی باقیمانده از 

مهمترین اقدام های مرتبط با این حوزه می باشد.
۲- ایجاد یک سوپرمارکت مالی

رونــد کســب و کار آتی در صنعت بانکــداری ایجاب 
می نمایــد که بانک هــا از خدمات و محصوالت ســنتی 
فراتــر رفتــه و محصوالت و خدمــات ترکیبی با شــمول 
تمامــی الیه هــای مالــی را ارائــه نماینــد کــه مهمترین 
اقــدام بانــک در ایــن حــوزه ایجــاد ابزارهــا و خدمــات 
ترکیبــی در حوزه تخصصی فعالیت خود می باشــد که 

در آینده ای بسیار نزدیک رونمایی خواهد شد.
۳- افزودن ارزش ها به تمامی مراحل سفر مشتری

بانک مســکن به عنوان یک بانک توســعه ای فعال 
در حــوزه مســکن دارای مســؤولیت های اجتماعــی 
مشخص و مهمی می باشد که توجه و پاسخ به خواست 
تــک تــک مشــتریان مهمتریــن هــدف بانــک و بهبود 
تجربیــات آنان نیــز مهمترین راهبرد آن می باشــد لذا 
الزام حضور در رفع نیازمندی ها و حمایت از مشتریان 
خــود در تمامی فرآیند مرتبط بــا حوزه تخصصی خود 
را به طــور جدی بازنگــری نموده و در حال پیاده ســازی 
برنامه هــای مرتبــط در ایــن حوزه می باشــد کــه یکی از 

اهداف دو آیتم باال ناظر به این حوزه می باشد.
۴- درآمدزایی یا به عبارتی ارزش آفرینی از داده ها

بانــک مســکن در حــال حرکــت در مســیر تحقــق 
مدیریــت و کســب و کار مبتنــی بــر داده می باشــد و 
مهمتریــن هــدف آن نیــز ایجاد زنجیــره پایــدار داده-

اطالعات-دانــش و ارزش افــزوده می باشــد که در این 
ارتبــاط طرح ریزی معمــاری داده بانــک کلیدی ترین 
پــروژه بانــک محســوب می گــردد کــه در حــال اتمــام 
می باشــد و برنامه ریــزی جهــت پیاده ســازی الیه های 
مختلــف این معماری نیز آغاز شــده اســت، کــه قطعاً 

تحولی در صنعت بانکداری خواهد بود.
۵- تبدیــل شــدن بــه یــک کارخانــه تولیــد مســتمر 

زیرساخت ها و محصوالت
از الزامــات یــک ســازمان در عصــر دیجیتــال تولید 
و ارائــه مســتمر محصــوالت و زیرســاخت ها و خدمات 
نوآورانــه می باشــد کــه تمامــی اقدام هــای فوق الذکــر 
ایجــاد زمینه های الزم جهت ایجاد این بســتر در بانک 
می باشــد. ایجاد زیرساخت های آمنی چنل، بانکداری 
بــاز، پلتفــرم بانکــداری متمرکــز و. ... از اصلی تریــن 

اقدام های بانک جهت ایجاد این بستر می باشد.
۶- تبدیل شدن به یک پیش رو دیجیتالی

و  بانــک محــور اصلــی برنامــه تحــول دیجیتــال 
را  الیه هــا  تمامــی  در  خــود  کار  و  کســب  بازتعریــف 
مبتنــی بــر روندهــا در تمامــی حوزه هــا قــرار داده و 
قطعــًا رویکــردی آینــده نگرانــه  را در ایــن حــوزه دارا 
اســت. که در ایــن ارتبــاط همانگونه کــه در بخش های 
قبلــی اعــالم شــد اقــدام بــه تدویــن و اجرایــی نمودن 
 رویکردهــا و فرآیندهای بانــک در حوزه های چهارگانه
Sociality، Mobility، Big Data و Security نمــوده 
و تدویــن مــدل بانکــداری بــاز، کســب و کار مبتنــی بــر 
رسانه های اجتماعی و... نیز از سایر اقدام های بانک در 

این راهبرد می باشد.  
ë  به نظر شــما سیســتم بانکداری بانک مسکن پس از

"تحــول دیجیتال" چقدر توانســته به سیســتم متمرکز 
داخل شعب کمک کند؟

ابتــدا بایــد بر این نکتــه تأکید نمــود که کشــور در ابتدا 
حرکت در مســیر تحول دیجیتال بــوده و به تبع آن بانک 
مسکن نیز به همین شــکل و قطعاً میزان سرعت و بلوغ 
در این روند نیازمند زیرســاخت هایی در تمامی حوزه ها 
می باشــد. ولیکن این ســیر تدریجی منجر به ایجاد چند 
عامل کلیدی موفقیت و سهولت کار در شعب شده است 

که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- چابکی فرآیند ها و ســرعت و ســهولت در اجرای 

فرآیندهای مرتبط
۲- دسترســی به داده های تصمیم ســاز و برنامه ریز 

جهت اقدام ها
۳- ایجــاد تنــوع در پاســخ دهــی بــه نیازهــای هــر 

مشتری و بهبود تجربه آنان

شیردل، معاونت مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن:



ë  بانــک تجــارت در ســال جهــش تولیــد، به منظــور
چــه  ایرانــی  کاالی  تولیدکننــدگان  از  حمایــت 

سیاست های اجرایی را در پیش گرفته است؟
همکاری بــا بخش تولیــد و حمایــت از کارآفرینان، 
همــواره به عنــوان یکــی از اســتراتژی های بلندمــدت 
بانــک تجــارت به شــمار مــی رود. بانــک تجــارت در 
۹ ماهه امســال که به عنوان ســال جهش تولید از ســوی 
رهبــر معظــم انقــالب نام گذاری شــده اســت، ســعی 
بر این داشــته منابع جذب شــده را در راســتای پیشبرد 
اهــداف اقتصادی کشــور از جملــه افزایــش تولید ملی 
و اشــتغال زایی به شــکلی هدفمنــد بیــن کارآفرینان و 

تولیدکنندگان توزیع کند.

بــر اســاس آمــار بــه دســت آمــده، مانــده خالــص 
تسهیالت بانک تجارت در پایان آذرماه سال جاری، به 
یک هزار و ۳۶۸ هزار میلیارد ریال رســیده که در بخش 
صنعــت و معــدن به بیــش از ۴۰۵ هزار میلیــارد ریال، 
خدمــات ۳۸۶ هــزار میلیارد ریــال و بازرگانــی به ۲۷۹ 

هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
این عملکرد در بخش ســاختمان و مســکن به ۱۸۴ 
هــزار میلیارد ریال، کشــاورزی ۱۰۴ هــزار میلیارد ریال و 

صادرات به هشت هزار میلیارد ریال رسیده است.
ë  تحریم های اقتصــادی، بخش های مختلف از جمله

بنگاه های اقتصادی را تحت فشــار قرار داده و از سوی 
دیگر بانک ها نیز در مســیر همکاری با مشــتریان دچار 

مشــکالتی شــده اند. بانــک تجارت بــرای عبــور از این 
شرایط چه تمهیداتی داشته است؟

تحریم هــا در ســال های اخیر به ویژه در ســال جاری 
شــرایط را بــرای کشــور به صورت یک جنــگ اقتصادی 
تمــام عیار تبدیــل و بخش های مختلف کشــور به ویژه 
بانک هــا را با چالش های دشــواری روبه رو کرده اســت. 
بانک تجارت نیز از این قاعده مســتثنی نبوده و در ارائه 
خدمــت بــه مشــتریان خود بــا مشــکالتی مواجه شــد. 
لکــن ایــن مســائل بانــک را در حرکت به ســوی اهداف 
خود متوقف نســاخت. همــکاران ما به ویــژه در بخش 
بین الملــل همچون ســال های اخیر با اتخاذ سیاســت 
عملیاتــی متنــوع و پویــا و جســت وجوی راهکارهــای 

بانــک تجارت در ســال جهش تولید هم راســتا با سیاســت های اقتصــادی دولت و بــا دغدغه ی 
خدمت رسانی به فعاالن اقتصادی همواره در تالش بوده که با ارائه باکیفیت ترین خدمات بانکی 
و مالــی ممکــن نقش مؤثــر خــود در اعتــالی اقتصاد کشــور را ایفــا کند. عبــاس اشــرف نژاد عضو 
هیأت مدیــره و معــاون مدیرعامــل بانک تجــارت در امــور اعتبــاری در گفت وگوی زیر به تشــریح 

خدمات بانکی و اعتباری ارائه شده به مشتریان پرداخته است.

اشرف نژاد عضو هیأت مدیره و معاون مدیرعامل:



جدیــد برای عبــور از شــرایط تحریمی تــالش کردند تا 
حد امکان و فراتر از توان معمول از مشتریان فعالی در 
عرصــه صادرات و واردات با ارائه خدمات مالی ارزی و 
بین المللی حمایت کنند. هرچند تحریم سرســختانه 
کار را دشــوار کــرد اما بانک هــا و کارگزاری های همکار با 
بانــک تجارت در خارج از کشــور تاحــدود زیادی در این 
کارزار موفق عمل کردند؛ به نحوی که بانک تجارت در 
بین ســایر رقبا همچون گذشته به عنوان یکی از برترین 

بانک های کشور در حوزه بین الملل فعالیت کرد.
ë  بانــک تجــارت درزمینه خدمــات اعتبــاری از جمله

گشــایش اعتبارات اســنادی داخلی و خارجی و صدور 
ضمانت نامه در بین رقبا ســرآمد است. برای تقویت 
این جایگاه و تحکیم همکاری با مشتریان اعتباری چه 

برنامه هایی دارید؟
بانــک تجــارت همــواره در بیــن رقبــا و  صنعــت 
بانکداری کشــور جزو برترین بانک هــا در ارائه خدمات 
اعتبــاری بــه شــمار مــی رود، کمــا اینکــه بــه گــواه آمار 
بانــک تجارت همچنــان و بــا فاصله معنــادار در صدر 
بانک هــای صادر کننــده ضمانت نامه بانکی به شــمار 
رفتــه و درزمینه گشــایش اعتبارات اســنادی نیز ســهم 

به سزایی از بازار را در اختیار دارد.
بانک تجارت که همواره به عنوان بانکی متخصص 
و پیش رو در ارائه خدمات اعتباری شناخته می شود در 
مقطع ۹ ماهه امســال همچون گذشــته پیشرفت های 
بســیاری را در گشــایش اعتبــارات اســنادی و صــدور 
انواع ضمانت نامه ها داشــته اســت؛ به ایــن ترتیب که 
تعهــدات بانــک بابــت اعتبــارات اســنادی داخلی باز 
شــده با بیش از ۵۱ درصــد و تعهدات مشــتریان بابت 
ضمانت نامه هــا و پذیرش هــای صــادره بــه ریــال بــا 
نزدیک به ۴۰ درصد بیشترین تغییرات مثبت را نشان 
می دهد. این تجربه و پیشینه موفق همواره باعث شده 
فعاالن صنف های مختلف اقتصادی، بانک تجارت را 
بــرای امور اعتباری خــود برگزینند. همــکاران با تجربه 
مــا در مدیریت امور اعتباری و دوایــر اعتباری مناطق و 
شــعب نیز در ســال های اخیر تســریع در ارائه خدمات 
را ســرلوحه کار خــود قــرار دادنــد تــا مشــتریان در روند 
اجرای برنامه های توســعه محور خــود به نحو مطلوب 

پشتیبانی و حمایت شوند.
ë  با توجه به شــیوع بیماری کرونا و لزوم فاصله گذاری

اجتماعی، شــعب بانک تجارت در این یک سال اخیر 
روند خدمت رسانی بهینه به مشتریان را چگونه پایدار 

کرده و استمرار بخشیدند؟
ویــروس منحــوس کرونــا در ســالی که در آن به ســر 
می بریم بخش هــای مختلف جامعه بــه ویژه اقتصاد 
کشــور را بــا چالش هــای فراوانــی روبــه رو کرده اســت. 
کارکنــان بانــک تجــارت نیــز در شــعب سراســر کشــور 
بــا از خــود گذشــتگی و ایثــار و البتــه رعایــت حداکثری 
پروتکل های بهداشــتی تــالش کردند کــه در روند ارائه 

خدمات به مشتریان خللی وارد نشود. 
همــکاران ما در ســاعات حضور در محــل کار به طور 
صحیــح و دقیــق ملزم به اســتفاده از ماســک و رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و درمانــی هســتند و رؤســای 
ادارات و مســؤولین شــعب موظف اند نسبت به حسن 

اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشند.

بانک تجارت همچنین در راســتای هوشمندسازی 
اقتصــاد و آماده ســازی زیرســاخت اســتقرار بانکداری 
دیجیتــال و در راســتای ارائــه تمامــی خدمــات بانکــی 
به صــورت غیرحضــوری، طــرح "زمــرد" را به عنــوان 
زیســت بــوم متمرکــز راهکارهــای دیجیتال و "شــعبه 
مجــازی" ارائــه کــرده اســت. مهمتریــن ویژگــی ایــن 
زیست بوم این است که مشتری بدون حضور در شعب 
می توانــد خــودش را به عنــوان یــک مشــتری جدید به 
بانک تجارت معرفی و بعد از افتتاح حساب و دریافت 
کارت از ســایر خدمــات کــه قــرار اســت بــه تدریــج بــه 
منظومه زمرد اضافه شــود، استفاده کند. زمرد طرحی 
است که توسط هوش مصنوعی مشتری را احراز هویت 
می کند و با استفاده از امضای دیجیتال خدمات بانکی 
را بــه او ارائــه می کنــد و خدماتــی کــه تــا به حــال صرفاً 
به صورت فیزیکی ارائه می شــد را از طریق اپلیکیشن یا 

درگاه وب به مشتریان ارائه می دهد.
ë  عملکرد بانک تجارت در اعطای تســهیالت حمایتی

به صنایع آســیب دیده از شــرایط شــیوع کرونــا به چه 
صورت بوده است؟

شــیوع بیمــاری کرونــا در یک ســال اخیــر شــرایط 
فعالیــت را تــا حــدود زیــادی بــرای برخــی صنایــع و 
مشــاغل دشــوار کرد و آســیب هایی را به آنهــا وارد کرد. 
بانــک تجارت در راســتای ایفــای نقــش حمایتی خود 
در این شــرایط اقتصادی، تســهیالت ویــژه ای را تهیه و 
به متقاضیان در استان های مختلف کشور اعطا کرد. از 
این جمله تعداد ۴۱ هزار و ۲۷۱ فقره تســهیالت جمعاً 
بــه مبلغ بیش از ۲۰ هــزار و ۵۵۷ میلیون ریال (معادل 
۸۵  درصــد ســهمیه ابالغــی) بــه متقاضیــان کســب و 
کارهــای آســیب دیــده به ویــژه صنعــت حمــل و نقل 
کشور توســط بانک تجارت اعطا شــد که تأثیر مستقیم 
آن تثبیت اشــتغال ۹۱ هزار و ۹۱۲ نفر در شــرایط شــیوع 
ویروس کرونا شــد. بانــک تجارت همچنیــن به منظور 
حمایت از اقشــار آســیب دیده در دوره شــیوع ویروس 
کرونــا تعــداد بیســت و پنج هزار و هشــتصد و بیســت و 
پنــج فقره تســهیالت ودیعــه مســکن جمعا بــه مبلغ 
چهــار هــزار و نهصــد و شــصت و ســه میلیارد ریــال به 
خانواده هــای مســتأجر در اســتان های مختلف کشــور 

اعطا کرد.



ن َذا الَِّذی یْقِرُض اّهللاَ َقْرًضا َحَسًنا َفیَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا کِثیَرًة َواّهللاُ یْقِبُض َویْبُسُط َوِإَلیِه ُتْرَجُعوَن  (آیه ۲۴۵ سوره مبارکه بقره) مَّ
کیست که به خداوند وام دهد، وامی نیکو تا خداوند آن را برای او چندین برابر بیافزاید و خداوند (روزی بندگان را) محدود و گسترده می سازد، و به سوی او بازگردانده می شوید. 

اینجا محل تجمع خیرین است

بــا پیــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی و آغــاز فعالیــت مجــدد بخش  هــای اداری، اقتصــادی و 
فرهنگــی کشــور، لــزوم حمایــت از نیازمنــدان در صــدر برنامه های نظام قــرار گرفت و دقیقــاً ۲۲ روز 
پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی و به عنوان دومیــن نهــاد انقالبی در تاریخ ۱۴ اســفند ســال ۱۳۵۷، 
کمیتــه امــداد امــام  با صدور حکــم پرخیر و برکــت و تاریخی حضــرت امام خمینــی (ره ) برای مدت 
نامحــدود، به منظور تحقق بخشــیدن بــه اهداف عالیه نظام جمهوری اســالمی ایران و والیت فقیــه در حمایت و امداد 
محرومــان و مســتضعفان و خودکفــا کردن آنان ، تأســیس شــد.کمیته امداد امام خمینی(ره) از بدو تأســیس نســبت به 
احیــا و ترویــج ســنت قرض الحســنه اهتمام خــاص داشــته و خدمات شایســته ای را به جامعــه هدف ارائه کرده اســت. 
به منظــور بررســی بیشــتر و تحلیــل خدمــات و فعالیت هــای این نهاد بــه ویــژه در حوزه ارائه تســهیالت قرض الحســنه 
بــه نیازمنــدان، بــا آقــای علــی عاشــوری، مدیرعامــل صنــدوق قرض الحســنه امــداد والیــت بــه گفت وگــو پرداختیــم.

ë  آشــنایی بــرای  و  پرســش  نخســتین  به عنــوان 
بیشــتر خواننــدگان لطفــاً در مــورد پیشــینه خدمات 
قرض الحسنه به نیازمندان از سوی کمیته امداد امام 

خمینی (ره) توضیحاتی را بفرمایید.
به طــور کلــی خدمــات کمیتــه امــداد به دو دســته 
بالعــوض  خدمــات  بخــش  در  می شــود.  تقســیم 
کمک های مردمــی و دولتی و . .. به صــورت نقدی و یا 
غیــر نقــدی و یا به شــکل خدمات، به نیازمنــدان ارائه 

می شود.
خدمات معــوض قرض الحســنه به عنوان دومین 
بخــش خدمــات کمیته امــداد بــه نیازمنــدان مطرح 
اســت. این نــوع کمک معمــواًل بــه نیازمندانی تعلق 
می گیــرد کــه تــوان بازپرداخــت آن را در دراز مــدت و 

به صورت پرداخت اقساط داشته باشند.
خدمات معوض قرض الحســنه از ابتدای تأسیس 
کمیته امداد مسبوق به سابقه و مورد توجه بوده است 
و از همان ســال های اولیه پرداخت وام قرض الحسنه 
در اولویت برنامه  های کاری امداد قرار داشــته اســت. 
پرداخــت وام قرض الحســنه بــه نیازمنــدان تحــت 
حمایــت بــرای مصــارف کارگشــایی، درمــان، هزینه 
تحصیلــی، اشــتغال و مســکن به اشــکال و روش های 
متفــاوت انجــام شــده و بــا توجــه بــه نیازهــای روز و 
مقتضیــات زمــان، تغییراتــی در آن بــه وجــود آمــده 
اســت. پس از مطالعات الزم جهت تحول در ساختار 
ســازمانی حوزه متولــی پرداخــت وام در کمیته امداد 
امــام خمینی (ره) و به دنبال جلســات و بررســی های 

کارشناســی، طرح تأســیس صنــدوق قرض الحســنه 
در دســتور کار قــرار گرفت و در اســفندماه ســال ۱۳۹۴ 
تصویــب  بــه  قرض الحســنه  صنــدوق  اساســنامه 
هیــأت امنــای محتــرم کمیته امــداد رســید. در تاریخ 
۱۷ تیرمــاه ۱۳۹۵ نیــز مجوز رســمی فعالیت صندوق 
قرض   الحســنه امــداد والیــت از طــرف بانــک مرکزی 

صادر شد.

ë  ویژگی خاص صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
کــه آن را از دیگر نهادهــای اقتصــادی متمایز می کند 
چیست و اساساً چه مواردی سبب اقبال مخاطبان و 

جامعه هدف به این صندوق شده است؟
در یــک جامعــه توانمنــدی همــه انســان ها بــرای 



حل و فصل مشــکالت و گرفتاری هــای زندگی به ویژه 
در رابطــه بــا مســائل مالــی یکســان نیســت.حضرت 
وام  پرداخــت  می فرماینــد:  (ره)  امام خمینــی 
قرض الحســنه به منزله تقســیم مشــکالت و مســائل 
بــزرگ و خــارج از تــوان افــراد نیازمند بــه بخش های 

کوچک و قابل حل است. 
راســتای  در  قرض الحســنه  صنــدوق  تأســیس 
تحقــق کامل وظایف محوله به منظــور تجهیز منابع و 
مدیریت بهینه آن در جهت توانمندسازی نیازمندان 
بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای مردمــی انجــام شــده 

است.
از ســوی دیگــر پرداخــت وام بــه نیازمنــدان تحت 
حمایت و سایر اقشار آسیب پذیر برای مصارفی چون 
پرداخــت هزینه هــای درمانی، تحصیلی و معیشــتی 
ســبب حفظ عزت نفس هموطنــان و افزایش امنیت 

روانی آنان شده است. 
بهره گیری و فرهنگ ســازی جهت توســعه مقوله 
قرض الحســنه در طول ســال های گذشــته و استفاده 
از ظرفیت هــای عظیم نیکــوکاران و خیریــن و پویاتر 
نمــودن شــیوه های دســتگیری از نیازمنــدان همواره 
مــورد توجه جدی مدیــران کمیته امداد بوده اســت. 
راه انــدازی صندوقی با هدف تجمیع و هدایت منابع 
ســازمانی و ظرفیت های مالی و اعتبــاری هموطنان 
نیکوکار از یک طرف و گسترش فرهنگ یاری رساندن 
به نیازمندان جامعه و در نگاهی وســیع تر گره گشایی 
از نیازمندی های هموطنان عزیز از سوی دیگر نقطه 
تعالی تحقق مقوله قرض الحســنه به شمار می رود.

ë  با توجــه به مطالبی کــه فرمودید، اهــداف صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت شامل چه مواردی است؟

جــذب  بــرای  حداکثــری  تــالش  کلــی  به طــور 
منابــع مــورد نیــاز، جهــت پرداخــت انــواع وام هــای 
قرض الحســنه از مهمترین اهداف راهبردی صندوق 
امــداد والیت اســت. همچنین افزایــش ضریب نفوذ 
خدماتی، تأمین حداقل نیازهای اساســی خانوارهای 
جامعیــت  مطلوبیــت،  ســطح  ارتقــای  و  نیازمنــد 
و کفایــت خدمــات از دیگــر اهــداف راهبــردی ایــن 

مجموعه است.
در صنــدوق قرض الحســنه امــداد والیــت حفــظ 
کرامت انســانی مددجویان و رشــد ایمانی، معنوی و 
فرهنگی آنــان در رأس برنامه ها قرار دارد و همچنین 
کاهش آســیب های اجتماعــی در خانوارهای جامعه 
هدف و توانمندســازی آنان، افزایــش رضایت مندی 
خانوارهــای خدمت گیرنده، توســعه مشــارکت های 
مردمی و گســترش ارتباطــات و تعامالت بین المللی 

به صورت جدی دنبال می شود.
همچنیــن بهبــود نظــام اطالع رســانی و تعامــل 
دوســویه با مــردم، مدیریــت ســرمایه های انســانی و 
ارتقــای بهره وری ســازمانی از دیگر اهــداف راهبردی 

صندوق قرض الحسنه امداد والیت است.
ë  به طور قطع برای تحقق این اهــداف نیاز به ابزارها 

و امکاناتی است که باید در یک ساختار تجمیع شود. 

صندوق امداد والیــت از چه ظرفیت هــا و امکاناتی 
برای این منظور بهره می برد؟

در گام نخست، صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
بهره گیری از برترین روش ها، سیستم ها و فناوری  ها را 
به منظــور ارائــه  خدمات مطلــوب به ذینفعــان با اخذ 
کمترین کارمزد در مقایسه با بانک ها، مؤسسات مالی 
و اعتباری و سایر صندوق های قرض الحسنه در دستور 

کار قرار داده است.
از ۳۴ شــعبه در ســطح  همچنیــن برخــورداری 
اســتان های کشــور و در مراکز اســتان ها، کمک شایانی 
بــه تحقــق ایــن اهــداف بــه شــمار مــی رود. وجــود 
۷۰۰ نماینــده مســتقر در ادارات کمیتــه امــداد بــرای 
خدمت رســانی در دور افتاده تریــن مناطــق کشــور از 
دیگــر امکانات ایــن مجموعــه برای خدمات رســانی 

هرچه بهتر به جامعه هدف است.
در حــال حاضــر فعالیــت صندوق امــداد والیت 
در بستر شــبکه شتاب کشــور و با وجود هفت میلیون 
کارت عضــو شــتاب در حــال انجــام اســت و بیــش 
صنــدوق  ایــن  خدمــات  از  مشــتری  میلیــون   ۶ از 
اســتفاده می کنند که برای افزایــش کیفیت و کمیت 
فعالیت هــا، ارائه خدمات در قالــب اینترنت بانک، 
موبایــل بانک و دســتگاه های ATM در حــال انجام 

است.
نکته ای که الزم است در اینجا به آن پرداخته شود، 
عــدم دریافــت کارمزد و ســود بــرای وام های تــا مبلغ 
۱۰۰ میلیون ریال است که با هدف ترویج سنت نیکوی 
قرض الحسنه اسالمی انجام می شود و حقیقتاً برکت 
آن در تمــام فعالیت هــای صنــدوق قابــل مشــاهده 
اســت و ســعی شــده با دریافت حداقــل تضامین این 

وام ها پرداخت گردد.

ë  شــما از منابــع در اختیار در چــه کارهایی اســتفاده 
می کنید و آیا نظارتی بر عملکرد صندوق وجود دارد؟

بــا توجه بــه اساســنامه صنــدوق، منابــع در اختیار 
صندوق صرفــاً در قالب پرداخت وام قرض الحســنه 
حــق  هیچ گونــه  و  می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد 
ســرمایه گذاری بــرای صنــدوق وجــود نــدارد. ضمن 
اینکه تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی می باشیم 
مراجع نظارتی مختلــف نیز بر فعالیت های صندوق 

در طول سال نظارت دارند.

ë  کامــل و  دقیــق  توضیحــات  از  ســپاس  ضمــن 
صنــدوق  فعالیت هــای  درخصــوص  حضرتعالــی 
قرض الحسنه امداد والیت، در پایان اگر نکته ویژه ای 

باقی مانده است لطفاً بیان بفرمایید.
امــام از  روایتــی  بــا  را  گفت وگــو  ایــن   مایلــم 
بــه   به عنــوان حســن ختــام مطلــب   صــادق (ع) 
پایــان ببــرم. ایشــان می فرماینــد «مــا ِمــْن ُمْســِلٍم 
َاْقــَرَض ُمْســِلما َقْرضا یریــُد َوْجــَه اّهللاِ ِاالّ ُاْحُتِســَب َلُه 
َدَقِة َحّتــی َتْرِجَع اَِلیــِه» یعنی  َاْجُرهــا به حســاب الصَّ
هــر مســلمانی کــه بــرای رضــای خدا بــه مســلمانی 
قرض الحســنه بدهــد، حتمــًا خداونــد پــاداش آن 
را ماننــد پــاداش صدقــه دادن حســاب می کنــد، تــا 

هنگامی که آن قرض به او باز گردد.
از عمــوم هموطنــان عزیــز کــه مشــتاقانه منتظــر 
ایجــاد یک فرصت و بســتر مناســب برای دســتگیری 
از نیازمنــدان جامعه و به تبع آن ترویج ســنت نیکوی 
هســتند،  کشــور  ســطح  در  اســالمی  قرض الحســنه 
دعــوت می شــود بــا ســپرده گذاری در ایــن صنــدوق  
مــا را در یاری رســانی بــه محرومان جامعــه همراهی 
کننــد. هموطنان عزیز می توانند با مراجعه به ســایت 
بــه آدرس والیــت  امــداد   صنــدوق قرض الحســنه 
 www.sqev.ir و یــا مراجعــه بــه هــر یــک از شــعب 
منتخــب صندوق در مراکز اســتان ها و یــا دفاتر کمیته 
امــداد در هــر یــک از شهرســتان ها نســبت بــه افتتاح 

حساب و سپرده گذاری اقدام نمایند.



مؤسســه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک نهــاد غیردولتی در 
سال ۱۳۷۴ در اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه کشور و با هدف 
ارتقــای وضعیــت معیشــتی فرهنگیان در زمــان بازنشســتگی، از طریق 
تشویق و ترغیب آن ها به مشارکت فعال در فعالیت های اقتصادی، بازار 

سرمایه و ایفای نقش پر رنگ در اقتصاد کشور تأسیس شد.
این مجموعه اقتصادی بزرگ با داشــتن چهار هلدینگ پتروشیمی 
و انــرژی، مالــی و ســرمایه گذاری، ســاختمانی و خدمــات و حــدود ۳۰ 
شــرکت زیــر مجموعــه ایــن هلدینگ هــا، در حــال فعالیــت اقتصادی 

به منظور کسب سودآوری و تولید ثروت برای ذینفعان است.
دسترســی به شبکه گسترده و منحصر به فرد جامعه فرهنگیان کشور 
شــامل۷۵۰ هزار عضو شاغل در وزارت آموزش و پرورش، معادل بیش 
از ۸۰ درصــد از کل جامعــه فرهنگیــان شــاغل سراســر کشــور، ظرفیــت 
اعتباری ویژه و سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس، وجوه تمایز آن نسبت 

به مؤسسات اقتصادی مشابه در بخش خصوصی اقتصاد کشور است.



ë منابع مالی و دارایی ها
منابــع مالــی صنــدوق ذخیــره فرهنگیان شــامل واریــزی ماهیانه فرهنگیــان عضو 
حداکثر معادل پنج درصد حقوق و مزایای آنها، سهم دولت معادل واریزی فرهنگیان 
و سود ســاالنه حاصل از فعالیت های اقتصادی مؤسسه اســت. این منابع، ظرفیت کم 
نظیری بــرای ســرمایه گذاری در پروژه های بزرگ اقتصادی در ســطح کشــور در اختیار 
مؤسســه قرار داده اســت.ارزش دفتری مانــده دارایی های صندوق ذخیــره فرهنگیان 
بالــغ بر ۱۰ هزار و ۲۸۶ میلیــارد تومان و کلیه این دارایی ها متعلق به اعضای آن اســت. 
اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بازنشســتگی سهم الشــرکه خود شامل سهم 
عضو، ســهم دولت و سود ناشی از فعالیت های اقتصادی را دریافت می کنند. صندوق 
تا پایان شــهریور ۱۳۹۹ بالغ بر ۳٫۶۹۵ میلیارد تومان به فرهنگیان بازنشســته پرداخت 

کرده که حدود ۲٫۳۵۰ میلیارد تومان آن در پنج سال اخیر پرداخت شده است.

فرهنگیان عضو مؤسســه همچنین، نزدیــک به ۴ هزار میلیارد تومان تســهیالت رفاهی 
در قالــب خدمات بیمــه ای، خدمات لیزینگــی خودرو، لــوازم خانگی و کاالهــای دیجیتال، 

تسهیالت مسکن، وام سفر و. .. دریافت کرده اند. 

ë  سودآوری
مقایســه روند سودآوری مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال های گذشته به خوبی 
نشــان دهنده عملکرد این مجموعه و چشــم انداز مثبت و روبه رشــد آن اســت. در حالی که 
ســودآوری مؤسســه در ســال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ معادل ۲۴۰ و ۲۸۰ میلیارد تومان بود، ســودآوری 
این مجموعه در ســال های بعدی با جهش دو برابری روبه رو بوده به طوری که در سال ۱۳۹۷ 
به ۶۲۰ میلیارد تومان و در ســال ۱۳۹۸ به ۱۱۰۰ میلیارد تومان رســید. این جهش در سال مالی 
منتهی به شــهریور ۱۳۹۹ ســه برابر شــده و ســود صندوق ذخیره فرهنگیان به بیش از ۳٫۴۴۰ 
میلیارد تومان رســیده اســت که با احتســاب اعضای ۷۵۵ هزار نفری صندوق، فقط در سال 
مالی ۱۳۹۹ به طور میانگین به هر عضو بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود تعلق می گیرد.

همچنیــن بــا راه انــدازی مجتمــع پتروشــیمی کیمیــای پــارس خاورمیانــه در 
تابســتان ۱۳۹۹ و راه اندازی پروژه پتروشیمی سبالن در سال ۱۴۰۰ و پتروشیمی «دنا» 
و «ســیراف» در ســال های بعدی، ســاالنه بالــغ بر هزار میلیــارد تومان بر ســودآوری 

صندوق ذخیره فرهنگیان افزوده خواهد شد. 

ë  گروه های سرمایه گذاری
مؤسســه، فعالیت هــای اقتصــادی خــود را در قالب چهــار هلدینــگ در حوزه های نفت، 
گاز و پتروشــیمی (با محوریــت هلدینگ پتروفرهنــگ)، هلدینگ ســاختمانی (با محوریت 
هلدینگ ساختمانی معلم)، سرمایه گذاری و صنعت (با محوریت هلدینگ سرمایه گذاری 
فرهنگیان) و حوزه خدمات (با محوریت هلدینگ تدبیر گران اطلس) ساماندهی کرده است. 

ë  بورسی شدن شرکت های تابعه
ورود به بورس و بورسی شدن شرکت های تابعه نیز یکی از استراتژی های اصلی صندوق 
ذخیره فرهنگیان است. هدف مؤسسه از ورود شرکت های تابعه به بورس، با سودآوری های 
مقطعی بورس بسیار متفاوت است زیرا آینده نگری جزء اصول اصلی سرمایه گذاری است. 
در حال حاضر پنج شــرکت تابعه مؤسســه شــامل ماشین ســازی اراک، بانک ســرمایه، 
ایــران ارقــام، بیمه معلم و شــرکت بازرســی مهندســی و صنعتــی در بورس حضــور دارند 
و در برنامه هــای صنــدوق اســت تــا در آینــده نزدیک شــرکت های گــروه پتروشــیمی مانند 
پتروفرهنگ، مروارید و کیمیای پارس خاورمیانه بورســی شوند. برنامه بلند مدت مؤسسه، 

ورود شرکت های تابعه به بورس به منظور ایجاد شفافیت در عملکرد شرکت  است.
مؤسســه صنــدوق ذخیره فرهنگیــان با تالش مدیــران و کارکنــان خبره و متعهد، ســبد 
مطلوبی از سرمایه گذاری های پربازده و ارزش آفرین ایجاد کرده است تا به هدف سودآوری 

مطلوب برای ذینفعان خود دست یابد.

ë راه های برقراری ارتباط با مؤسسه
تهران – خیابان ولیعصر – باالتر از میدان ونک – خیابان عطار – پالک ۱۰ 
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همـه تجهیـزات آمـاده شـود.
ë پروژه کیان هم اکنون در چه وضعیتی است؟

اسـتراتژیک  و  مهـم  پروژه هـای  از  کیـان  پـروژه 
از  یکـی  به عنـوان  پـروژه  ایـن  اسـت.  پتروفرهنـگ 
شـناخته  پتروشـیمی  صنعـت  بـزرگ  پروژه هـای 
می شـود. البتـه در ایـن پـروژه سـهامدار اصلـی شـرکت 
نفـت و گاز پارسـیان اسـت کـه همـکاری خوبـی میـان 
دو هلدینـگ برقـرار اسـت. قـرارداد EPC واحـد الفیـن 
بـا شـرکت اویـک بسـته شـده اسـت و بـا یـک قـرارداد 
در  دیرتحویـل  اصلـی  تجهیـزات  خریـد  زودهنـگام 
دسـتور کار قـرار دارد. امیدواریـم بـه زودی اجـرای یکـی 

از واحدهـای پاییـن دسـتی نیـز آغـاز شـود.
ë  عمده محصـوالت مجتمع هـا و طرح هـای نیمه تمام

پتروفرهنـگ  برنامـه  هسـتند.  متانولـی  پتروفرهنـگ 
بـرای بـازار ایـن محصـول چیسـت؟

بلـه همین طـور اسـت. پتروفرهنگ طرح هـای پایین 
دسـتی پتروشـیمی را نیـز در دسـتور کار قـرار داده اسـت؛ 
ویـژه صنایـع  پارسـیان در منطقـه  طرح هـای مهتـاب 
آزاد  منطقـه  در  آریـا  پتروشـیمی  پارسـیان،  انرژی بـر 
مکـران و پتروشـیمی پردیـس آذربایجـان در منطقـه 
ویـژه ماکـو تعریف شـده اسـت که اینهـا واحدهایـی برای 

تکمیـل زنجیـره ارزش متانـول تعریـف شـده اند.

مرضیه شاهدائی مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ مطرح کرد:

 پتروفرهنگ در سالی که گذشت توانست علی رغم وجود تحریم ها 
و بحران های بزرگی چون پاندمی جهانی کرونا، اولین طرح متانولی 
خــود را افتتــاح کــرده و طــرح دیگــری را نیــز بــه پیشــرفت بیــش از 
درصدی برساند. حاال پتروفرهنگ به عنوان یکی از بازیگران مهم   ۹۵
صنعت پتروشــیمی کشــور خود را معرفی کرده اســت. برای کسب اطالع بیشــتر از روند 
پیشــرفت های پتروفرهنگ و برنامه های آتی این شرکت گفت وگویی با مهندس مرضیه 
شــاهدائی مدیرعامل این هلدینگ ترتیب داده شد که در ســطرهای پیش رو می توانید به 

مطالعه آن بپردازید.

ë  سـال در  پتروفرهنـگ  هلدینـگ  دسـتاوردهای  از 
بگوییـد. برایمـان  تولیـد  جهـش 

ایـن هلدینـگ گام هـای بزرگـی را در مسـیر جهـش 
تولیـد و جلوگیـری از خام فروشـی برداشـته اسـت.

در ماه هـای ابتدایـی سـال جـاری مـا شـاهد افتتـاح 
مجتمـع پتروشـیمی کیمیای پـارس خاورمیانـه بودیم. 
ایـن مجتمـع کـه پـس از حـدود ۴ سـال تـالش و کوشـش 
وارد مـدار تولیـد شـد و توانسـت سـاالنه ۱٫۶۵۰ هـزار تـن 
متانـول را بـه ظرفیـت تولیـد محصـوالت پتروشـیمی 
کشـور اضافـه نمایـد.  بایـد گفـت سـال ۹۹ سـالی مهـم و 
کلیـدی بـرای پتروفرهنـگ بـود کـه در آینـده از ایـن سـال 
بـا وجـود تمـام سـختی هایی کـه در آن اتفـاق می افتـد، 
بـه خوبـی یـاد خـواد شـد.  مـا پـروژه افزایـش ظرفیـت 
واحـد اتیلـن پتروشـیمی مرواریـد را نیـز در ایـن سـال 
پیـش بردیـم. در روزهـای پایانـی سـال گذشـته شـاهد 
نصـب بـرج ۷۰ متری این طـرح بودیم که بـا افتخار باید 
گفـت این بـرج به دسـت توانمند متخصصـان بومی در 
شـرکت ماشین سـازی اراک سـاخته شـده اسـت. پـس از 
اتمـام مراحـل سـاخت و نصـب تجهیـزات ایـن طرح که 
با اسـتفاده از توان مهندسان و متخصصان ایرانی پیش 
ایـن مجتمـع  اتیلـن  بـه ظرفیـت  مـی رود، ۳۰ درصـد 
 افـزوده و ظرفیـت تولیـد آن بـه ۶۵۰ هـزار تـن در سـال 

خواهد رسید. 
خبـر خـوش دیگـری کـه می تـوان نویـد آن را داد، 
سـبالن  پتروشـیمی  پـروژه  رسـیدن  بهره بـرداری  بـه 
زیرمجموعه هـای  از  کـه  سـبالن  پتروشـیمی  اسـت. 
هلدینـگ انـرژی سـپهر اسـت نیز با هـدف تولید سـاالنه 
بهره بـرداری  بـه  بـه زودی  متانـول  تـن  ۱٫۶۵۰ هـزار 

رسـید. خواهـد 
ë  وجـود بـا  پتروفرهنـگ  طرح هـای  پیشـرفت 

اسـت؟ صـورت  چـه  بـه  اکنـون  هـم  محدودیت هـا 
مـدار  بـه  پـارس خاورمیانـه  ورود کیمیـای  از  پـس 
درصـد   ۹۶ از  بیـش  بـا  سـبالن  پتروشـیمی  تولیـد، 
و  راه انـدازی  پیـش  مرحلـه  وارد  بـه زودی  پیشـرفت 
انـرژی  و  پتروفرهنـگ  هلدینـگ  می شـود.  راه انـدازی 
سـپهر تمـام تـوان و نیروهـا را بـرای بـه تولیـد رسـاندن 
طـرح سـبالن در موعد زمان بندی شـده بـه کار می گیرد. 
طـرح پتروشـیمی دنا بـا ۶۲ درصد پیشـرفت، پس از 
طـرح پتروشـیمی سـبالن در اولویـت تکمیـل قـرار دارد 
و در حـال پیگیـری بـرای اسـتفاده از تسـهیالت صندوق 

توسـعه ملـی بـرای تکمیـل ایـن طرح هسـتیم.
درصـد   ۴۳ بـا  انـرژی  سـیراف  پتروشـیمی  طـرح 
اسـت،  احـداث  حـال  در  دیـر  منطقـه  در  پیشـرفت 
یـک پتروشـیمی متانولـی مسـتقل و متفـاوت بـا دیگـر 

. سـت ح ها طر
 در ایـن پـروژه همـه زیرسـاخت های الزم کـه یـک 
مجتمـع پتروشـیمی بایـد از آن هـا بـرای تولیـد بهـره  
بگیرد از جمله تصفیه آب، تولید هوا و یوتیلیتی، اسکله 
انبـار ذخیـره و... را در خـود جـای داده اسـت. بنابرایـن 
سـرمایه گذاری تنهـا بـرای یـک واحـد فرآینـدی متانـول 
نیسـت. بخشـی از تجهیزات یوتیلیتی، خریداری شده و 
در حـال نصـب اسـت. تعـدادی از تجهیزات نیز از سـوی 
سـازندگانی داخلی تا ۲ سـال آینده سـاخته خواهد شـد. 
لـذا ایـن پتروشـیمی بـرای تکمیـل، بـه زمـان نیـاز دارد تا 



 البتـه تحریم هـا موانعـی برسـر راه پیشـرفت ایـن 
پروژه هـا قـرار داده اسـت. زمیـن اختصـاص داده شـده، 
مجوزهـا اخـذ شـده، الیسـنس واحـد متانـول وجـود دارد 
امـا به دلیل عـدم امکان تأمین فاینانس و نیز الینسسـور 
پایین دسـت، طرح متوقف شـده اسـت. در حال پیگیری 
به منظـور اجـرای ایـن طرح هـا از طریـق یـک فاینانـس 

بین المللـی یـا صنـدوق توسـعه ملـی هسـتیم.
از سـوی دیگـر، در مذاکـره بـا شـرکت ملـی صنایـع 
پتروشـیمی، مجوزهـای الزم بـرای احـداث واحدهـای 
متانولـی  واحـد  سـه  بـرای  متانـول  زنجیـره  تکمیـل 
کیمیـای پـارس خاورمیانـه، سـبالن و دنـا گرفتـه شـده 
اسـت تـا ارزش افـزوده بیشـتری هـم بـرای هلدینـگ 
پتروفرهنـگ و هـم در اقتصـاد کشـور صـورت گیـرد. 

ë  چـه طرح هایـی بـرای تکمیـل زنجیـره در دسـتور کار
اسـت؟ قرارگرفتـه  پتروفرهنـگ 

سـوی  از  زنجیـره  تکمیـل  به منظـور  طرح هایـی 
پتروفرهنـگ تعریـف شـده اسـت کـه نیـاز کشـور اسـت؛ 
پاییـن  شـهرک  ایجـاد  طـرف  یـک  از  منظـور  ایـن  بـه 
بـا  انـرژی  سـیراف  پتروشـیمی  طـرح  کنـار  در  دسـتی 
توجـه بـه وجـود متانـول دنبـال می شـود کـه براسـاس 
برنامه ریـزی انجـام شـده در ایـن شـهرک پاییـن دسـتی 
۷ یـا ۸ محصـول تولیـد خواهـد شـد، امـا نکتـه ای کـه 
بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن اسـت کـه در عمـل ایـن طرح 
تنهـا یـک سـوم خـوراک یـک واحـد متانولـی بـا ظرفیت 
خواهـد  مصـرف  را  تنـی  هـزار   ۶۵۰ و  میلیـون  یـک 
کـرد، بنابرایـن بایـد بـه دنبـال اجـرای طرح هایـی بـود 
عمـده،  به طـور  کننـد.  مصـرف  بیشـتری  متانـول  کـه 
یـا   (MTP) پروپیلـن  بـه  متانـول  تبدیـل  طرح هـای 
متانـول بـه الفیـن (MTO)، متانـول بیشـتری مصـرف 
صنایـع  توسـعه  طرح هـا،  ایـن  اجـرای  بـا  و  می کننـد 
گسـترده  به صـورت  زنجیـره  ادامـه  در  دسـتی  پاییـن 
صـورت خواهـد گرفـت.  بـرای هلدینـگ پتروفرهنـگ 

EPC

 البتـه توجیـه اقتصـادی طـرح، نکتـه حائـز اهمیتـی 
اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت؛ اقتصـاد طرح هـای 
MTO از MTP بهتـر اسـت ولـی در MTP به دلیل اینکه 
می شـود،  تبدیـل  پروپیلـن  بـه  متانـول  کامـل  به طـور 
نیـاز کشـور را تأمیـن می کنـد ولـی از آن جـا کـه توجیـه 
اقتصـادی ضعیف تـری دارد، حمایت هـای دولت را از 

جملـه در بحـث تخفیف هـای خـوراک می طلبـد.
ë  کرونـا چـه تاثیراتی بـر روند فعالیت هـای پتروفرهنگ

گذاشت؟
را  خـود  جـاری  امـور  پتروفرهنـگ  هلدینـگ 
متعهدانـه پیـش می بـرد. پرسـنل شـرکت پتروفرهنگ 
و شـرکت های تابعـه، بـا رعایـت تمامی شـیوه نامه های 
بهداشـتی در محـل کار خود حاضر شـده و وظایف خود 
را مجدانـه انجـام می دهنـد. مـا حتـی توانسـتیم در ایـن 
شـرایط خـاص مجتمع کیمیـای پـارس خاورمیانه را به 
بهره بـرداری رسـانده و پـروژه پتروشـیمی سـبالن را نیـز 
آمـاده بهره بـرداری نماییـم. امیـد مـی رود، علیرغـم 
و  کرونـا  ویـروس  پاندمـی  درگیـر  ایـران  و  دنیـا  اینکـه 
تحـوالت اقتصـادی اسـت، مـا بتوانیـم بـا رعایـت نکات 
بهداشـتی سـالی خاطره انگیـز را بـرای ذینفعـان خـود و 

صنعـت پتروشـیمی کشـور رقـم بزنیـم.
ë .وضعیت شرکت پتروفرهنگ در بورس را بگویید

مـا طـی روزهای گذشـته توانسـتیم از هیـأت پذیرش 
سـازمان فرابـورس مجوزهـای الزم بـرای ورود بـه بـازار 
فراهم سـازی  تکاپـوی  در  و  نماییـم  اخـذ  را  سـرمایه 
سـایر مقدمـات ورود بـه بـورس هسـتیم. به ایـن ترتیب 
بـه زودی فعاالن بازار سـرمایه شـاهد ورود پتروفرهنگ 

بـه ایـن بـازار خواهنـد بـود.

کـه چهـار واحـد متانـول دارد ایـن مقـرون بـه صرفـه 
اسـت کـه واحدهـای بزرگتـری را اجـرا کنـد و بـه سـمت 

بـردارد. گام  متانـول  زنجیـره  تکمیـل 
نکتـه حائـز اهمیت این اسـت کـه دانش فنـی تبدیل 
فنـاوری  و  پژوهـش  شـرکت  در  پروپیلـن  بـه  متانـول 

دارد. وجـود  پتروشـیمی 



گزارشــی از عملکرد  ایمیدرو به مناسبت  دهه فجر منتشر شد

به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع معدنی ایران (ایمیــدرو)،  از ابتدای 
دولــت یازدهم تا پایان ســال ۱۳۹۸ ارزش ســرمایه گذاری های ایمیدرو، شــرکت های زیرمجموعــه و تابعه در 
بخــش معــدن و صنایــع معدنی به بیــش از ۹٫٤ میلیارد دالر رســید که با احتســاب ۲٫۲ میلیــارد دالر مجموع 

سرمایه گذاری امسال، رقم سرمایه گذاری ها به ۱۱ میلیارد و ٦۰۰ میلیون دالر می رسد.
همچنین از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته میزان اشتغال مستقیم ایجاد شده به ۲۱هزار و ٦۰۰ نفر رسیده 

که تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز ۳۲۰۰شغل مستقیم به این بخش افزوده می شود.

ë  رشد ظرفیت تولید
از ســوی دیگــر میــزان ظرفیت های تولید در زنجیــره فوالد، مــس و آلومینیوم بین ســال های ۱۳۹۲ تا پایان 
۱۳۹۸ به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته، به طوری که ظرفیت تولید کنســانتره ســنگ آهن با دســتیابی به 
٥۷٫٦ میلیــون تن نزدیک به ۱۰۰درصد، گندله ســنگ آهن با رســیدن بــه ٤۷٫٦ میلیون تن ۱۱٦٫٥درصد، آهن 
اســفنجی بــا دســتیابی به ۳٥/۳ میلیون تن نزدیک به ۸۰درصد و فوالد خام با رســیدن بــه ۳۷/٥ میلیون تن 

٦٦/٦درصد رشد پیدا کرده است. 
همچنیــن ظرفیــت تولید کنســانتره مس با رســیده به یک میلیــون و ۱٥۰هزار تن ۳٥درصــد و کاتد مس با 
دســتیابی به ٤٥۷هزار تن ۷۷درصد رشــد داشته اســت. ظرفیت تولید آلومینا بدون تغییر ۲٤٥هزار تن است 

اشــتغال زایی ۲۴۸۰۰ نفری از ســال 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹

تــا  تولیــد  ظرفیت هــای  افزایــش 
۱۱۶درصد

کشف ۱۴۰۰ محدوده معدنی 

معدن  تولیدات  جمعی  دسته  رشد 
و صنایع معدنی طی ۹ ماه امسال

میلیــارد   ۱۱۰۰ صــدور  پیش بینــی 
تومــان بیمــه نامه معدنی تــا پایان 

۱۳۹۹

احیای ۲۰۶ معدن در سال جاری

برنامــه دســتیابی بــه یــک میلیارد 
دالر صرفه جویــی ارزی در "تولید" و 

"توسعه"

ایمیــدرو، شــرکت های زیرمجموعــه  مجمــوع ســرمایه گذاری هــای 
از جــاری  ســال  پایــان  تــا   ۱۳۹۲ ســال  از  راهبــری)  (تحــت  تابعــه   و 

 ۱۱٫۶ میلیــارد دالر عبــور می کند. ایمیدرو طی ایــن مدت ظرفیت های 
تولیــد را تــا بیش از ۱۰۰درصد افزایــش داده و در عین حال برنامه های 
وســیعی در اکتشــاف، احیــای معــادن کوچــک و تأمیــن مالــی پروژه هــا داشــته اســت.

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران



امــا ظرفیــت تولیــد در آلومینیــوم با رشــد نزدیک به 
۸۰درصد به ۷۷۰هزار تن رسیده است.

ë ۱۴۰۰ محدوده امید بخش در اکتشاف
ایمیــدرو بــا همــکاری بخــش خصوصــی از ســال 
۱۳۹۳ تاکنون، ٦٥۰ هزار کیلومترمربع پهنه اکتشافی 
را عملیاتــی کرده اســت. از این میزان، فاز شناســایی 
و پی جویــی ٤۸۰ هــزار کیلومترمربع به اتمام رســیده 
و بــه محدوده هــای امیدبخــش قابل توجهی دســت 

یافت.
با این برنامه اکتشــاف ۱٤۰۰ محــدوده امیدبخش 
به دست آمده و تاکنون، ۱۰۰۰ محدوده برای واگذاری 
به بخش خصوصی در اختیار ســازمان های صنعت، 

معدن و تجارت استان ها قرار گرفته است.
در ٤۰۰ محدوده دیگر نیــز پیگیر ایمیدرو دریافت 
پروانــه اکتشــاف بــرای فازهــای عمومــی و تفصیلــی 
اســت. از ایــن تعــداد محــدوده، ٥۳ پروانه اکتشــاف 
صادر شــده اســت. همچنین، ٥ گواهی کشــف صادر 

و از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار شد.

ë  رشد تولید
صنایــع  و  معــدن  بــزرگ  شــرکت های  تولیــد 
معدنــی طــی ۹ ماه امســال تولید شــمش آلومینیوم 
با رشــد ٦٦درصدی، کنســانتره سنگ آهن با افزایش 
٦درصــدی، گندلــه ســنگ آهن بــا رشــد ۱۱درصدی، 
آهن اســفنجی با افزایش ۹درصدی، شمش فوالدی 
بــا رشــد ۸درصــدی، محصــوالت فــوالدی بــا رشــد 
٥درصدی، کاتد مس با افزایش ۹درصدی و شــمش 
طــال بــا رشــد۱٥درصدی همــراه شــد. بدیــن ترتیب 
تولید شــمش آلومینیــوم به ۳۲٥هزار تن،  کنســانتره 
ســنگ آهن ۳۷/٥ میلیــون تــن، گندلــه ســنگ آهــن 
۳٤/٥ میلیــون تن، آهن اســفنجی بــه ۲۳/۳ میلیون 
تن، شــمش فــوالد بــه ۱۷/۱ میلیون تــن، محصوالت 
فــوالدی ۱۱/۲میلیــون تــن، کاتد مس ۲۰۷هــزار تن و 

شمش طال به ۹۹٥کیلوگرم رسید.

ë احیا ۲۰۶ معدن کوچک
طــرح فعال ســازی معــادن کوچک و متوســط در 
نقــاط مختلف کشــور، با هــدف فعال ســازی معادن 
بخــش خصوصــی کــه بــه دلیــل شــرایط داخلــی یــا 
بین المللــی نیمــه فعال و یا تعطیل شــده اند، از آذر 
مــاه ســال ۱۳۹۷ تعریــف و در ســال ۱۳۹۸ عملیاتی 
شــده اســت. معــادن کوچــک و متوســط بــه دلیــل 
از تعــداد کل معــادن کشــور)،  گســتردگی (٪۹۸/۳ 
اشــتغال زایی و تولید دارای اهمیت به ســزایی اســت 
و می توانند در ایجاد اشــتغال پایدار در بخش معدن 
و توســعه متــوازن کشــور، نقــش بســیار مهمــی ایفــا 
کنــد. در مــدت ۱۰ مــاه امســال در راســتای این طرح، 
احیا، فعال ســازی و توســعه، ۲۰٦ معــدن در مناطق 
مختلف، احیا و فعال انجام شده است. این در حالی 
است که پیشتر احیای ۲۰۰ معدن و احداث ۲٥ واحد 

فرآوری در سال ۱۳۹۹ هدفگذاری شده بود.
از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و اولویت بندی 
۸۱۲ معــدن انجــام شــده و بــر روی ٤٤٤ معــدن اقدام 

کلینیکی صورت گرفته است. در سال گذشته ۱٤٦معدن 
در مناطق کمتر توسعه یافته احیا شد. 

ë تقویت صندوق بیمه معدن
تقویت صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های 
حمایتــی  نهادهــای  از  یکــی  به عنــوان  معدنــی 
توســعه  به منظــور  ایمیــدرو)  زیرمجموعــه  (و  کشــور 
ســرمایه گذاری های خطرپذیر بخش معدن و صنایع 
معدنــی کوچــک مقیــاس یکــی از اقدام هــای مهمی 
اســت که در سال ۱۳۹۸عملیاتی شــده است. افزایش 
سرمایه صندوق از ۱٤۰ میلیارد تومان به ۳٥۰ میلیارد 
تومان در ســال ۱۳۹۸ و رسیدن به میزان ٥۰۰ میلیارد 
تومان در سال جاری نتیجه این اقدام است. همچنین 
حمایــت از ارائــه تســهیالت بــا ســود ٤ درصــد بــرای 
متقاضیان اســتفاده از ماشــین آالت معدنی ســاخت 
داخل توسط صندوق بیمه انجام شده است. عملکرد 
صندوق بیمه در سال های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ بیش از ٥۹۰ 
میلیارد تومان است که معادل ۹۰ درصد کل عملکرد 
صندوق از ابتدای تأســیس تا پایان ســال ۱۳۹٦است. 

(٦۷۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۹٦) 
همچنیــن طــی ۱۰ ماه امســال بیمــه نامه هایی به 
ارزش ۷۹۲ میلیــارد تومان آماده صدور شــده اســت 
کــه با احتســاب ۳۲٥ میلیــارد تومان بیمــه نامه های 
صــادره، کل ارزش ایــن بیمه نامه هــا تــا پایــان ســال 

۱۳۹۹به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان می رسد.

ë مشارکت با بخش خصوصی
توســعه  در  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  جلــب 
معــادن و صنایــع معدنی بــه گونه ای کــه ٤۲ معدن 
به بخــش خصوصی واگذار شــده، طرح های الکترود 
گرافیتــی و پترولیــوم کک و تیتانیوم کهنــوج، معادن 
آنومالی شــمالی و میشــدوان و پتاس خور و بیابانک 
و شورابه های ترود به شرکت های بزرگ بخش، برای 
تکمیــل واگذار شــده و در ســال ۱۳۹۸ بیــش از ۱۷۰۰ 
میلیارد تومان منابع جهت تکمیل طرح های توسعه 

از بخش خصوصی جذب شده است.
ایجــاد کنسرســیوم های بزرگ با مشــارکت بخش 
خصوصــی بــا هدف توســعه بخش معــدن و صنایع 
معدنــی از جملــه شــرکت مدیریــت اکتشــاف منابع 
معدنــی پایــا بــا هدف توســعه اکتشــاف با مشــارکت 
بخش خصوصی، هلدینگ سرمایه گذاری در منطقه 
ویژه خلیج فارس با هدف توســعه فوالد تا ۱۰ میلیون 
تن و کنسرسیوم سرمایه گذاری با هدف توسعه فوالد 

تا سقف ۱۰ میلیون تن در چابهار.

ë صرفه جویی ارزی بومی سازی
ایمیــدرو از ابتدای ســال، سیاســت بومی ســازی و 
توســعه ســاخت داخل را ابالغ و اهــداف عملیاتی از 
شــرکت های زیرمجموعــه دریافت و پایــش می کند. 
طبــق برنامه ریزی انجام شــده، بومی ســازی بیش از 
٥۰۰ میلیون دالر قطعه و فرآیند تولید در سال جاری 
انجام خواهد شد که با احتساب بومی سازی هایی که 
در "طرح هــای توســعه" صــورت می پذیرد، در ســال 
جــاری نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 

ناشــی از بومی ســازی و توســعه تــوان ســاخت داخل 
خواهیم داشت.

ë  حمایت از پژوهش و برگزاری ۶۲دوره آموزش
هزینه هــای آمــوزش، پژوهــش و توســعه فناوری 
مبلــغ  مربوطــه  مصوبــات  بــر  مشــتمل  ایمیــدرو 
۲۱۳۷۸۱٫۳ میلیــون ریــال اســت. عملکــرد بخــش 
از  حمایــت  شــامل  فنــاوری  توســعه  و  پژوهــش 
۱۹ پــروژه پژوهشــی، ۹ پایان نامه  تحصیــالت تکمیلی 
تقاضــا محــور دریافتــی از ســامانه ســاتع، حمایت از 
٦ همایــش، کتــاب و تأمیــن اعتبــار فرآینــد حمایت 
مبلــغ بــه  تکمیلــی  تحصیــالت  پایان نامه هــای   از 

 ٥۰۰۰ میلیون ریال است. 
در بخش آموزش ٦۲ دوره آموزشی برای همکاران 
و  شــرکت ها  مجتمع هــا،  کارکنــان  ســازمان،  ســتاد 
طرح های تابعه برگزار شــده که مشتمل بر دوره های 
حضوری(٤دوره) / غیرحضوری(آفالین(۳۳دوره) / 
آنالین(۲٥ دوره)) است به طوری که این دوره ها بالغ 
بر ٥۲۲ ســاعت برای ٦،۸٦٦ نفــر فراگیر با ٥۰۹،٥٥۱ 
نفرســاعت آموزش انجام شده اســت. برای کارکنان 
معادن بخش خصوصی نیز ٦۰٤ دوره آموزشی برای 
۱۰۲٦۲ نفــر فراگیــر بــا ۱۹۲۲۳۰ نفــر ســاعت آموزش 

انجام شده است.

ë  ،رشــد ۲۴درصدی امتیــاز ممیزی بهداشــت، ایمنی
 محیط زیست و انرژی

متوســط امتیاز واحدهای ممیزی حوزه بهداشــت، 
ایمنی، محیط زیست و انرژی (HSEE) در سال ۱۳۹۸، 
بــه ۲٥٤ رســیده اســت که فراتــر از هــدف برنامه ریزی 
 شــده (رشــد ۲۰ درصــد) بــوده و در ایــن زمینــه رشــد
 ۲٤ درصــدی داشــته ایم. ایــن در حالــی اســت کــه از 
ابتدای شــروع برنامه ممیزی عملکرد HSEE واحدها 
تابعــه (ســال۱۳۹٥) تاکنــون ایــن رشــد بــه ٥۱ درصد 

رسیده است.



ë  بــه عنــوان نخســتین پرســش اینکــه ایــدرو در حال
حاضر چه تعــداد پــروژه و طرح را در دســت عملیات 
ایــن   زایــی   اشــتغال  و  ســرمایه گذاری  میــزان  و  دارد 

پروژه ها به چه میزان است ؟
سازمان گســترش ونوســازی صنایع ایران به عنوان 
سازمانی که مسئوولیت اش توسعه صنعتی در اقصی 
نقاط کشور است همیشــه و به طور هم زمان پروژه های 
متعــددی را در دســت اجــرا دارد ، امــا اگــر بخواهیم از 
وضعیــت کنونی، شــمای کلی را ترســیم کنیــم،  اینکه  
سازمان در حال حاضر ۳۲ پروژه  را  در  دست   عملیات 
دارد  کــه از ایــن تعداد  ۲۳ پروژه ســرمایه گذاری  اســت 
و  میزان سرمایه گذاری شــان بیش از ۴۲۴ هزار میلیارد 
ریــال  اســت  و اشــتغال زایی حــدود ۱۲ هــزار  نفــری را  
به دنبــال دارد. ایــدرو همچنیــن ۱۳ طــرح مطالعاتــی 
و مقدماتــی  را در برنامــه دارد و ظــرف یــک ســال اخیر 
بــرای شناســایی طرح هــای اولویــت دار در ۱۲ اســتان 
کشــور ، ۲ مرحلــه فراخــوان سراســری برای شناســایی 

سرمایه گذاران  منتشر کرده است .
ë  یکی از حوزه های فعالیت ایدرو، فعالیت در عرصه 

صنایع نوین و فناوری های نو است ،  در این خصوص 
برنامه ها و اقدام های ایدرو را توضیح دهید ؟

 ســازمان گســترش در  عرصــه توســعه صنایع نوین 
و فناوری هــای نــو به عنــوان کارکــرد های مهــم و به روز 
ســازمان های توســعه ای  تاکنون کارنامه موفقــی  ارائه 
نموده است  و در حال حاضر هم تکمیل و بهره برداری 
از فازهــای اولیــه دو مرکز تولید انواع بیــو ایمپلنت های 

محسن صالحی نیا  ، معاون وزیر صمت:

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) با قدمت چند دهه ای خود در 
عرصــه توســعه صنعتی کشــور توانســت از طریق بســیج منابع و فراهــم آوری 
ملزومات، توســعه صنعتی پرشــتاب، متــوازن و رقابت پذیــری را اجرایی کند.  
ایجــاد  همچــون  عرصه هایــی  در  ایــدرو  چــون  توســعه ای  نهادهــای  کارکــرد 
زیرســاخت های توســعه صنعتــی در مناطق کمتــر برخــوردار، ورود بــه عرصه های ســرمایه گذاری 
خطرپذیر،  پیشــرو بودن در ایجاد زمینه هــای ورود و انتقال دانش فنی روز، تعمیق ســاخت داخل ، 
به هم رســانی فعــاالن عرصه های فنــاوری و تولیــد، افزایش بهــره وری از طریق توســعه مدیریت و 
ســرمایه گذاری های مولــد و زاینده توســعه متوزان منطقه ای ملموس اســت. ســازمان گســترش و 
نوسازی صنایع ایران بر اساس ماهیت و عنوان خود با گسترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به 
فناوری هــای نو در بعد کمی جهش تولید و نیز با نوســازی و ارتقای واحدهای صنعتی موجود در بعد 
کیفــی جهــش تولید گام بر مــی دارد. ایام دهه فجــر  چهل و دومین ســالگرد پیروی انقالب اســالمی  
فرصتی  برای بررســی عملکرد نخستین  ســازمان توسعه ای  کشــور و مهمترین پروژه های در دست 
اجرای آن است و به همین مناسبت با محسن صالحی نیا   معاون وزیر صمت و یکی از با سابقه ترین 

چهره های  صنعتی کشور  که اکنون سکانداری این سازمان را به عهده دارد  ، به گفتگو نشستیم.



اســتخوانی،  قلبی و عروقــی و تاندون لیگمان، پیشــبرد 
طــرح تولیــد فیلترهای آب شــیرین کن و به هم رســانی 
۹۰ مــورد شــرکت دانش بنیان و شــرکت هــای صنعتی 
متقاضــی فنــاوری  را  پیگیــری  مــی کنــد .  ســازمان 
گســترش  در  حمایت از رســوخ فناوری های ایجاد شده 
شــرکت های دانش بنیان هم گام های خوبی برداشــته 
و توانسته در راســتای وظایف توسعه ای و تسهیل گرانه 
خــود تاکنــون زمینــه  بــه هم  رســانی  ۱۴۲  نیــاز فناورانــه  
بیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان و فنــاور با واحــد های 
 دارای نیــاز در بخش تولیــد و صنعت را  به ارزش بالغ بر
  ۲۷ هــزار میلیــارد ریــال  فراهــم بیــاورد  کــه از جملــه 
نیاز های به هم رســانی شده می توان به  دستگاه فلومتر 
اولتراســونیک مورد اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب 
و صنعــت نفــت بــا صرفــه جویــی ارزی ۲۵ هــزار دالر ، 
ســانتریفیوژهای توپــوالر، دکانتور و ســنگ مخزن مورد 
اســتفاده در صنایع دارویی، غذایــی و صنایع نفت و گاز 
با صرفــه جویی ارزی فعلی ۳۵۰ هــزار دالر  و پیگ های 
هوشــمند MFL  مــورد اســتفاده بــرای پایش ســالمت 
خطوط لوله نفت و گاز با پتانسیل صرفه جویی ارزی در 

صورت توسعه بازار ۲۰ میلیون دالر اشاره داشت .
ë  یکــی از اقدام هایــی کــه وزارت صمــت و ســازمان   

در  به خصــوص  قطعــات  داخــل  ســاخت  گســترش 
صنعــت خــودرو انجــام داده انــد برگــزاری میزهــای 
تخصصــی صنایع مختلف بــود ،  از نتایج برگزاری این 

میزهای تخصصی بفرمایید ؟
بلــه همان طــور که  اشــاره کردید  برگــزاری میز های 
تخصصی ساخت داخل خودرو  و به هم رسانی اجزای 

زنجیــره تولیــد و ارزش،  یکــی  از اقدام هــای  ایــدرو  در 
ســال جــاری  بــود و در  چهــار میــز تخصصــی  ســاخت 
داخــل  صنعــت خــودرو برگــزار شــد کــه  در مجمــوع  
 برگزاری ۴ میز ، موفق به انعقــاد قراردادهای به ارزش

 ۴ هــزار و ۴۶۰ میلیــارد ریال  بــرای ۱۵۴ قطعه پروژه و با 
صرفه  جویی ۳۴۱ میلیون یورویی  شده است .

ë  یکی از پروژه های پیمانکاری ایدرو در حوزه صنعت 
نفــت و گاز پروژه فاز ۱۴ اســت  آخریــن وضعیت این 

پروژه را تشریح کنید ؟
بلــه ، مهــم ترین پــروژه ســازمان در حــوزه صنعت 
نفــت، هم اکنون فــاز ۱۴ پارس جنوبی اســت کــه ایدرو 
به عنــوان راهبــر کنســر ســیومی متشــکل از ۸ شــرکت 

داخلی در حال اجرای آن اســت . فــاز ۱۴ پارس جنوبی 
اولویــت و دغدغه ملی ایدرو اســت و  ســازمان در مقام 
راهبر کنسرسیوم ســازندگان فاز ۱۴ نگاه و دغدغه کالن 
خود را نهایت همگامی با وزارت نفت و دقت و سرعت 
در اجــرای این پروژه عظیم ملی در شــرایط ویژه جنگ 
اقتصــادی کنونــی مــی دانــد .  پیشــرفت ایــن پــروژه تا 

دی ماه امسال بیش از ۱۳۸۹ درصد بوده است .
ë  کــدام یک  از پروژه های ایدرو   در مناطق محروم  در  

سال اخیر بهره برداری شده است؟ 
 بهره برداری از خط جدید ریسندگی شرکت بافت 
بلــوچ در ســال جــاری  انجام شــد   کــه این شــرکت  به 
دلیل اتش ســوزی در ســال های قبل   از بین رفته بود و 
برای نوســازی به ایدرو واگذار شده بود و سرانجام  این 
شــرکت  در تیرماه گذشــته با ظرفیــت تولید ۴۵۰۰ تن 
انواع نخ پنبه ای با ســرمایه گذاری ۲۰۰۰ میلیارد ریال 
با  دســتور  ویدیو کنفرانسی رییس جمهور  در سیستان 
و بلوچســتان بــه بهــره برداری رســید و بــرای ۱۵۰ نفر 
بــه صورت مســتقیم شــغل به وجــود آورد.  ان شــاهللا 
تــا پایان ســال هــم  طــرح تکمیلــی مجتمــع صنعتی 
اســفراین به بهره برداری می رســد که  با بهره برداری 
کامل طــرح تکمیلــی، ظرفیت ذوب و تولیــد مجتمع 
فوالد اســفراین ســاالنه ۶۰ هــزار تن افزایــش پیدا می 
 CCM کند و باراه اندازی سیســتم ریخته گری پیوســته
عــالوه بــر افزایــش بســیار بــاالی کیفیــت و همگنــی 
و خلــوص شــمش هــا بــا حــذف دوریــز و ضایعــات 
برش شــمش بیــش از ۲۰ درصد بهــره  وری در میزان 

محصول ایجاد می شود .





ارزش  بــا  ریســندگی  جدیــد  خــط  افتتــاح   ۱
میلیارد ریال و اشتغال ۱۵۰ نفر سرمایه گذاری ۲۰۰۰ 

۲ برنامه ریــزی و آغــاز عملیــات اجرایــی بــرای 
توسعه خط بافندگی و نوسازی سالن چاپ و رنگ 
بــه منظــور تکمیــل فرآیند تولیــد و اشــتغال زایی 
و  یــورو  میلیــون   ۱۰ بــا ســرمایه گذاری  ۱۹۵ نفــر 

۵۶۰ میلیارد ریال
۳ دریافــت مجوز کاشــت پنبه از ســازمان جهاد 
کشاورزی استان به منظور تکمیل زنجیره تولید از 

کاشت پنبه تا تولید پارچه 
۴ تکمیل زیرساخت های مجموعه شرکت

۵ تکمیــل جــذب و آمــوزش ۱۵۰ نفــر نیــروی 
انسانی مورد نیاز سالن تولید خط ریسندگی جدید
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این طرح ها در راستای تفاهم نامه فی مابین ایمیدرو و استانداری خراسان شمالی 
شامل:

۱. پروژه افزایش ظرفیت تولید
۲. احداث کارخانه فرآوری بوکسیت به روش واسطه سنگین 

۳. احداث واحد تولید هیدرات های ویژه

ë  طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید آلومینا از ۲۴۰ به ۲۸۰ هزار تن در سال
این طرح شامل: 

۱.توسعه واحد انحالل:
۱-۱. نصب پمپ فشار قوی گهویی پنجم که در حال بهره برداری است.

۱-۲. نصب پمپ رسوب زدایی هملمن که در حال بهره برداری است.
۱-۳. افزایش راندمان انحالل که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ انجام شد.

۲.توسعه واحد سود و تبخیر: 
قرارداد توســعه واحد سود و تبخیر با بودجه ۲۸ میلیارد تومان منعقد گردیده 

و با پیشرفت ۱٥٪ در حال انجام می باشد.
۳.توسعه واحد گل قرمز (فاز یک و دو)

 آلومینــای موجود در ســنگ بوکســیت پس از انحالل در ســود ســوزآور، جهت 
جداســازی به واحــد گل قرمز هدایت می شــود. جهــت انجام این مهم به نســبت 

افزایش تولید، پروژه توسعه واحد گل قرمز در دو فاز یک و دو تعریف شد:
فــاز اول کــه نصب واشــر (تیکنــر) پنجم واحــد گل قرمز اســت، در حال حاضر 

۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید. 
فاز دوم در حال حاضر پیمانکار مجری طرح با قیمت پیشــنهادی ۹۸ میلیارد 

تومان انتخاب گردیده است.

ë  :فاز اول توسعه کل شرکت
طرح احداث واشــر پنجم با هدف دســتیابی به ۱۸۶۰ تن آلومینا و ۳۵۰ تن کاستیک 

در سال ۱۳۹۹ 
تولیــد پایــدار و خلق باالتریــن ارزش افزوده از ذخایر بوکســیت، یکی از اهداف 
اســتراتژیک شــرکت آلومینای ایران تعریف شــده اســت. واحد گل قرمز به عنوان 
یکی از واحدهای مهم، شستشــو و فیلتراســیون گل قرمز برای بازیافت کاستیک و 

آلومینا را انجام می دهد.
 در فرآینــد بازیافــت، ســود کاســتیک گل قرمــز (Red Mud) ته ریز واشــر آخر، 
وارد تانک هــای ســود یابــی شــده و با شــیر آهــک وارد واکنش می شــود و بازیافت 
ســود از گل قرمــز انجام می گیرد. همچنین این واکنش موجب می شــود آلومینا و 

شــرکت آلومینای ایران به عنوان تنها تولید کننده محصول استراتژیک آلومینا 
در کشــور، گام مهمــی بــرای توســعه و افزایــش ظرفیت خود برداشــته اســت.



آهک به صورت آلومینات کلســیم هدر گردد که همراه با گل به ســد باطله منتقل 
می شوند.

واضــح اســت که بــا کاهش غلظــت آلومینــا در خروجی واشــر آخر هــدر رفت 
آلومینا به سد باطله کاهش می یابد.

 پیش بینــی می شــود آلومینای موجود در گل ارســالی به ســد باطلــه در حدود 
۲ گــرم بــر لیتر کاهش یابد و همچنین از خروج حدود ۳۵۰ تن ســود کاســتیک به 

محیط زیست، جلوگیری به عمل آید.
واحــد شست و شــو و فیلتر فیلتراســیون گل قرمز یکی از گلوگاه هــای خط تولید 

آلومینــا می باشــد مخصوصــاً هرچه مــدول و کیفیت بوکســیت مصرفــی پایین تر 
باشد، هندلینگ گل پس از واحد انحالل به سختی انجام می شود. 

با راه اندازی فاز اول توســعه واحد گل قرمز (پروژه واشــر پنجم) بخشــی از این 
مشــکالت از بین رفته و تأثیر به ســزایی در پایداری خطوط انحالل و بالطبع تولید 
آلومینا خواهد داشــت. پروژه مذکور یکی از پروژه هــای طرح افزایش تولید از ۲۴۰ 
بــه ۲۸۰ هزار تن آلومینا می باشــد که بــا راه اندازی آن در دهــه مبارکه فجر، اولین 

گشایش در رفع گلوگاه خط تولید صورت خواهد گرفت. 

دستاوردهای بومی سازی و احداث واحد واشر پنجم (شامل گیربکس و سیستم همزن، 
سیم بکسل نگهدارنده و ِکشنده، پمپ های انتقال دوغاب، سیستم کنترل و اتوماسیون) در 

شرکت آلومینای ایران: 
 جلوگیری از هدر رفت ۱۸۰۰ تن آلومینا به ارزش حدود ۱۸ میلیارد تومان

 جلوگیری از هدر رفت ۳٦۰ تن سود کاستیک به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون تومان
 کمک به کاهش آلودگی محیط زیست به واسطه جلوگیری از هدر رفت سود کاستیک

 نرخ بازگشت سرمایه ٥٦ درصدی و برگشت سرمایه کمتر از ۲ سال از محل ارزش افزوده 
واحد واشر پنجم



  دولــت، خریــد تضمینــی برخــی از کاالهــای اساســی مــورد نظــر را از منابــع بازارهــای داخلــی با هــدف حمایــت از تولیــدات داخلی کشــور، 
همــواره در زمــره برنامه هــای مهــم اقتصــادی خــود قــرار داده اســت. به طــوری کــه خریدهــای تضمینــی گنــدم، برنــج و دانه هــای روغنــی 
(کلــزا، ســویا، گلرنــگ و آفتابگــردان) کشــاورزان در زمــره برنامه هــای کلیــدی شــرکت مصــوب شــده و از ســوی مراجــع ذیربــط بــه شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایــران اعــالم شــده اســت و همــواره وفــق برنامه ریزی هــای طراحــی شــده، به طــور کامــل و ســنجیده انجــام شــده اســت.

ë خرید دانه های روغنی 
برنامه " خرید تضمینی دانه های روغنی توســط 
شرکت بازرگانی دولتی ایران " در راستای اجرای 
سیاســت های حمایتــی دولــت از تولیدکنندگان 
داخلی و با هدف توسعه کشت دانه های روغنی 
در کشــور، در سال ۱۳۹۵ به اســتناد تصویب نامه 
شــورای   ۱۳۹۴/۸/۲۰ مــورخ   ۲۱۶۷۷۴ شــماره 
اقتصاد و دســتور مســتقیم وزیر جهاد کشاورزی 
در زمــره برنامه هــای کلیــدی شــرکت بازرگانــی 

دولتی ایران قرار گرفته است.

ë فروش گندم مصرفی
   در ســال ۱۳۹۶، کل میــزان فــروش گنــدم در کشــور بــرای 
مصــارف نانوایــی و مصارف صنــف و صنعــت و واحدهای 
نانوایــی آزادپــز، بالــغ بــر ۱۰/۹۸ میلیــون تن گزارش شــده 
اســت که از این مقدار بالغ بر ۹/۳ میلیون تن برای مصارف 
نانوایی (یارانه ای ۶۶۵۰ ریالی و ۹۰۰۰ ریالی) و کمی بیش از 
۱/۶۱ میلیــون تن برای مصارف صنــف و صنعت و مصارف 
نانوایــی آزادپز، بوده اســت.این در حالی اســت که عملکرد 
میزان فروش گندم در پایان دی ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۸ میلیون 
تــن (۸/۹ میلیون تن بــرای مصارف نانوایــی و ۵۹۹/۷ هزار 

تن برای مصارف صنف و صنعت) بوده است. 

ë خرید تضمینی گندم داخلی

   در ســال ۱۳۹۶، بالغ بر ۸/۸ میلیون 

کشــاورزان  از  داخلــی  گنــدم  تــن 

خریداری شــده اســت.  این در حالی 

اســت که تا دی مــاه ســال ۱۳۹۹ بالغ 

بــر ۸/۲۲ میلیــون تــن از کشــاورزان 

خریداری شده است.



ë توزیع و فروش سایرکاالهای اساسی  
   بعــد از اجــرای قانــون هدفمنــد کــردن یارانه هــا (۱۳۸۹/۹/۳۰) ، توزیــع دولتی کاالهای اساســی مورد عمل شــرکت 
بازرگانــی دولتی ایران، فقط به توزیع مصارف خاص (شــامل آموزشــی، مصارف صنعتی و مصــارف متفرقه و. ..) در 
کشور منحصر شده است و سیاست دولت در این زمینه، رفع کامل انحصار دولتی و کاهش تصدی های دولت با فعال 
ســاختن بخش غیردولتی اســت. با این توضیح، آخرین اقدام های عملکردی(توزیع و فروش) شــرکت در سال های 

۱۳۹۶ لغایت دی ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل گزارش شده است:

سایر کاالهای مورد عمل شرکت

۱۰۱۳۹۸۱۳۹۷۱۳۹۶ ماهه  سال  ۱۳۹۹

مقدار 
(هزارتن)

ارزش
(میلیون ریال)

مقدار 
(هزارتن)

ارزش 
(میلیون ریال)

مقدار 
(هزارتن)

ارزش
 (میلیون ریال)

مقدار
 (هزارتن)

ارزش 
(میلیون ریال)

۰۰۲۵۶۹۴۸۶۶۵۶/۹۲۵۰۱۷۱۲۳۹/۶۸۱۲۳۸۹شکر خام (از طریق بورس و مجوزهای صادره)

۴۷۷/۷۳۲۹۵۹۷۴۵۱۸۸۲/۹۹۲۷۱۹۱۶۶۹۲۴۰/۷۶۶۱۴۳۸۷۱۳۲/۲۳۳۴۰۲۴۰شکر سفید (از طریق بورس و مجوزهای صادره)

۲۴۶/۱۲۳۹۹۹۶۷۹۲۴۰/۳۳۱۳۷۹۵۴۷۹۱۲۱/۵۵۲۹۴۲۰۶۱۰۰/۹۳۹۹۶۷۳۱برنج (براساس سهمیه های ابالغی)

۵۰۸/۵۲۷۲۱۷۸۵۵۴۹۳/۳۲۲۰۱۰۶۹۲۳۰۲/۸۸۳۷۰۱۷۴۱۲۲/۱۳۹۰۳۰۵روغن خام (از طریق بورس و مجوزهای صادره)

دانه های روغنی (کلزا، سویا، آفتابگردان و 
گلرنگ)

۳۰۱/۶۱۴۱۴۷۶۴۷۴۰۵/۷۱۳۹۷۶۶۳۰۴۳۲/۵۱۲۴۵۸۴۶۵۹۷/۸۳۲۶۹۶۷۳۲/۱

ë امکانات و تأسیسات نگهداری و ذخیره سازی کاالها
در پایــان ســال ۱۳۹۶، کل ظرفیــت نگهــداری 
و ذخیره ســازی کاالهــای مــورد عمــل شــرکت 
بازرگانــی دولتی ایــران – چه در بخــش دولتی 
بــه  نزدیــک   – خصوصــی  بخــش  در  چــه   و 
۲۰/۸ میلیــون تن بوده اســت که ســهم بخش 
دولتــی ۳۵ درصــد (۷/۳ میلیون تن) و ســهم 
بخش خصوصی ۶۵ درصد  (۱۳/۵ میلیون تن) 

بوده است.

ë خرید کاالهای اساسی وارداتی  
   در ایــن بررســی، منظور از کاالهای اساســی وارداتی، آن دســته 
از کاالهایی اســت کــه ضرورت تأمین آن در ســبد مصرفــی خانوار 
از دیدگاه دولتمردان ضروری تشــخیص داده شــده است و دولت 
(شــرکت بازرگانی دولتی ایران) خود را موظف به تأمین این کاالها 
از خارج کشــور برای عامه مردم می داند. همچنین منظور از خرید 
کاالهای اساســی وارداتی، عملکرد واردات براســاس مقدار تخلیه 
– صرفنظر از ســال خرید– اســت. بــا این توصیف، در ســال ۱۳۹۶، 
۱۷۷/۵ هزار تــن برنج، ۱۳۸/۵ هزارتن روغن خــام و ۱۳۷/۵ هزار 
تن شــکر خام از منابع بازارهای جهانی خریداری و وارد کشور شده 
اســت. خریدهای برنج، روغن خام و شــکر خــام وارداتی به مقدار 
مصوب صورت گرفته است و حمل آنها نیز علی رغم وجود برخی 
مشــکالت، وفق برنامه زمان بندی انجام شده است. این در حالی 
اســت که عملکرد خریــد کاالهای اساســی وارداتی بالــغ بر ۳/۸۷ 
میلیــون تــن در پایــان دی مــاه ســال ۱۳۹۹بوده اســت کــه مقادیر 
۲۸۷۴/۶ هــزار تن گنــدم، ۲۷۲/۷ هزار تن برنــج، ۳۵۸/۵ هزارتن 
روغن خام و ۳۷۳/۲ هزار تن شــکر خــام از منابع بازارهای جهانی 

خریداری و وارد کشور شده است.



مدیر عامل صبا فوالد خلیج فارس خبر داد:

ســعید بزرگی، مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس از رکورد پایداری تولید 
در این شــرکت خبر داد و گفت: در شــش ماه دوم مالی ســال ۱۳۹۹، این 
مجموعه توانســته است با پایدارســازی تولید و افزایش میزان تاب آوری 
در شــرکت، وضعیــت تــداوم تولیــد را بــه شــکلی بهبــود ببخشــد کــه 
خوشبختانه طی شش ماه گذشته تا به امروز، شرکت توقف خارج از کنترل نداشته است. به 
گفتــه ایــن فعــال صنعتــی، پــس از اســتقرار تیــم مدیریتــی جدیــد در شــرکت صبــا فوالد 
خلیج فــارس، تحوالتــی در این مجموعه آغاز شــده و در ٦ ماهه دوم ســال مالــی، آمار قابل 
توجهــی در حوزه هــای تولیــد و ســودآوری بــه ثبت رســیده اســت.  مشــروح گفــت و گو با 

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس را در ادامه این مطلب می خوانید:

ë  لطفــاً درخصوص آخریــن دســتاوردهای مجموعه
صبــا فــوالد خلیج فــارس پــس از روی کار آمــدن تیم 

مدیریتی جدید توضیح دهید.
با حضــور تیم مدیریتــی جدید در پایــان خرداد ماه 
ســال ۱۳۹۹ و پایــان ۶ ماهــه اول ســال مالی در شــرکت 
صبا فوالد خلیج فــارس، کارخانه در شــرایطی تحویل 
تیم جدید شــد کــه به دلیــل در اختیار نداشــتن گندله، 
کارخانــه بــرای مــدت بیــش از یــک مــاه در تعطیلی و 
اورهال به سر برد. در ۶ماهه ابتدای سال مالی، با تولید 
۲۵۷ هــزار تن، شــرکت توانســته بــود تنهــا ۶۰درصد از 
بودجــه ۶ماهه را محقق کند و در حــوزه فروش نیز تنها 
۲۶درصد از بودجه ۶ماهه محقق شده بود و بالطبع در 
حوزه ســودآوری تنها ۲۸درصد از ســود ۶ماهه بودجه 
محقق شده بود. پس از استقرار تیم مدیریتی جدید در 
شــرکت، تحوالتی آغاز شــد و در ۶ماهه دوم سال مالی 
که به ۳۰دی ماه منتهی می شــد، آمــار قابل توجهی در 

حوزه های مختلف به ثبت رسید.
در حــوزه تولید با افزایــش قابل توجه متوســط تولید 
ماهیانــه از ۴۲هــزار تــن درمــاه، بــه بیــش از ۹۰هــزار تن 
جهش تولید بــه معنای واقعی در مجموعــه صبا فوالد 
خلیج فارس صورت پذیرفت. در حوزه ســودآوری نیز با 
اختالف فاحش و قابل توجهی، میزان سودآوری شرکت 
نســبت به ۶ ماهه نخســت، نزدیــک به ۱۰برابــر افزایش 
پیدا کرد و نســبت به ســال مالی قبل، بیش از ۴برابر سود 

استحصالی شرکت در ۶ماهه دوم رقم خورد.



برای اولین بار در تاریخ صبا فوالد، عالوه بر دستیابی 
بــه ارقــام بودجه در حوزه ســودآوری، از ایــن ارقام عبور 
کرده و با فاصله معناداری ســود اســتحصالی شــرکت، 
رقمــی باالتر از پیش بینی هــای بودجه بــود. تیم جدید 
مدیریتی که خدمت به جامعه فرهیخته بازنشســتگی 
کشــوری را ســرلوحه عملکرد و اهــداف خود قــرار داده 
بود، جهش تولیــد را به عنوان اولیــن و بزرگترین آرمان 

خود در مجموعه صبا فوالد پیگیری نمود.
در ایــن مدت با ثبت ۶رکورد متوالی در تولید، رکورد 
روزانه تولید ۳بار و رکورد تولید ماهیانه ۲بار، در شرکت 
صبا فوالد تجدید شد. این رکوردها با فاصله معناداری 
بــا رکوردهــای قبلــی یعنــی بیــش از ۱۰درصد بــه ثبت 
رســید. همچنیــن رکورد تــدوام تولید نیــز در مجموعه 
صبا فوالد خلیج فارس به ثبت رســید تا افتخار دیگری 
برای این مجموعه ارزشــمند باشــد. توقفــات مداوم و 
همیشگی در خط تولید صبا فوالد، با بهره گیری از توان 
مجرب ترین کارشناســان حوزه تولید میدرکس، کنترل 
شــد و هم اکنون بــا تولید به شــکل منطقــی و نرمال در 

مجموعه صبا فوالد روبه رو هستیم.
مالــی  دوم  ۶ماهــه  در  توانســت  مجموعــه  ایــن 
ســال ۱۳۹۹ بــا پایدارســازی تولیــد و افزایــش میــزان 
تاب آوری در شرکت، وضعیت تداوم تولید را به شکلی 
بهبود ببخشــد کــه خوشــبختانه در ۶مــاه گذشــته تا به 

امروز، شرکت توقف خارج از کنترل نداشته است.
البته شــرکت صبا فوالد خلیج فارس موفقیت های 

دیگری نیز داشته است، به طوری که هم زمان با والدت 
حضــرت زینــب و در شــب یلــدا، مجموعه صبــا فوالد 
خلیج فارس موفق شــد تا با تولید ۹۰هزار تن محصول 
بریکت، رکورد تولید در این کارخانه را با اختالف بســیار 

محسوســی ارتقــا بدهــد که درواقــع یک جهــش تولید 
بسیار چشمگیر در این شرکت اتفاق افتاد.

هم زمــان بــا افزایــش تولیــدات انجام شــده در این 
مجموعه، عــالوه بر کیفیت ظاهــری محصول که البته 
در شــکل محصول ما بســیار مهم محســوب می شــود، 
بــا افزایــش کیفیــت فلــزی محصــوالت تولیــد شــده، 
توانســتیم محصوالتی کیفی تر با حجم باال و با پایداری 

بیشتر را به بازار عرضه کنیم.
ë  ایــن موفقیت هــا چــه تأثیــری بــر افزایــش میــزان

سودآوری شرکت صبا فوالد داشته است؟
این موفقیت ها تأثیرات خود را به صورت مســتقیم 
در افزایــش میزان ســودآوری شــرکت گذاشــته اســت. 
بــه شــکلی کــه میــزان ســودآوری شــرکت صبــا فــوالد 
خلیج فارس در ۶ماهه دوم ســال مالی بیش از ۸ برابر 
۶ماهــه اول بــود و این مهــم نیز رکورد قابــل مالحظه و 
چشمگیری بوده که بر بستر افزایش کمی و کیفی تولید 

به دست آمده است.
فــوالد  صبــا  شــرکت  در  تولیــد  میــزان  متوســط 
از  بیــش  مالــی  ســال  دوم  ۶ماهــه  در  خلیج فــارس 
۲/۲ برابر نسبت به سال مالی قبل شده که این افزایش 
کلــی تولیــد هــم دســتاورد بزرگــی بــرای مجموعــه ما 
بوده اســت. در ســال ۱۳۹۹ به ویژه در ۶ ماهه دوم سال 
شــاهد اتفاقــات بســیار خوبــی در مجموعه صبــا فوالد 
خلیج فــارس بوده ایم. به طوری که با وجود مشــکالت 
بسیار که هم اکنون نیز وجود دارد، توانسته ایم با تأمین 



مناســب گندله مورد نیــاز کارخانه با وجــود همه فراز و 
نشیب های پیرامون آن، زنجیره تأمین نسبتاً قابل اتکا 
و مناســبی را به وجود بیاوریم که تا بــه امروز روند تولید 

در این مجموعه ادامه پیدا کرده است. 
برگــزار  صادراتــی  مزایــده  در آخریــن  همچنیــن 
شــده، قیمــت بریکت صبــا فــوالد خلیج فــارس ۳۰۶ 
دالر به فروش رســید که ایــن رکورد با قیمــت هم زمان 
بریکــت ایتالیــا برابــری می کنــد. ایــن نیــز یک  فروس 
رکورد بی نظیر اســت، زیرا سابقه نداشــته که محصول 

تولیدی ما با محصول ایتالیا هم قیمت باشد.
ایــن رکوردها هدیه ای اســت بــه جامعــه فرهیخته 
بازنشســتگی کشــوری از طرف کارگران و کارکنانی که به 
نمایندگــی از آنهــا میــراث دار زحماتی هســتند که این 

عزیزان در طول سال ها کشیده اند.
ë  به نظر شــما عمده ترین عاملی که منجر به ثبت این

رکوردها در مجموعه صبا فوالد شده است، چیست؟
در سال جهش تولید با تالش فرزندان این مرز و بوم 
در شــرکت صبا فــوالد خلیج فارس و بــه لطف خداوند 
متعــال توانســتیم در تولید ماهیانــه و در ماه های آذر و 
دی ۹۹ در شــرکت صبا فوالد خلیج فــارس ثبت رکورد 

تولید داشته باشیم. 
ثبت پیاپی دو رکورد تولید ماهیانه و سه رکورد تولید 
روزانه هدیه ای ارزشــمند به جامعه تولیدی صنعتی و 
بازنشســتگان عزیز و همه مردم ایران اســت. شکستن 
۵ رکــورد پیاپــی طــی دو مــاه، نشــان از ایجــاد ثبــات و 
خودباوری در جمع کارگران و پرسنل خدوم صبا فوالد 
دارد و ایــن خودبــاوری و ثبــات حاصلــی جــز بالندگی، 
رشــد و توسعه کشــور در پی نخواهد داشــت و امیدوارم 

با همت تمامی پرســنل خدوم صبا فوالد مسیر جهش 
تولید در این شــرکت ادامــه پیدا کند به طــور قطع ثبت 
۵ رکــورد تولید در کمتر از ۳ ماه در شــرایط تحریم های 
ناجوانمردانه و جدال تولید و شــیوع ویروس کرونا، جز 
با همت پوالدین مردان و زنان صبا فوالد خلیج فارس 

رخ نمی داد. 
ë  چه اقدام هایی درزمینه اصالح خط تولید و افزایش

میــزان تولیــد و کیفیــت محصــوالت تولیــدی در این 
مجموعه انجام گرفته است؟

تقریباً در تمامی توقف های برنامه ریزی شده، زمان 
عملیات از زمان پیش بینی شده بسیار کوتاه تر بود و این 
امر باعث شــد تــا زمان در دســترس و فعــال مجموعه 
خط تولید به شــدت افزایش یابد. بازســازی، بهسازی و 
بازمهندسی دستگاه ها، بخشــی از فعالیتی هایی است 
که در مسیر اصالح خط تولید و با استفاده از توان داخلی 
انجــام گرفــت و هم زمان افزایــش میزان تولیــد گام به 
گام به پیش رفتــه و به یاری خداوند تالش خواهیم کرد 
تــا خط تولید را به ســمت دســتیابی به ظرفیت اســمی 
هدایــت کنیم. البته در ایــن زمینه با توجه به منحصر به 
فــرد بودن کارخانه صبا فوالد در کشــور، مشــکالت فنی 
و پشــتیبانی وجــود دارد کــه بــا همــکاری و باور بــه توان 

داخلی، از این مشکالت عبور خواهیم کرد.
در طول این مدت، ضمن افزایش محسوس کیفیت 
محصول تولیدی شرکت، واحدهای جدیدی مانند دفتر 
فنی مهندســی صنایع واحد انرژی سیاالت بومی سازی 
و... نیــز بــه مجموعه اضافه شــد تا ضمــن افزایش توان 
تولیــدی، کاهش میــزان توقفات را داشــته باشــیم. این 
رویکرد باعث شــد تا میزان خرابی و حجم تعمیرات به 
میزان قابل توجهی کاهش یابد که همه این موارد نتایج 
خــود را در افزایــش چشــمگیر شــاخص های تولیــدی و 
قابلیت دسترســی تجهیزات و درنتیجه، افزایش میزان 

سوددهی شرکت نشان داده است.
ë  در حال حاضر چه مشکالت و موانع عمده و اساسی

در مسیر فعالیت مجموعه صبا فوالد وجود دارد؟
یکــی از اصلی تریــن مشــکالت شــرکت از ابتــدا تــا 



کنــون، تأمیــن  مــواد اولیــه بــرای خــط تولیــد بــوده که 
البتــه ایــن مشــکل بــرای اکثــر صنایــع فــوالدی کشــور 
وجــود دارد. هرچنــد در هنگام تحویــل کارخانه به تیم 
مدیریتــی جدید، متاســفانه تولید کارخانــه به دلیل در 
اختیــار نداشــتن گندلــه متوقف شــد؛ اما بــا اقدام های 
انجام شــده ضمــن تأمیــن نیاز روزانــه خــط تولید، در 
حال حاضــر میــزان موجودی پشــتیبان خــط تولید به 
بیش از مصرف ۲۰ روز رســیده اســت که باید براســاس 
اســتانداردهای موجود ایران، این عــدد افزایش یابد تا 
پایــداری خط تولیــد تضمین شــود و هزینــه فرصت از 

دست رفته کاهش یابد.
ë  چــه صــادرات  درزمینــه  خلیج فــارس  فــوالد  صبــا 

موفقیت هایی را کسب کرده است؟ 
امــروز مفتخرم اعــالم کنم که براســاس گزارشــات 
موجــود در بخــش صــادرات، در ســال جــاری شــرکت 
صبافوالد خلیج فارس با رشد ۲۲۳ درصدی صادرات 
محصــوالت خود، در صــدر تولیدکنندگان فــوالد ایران 
قــرار گرفتــه و با فاصله زیــادی، از تمام همــکاران خود 
پیشی گرفته است. در این گزارش همه بزرگان صنعت 
فــوالد (از قبیــل کارخانه های ذوب آهن، فــوالد مبارکه 
و...) حضــور دارنــد و خوشــبختانه ایــن صدرنشــینی 

صبافوالد در کنار حضور بزرگان حاصل شده است.
ë  درزمینــه فروش محصوالت خــود از چه روش هایی

اســتفاده می کنید و در این زمینه برای جذب مخاطب 
تا چه حد از روش های نوین بازاریابی بهره می گیرید؟

طــی ۶ ماه گذشــته اقدام های اصالحــی فراوانی در 
روش هــای فــروش محصــول نیــز انجام گرفته اســت. 
تمامــی روش هــای نویــن بازرگانــی را کــه در اندوختــه 

تجربــی خــود داشــته ایــم، بــه کار گرفته ایم تــا حداکثر 
منافع ممکن را برای بازنشســتگان اســتحصال کنیم و 
با هرگونــه انحصار مقابله کنیــم. تفکیک میان فروش 
داخلی و صادراتی، با شــفافیت کامل صورت پذیرفته 
اســت. اســتفاده از روش های نویــن بازاریابــی و جذب 
مخاطب باعث شــد تــا جامعه خریــداران محصوالت 
شــرکت صبا فــوالد توســعه بی ســابقه ای یافتــه و فضا 

بــرای فعالیت برابر و عادالنه تمامــی بازیگران مطرح 
این عرصه باز شود. 

تمامــی فروش هــا در ایــن دوره در قالــب مزایــده و 
براســاس شرایط قانونی صورت پذیرفت و در برگزاری 
مزایده ها بســیار سختگیرانه تر از چارچوب های قانونی 
عمل کردیم. فروش کارمزدی متوقف شد و با افزایش 
ضرایــب و اصــالح قراردادهــای فــروش و روش هــای 
کنتــرل بــازار، موفــق شــدیم در شــرایط کرونــا کــه نرخ 
جهانی فــوالد کاهش یافتــه بود، نزدیک بــه ۴۰ درصد 
نرخ فــروش محصوالت شــرکت را افزایــش دهیم و با 
بی سابقه ترین رقم های فروش، محصوالت صبافوالد 
را بــه بــازار عرضــه کنیــم. همانطــور که اشــاره شــد، در 
آخریــن مزایــده نرخ فــروش محصوالت صبــا فوالد از 
نــرخ فروش محصول مشــابه خود در ایتالیا نیز بیشــتر 

بود که این یک رکورد بی سابقه است. 
ë  مــواردی چــه  در  را  خــود  موفقیــت  اصلــی  رمــز 

می بینید؟
رمــز اصلی موفقیت های اســتحصال شــده توســط 
اینجانب در طی ســال های گذشته، صرفاً دقت نظر به 
مقوله پراهمیت و اساســی منابع انسانی بوده است. در 
حوزه منابع انسانی با پاسداشت ارزشمندترین دارایی 
شــرکت و مشــارکت تک تــک کارکنان در چرخــه تولید 
و منافــع حاصــل از آن تحــول عظیمی در حــوزه منابع 
انســانی صــورت پذیرفت. ما بــا ایجــاد فرهنگی جدید 
در حوزه منابع انســانی، توانســتیم تحوالت شگرفی در 
مجموعه صبا فوالد خلیج فــارس ایجاد کنیم. هرچند 
بــرای همــراه کردن برخــی از عزیــزان، صــرف انرژی و 

توان بسیاری نیاز بود.



میرزایی، ظرفیت اســمی شرکت ورق خودرو را ۳۵۰ تا 
۴۰۰ هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: این شرکت ابتدای 
ســال تاکنون بالغ بــر ۱۹۰ هزار تــن محصول تولیــد کرده و 
در تــالش اســت تــا پایان ســال این میــزان را بــه ۲۷۰ هزار 
تــن برســاند. ایــن در حالــی اســت کــه بــا اتمــام عملیات 
بهینه ســازی خــط تولیــد (Revamp) و راه انــدازی مجدد 
خط، ظرفیت تولید تا ۲۰ درصد نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال یکی از 
عمده تریــن دالیل پایین بودن تولید را مشــکالت موجود 
در تأمین مواداولیه عنوان کــرد و افزود: در صورت تأمین 
مواداولیــه قادریم روزانه بالغ بر یک هزار تن ورق را تولید 

و روانه بازار کنیم.
میرزایــی هم چنین میــزان صادرات شــرکت را یادآور 
شــد و گفت: ورق خــودرو در ســال ۱۳۹۸ با صــدور حدود 
۵۰ هــزار تن محصول به کشــورهای صنعتــی اروپا و دیگر 
بازارهــای جهــان به عنــوان صادرکننــده نمونــه فوالدی 

شناخته شد.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه ورق فول هــارد مورد نیــاز این 
شــرکت به اندازه کافی تأمین نمی گردد، خاطرنشان کرد 

کــه بایــد ورق گرم مورد نیــاز را دریافت و طــی فرآیندی از 
طریــق دیگر شــرکت ها بــه ورق فول هارد تبدیل شــود که 

خود زمینه کاهش تولید را فراهم می سازد.
میرزایی بیان کرد: با افزایش ســرمایه شــرکت، سهام 
فوالدمبارکه نیز افزایش و ســود خالص این شرکت که در 
۶ ماهه ابتــدای ســال جاری ۲۹۰ میلیارد تومــان بوده، به 

میزان قابل توجهی افزایش یابد.
مدیرعامل شــرکت ورق خودرو چهارمحال با تأکید بر 
این کــه وزارت صمت و دیگر متولیان در تدوین شــیوه نامه 
خود باید وضعیت تولید این شرکت را مدنظر قرار دهند تا 
مواداولیه به سهولت در دسترس تولیدکنندگان قرار گیرد، 
گفت: اساســاً ما با هر نوع سیاســتی که باعث تنظیم بازار و 
رسیدن مواداولیه به دست تولیدکنندگان باشد، موافقیم، 
اما اگر در تهیه مواداولیه صرفاً ناگزیر به تأمین از بورس کاال 
آن هم پیرو شــرایط قیمتی آنها باشــیم، شــاهد کاهش ۴۰ 
تــا ۵۰ درصــدی تولید ایــن کارخانه خواهیم بــود. طبیعی 
است، اتخاذ چنین سیاستی تولید و اشتغال را دچار مشکل 

کرده و توجیه اقتصادی را نیز از بین خواهد برد.
وی با اعالم این که ارزش افزوده ایجاد شده این شرکت 

شرکت ”ورق خودرو چهارمحال“ در سال آینده با سرمایه گذاری ۷ میلیون یورویی و 
۶۰۰ میلیــارد ریالی، خــط تولید خود را مجهز بــه قابلیت تولید ورق هــای رویه خودرو 
خواهد نمود. مهندس وحید میرزایی، مدیرعامل شــرکت ورق خودرو چهارمحال با 
اعالم این خبر گفت: این اقدام به دنبال بی نیاز کردن خودروسازان داخلی به واردات 
ورق های بدنه رویه خودرو اســت که تجهیــزات و تکنولوژی مورد نیاز آن نیز از کشــور کــره خریداری و تأمین 
می گردد، ضمن آن که قطعات داخلی نیز توسط سازندگان داخل کشور تأمین می شود. وی با اشاره به این که 
بهار سال آینده عملیات اجرایی بهینه سازی خط تولید (Revamp) اجرا می گردد، اظهار امیدواری کرد که در 
مدت یک  ماه نصــب تجهیزات و تکنولوژی به پایان برســد. به گفته او، در صورت اجرایی شــدن پروژه فوق، 

ورق خودرو چهارمحال عماًل تنها شرکتی خواهد بود که ورق رویه خودرو را در کشور تولید می کند.

با تولیدات منحصربه فرد خود بســیار باالست و ضروری با سرمایه گذاری ۷ میلیون یورویی و ۶۰۰ میلیارد ریالی محقق خواهد شد
است مســؤوالن صنعتی کشــور در تدوین شیوه نامه های 
تولیــد، این موضوع را مدنظر قرار دهند، اظهار امیدواری 
کرد که مدیران وزارت صمت ضمن پی بردن به مشــکل 
تأمین مواداولیه، این شــرکت را در افزایش تولید و به تبع 

آن رفع نیاز خودروسازان به ورق یاری کنند.
میرزایــی تصریــح کــرد: مــا از خریــد ورق در بــورس  
اســتقبال می کنیم؛ اما انتظار داریم که با هدف جلوگیری 
از آسیب به تولید و اشــتغال، اجازه خرید و تأمین بخشی 
از مواداولیــه مــورد نیاز ایــن کارخانــه به طور مســتقیم از 

فوالدمبارکه نیز تأمین شود.
او با اشــاره به این که شــرایط خرید و فــروش در بورس 
هــم بایــد مهیا گــردد، افــزود: امــروز صنایع کشــور مانند 
صنایــع ســاختمانی، تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی و… 
هــم باید بتواننــد از تولیدات این شــرکت بهــره ببرند، در 
حالی که درصــورت عرضه کاالی تولیدی این شــرکت در 
بــورس، مصرف کننــدگان نهایــی نمی تواننــد از ما خرید 
کننــد و عمــاًل آنهــا نیز دچار مشــکل می شــوند کــه باید با 
درنظــر گرفتن تمهیداتی، راهکارهای اساســی برای حل 

این موضوع مهم نیز اتخاذ گردد.
مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال از لزوم 
ایجــاد فضــای توســعه، ســرمایه گذاری و افزایــش تولید 
بــا توجــه بــه رویکــرد مثبــت و توســعه گرایانه مهنــدس 
عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه و نیز ضرورت 
توجــه بــه پتانســیل های مجموعــه و نیــاز منطقــه بــرای 
توســعه ســخن گفت و تصریح کرد که اساســاً همه باید با 
کمــک یکدیگر در تالش باشــیم کــه با تأمیــن مواداولیه، 
شرایطی مهیا ســازیم که با توسعه صنعت، زمینه رشد و 
شــکوفایی همه جانبه کشور فراهم شــود. امروز در همین 
منطقــه می توان با احــداث خط نورد و بــا تکمیل زنجیره 
و نیــز با بهره گیری از پتانســیل کارخانه هایــی مانند فوالد 

سفیددشت، گام های اساسی در این راستا برداشت.
میرزایــی افزود: شــرکت ورق خــودرو در حــال حاضر 
بــا مســاعدت و همــکاری مدیریــت ارشــد فوالدمبارکه و 
با قول تأمیــن مالی (ارزی و ریالی) درصدد کســب مجوز 
احداث یــک خط نورد با ظرفیت ۳۵۰ هزار تن و در قالب 
ســند چشــم انداز در منطقه اســت. طبیعی است، انجام 
این گونه طرح های توسعه ای نیاز به مساعدت و همکاری 
همه مســؤوالن به ویــژه مدیران وزارت صمــت در تأمین 

مواداولیه دارد.
مســؤولیت های  بــه  توجــه  موضــوع  ادامــه  در  وی 
اجتماعی در منطقه را یادآور شــد و بــا اعالم این که امروز 
کشــور ما بیش از هر زمانی نیاز به اشــتغال دارد، گفت: در 
پی مذاکره های صورت گرفته میان ورق خودرو و صندوق 
کارآفرینــی، ســاز و کار ایجاد اشــتغال خرد فراهم شــده و 
مقرر گردید که در صورت مشارکت آنها، گام های اساسی 
برای توســعه منطقه و کمک به بهبود فضای کســب و کار 

ایجاد شود.
شایان ذکر اســت، در حال حاضر شــرکت ورق خودرو 
۷۵ درصــد نیــاز ورق گالوانیــزه صنایــع خودروســازی 
(ایران خودرو و ســاپکو) و بخش قابل توجهی از نیاز لوازم 

خانگی را مرتفع می کند.
ایــن کارخانــه در حــال حاضــر بــرای ۲۷۰ نفــر به طور 

مستقیم ایجاد اشتغال کرده است.





طرح هــا و کارخانجات میدکو بــا هدف تولید بیش 

از ۲۵ میلیــون تــن محصوالت معدنــی و ۱۰۰ میلیون 

تن در ســال عملیــات معدنکاری تعریف شــده که از 

 این میزان۲۲ میلیون تن ظرفیت تولید محصوالت و

محقــق  معدنــکاری  ظرفیــت  تــن  میلیــون   ۷۰  

شده اســت. بــا تکمیــل و بــه بهره بــرداری رســیدن 

شــرکت مــادر تخصصــی (هلدینــگ) توســعه معــادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)- میدکو، با تکیه بر 
و  حقیقــی  اشــخاص  از  مجموعــه ای  تخصــص  و  دانــش 
حقوقــی و همچنین بــا بهره بــردن از پشــتوانه های بانکی، 
معدنی و صنعتی در سال ۱۳۸۶ با ســرمایه اولیه یک هزار میلیارد ریال تأسیس 

گردید. 

این شــرکت با گام نهادن در راســتای سیاســت های مرتبط با بندهــای الف، ب 
و ج اصــل ۴۴ قانون اساســی با هدف توســعه بخــش معدن و صنایــع معدنی، 
جلوگیــری از خام فروشــی، تقویــت بخش خصوصــی و توســعه کارآفرینی در 
بخش معــدن و صنعــت تالش خــود را آغاز نمــود و در ایــن راســتا و به منظور 
بهره مندی از پتانســیل های بازار ســرمایه، ســهام میدکــو در ســال ۱۳۹۰ در بازار 

فرابورس عرضه شد.

تمامی ایــن طرح ها، میدکــو به اولین شــرکت ایرانی 

دارای زنجیــره کامل فوالد از مرحله اکتشــاف تا تولید 

محصــول و همچنیــن بزرگتریــن شــرکت درزمینــه 

عملیات معدنکاری بدل خواهد شد.

شــامل مجموعــه ای  حاضــر  حــال  در   میدکــو 

 ۱۷ شــرکت  تابعه اعم از شرکت های تولید محصول، 

تولیــد خدمات، پشــتیبانی مهندســی، حمــل و نقل، 

پژوهــش و مهندســی و. .. را تأســیس نمــوده اســت تا 

 دسترســی بــه اهــداف تولیــد ۴/۲ میلیون تــن فوالد،

 ۳ میلیــون تن آهن اســفنجی، ۷/۵ میلیون تن گندله 

 ســنگ آهــن، ۸ میلیــون تــن کنســانتره ســنگ آهن،

 ۱/۱ میلیــون تــن کنســانتره زغالســنگ، ۱/۲ میلیــون 



تــن کک متالــورژی، ۴۰۰ هزارتــن آهــک و دولومیت، 

۲۴ هزارتــن فروسیلیســیوم، ۵۰ هزارتن مس کاتدی، 

۱۲ هزارتــن لوله مســی، ۵۰۰ مگاوات برق و اکتشــاف 

در ۱۱ پهنــه اکتشــافی بــا مجمــوع مســاحت ۸۰۰۰ 

کیلومترمربــع، در قالــب ۳۵ پروژه با ســرمایه گذاری 

بالــغ بــر ۶ میلیــارد دالر محقــق گــردد. شــرکت های 

گــروه بــا به کارگیــری بخشــی از منابع، موجــب ایجاد 

شــرکت  تقویــت  و  مجموعــه  کل  در  هم افزایــی 

می گردنــد. لذا این امر به لحاظ اقتصادی میدکو را به 

یــک نمونه برجســته در طول حیــات صنایع معدنی 

در کشــور تبدیل کرده به نحوی که سهم میدکو از تولید 

ناخالــص داخلــی کشــور حــدود ۰/۴ درصــد و ســهم 

میدکــو از تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش صنایــع و 

معادن حدود ۱/۶ درصد می باشد.

ایــن شــرکت خاطــر نشــان می ســازد در  مدیــر 

اجــرای طرح های میدکو تــا حد امــکان از دانش فنی 

و مهندســی بومی اســتفاده شــده و در مــوارد دیگر بر 

اخذ دانش فنی و بومی سازی این دانش فنی صورت 

پذیرفته اســت. به گونه ای که بومی سازی دانش فنی 

احــداث کارخانجــات زنجیره فوالد در کشــور و امکان 

طراحــی و مهندســی کامل این کارخانجات در کشــور 

توسط میدکو فراهم گردیده است.

در بعــد اشــتغال زایی نیــز میدکــو در ۶ اســتان 

کشــور حضــور فعــال دارد و ســرمایه انســانی میدکــو 

میدکــو همواره تــالش گســترده ای بــرای به کارگیری 

فارغ التحصیالن نخبه دانشــگاه های معتبر داخلی و 

فراهم آوردن امکان بازگشــت نخبــگان ایرانی مقیم 

خارج از کشور داشته است.

حفاظــت  میدکــو  اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی 

و صیانــت از محیــط زیســت اســت کــه بــرای ایــن 

 منظــور در کنــار طرح هــای میدکــو تــا کنــون حــدود

 ۳،۷۰۰ هکتــار فضــای ســبز ایجــاد شــده کــه در حال 

افزایش نیز می باشد. 

همچنیــن طراحــی زنجیــره میدکــو بــه گونــه ای 

اســت کــه کمتریــن میــزان مصــرف آب در زنجیــره 

تولید بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن و بازیافت 

آب در چرخــه تولیــد صــورت می پذیــرد و کل آب 

مــورد نیاز نیــز از طریق تصفیــه فاضالب شــهری و با 

ســرمایه گذاری های در دســت انجــام بــرای توســعه 

فاضــالب شــهری توســط میدکــو، تصفیــه فاضــالب 

شــهری بــا هدف حفــظ منابــع آب زیر زمینــی تأمین 

خواهــد گردیــد. از ســوی دیگــر میدکــو بــا انتخــاب 

تکنولوژی هــای روز جهانــی بیشــترین بهینه ســازی 

مصرف انرژی در صنایع فوالد کشــور را دارا می باشــد 

و بازیافــت حداکثری تلفات حرارتــی در کارخانجات 

به منظــور کاهــش مصــرف انــرژی، کاهــش صــدور 

آالینده های زیســت محیطی و تولید بــرق همواره در 

دستور کار می باشد.

 در حــال حاضــر حــدود ۱۷،۰۰۰ نفــر می باشــد کــه با 

واحدهــای  تمامــی  رســیدن  بهره بــرداری  بــه 

شــرکت های تابعــه میدکــو، اشــتغال مســتقیم در 

میدکو به ۲۰،۰۰۰ نفر و اشــتغال غیر مستقیم به بیش 

از ۴۰۰،۰۰۰ نفــر افزایــش خواهــد یافــت. همچنیــن 





ë  در محصــوالت  تــن  میلیــون   ۳/۵ از  بیــش  تولیــد 
پتروشیمی بندر امام

پتروشیمی بندرامام دارای چهار مدیریت فنی و تولید 
فرآورش ۱، فرآورش ۲، بســپاران و کیمیا اســت که وظیفه 
تولیــد انــواع محصوالت در ســه زنجیــره آروماتیک، پلی 
الفینــی، کلر و PVC را به عهده دارند و این در حالی اســت 
که این شــرکت از ابتدای سال تا پایان آذرماه در واحدهای 
تولیــدی خــود موفق بــه تولیــد بیــش از ۳/۵ میلیون تن 

محصوالت در این سه زنجیره تولیدی شده است.
شایان ذکر است  با وجود  اینکه پتروشیمی بندرامام و 
پنج شرکت زیرمجموعه آن در لیست اولیه تحریم های 
ظالمانه آمریکا قرار گرفتند اما با همت و تالش کارکنان 
و مدیریــت خود توانســت ضمــن اهتمام در امــر تولید 
و صیانــت از برنامــه تولیــد، در بخــش داخلی ســازی 
قطعات، کاتالیست ها و مواد شیمیایی نقش بی بدیلی 
را ایفا کند و قطعات و مواد بســیار حساسی که به ویژه در 
صنعت پتروشیمی کاربرد زیادی داشتند را بومی سازی 

کند.

ë ۵۳ درصد کاتالیست های مورد نیاز داخلی سازی شد
با ابالغ حمیدرضا رستمی، مدیرعامل شرکت در سال 
۱۳۹۷،کمیته ساخت داخل با ساختاری جدید و استراتژی 

نوین همسو با اهداف کالن سازمان شکل گرفت.
کمیتــه ســاخت داخــل پتروشــیمی بندرامــام، بــا 
اســتراتژی و نقشــه راه مشــخص و تدوین شده همچون 
توســعه روابط با شــرکت های دانش بنیان، دانشــگاه ها 
و پژوهشــگاه های معتبر داخلی، توســعه سیســتم های 
ایجــاد رقابــت ســالم، توســعه حــق مالکیــت معنوی، 
توســعه روابط با شرکت های منطقه به منظور دستیابی 
به اهداف مشــترک، توســعه روابط بلندمدت و سودآور 
بــا ســازندگان معتبــر داخــل کشــور، تقویــت و توســعه 
زیرســاخت های مرتبــط بــا فرآینــد ســاخت داخــل در 

محیط داخلی شــرکت، توســعه روابط بــا صنایع بزرگ 
داخلی با هدف تقویت ایده های نوآورانه در بخش های 
ســاخت قطعــات یدکــی، کاتالیســت ها و کمیکال هــا 

فعالیت می کند.
فعالیت کمیته ساخت داخل سبب شناسایی ۴۱ هزار 
و ۲۶۳ قطعه در پتروشــیمی بندرامام شــد که پتانســیل 
ساخت داخل را دارند و کمیته ساخت داخل این شرکت 

بیش از ۱۰ هزار قطعه را داخلی سازی کرده است. 
گفتنی است در فرآیند واحدهای تولیدی پتروشیمی 
بندرامام ۱۸۷ کاتالیست کاربرد و استفاده دارند که کمیته 
ســاخت داخــل شــرکت بــا فعالیــت گســترده در بخش 
بومی ســازی کاتالیســت های پلیمــری و غیــر پلیمــری، 
توانســته تاکنــون بــا مشــارکت و همــکاری شــرکت های 
دانش بنیان داخل کشــور نــود و نه کاتالیســت و کمیکال 

واحدهای تولیدی شرکت را داخلی سازی کند. 
با این اقدام ها، نزدیک به ۵۳ درصد از کاتالیست های 
مورد اســتفاده واحدهای تولیدی پتروشــیمی بندرامام 
تاکنــون بــه دســت کارشناســان و متخصصــان شــرکت 
بومی ســازی شــده است.شــایان ذکر است با اســتراتژی 
ابالغــی از ســوی مدیرعامــل پتروشــیمی بندرامــام بــه 
کمیتــه ســاخت داخل، چشــم انداز این کمیتــه تأمین و 
بومی ســازی ۷۰ درصد از مواد شیمیایی و کاتالیست ها و 
همچنین داخلی سازی ۴۰ درصد از قطعات یدکی مورد 

نیاز شرکت تا سال ۱۴۰۳ است.

ë  تحقق افزایش ۵ درصــدی تولید و ۱۰ درصدی صادرات
بسپاران پتروشیمی بندرامام در سه ماهه سوم سال جاری

مدیریــت فنــی و تولیــد بســپاران در ســه ماهه ســوم 
ســال جاری تولیــد محصوالت خــود را نســبت به مدت 
مشابه سال قبل ۵ درصد و نسبت به سه ماه دوم امسال 
۷ درصــد افزایــش داد کــه در پــی آن؛ میــزان صــادرات 
محصوالت این مدیریت در ســه ماهه سوم سال نسبت 

بــه برنامه ۱۳ درصد و در مقایســه با مدت مشــابه ســال 
قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

بســپاران پتروشــیمی بندرامــام ؛ دارای واحدهــای 
تولیدی پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، پلی وینیل 
کلراید، پلی پروپیلن، بوتادین و الستیک مصنوعی است 
کــه وظیفه تولیــد محصــوالت در زنجیره پلــی الفینی را 
به عهده دارد و در ســه ماهه ســوم ســال جــاری موفق به 
کسب دستاوردهایی در بخش های مختلف شده است.

شرکت پتروشیمی بندرامام با تدوین استراتژی های 
وظیفــه ای و نتایج حاصــل آن در واحدهــای عملیاتی و 

ستادی، به دستاوردهای مهمی دست یافته است.
 از مهمترین این دســتاوردها در بسپاران پتروشیمی 
بندرامــام می تــوان به تولید بیــش از ظرفیت واحدهای 
پلی پروپیلــن و پلی اتیلن ســبک و همچنیــن راه اندازی 
راکتورهای واحد پلی اتیلن سنگین با استفاده از نرم افزار 

هوشمند MAPS اشاره کرد.
از دیگر اقدام های مهم و تاثیرگذار در توسعه زنجیره 
تأمین قطعات و مواد شیمیایی می توان به داخلی سازی 
کاتالیست K۲، ماده شیمیایی سدیم آلکیالریل نفتالین 
(TAMOL- N) و ســاخت قطعــات خارجــی حســاس 
مکانیکی توسط صنایع داخل کشور، جهت جلوگیری از 

خروج ارز در سال جهش تولید اشاره کرد.
از  بهینــه  اســتفاده  بــا  مدیریــت  ایــن  همچنیــن 
پتانســیل های داخلــی و همچنیــن بــا همــت و تــالش 
کارشناســان ابــزار دقیق خود توانســت سیســتم کنترلی 
بخش هــای ۶۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰ واحــد PVC را طراحــی و 
تغییــر دهد کــه ایــن اقــدام از هزینه های قابــل توجهی 

جلوگیری کرده است.
شــایان ذکر اســت پتروشــیمی بندرامام موفق شد تا 
پایــان آذرماه امســال در مدیریت فنی و تولید بســپاران 
خود، شاخص ضریب تکرار حوادث فرآیندی (PSIR) را 

نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود ببخشد.

توسط پتروشیمی بندر امام صورت گرفت؛

 با توجه به نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید»، این شرکت اهداف و برنامه های خود را منطبق با شعار سال 
تدوین و به منظور تحقق این شعار اقدام های مؤثر و حائز اهمیتی را در راستای رفع موانع تولید اجرایی کرد تا تولید حداکثری صورت بگیرد.











برای انجام وظیفه خطیر واگذار شــده به شــرکت پایانه های 
نفتــی و تأمین پایــداری عملیــات و باال بــردن قابلیت اطمینان 
عملکــرد تجهیزات و تأسیســات نگهداری و تعمیرات اساســی 
آنهــا و انجام پروژه های توســعه ای الزم می باشــد. در این راســتا 
مهمتریــن اقدام هــا ســال جــاری به شــرح ذیــل قابــل بررســی 

می باشند.
  انجام پروژه ترمیم آبشستگی خطوط لوله زیردریایی در خارگ 
و عسلویه. با توجه به اینکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات 
گازی در بســتر دریا قــرار دارند، لذا با توجه به جریانات آبی در بســتر 
دریا معموالً پس از مدتی دچار آبشستگی می گردند که این موضوع 
می تواند درصورت حاد شدن منجر به بروز حادثه و عالوه بر اشکال 

در عملیات حوادث زیست محیطی به بار آورد. 
  فعالسازی پروژه تعمیرات اساسی اسکله غربی خارگ، اسکله 
غربی پایانه نفتی خــارگ قادر به پهلودهی بزرگترین نفتکشــهای 
موجود در دنیا می باشد که با توجه به نقش آن در صادرات نفت خام 

کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 
  پیگیری اجرای پروژه های تعمیرات اساسی مخازن به ظرفیت 
۱/۷ میلیون بشکه در خارگ با وجود مشکالت بسیار پروژه ها که در اثر 
تغییــرات نرخ ارز و تأمین کاال به وجود آمده اســت. با بهره برداری از 
این مخازن بخشــی از مشــکالت حوزه ذخیره ســازی حل و پایداری 

عملیات نیز افزایش می یابد. 
  تعیین تکلیف ۳۶ پــروژه راکد و نیمه فعال به صورت قطعی 
که بعضا بیش از ده سال در وضعیت راکد قرار داشتند. این پروژه ها 
دارای مســائل و مشــکالت مختلفــی از جملــه مســائل اعتبــاری، 
حقوقــی، کاالیی و... داشــتند که با تمرکز ویژه بر آنها و طی یک ســال 
تعیین تکلیف و فعال و یا به حساب دارایی شرکت ملی نفت منتقل 

گردیدند.
ë :حوزه پژوهش،فناوری و ساخت داخل کاال و تجهیزات

وظیفه واگذار شده به شرکت پایانه های نفتی ایران در سطح کشور 
خاص و منحصر به فرد می باشد و شرکت دیگری در این خصوص و 
بــا این حجم فعالیت نــدارد. این موضوع می طلبد بــا توجه به نیاز 
تکنولوژیکی و به ویژه تحریمهای اعمال شــده علیه کشــور، شرکت 
عالوه بر مســائل عملیاتی به بحــث تأمین کاال و بــرآوردن نیازهای 
این حوزه تمرکز نماید. خوشبختانه با نگاه جهاد خودکفایی شرکت 
پایانه هــای نفتی ایران همواره در ســطح اول پژوهش شــرکت ملی 

نفت قرار داشــته اســت و توانسته است طی ســال های اخیرکارهای 
بزرگــی در این حوزه انجام و نیازهای پشــتیبانی که بعضا حیاتی نیز 

بوده اند را با تکیه بر توان و دانش داخلی تأمین نماید، از جمله:
  انعقــاد تفاهم نامه همکاری بــا شــرکت های دانش بنیان در 
حاشیه نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی طی 

ماه جاری
  طراحی و ســاخت داخل کارت های الکترونیکی سیستم های 

کنترل و راهبری شناور های عملیاتی
  انجام مطالعات پژوهشــی عملیات اجرایی پاکسازی لجن و 
پسماندهای نفتی در محوطه پیرامونی کچمنت غربی پایانه نفتی 

خارگ 
   طراحی و ســاخت بازوی بارگیری و عملیاتی نمودن پهلوگاه 
۱۰ اسکله شرقی که یک پروژه کم نظیر ساخت داخل در سطح کشور 
می باشــد. این بــازو هم اکنون نصــب و در مرحله بهره بــرداری قرار 

گرفته است. 
  انجام ساخت داخل ۳۰۹ قلم کاال(که قبال با صرف منابع ارزی 
از خارج از کشــور تأمین می گردیــد.) این کاالها اغلــب در حوزه های 
عملیاتی و فنی بوده که در اغلب موارد درصورت عدم ساخت داخل 
با توجه به انحصار تولید آنها و تحریمهای اعمال شده به مشکالت 
جــدی برمــی خوردیــم. از آن جمله می تــوان به طراحی و ســاخت 
SNAP RING عملگرهای الکتریکی شــیرهای صنعتی و ســاخت

بازوهای بارگیری نفت خام اشاره نمود.
  طراحــی و ســاخت داخــل کارت هــای الکترونیکــی سیســتم 
میترینگ برای خارگ و عسلویه که در واقع قلب سیستم اندازه گیری 
بودند. تأمین این کارتها از خارج از کشور غیر ممکن و درصورت عدم 
ساخت داخل مشکالت جدی در این حوزه کلیدی به وجود می آمد. 

ë :حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی
موضــوع مهــم بعــدی در حــوزه پایانــه داری و اصــوال هــر 
صنعتی حفظ تأسیســات با انجام تعمیرات به موقع می باشد. 
البتــه مطــرح کــردن موضــوع به عنــوان نگهــداری و تعمیــرات 
مربوط به ادبیات گذشــته می باشد. در ســال های اخیر و با توجه 
بــه جامعیت موضوع و مشــارکت مســائل مالی، بازرســی فنی، 
تــدارکات کاال، منابــع انســانی و... . در این حــوزه، موضوع تحت 
عنــوان مدیریــت داراییهای فیزیکی مطرح شــده اســت. در این 
حوزه نیــاز با تمرکــز جدی، فعالیت هــای مختلفی انجام شــده 

ë :حوزه عملیات و صادرات
وظیفــه اصلی شــرکت پایانه هــای نفتی ایــران ذخیره ســازی و 
صادرات نفت خام کشــور و در واقع تأمین کننده ارز مورد نیاز کشــور 
می باشــد. انجام این مسؤولیت به صورت ایمن و پایدار و با کمترین 
هزینه از اهداف اصلی شرکت بوده است که در این راستا فعالیت های 

ذیل به عنوان مهمترین اقدام ها سال گذشته قابل ذکر می باشند:
 فراهــم نمــودن زیرســاخت های پایانــه نفتی خــارگ جهت 
دریافت و ذخیره ســازی میعانات با هدف پشــتیبانی از تولید پایدار 

گاز کشور
 صادرات بدون وقفه نفت خام و میعانات گازی کشور براساس 

سیاستهای شرکت ملی نفت و مقادیر اعالمی امور بین الملل 
 افزایش ۳ میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در 
منطقه عملیاتی خارگ در شرایط خاص کشور. این موضوع به سبب 
جلوگیری از اجاره نفتکش جهت ذخیره ســازی نفت صرفه جویی 

قابل مالحظه ارزی به همراه دارد و همواره مورد توجه بوده است.
 انجام عملیات تخلیه میعانات گازی با استفاده از گوی شناور 
در منطقــه عملیاتی عســلویه بــرای اولین بار در کشــور کــه به نوعی 

تضمین کننده تولید پایدار بنزین کشور بود.
 تعمیر خطوط لوله انتقال نفت خام با استفاده از امکانات و منابع 
داخلی و انجام صرفه جویی قابل مالحظه که در استفاده حداکثری از 

منابع داخلی، توسط متخصصان خود شرکت به انجام رسید.
  ســاخت داخل MBC((marine breakaway coupling که در 
شرایط محدودیتهای بین المللی موجود امکان تأمین آن از خارج 
از کشــور وجود نداشت. تجهیز مذکور یک تجهیز ایمنی و مربوط به 
هوزهای شناور بوده که یک سیستم ایمنی برای مقابله با فشارهای 
وارده بیشــتر از حــد مجاز در حیــن بارگیری (که مثال می توانــد در اثر 

طوفان به وجود آید) می باشد. 
  افزایــش یــک میلیون بشــکه ای ظرفیت ذخیره ســازی نفت 
خام کشور با بهره برداری از مخزن ۴۵ و انجام مطالعات و مدیریت 
ریســک در منطقه عملیاتی خــارگ. این مخزن با توجه به شــرایط 
به وجود آمده برای آن باید خارج از سرویس می شد. لیکن با توجه به 
نیاز مبرم به ظرفیت ذخیره سازی و با ریسک پذیری و قبول مسولیت 
مدیر ارشد سازمان، این مخزن در مدار استفاده قرار گرفت که با توجه 
به مبالغ باالی اجاره نفتکشها صرفه جویی ارزی نیز به همراه داشت.

ë :حوزه پروژه های تعمیراتی و توسعه ای

ë :اهداف شرکت
کلیه فعالیت های شــرکت پایانه های نفتی ایران در راســتای 
چشــم انداز ترســیم شــده و بــا در نظر گرفتــن اهــداف عمومی و 
اهداف اختصاصی تعیین شده دنبال می شوند. اهداف عمومی 
شــامل افزایــش کیفیــت و بهــره وری پایدار،افزایــش خالقیت و 
نــوآوری پایدار،افزایــش پایــدار کیفیت زندگی کارکنــان و اهداف 
اختصاصی شامل افزایش پایداری،چابکی و تاب آوری عملیاتی 
شرکت، افزایش و حفظ رضایتمندی ذینفعان کلیدی سازمان، 
ارتقای نظام دارایی های فیزیکی و بهبود مستمر عملکرد و تعالی 
عملیاتی شرکت می باشــند. خوشبختانه با تمرکز بر اهداف ذکر 
شده و با تکیه بر ســرمایه انسانی متعهد و متخصص و مدیریت 
علمی، دلسوزانه و جهادی عملکرد مناسبی در یک سال اخیر در 
حوزه پایانه های نفتی رقم خورده است که به برخی از مهمترین 

دستاوردهای حاصله در حوزه های تخصصی اشاره می گردد.



تاریــخ ۱۳۹۸/۱۱/۹ (قبــل از ورود ویروس به کشــور) درجزیره خارگ 
تشکیل و در ادامه و بعد از ورود ویروس به کشور نیز با توجه به اهمیت 
موضوع مدیرعامل شرکت به عنوان مدیر شرایط اضطراری و بحران 
جزیره خارگ در منطقه مســتقر شــد. با اســتقرار در جزیــره خارگ 
از اوایل اســفند ماه ســال گذشــته تا کنون به صورت مرتب جلســات 
هماهنگی، بررسی و برنامه ریزی با حضور روسای مناطق عملیاتی 
شــرکت های نفتی مســتقر در جزیره و مقام های و مسؤوالن محلی 
استان برگزار و اقدام ها الزم براساس دستورالعملهای صادره و مدل 
بحران طراحی شــده شــرکت ملی نفت در چهار سطح پیشگیری، 
آمادگــی، مقابلــه و بازیابی بــه اجــرا در آمد که خوشــبختانه نتیجه 
تالش هــای انجام شــده حفاظــت جزیره خــارگ (شــامل مناطق 
بومی و غیر بومی) از آلودگی به کرونا می باشــد. اقدام ها انجام شده 
در این حوزه براساس پروتکل های تعیین شده شامل کنترل تمامی 
مبادی ورودی و خروجی جزیره خارگ، ارائه آموزش های گســترده 
به همکاران و ساکنین درخصوص مقابله با کرونا، تشکیل تیم های 
واکنــش ســریع، جلوگیــری از ورود افراد پــر خطر به جزیــره خارگ، 
اختصاص شــناور تندر و برای انتقال بیماران، تهیه و توزیع ماسک، 

مواد ضدغفونی و سایر الزامات در سطح جزیره و.. می باشد.
ë :حوزه دانش، اطالعات و تعالی سازمانی

شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان مجموعه ای که رقبای آن 
در سطح بین المللی فعالیت می نمایند موضوع تعالی و توسعه را 

فراموش نکرده اســت و سعی کرده اســت خدمات خود را در سطح 
کالس جهانــی حفــظ و ارائه دهد. به عنــوان نمونه اداره شــیمیایی 
شــرکت که بــا اســتقرار و دریافــت ISO ۱۷۰۲۵ به عنوان آزمایشــگاه 

مرجع فعالیت می نماید. 
ë :صرفه جویی ومدیریت منابع مالی

تأمیــن منابــع مالی به موقــع و رعایت نظــم و انضبــاط مالی از 
الزامات سازمانهای پیشرو و سالم می باشــد. در این حوزه طی سال 
جــاری و با توجه به تأکید مقــام عالی وزارت انجــام صرفه جویی در 
موارد غیر ضروری در دستور کار بوده است که البته در کنار این راهبرد 
ســعی شده اســت به همه نیازهای عملیاتی پاسخ داده شــود.  الزم 
به ذکر اســت که عملکرد شــرکت پایانه های نفتی ایران در دو ســال 
اخیــردر مجمع عمومی شــرکت و بــا حضور مدیرعامــل و اعضای 
محتــرم هیأت مدیره شــرکت ملی نفــت ایران به صورت مبســوط 
مورد بررســی قــرار گرفت که خوشــبختانه ضمن دریافــت گزارش 
مقبول صورت های مالی، عملکرد شــرکت نیــز مورد تأیید مجمع 

قرار گرفت.
ë :مسؤولیت های اجتماعی

براســاس خــط مشــی و سیاســت های کالن شــرکت ملی نفت 
ایــران در حــوزه توجه به مشــکالت و معضــالت اجتماعی مناطق 
نفتی، شــرکت پایانه های نفتی ایران خود را ملزم بــه ارائه خدمات 
مطلوب به محیط پیرامونی مطابق مقررات و مجوزهای باالدستی 
می داند. چکیده ای از اقدام ها و خدمات ارائه شده به بخش شهری 
خارگ عبارتنداز:تأمین و تحویل روزانه ۲۵۰۰ متر مکعب آب شرب 
مصرفی بخش شــهری به صورت رایگان، حمــل دریایی مایحتاج 
عمومی و اساســی شــهروندان اعم از مصالح سنگی و ساختمانی، 
آرد، تره بار و خودرو، دارو، مواد غذایی، اثاثیه و...، اختصاص سهمیه 
پــروازی به اهالی بومی، ارگانهــا و ادارات محلی، ارائه خدمات آتش 
نشانی و اطفاء حریق به شهر خارگ، هماهنگی و اعزام هوایی تعداد 
۲۲ نفر بیمار اورژانســی به شــهر بوشــهر، تحویل گیری و جمع آوری 
بازیافــت پســماندهای شــهری، اســتفاده شــهروندان از امکانــات 
فرهنگی، فضاهای روباز و سرپوشیده ورزشی شرکت اعم از سینما، 
اســتخر، سالن بدنســازی و... (به دلیل شــرایط خاص ویروس کرونا 
فعالً انجام نمی شود، تأمین تجهیزات و امکانات سمعی و بصری 
در مراســمات بخــش شــهری، بازســازی و تعمیر مراکز آموزشــی و 
مــدارس ملکی شــرکت که مــورد اســتفاده عمومی قــرار می گیرد، 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی رایــگان بــرای اهالی بومــی (به دیلی 
شرایط خاص ویروس کرونا فعالً برگزار نمی شود)، احداث، ترمیم 
و تعمیر جاده های عمومی و مواصالتی جزیره، همکاری با سازمان 

محیط زیست در تأمین علوفه و آهوان و حفاظت از آهوان.
ë :کالم آخر

شــرکت پایانه های نفتی ایران در ســال جاری با وجود چالش ها 
و تنگناهای گســترده که بخشــی متأثر از تحــوالت داخلی و تحوالت 
محیط بین المللی صنعت نفت و حوزه های فعالیت شرکت بوده 
اســت، با الطاف الهــی و حمایت ها اثربخش و مســتمر مدیرعامل 
و هیأت مدیــره محتــرم شــرکت ملــی نفــت ایران، توانســته اســت 
مأموریــت اصلــی و وظایــف محولــه در حوزه هــای ذخیره ســازی و 
صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور را به نحو ایمن،به موقع و 
همچنین با رعایت الزامات و استانداردهای کیفیت،سالمت، ایمنی 

و محیط زیست (QHSE)به انجام برساند. 
تحریم های بین المللی اگر چه دراصل تهدید بوده اند اما همراه 
خود زمینــه بروز فرصت هایــی را برای یادگیری و تعالی ســازمانی، 
خالقیــت و نــوآوری در فرآیندهــا، پژوهش و ســاخت داخــل کاال در 

برداشته اند. 
موفقیت های حاصله در طول یک سال اخیر نتیجه توانمندی، 
تــالش و تعهــد کارکنــان شایســته شــرکت و همچنیــن حمایــت و 
پشتیبانی اثر بخش شرکت ملی نفت ایران می باشد. امیدوار است 
در سال جاری و سال های پیش رو، این شرکت بهتر و موفق تر از سال 
گذشــته نقش کلیدی خود را به عنوان یک بنــگاه اقتصادی چابک، 
توانمند و متعالی، با تأمین رضایت پایدار مشــتریان، سهامداران و 

ذی نفعان کلیدی ایفا نماید.

است که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است.
  طراحی نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی برای اولین بار 

در شرکت ملی نفت ایران و پیگیری اجرای آن.
   ارائه پیشنهاد تلفیق چندین پروژه مهم از جمله تخلیه خطوط 
لوله منتهی به گوی شناور، بازرسی خطوط، توپکرانی خطوط لوله زیر 
دریایی و... . که یک فعالیت بی نظیر با اســتفاده از توان کارشناســان 
شــرکت پایانه ها بود و خروجی آن صرفه جویی حــدود ۱۰۰ میلیون 

دالری به همراه دارد.
  تعییــن خروجی هــای نظام مدیریــت دارایی هــای فیزیکی و 

تدوین شرح وظایف سمت های آن
  انجام پروژه مدیریت خوردگی برای اولین بار به عنوان پایلوت 

وزارت نفت با همکاری برنامه ریزی تلفیقی 
   پیگیری و فعالســازی پروژه های متعدد در راســتای مدیریت 
داراییهای فیزیکی از جمله خرید و نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور، 
حفاظت الکترونیک جزیره خارگ، تأمین هوزها و متعلقات مورد 

نیاز گویهای شناور، تأمین شیرآالت مورد نیاز و... 
  تعمیرات اساسی ۱۶۰ تجهیز مهم مربوط به اسکله ها، خطوط 

لوله، مخازن، نیروگاه و... 
  شناســایی، ارزیابی و مدیریت ریســک دارایی های فیزیکی در 

راستای پایداری و تداوم عملیات. 
  طراحی مدل عملیاتی در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی و 

نرم افزار آن برای خودارزیابی ساالنه. 
ë :حوزه منابع انسانی

منابع انسانی به عنوان موتور محرک سازمان اصلی ترین سرمایه 
هر سازمان می باشد که مراقبت از آن، فراهم نمودن محیط مناسب 
کاری،آموزش آن و پرورش آن و در واقع توسعه منابع انسانی نقش 
بسیار مهمی در عملکرد یک ســازمان دارد. این موضوع در شرکت 
پایانه های نفتی ایران که خدمات منحصربــه فردی ارائه می دهد و 
دانش و تخصص و نیروی انسانی با تجربه نقش زیادی در موفقیت 
آن دارد از اهمیتی دوچندان برخوردار است. بر همین اساس و نیز با 
توجه به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا در کشور، در این حوزه نیز 

اقدام های درخور از جمله موارد ذیل انجام شده اند:
  به منظور کنترل دقیق، جدی، مؤثــر و به موقع ویروس مذکور 
و جلوگیــری از آلودگی پایانه نفتی خــارگ و با پیش بینی های انجام 
۱۳شده، اولین جلسه بررسی و سیاستگذاری مقابله با پدیده مذکور در 
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اجرای این طرح زیست  محیطی در چه مرحله ای قرار دارد و 

مهمترین اهداف و دستاوردهای اجرای این پروژه چیست؟

پروژه مدیریت گازهای مشعل در دو فاز تعریف شده است 

که فاز اول پروژه به شناسایی منابع ارسال گاز به مشعل و اجرای 

راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش میزان گاز ارسالی به مشعل 

اختصاص دارد و در فاز دوم، طراحی و ساخت سامانه بازیافت 

گازهای ارسالی به مشعل اجرایی خواهد شد که فاز نخست آن 

با پیگیری و تالش متخصصان پاالیشگاه بندرعباس در ابتدای 

امسال به پایان رسید. 

بازیافت گازهای ارســالی به مشــعل و اســتفاده مجدد از آن 

در ســوخت گازی و کاهــش مصرف گاز طبیعــی، کاهش حجم 

آالینده های ناشی از سوختن گازهای مشعل، کاهش ضایعات 

و کاهش اتالف فرآورده ها در زمان بســتن و راه اندازی واحدهای 

عملیاتــی و امکان ســنجی بازیافــت دی اکســید کربن خروجــی 

از واحــد تصفیــه هیــدروژن با هدف تبدیــل دی اکســید کربن به 

فرآورده هایی از جمله یخ خشک از نتایج اجرای این پروژه است.

بــا بهره برداری از فاز نخســت این پروژه در ابتدای امســال و 

با بررســی و پایش های صورت گرفته، مقدار گازهای ارسالی به 

مشعل های پاالیشگاه (فلرینگ) در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ 

به ۱۳ هزار و ۱۶۷ تن رسید که به صورت میانگین نسبت به سال 

۱۳۹۸ معادل ۵۸ درصد کاهش دارد. با اجرای این پروژه مهم 

عالوه بر دســتاوردهای زیســت محیطی می تــوان به موفقیت 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس در کسب جایزه جهانی انرژی 

(Energy Globe) به عنوان تنها پاالیشگاه ایرانی موفق در کسب 

این افتخار و دســتاورد بین المللی در شرایط سخت و ظالمانه 

تحریم ها نیز اشاره کرد.

ë  ،بــرای نخســتین بــار در صنعــت پاالیــش نفــت ایــران

پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس موفــق بــه تولیــد محصول 

اسید کلریدریک شده اســت. هم اکنون ظرفیت تولید این 

محصول چند هزار تن یا لیتر در سال است؟

متخصصان این شرکت با استفاده از امکانات و ظرفیت های 

موجــود در پاالیشــگاه بــا طراحــی دو راکتــور، یک مبــدل، ماده 

شــیمیایی پرکلرواتیلن و هیدروژن تحت شرایط تعریف شده 

موفق به تولید اســید کلریدریک با خلوص ۹۹/۹ درصد شــدند 

و هم اکنــون شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس توانایــی تولید 

اســید کلریدریک به میزان ۲۰۰ تن در ســال و همچنین توانایی 

تأمین نیاز اســیدکلریدریک مورد نیاز پاالیشگاه ها را درصورت 

درخواست از سوی آنها دارد.

ë  بــا رابطــه  در  بندرعبــاس  نفــت  پاالیــش  شــرکت 

مسؤولیت های اجتماعی چه اهدافی را دنبال کرده است؟

یکی از اهداف کالن احداث صنایع نفتی از جمله پاالیشگاه 

نفت بندرعباس در استان هرمزگان کمک به اشتغال نیروهای 

بومی، شــکوفایی اقتصاد استان، توسعه زیرساخت ها و کمک 

مؤثــر بــه توســعه همه جانبه اســتان هرمــزگان بوده اســت که 

خوشــبختانه این شــرکت با درک موضــوع، موفــق گردیده به 

رســالت های اجتماعــی خــود نیــز در ایــن حــوزه جامــه عمل 

بپوشاند.

ë  شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس امســال بیســت و

چهار ساله شــده است، لطفاً شــرح کوتاهی از رشد و تکامل 

این پاالیشــگاه را از ۲۴ ســال گذشــته تاکنون ارائــه فرمایید. 

چشم انداز این پاالیشــگاه مدرن نفت ایران برای سال های 

پیش رو چیست؟

شرکت پاالیش نفت بندرعباس، یکی از ۱۰ شرکت پاالیشی 

کشــور اســت که به منظور تأمیــن بخشــی از فرآورده های نفتی 

مورد نیاز کشــور و امکان صــدور فرآورده های مــازاد با ظرفیت 

پاالیش ۲۳۲ هزار بشــکه در روز در سال ۱۳۷۶ راه اندازی شد و با 

تالش و کوشش نیروهای متعهد و متخصص داخلی ظرفیت 

اســمی تولید خود را در ســال ۱۳۸۷ به ۳۲۰ هزار بشکه افزایش 

داد. همچنیــن این شــرکت در ســال ۱۳۹۱ توانســت بــا تالش و 

همت مضاعف توانمندان عرصه تولید با اجرای موفقیت آمیز 

طرح مبتکرانه بــدون انجام هزینه و ســرمایه گذاری با ۳۰ هزار 

بشــکه افزایش در میعانات گازی تزریقــی به واحدهای تقطیر 

و کاهــش گرانــروی، ظرفیت خــود را به ۳۵۰ هزار بشــکه در روز 

رسانیده و با همین ظرفیت تولید مشغول به فعالیت است. 

در ادامــه طرح هــای توســعه در شــرکت پاالیــش نفــت 

بندرعباس،  پروژه افزایش ظرفیت تولید بنزین و بهبود کیفیت 

بنزیــن و نفت گاز با هــدف تکمیل واحدهای پاالیشــگاه و تولید 

بیشتر و بهبود کیفیت محصوالت، در راستای خودکفایی کشور 

در تولیــد بنزین به مرحله اجــرا درآمد. همچنین پــروژه بهبود 

کیفیت نفت گاز تولیدی پاالیشگاه تا حد استانداردهای روز دنیا 

نیز در این طرح اجرا شــد. با اجرای پــروژه افزایش تولید و بهبود 

کیفیــت بنزیــن و نفــت گاز، دســتیابی بــه اســتانداردهای نوین 

زیست محیطی برای دو فرآورده اصلی و مهم پاالیشگاه (بنزین 

و نفت گاز) امکانپذیر گردید و بنزین با استاندارد یورو ۵ و نفت گاز 

با استاندارد یورو ۴ در پاالیشگاه نفت بندرعباس به تولید  رسید. 

چشــم انداز شــرکت پاالیش نفت بندرعباس دستیابی به 

جایگاه برتر پاالیش نفت ایران در بهره وری، کیفیت فرآورده ها 

و رضایت مندی مشتریان است، به همین منظور قطار توسعه 

در این پاالیشگاه همچنان در حرکت است و در ادامه طرح های 

توســعه  محور، پــروژه ارتقــای کیفیــت محصــوالت ســنگین 

پاالیشــگاه هم با محوریت ساخت واحد کک ســازی تأخیری و 

کاهش میزان نفت کــوره و تولید فرآورده های بــا ارزش افزوده 

بیشتر در دستور کار این شرکت قرار دارد.

ë  برای نخســتین بــار طــرح ارتقــای کیفیــت فرآورده های

سنگین نفتی با طراحی و ساخت واحد های کک سازی کلید 

خورد. درباره مهمترین آثار و دستاوردهای اجرای این پروژه 

توضیحاتی ارائه فرمایید.

همانطور که گفته شــده پــروژه ارتقــای کیفیت محصوالت 

ســنگین از طرح هــای مهم شــرکت پاالیش نفــت بندرعباس 

و حتــی در ســطح وزارت نفت اســت. به دلیــل الزامات کاهش 

تولید نفت کوره، عدم مصــرف در بازارهای داخلی و خارجی و 

قیمت پایین آن برای صادرات و همچنین تولید فرآورده های 

ارزشمند و سازگار با محیط زیست و بهبود عملکرد اقتصادی، 

الزم اســت این محصول به فرآورده های ســبک و با کیفیت که 

ارزش افزوده بیشتری دارد تبدیل شود. 

از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه واردات کک اســفنجی و عــدم 

تولید آن در داخل کشــور و شناســایی شــرکت های تولید کننده 

آلومینیوم داخلی و مصرف کننده کک اسفنجی، با شرکت های 

آلومینیوم ســازی و ســازمان ایمیدرو مذاکره گردید و در نتیجه 

منجر به درخواست ایمیدرو برای تولید کک اسفنجی به منظور 

تأمین نیاز صنایع آلومینیوم سازی گردید. بنابراین روند انجام 

ارتقا کیفیت فرآورده های سنگین با تغییر الگوی پاالیشی قبلی 

و طراحی الگوی پاالیشی جدید بر مبنای تولید کک اسفنجی در 

دســتور کار قرار گرفت تا کشــور از واردات کک اسفنجی بی نیاز و 

وابستگی به خارج از کشور نیز قطع شود. 

مرحلــه مطالعــات فنی و انتخــاب الگوی پاالیشــی به طور 

کامل انجام شــده و در حال حاضر طراحی پایه و بنیادین طرح 

با همکاری پژوهشــگاه صنعت نفــت در حال انجام اســت که 

در حــدود ۴۰ درصــد پیشــرفت دارد. بــرای اجــرای ایــن پروژه 

بزرگ ۳ ســال زمان در نظر گرفته شــده است که با هماهنگی و 

 برنامه ریــزی صــورت گرفته، عملیــات اجرایی پــروژه با اعتبار

 ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر از نیمه سال ۱۴۰۰ آغاز می شود.

ë  مدیریــت و بازیافــت گازهای مشــعل یکــی از مهمترین

برنامه های زیســت محیطی پاالیشــگاه بندرعباس است. 

مهندس هاشم نامور، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس:



بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت مبیــن انــرژی خلیج فــارس،  طی ســالیان 
گذشــته، شکستگی مکرر لوله های GRP آب دریای شرکت های پتروشیمی منطقه 

پارس، از عوامل مهم توقف تولید این شرکت ها بوده است. 
مراحل اجرایی این پروژه که یکی از مهمترین اقدامات اصالحی شــرکت مبین 
انــرژی اســت، از آذر ماه ســال گذشــته و پس از تشــکیل جلســات متعدد بررســی و 

کارشناسی های مختلف  آغاز شد و در هفته گذشته به بهره برداری کامل رسید. 
الزم بــه توضیــح اســت که قطــر لوله هــای تعویضــی در رده بســیار بــزرگ قرار 
می گیرد و هرکدام از آنها بیش از دو متر قطر دارند.  طبق برنامه ریزی انجام شــده، 
تــا پایان ســال جــاری، خطوط آب دریای شــرکت های پتروشــیمی هــای پردیس و 
واحــد جداســازی هوا نیز، مرحله بــه مرحله تعویض می شــود و بدین ترتیب یکی 

از  گلوگاه ها و موانع عمده عدم تولید پایدار شرکت های منطقه رفع خواهد شد.
گفتنــی اســت، هزینه انجــام این فاز از پــروژه بالغ بــر ۱۲۰ میلیارد تومــان بوده و 
تعویــض خطــوط آب دریای شــرکت های آریاساســول و جم نیــز در فازهای دوم و 

سوم در دست بررسی است و در سال آینده پیگیری خواهد شد.

GRP

 گامی مهم برای پایداری تولید پتروشیمی های
منطقه انرژی پارس

شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس، بــا هــدف 
پایــداری تولید شــرکت های پتروشــیمی پــارس و 
زاگرس, عملیات اجرایی جایگزینی و تغییر متریال 
لوله هــای قطــور GRP آب دریــای ایــن شــرکت ها 

مجموعاً به طول ۲٤۰۰ متر  را با موفقیت اجرا کرد.





امروز برای ما روز بسیار خوشحال کننده ای است

  اگــر مــواد و محصــوالت کشــاورزی در اختیــار جامعه نباشــد و محتــاج به بیرون باشــیم، 
معلوم است که چه مشکالت زیادی در شرایط حساس پیدا می کنیم.

بحمــداهللا یکی از افتخارات ما در طول این ۷/۵ ســال در این دولت ایــن بوده که کار بزرگی 
در زمینه های مختلف کشــاورزی و اینکه بذر مناســب در اختیار کشاورز قرار بگیرد، انجام شده 
است. همین کاری که امروز ۴۲ کانال فضای مجازی در اختیار کشاورزان قرار گرفت برای اینکه 
بتوانند در کالس های آموزشــی شــرکت کنند و نکات الزم را از اساتید دریافت کنند،سؤال کنند 
و پاســخ بشنوند، بسیار حائز اهمیت است. این که در این دولت سال ها توانستیم در زمینه نان 
و گندم خودکفا شــویم و روی پای خود بایستیم مهم اســت؛ روی پای خود ایستادیم و خودکفا 
شــدیم، این کار بسیار مهم است، غیر از مسأله ارز و واردات و تحریم، همه اینها را کنار هم قرار 

دهیم، این که کشور بتواند در سفره نان اش، نان کشاورز خودش باشد مهم است.
 اصــل کار کشــاورزی بــه دســت کشــاورزان عزیز اســت. این کــه ۴ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفر 
امروز در بخش کشــاورزی مشــغول فعالیت  هســتند برای ما بســیار مهم اســت و از همه این 
۴ میلیون و ۳۰۰ هزار عزیزی که در بخش کشــاورزی فعال هســتند تشکر می کنیم و همچنین 
از کشــاورزان نمونــه ای که امــروز لوح دریافت کردند و هر ســاله عــده ای در ایــن زمینه نمونه 

خواهند بود تشــکر می کنیم و برایشان در فعالیت کشاورزی شــان آرزوی موفقیت می کنیم و 
مطمئن هســتیم این مســیر می تواند، مسیر خودکفایی و اســتقالل کشور    و امنیت مردم را در 

بخش غذایی تأمین کند.



ë کاظم خاوازی
ë وزیر جهاد کشاورزی

تالش بــرای تحقق امنیت غذایــی، حصول اطمینان 
مأموریــت   مهمتریــن  آن  پایدارســازی  و  دســتیابی  از 
وزارت جهــاد کشــاورزی اســت. شــواهد موجــود نشــان 
می دهــد به رغــم چالش هــا و موانــع گوناگــون طبیعــی 
و غیرطبیعــی نظیــر ســیالب های مخــرب، دوره هــای 
خشــکی ابتــدای فصــل زراعــی، تحریم هــای ســنگین و 
ظالمانه، شــیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۸ و ادامه آن 
در ســال ۱۳۹۹ که بخــش کشــاورزی و فعالیت های آن را 
تحت شــعاع قــرار داد؛ این بخش مولدتریــن و پویاترین 

بخش اقتصادی ایران است.
 همانند ســایر بخش های اقتصادی، ســرمایه  انسانی 
محــور اصلــی و موتــور محرکــه بخــش کشــاورزی بــرای 
اجــرای مأموریت هــا و دســتیابی به اهداف تدوین شــده 

است. 
عوامــل انســانی فعــال در بخــش کشــاورزی ایــران 
متشــکل از مدیــران، محققــان، مروجان، کارشناســان و 
کارکنان در بخش دولتی و کشــاورزان و فعاالن در بخش 
غیــر دولتــی، ســربازان خــط مقــدم بــرای دســتیابی بــه 

تأمین امنیت غذایی کشور هستند.

 بهــره وری کل عوامــل تولیــد یکــی از شــاخص های 
مؤثر ســنجش کارآمدی اقتصادی اســت که تنها در سایه 
بهره گیــری از منابــع انســانی توانمندافزایــش می یابــد. 
برگزیــدگان بخش کشــاورزی کســانی هســتند کــه موفق 
شــده اند بهــره وری بیشــتری از عوامــل تولیــد داشــته و 

محصــوالت و خدماتی بــا کّمیت و کیفیــت باالتر تولید و 
عرضه نمایند. 

و  ســی  آســتانه  در  ارجمنــدم  همــکاران  از  اکنــون 
پنجمیــن دوره از فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفــی 
برگزیــدگان بخــش کشــاورزی در سراســر کشــور، کــه بــا 
دقــت و ژرف  اندیشــی برگزیــدگان بخــش کشــاورزی را 
شناســایی و معرفــی نموده انــد، صمیمانــه قدردانــی 
می کنم. به برگزیدگان ایــن دوره صمیمانه تبریک گفته 
واز تمــام کشــاورزان و فعــاالن عزیزی که در ایــن رقابت 
حضور داشــته و بــا عوامــل اجرایی همــکاری نموده اند، 

سپاسگزارم.
 توســعه کشــاورزی دانش بنیان یکی از اهداف اصلی 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای رشــد و ارتقای ســریع این 
بخش اســت کــه تحقــق آن مســتلزم وجــود نیروی های 
انســانی ماهــر، خــالق و بــا انگیــزه اســت کــه برگزیدگان 
بخــش کشــاورزی نمونه هــای عینی و بارز آن هســتند.  از 
این عزیزان اســتدعا دارم هم پا و هم راستا با برنامه های 
وزارت جهاد کشــاورزی و محققان و مروجان آن، دانش 
و تجــارب ارزنده خــود را در اختیار ســایر تولید کنندگان و 
بهره برداران قرار داده و در دســتیابی به بخش کشاورزی 

پویا، بهره ور و پایدار مشــارکت نمایند. 

ë علی اکبر مؤیدی
ë  معاون آموزش و ترویج کشــاورزی و دبیر اجرایی ســتاد

شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی
خداونــد منان را شــاکرم که بــه ما فرصتی عنایــت نمود تا 

یک بار دیگر فرآیند شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی ایران را با موفقیت 
برنامه ریــزی و اجرا نماییم. عملیاتی شــدن ســی و پنجمیــن دوره شناســایی، انتخاب و معرفی 
برگزیدگان بخش کشــاورزی ماحصل زحمات طیف وسیعی از مدیران، کارشناسان و همکاران 

عزیزمان در ستاد شناسایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی است. 
 ایــن فرآیند از شناســایی افــراد حقیقی و حقوقی و تشــکیل پرونده برای آنــان در مراکز جهاد 
کشــاورزی آغــاز و با ارزیابــی اقدام هــا، فعالیت ها و دســتاوردهای آنــان در کمیته                 هــای علمی و 
تخصصی و در نهایت انتخاب براســاس معیارها و شاخص های تخصصی مدون خاتمه یافت. 
اینــک که در آســتانه برگزاری مراســم معرفی و تجلیل از افــراد منتخب قرار داریــم بر خود الزم 
می دانم مراتب قدردانی خویش را از تک تک همکارانم در ســتاد شناســایی، انتخاب، معرفی و 

تجلیل برگزیدگان بخش کشاورزی در سراسر کشور ابراز نمایم. 
 شــفافیت در اقــدام، پاســخگویی، امانتــداری، عدالت و انصــاف، اصول مهــم و زیربنایی ما 
در تمــام مراحــل برنامه ریزی و اجرای رویداد بوده اســت کــه عمیقاً خود را موظــف و متعهد به 
رعایت آنها دانســته ایم.  در سی و پنجمین دوره شناســایی، انتخاب و معرفی برگزیدگان بخش 
کشاورزی، ۱۹۴۸ نفر به عنوان برگزیده استانی و ۱۷۰ نفر به عنوان برگزیده ملی انتخاب شدند. به 
نوبه خود به افراد برگزیده تبریک عرض نموده و از حســن مســاعدت و همراهی سایر کشاورزان 

عزیزی که در فهرست نهایی برگزیدگان قرار نگرفتند نیز تشکر و قدردانی می نمایم.
 برگزیــدگان بخــش کشــاورزی قهرمانان تولیــد و پرچمــداران و الگوهای عینــی بهره برداری 
خردمندانــه و هوشــمندانه از منابــع تولید هســتند. امیــدوارم این عزیــزان هماننــد برگزیدگان 
دوره هــای قبــل با راه انــداری "کانون های یادگیــری"، معاونت آمــوزش و ترویج کشــاورزی را در 

راستای توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی بخش کشاورزی یاری نمایند. 

ë کامبیز بازرگان
ë  ،معاون وزیر و رئیس ســازمان تحقیقات

آموزش و ترویج کشاورزی
مهمترین دســتاورد تحقیقــات، آموزش و 

ترویج کشاورزی، مدیریت دانش و اطالعات در بستر نظام نوآوری کشاورزی پویا 
و منسجم است که می تواند هم زمان با حفظ محیط زیست، پایداری و تاب آوری 

نظام های اجتماعی و اقتصادی و دستیابی به امنیت غذایی را تضمین نماید. 
برگزیدگان بخش کشــاورزی از جمع مصداق های بارز تأثیر شــگرف کاربست 
دانــش در عرصــه عمــل، دســتیابی بــه بهــره وری بــاال و از مظاهــر شــکل گیری و 

ثمردهی سرمایه  انسانی در بخش کشاورزی هستند. 
فرآینــد شناســایی، انتخــاب و معرفی برگزیــدگان بخش کشــاورزی، از جمله 
برنامه هــای محــوری وزارت جهــاد کشــاورزی اســت کــه اهدافــی نظیــر معرفی 
الگوهــای عینــی و ملموس برای ســایر کشــاورزان، انگیزه                                                             بخشــی و ارج نهادن به 
تالش و کوشــش مســتمر فعــاالن این بخــش و همچنین معرفــی توانمندی ها و 

ظرفیت های بخش کشاورزی را دنبال می کند.
الزم می دانــم از زحمــات تمــام همــکاران ارجمنــدم در سراســر کشــور برای 
برگــزاری ســی و پنجمیــن دوره شناســایی، انتخــاب و معرفــی نمونه های بخش 
کشــاورزی سپاســگزاری کنــم. از حســن همــکاری و مشــارکت تمام کشــاورزان و 
فعاالن بخش کشــاورزی که در این دوره حضور داشــته ولی موفق به اخذ عنوانی 
نگردیدنــد، قدردانــی نموده و برای آنان در ســایر مراحل زندگــی آرزوی توفیق و 

سربلندی می نمایم.
  تبریــکات ویــژه خودم را به برگزیــدگان محترم این دوره ابراز نمــوده و از آنان 
تقاضا دارم ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در تحقق مأموریت 

خطیر و بسیار مهم توسعه کشاورزی دانش بنیان یاری نمایند. 



  محمد ابراهیم مالوردی
تولید کننده نمونه 

ذرت علوفه ای
اصفهان

  رضا یکه زارع
تولید کننده نمونه جو 

آبی (اقلیم معتدل)
البرز

  امیر حسین ضرابی
بهره بردار نمونه در مدیریت 

پایدار خاک وکشاورزی 
حفاظتی  دیم(جو)

کرمانشاه

  علیرضا بابایی
تولید کننده نمونه 

حبوبات آبی(لوبیا)
آذربایجان غربی

  محمد تقی  ممی پور
تولیدکننده نمونه 

حبوبات دیم (نخود) 
آذربایجان شرقی

  عباس مرزبان سرنقی
تولید کننده نمونه 

یونجه (اقلیم سرد)
آذربایجان غربی

  کوروش کاظمی راد
تولید کننده نمونه 

یونجه( اقلیم گرم)
جیرفت

  هیمن دغو
تولید کننده نمونه 

چغندر قند بهاره
آذربایجان غربی

  حسین اژدلی
تولید کننده نمونه کلزا 

(اقلیم گرم)
خوزستان

  حسن میرزاعلیان دستجردی
تولید کننده نمونه سبزی 

وصیفی نشایی (خربزه)
خراسان جنوبی

  حمیدرضا اسماعیلی
تولید کننده نمونه جو 

آبی(اقلیم سرد)
تهران

  فرود چرخان
تولید کننده نمونه 

چغندر قند پاییزه
کرمانشاه

  محمد برزگران
تولید کننده نمونه جو دیم 

(اقلیم سرد)
کردستان

  صادق نبی جماعت
تولید کننده نمونه گندم 

آبی (اقلیم سرد)
قزوین

 لطفعلی قهرمانی
تولید کننده نمونه 

گندم دیم (اقلیم سرد)
قزوین

  اصغرکریمی ارقینی
شرکت نمونه خدمات 

مکانیزاسیون کشاورزی
زنجان

  کیومرث شاه نظری
تولید کننده نمونه کلزا 

(اقلیم سرد)
کردستان

  سبحان نظر پراندوجی
تولید کننده نمونه کلزا 

(دیم)
گلستان

  سجاد موحد پاریزی
تولید کننده نمونه 

ذرت دانه ای
کرمان

  قاسم ساالری
تولید کننده نمونه 

گندم بذری
کرمان

 سید جعفر بهاری
تولید کننده نمونه 

برنج  پر محصول
مازندران

  آلب ارسالن کریمی شیرازی
تولید کننده نمونه 

برنج (محلی)
گیالن

  حسین پدیسار
تولید کننده نمونه 

پنبه
گلستان

  ارازقلی سلطانی شیخی
تولید کننده نمونه گندم 

دیم (اقلیم گرم)
گلستان

  محمود رهداری
بهره بردار نمونه در مدیریت 

پایدار خاک وکشاورزی 
حفاظتی  آبی(ذرت دانه ای)

ایالم

  احسان رجبی
تولید کننده نمونه جو 

دیم (اقلیم معتدل)
لرستان

  مجتبی نوائی
تولید کننده نمونه ماشین آالت، 

ادوات وتجهیزات کشاورزی
مازندران

  بهروز قادری طاووسی
تولید کننده نمونه 

سیب زمینی
همدان

  اصغر حضرتی
مدیر نمونه مزرعه 

گندم بذری
البرز 

  سعید رسولی
مدیر نمونه

مزرعه گندم دیم
 خراسان شمالی 

  طیب کریمی
تولید کننده نمونه 

پیاز
جیرفت

 نادر محمد علی معزی
تولید کننده نمونه 

گندم آبی (اقلیم گرم)
جیرفت

  منوچهر درزیان حیدری 
تولید کننده نمونه محصوالت 

گواهی شده زراعی 
مازندران

  رضا محمدیان
تولیدکننده نمونه 

سیب درختی
آذربایجان شرقی

  جواد فالح نجم آبادی
تولیدکننده نمونه 

پستـه
کرمان

  عبدالعزیز دهانی
تولیدکننده نمونه 

خـرما 
سیستان و بلوچستان

  تقی جهانی
تولیدکننده نمونه 

زیتـون 
قزوین

  صفدر اصغری استانی
تولیدکننده نمونه 

مرکبـات
مازندران

  احمد رشیدی مریم آبادی
تولیدکننده نمونه 

انـار
یزد

 محمد شرکت 
تولیدکننده نمونه 

گیاهان دارویی
خراسان رضوی

  اکبر باشلقی فومنی
تولیدکننده نمونه 

چای
گیالن

  هادی غفاری آبرودی
تولیدکننده نمونه 

زعفران
خراسان رضوی

  بابامراد سلیمی حسین آبادی
تولیدکننده نمونه 

گـردو
کرمانشاه

  یوسف انصاری
تولیدکننده نمونه 

انگور دیـم 
کردستان

  محمود ابراهیمی
تولیدکننده نمونه محصوالت 

گلخانه ای(سبزی و صیفی)
آذربایجان شرقی

  احمد قلی زاده
تولیدکننده نمونه محصوالت 

گلخانه ای(گل و گیاهان 
زینتی)

مازندران

  سلیمان حسن سعدآبادی
تولیدکننده نمونه محصوالت 

گلخانه ای(نشاء مکانیزه، 
سبزی و صیفی)

قزوین

  داوود عطاءاللهی
تولیدکننده نمونه گل و 

گیاهان زینتی در فضای باز
مرکزی

  ابوالحسن غفاری
تولیدکننده نمونه 

انگور آبـی
تهران

  علی خداداده
تولیدکننده نمونه 

انجیر دیم
فارس

  آیت اله مرادی شاه قریه
تولیدکننده نمونه  

نهال باغی
چهارمحال و بختیاری

  شکوفه شهرزاد
تولیدکننده نمونه نهال 

از طریق کشت بافت
البرز

  مسلم نظرآهاری
تولیدکننده نمونه 

میوه های هسته دار
تهران

  سعید فروهر خورزوقی
تولیدکننده نمونه 

گل محمدی
اصفهان

  سیدمحسن سیدی
تولیدکننده نمونه  

قارچ خوراکی
قزوین

   مهدی دادگر
تولید کننده نمونه 

محصوالت گواهی شده باغی
فارس

  بهنام مشیری 
مدیر نمونه 

باغ مادری 
اصفهان

   محمدعلی قناعتیان 
تولیدکننده نمونه 

مرکبـات
فارس



  عبداالمام  حمیدی اصل
پرورش دهنده نمونه 

گاومیش
خوزستان

  ابراهیم مهدی زاده
پرواربند نمونه گوساله 

(نیمه صنعتی)
آذربایجان غربی

  عباس محمودیان اردکانی
پرورش دهنده نمونه 

شتر
یزد

  علی فرشباف زیرنگ کار
پرورش دهنده نمونه 

گوسفند
گلستان

  مهدی گنج خانلو
پرواربند نمونه

 بره
زنجان

  مهدی ساقی
پرورش دهنده نمونه 

بز شیری (صنعتی)
خراسان جنوبی

  مهدی نوبهاری
پرورش دهنده نمونه بز 

شیری( نیمه صنعتی)
خراسان رضوی

  رضا مبصری
شرکت نمونه دارای زنجیره 

یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ
گلستان

  جعفر صادق نقی لو
مرکز نمونه 

جمع آوری شیر
آذربایجان غربی

  فرهاد رستمی
مرغدار نمونه واحد 

گوشتی
ایالم

  احسان خطیبی
پرورش دهنده نمونه 

مرغ تخمگذار
سمنان

 سیدحسن حسن زاده جوهری
کارخانه تولید 

خوراک طیور نمونه
خراسان رضوی

  مصطفی عباس نژاد شانی
پرورش دهنده نمونه 

مرغ مادر گوشتی
مازندران

  یداله مسافر
پرورش دهنده نمونه 

زنبورعسل
مازندران

 مهرداد میزبانی
واحد نمونه 
جوجه کشی

مازندران

  مسعود کمالی نائینی
پرورش دهنده نمونه 

مرغ تخمگذار
قم

  محمدرضا بزی
دامدار نمونه

 عشایر
سیستان و بلوچستان

  مهدی بابایی
پرورش دهنده نمونه 

بوقلمون گوشتی
زنجان

  امیر عابدیان
واحد نمونه

توأم / مولد شتر مرغ
خراسان جنوبی

  سیده سعیده اصغری
پرواربند نمونه 

شترمرغ
خراسان جنوبی

  مریم زاهد
شرکت نمونه دارای زنجیره 

یکپارچه تولید و عرضه گوشت مرغ
زنجان

  نادر فشنگچی
کارخانه تولید 

خوراک دام نمونه
آذربایجان شرقی

  محمد مهرزاد
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان سردآبی (متراکم)
آذربایجان شرقی

  حسینعلی محمد جانپور
پرورش دهنده  نمونه ماهیان 

خاویاری در مناطق ساحلی
مازندران

  رامین هاشمی طباطبایی
پرورش دهنده نمونه 

ماهی در قفس در دریا
هرمزگان

  فرشاد کوشیار
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان زینتی
قزوین

  مهرداد داریوش کریمی
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان گرم آبی
خوزستان

  رضا نظری
صیاد نمونه

 میگو
بوشهر

  اصغر عبودی
پرورش دهنده  نمونه ماهیان 

خاویاری در مناطق غیر ساحلی
فارس

  محمد مالحی
پرورش دهنده نمونه 

میگو
هرمزگان

  محمد مراد جمالی
واحد تکثیرکننده 

نمونه میگو
هرمزگان

  محمد شاهرخی
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان زینتی
مرکزی

  میر مسلم بنی هاشم ساطی سفلی
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان سردآبی(متداول)
اردبیل

محمد حسن جعفری رکاوندی
پرورش دهنده نمونه 

ماهیان گرم آبی
مازندران

  محمد شهبازی
پرورش دهنده نمونه ماهی در قفس 

در آب های داخلی (پشت سد)
چهارمحال و بختیاری

  حسین افراز
صیاد نمونه 

ماهیان صنعتی
سیستان و بلوچستان

 عبداله شادمان
صیاد نمونه ماهیان 

پرساین ساردین
هرمزگان

  نوروز قندیل کنگانی
صیاد نمونه 

ماهیان تجاری
بوشهر

  عبدالحمید عمویی
شرکت تعاونی نمونه  

خدمات صیاد ی کیلکا شمال
مازندران

  مهدی ربیعی
صیاد نمونه 

ماهیان تجاری
هرمزگان

  مظفر پیواک
شرکت تعاونی نمونه 

صیاد ی پره شمال
گیالن

  بهنام کریمی
آبخیزدار 

بیولوژیک  نمونه
کرمانشاه

  سپهر سلیمی حسین آبادی
آبخیزدار مکانیک 

نمونه
کرمانشاه

  عظیم الدین احراری
مجری نمونه پروژه مشارکت 

مردمی تثبیت شن و 
بیابان زدایی

خراسان جنوبی

  عباس مهرپرور
زراعت کار نمونه چوب 

(صنوبر شمال و شمال غرب)
گیالن

 سید اسماعیل عطایی
مرتعدار نمونه (مناطق با 

بارندگی بین۲۰۰تا۴۰۰ میلیمتر)
اردبیل

  منصور میرزایی
مجری نمونه 

حفاظت مشارکتی
کرمانشاه

  رمضانعلی مسعودی طلب
بهره بردار نمونه محصوالت 

فرعی جنگل و مرتع
خراسان رضوی

 

 سعید صابری زو
پرورش دهنده نمونه 

کرم ابریشم(نوغاندار)
خراسان رضوی

  محمد صادق معمارزاده آشتیانی
گاودار نمونه صنعتی 

(شیری)
قزوین

  سربست وطن دوست
پرواربند نمونه گوساله 

(سنتی)
کردستان

  رضا یاراحمدی
بهره بردار نمونه اصالح و احیای اراضی 

واگذاری (اراضی شیبدار و تپه ماهور)
لرستان

  غالمرضا سیف
بهره بردار نمونه تجمیع و مدیریت 

یکپارچه در اراضی واگذاری
لرستان

  نازیال تفرشی حسینی
بهره  بردار نمونه  مدیریت بهینه منابع آبی 

دراراضی واگذاری (زراعی و باغی و گلخانه)
زنجان

  قربان محمد دانش پژوه
بهره بردار نمونه اصالح و احیای اراضی 

واگذاری (اراضی شیبدار و تپه ماهور)
خراسان شمالی



  محمدرضا رمضانی
شرکت سهامی زراعی 

نمونه(خضری)
خراسان جنوبی

  رضا رضایی
شرکت نمونه تولید و 

فرآوری بذر گندم(خوشه 
سهند مراغه)

آذربایجان شرقی

  سیدمحمد حسینی
شرکت کشت و صنعت 

نمونه(جوین)
خراسان رضوی

  رحمت اله نوروزی
نظام صنفی نمونه 

کارهای کشاورزی 
(شهرستان اصفهان)

اصفهان

  سید محمد رضوی
اتحادیه نمونه تعاوني 

کشاورزي
 (شهرستان و استان)

فارس

  احسان بلوچی
شرکت تعاونی تولید 

روستایی نمونه(فوشنجان)
خراسان رضوی

  حمید ولی شاهی
شرکت تعاونی نمونه 

عشایری(شهرستان 
بردسیر)

کرمان

  مقداد گلستان
شرکت تعاونی کشاورزی 

نمونه( سوم شعبان)
کرمان

  جمشید عمارلو
شرکت تعاونی نمونه 

عشایری(ذخایر 
انقالب نیشابور)

خراسان رضوی

  داود کبودانی
شرکت تعاونی 

روستایی نمونه(اتفاق)
تهران

  مجید عسگری سیجانی
شرکت تعاونی نمونه 

منابع طبیعی و 
آبخیزداری(سیجان کوثر)

البرز

  مریم همت پور
شرکت تعاونی نمونه 

روستایی زنان( الزهراء مود)
خراسان جنوبی

  محمد سعید خاکسار
اتحادیه نمونه تعاونی تولید 

روستایی( استان همدان)
همدان

  بهرام دهقاني سامانی
اتحادیه نمونه تعاوني 

کشاورزي
 (شهرستان و استان)

چهارمحال و بختیاری

  اسفندیار سعادت دامغانی
بهره بردار نمونه 

سیستم  آبیاری 
قرقره ای و ویل موو

همدان

  حسین زارع 
بهره بردار نمونه 

سیستم آبیاری
 کم فشار

اصفهان

  محمد نبی پور
بهره بردار نمونه 

نگهداری و 
بهره برداری از قنوات

خراسان رضوی

  اصغر مهر علیان
بهره بردار نمونه 

سیستم آبیاری 
موضعی سطحی

قزوین

  نادر میر ابوالفتحی
بهره بردار نمونه 

سیستم آبیاری بارانی 
(سنترپیوت و لینیر)

زنجان

 سید حسن حسینی احمدی
بهره بردار نمونه  

تجهیز، نوسازی و 
یکپارچگی اراضی

مازندران

 احمد عزیزی
بهره بردار نمونه 

سیستم آبیاری 
موضعی تیپ

البرز

  عبدالرشید نارویی
بهره بردار نمونه 

سیستم آبیاری بارانی 
(کالسیک)

سیستان و بلوچستان

  غالمرضا کریمی
بهره بردار نمونه 

نگهداری و بهره برداری 
از قنوات

خراسان جنوبی

  قربان سعادت
بهره بردار نمونه

 سیستم آبیاری موضعی 
زیر سطحی

فارس

  قدرت اهللا عمویی
بهره بردار نمونه مشارکت 

و اجرای طرح انتقال 
آب با لوله
قزوین

  علی علی خاصی حبیب آبادی
بهره بردار نمونه مشارکت کننده 

در احداث و بهسازی سازه ها و 
تأسیسات آبیاری

اصفهان

  مهدی چوپانیان مقدم
بهره بردار نمونه مشارکت 

و اجرای ساختمان شبکه 
آبیاری و زهکشی

خراسان رضوی

  مجید محمدی
بهره بردار نمونه 

نگهداری و بهره برداری از 
طرح انتقال آب با لوله

زنجان 

  محمود باقرزاده
بهره بردار نمونه نگهداری 

و بهره برداری از سازه ها و 
تأسیسات آبیاری

آذربایجان شرقی

  عزیز قدرت پور
بهره بردار نمونه 

نگهداری وبهره برداری از 
شبکه آبیاری و زهکشی
آذربایجان شرقی

  سعید همرنگ
صادرکننده نمونه محصوالت 
باغی و زراعی غیر از خشکبار

زنجان

  سید حمید حجتی
مدیر نمونه واحد صنایع 

تبدیلی و تکمیلی (باغی)
خراسان جنوبی

  محمود رمضانی
مدیر نمونه واحد صنایع 

تبدیلی و تکمیلی (دامی)
قم

  محسن شریعتی دستجردان
مدیر نمونه واحد صنایع 

تبدیلی و تکمیلی (زراعی)
خراسان رضوی 

  محمد رضا شادمهر 
مدیر نمونه واحد صنایع 

تبدیلی و تکمیلی (لبنی)
خراسان رضوی

  کبری اصغری
تسهیلگر نمونه

 زن روستایي
آذربایجان غربی

  قدمعلی ایروانی
مؤدی نمونه

 زکات
اصفهان

  محبوبه عبداله پور
زن نمونه کارآفرین 

روستایی
جنوب کرمان

  علیرضا خاقانی
شرکت نمونه خدمات 

مشاوره ای، فنی و مهندسی
قزوین

  کاظم مسروری فر
مرکز جهاد 

کشاورزی نمونه
یزد

  الناز شادمهر
مروج مسؤول پهنه 

نمونه
زنجان 

  فاطمه ابوالعالیی
زن نمونه مشاغل 

خانگی 
آذربایجان شرقی

  شهرام شاهین فر
مجری نمونه کانون 

یادگیری
قزوین

  مجتبی خانی آبادی
مؤدی نمونه

 زکات
تهران

  حسین طالبی
بیمه گذار 

نمونه
خراسان جنوبی

  منصور تنوره
مددکار نمونه 

ترویجی
زنجان

  زهرا صفری
زن نمونه

 عشایری
کهگیلویه و بویراحمد

 محمد علی محمدنژاد
تولید کننده نمونه 

نهال جنگلی
مازندران

 غالمرضا شایقی
مرتعدار نمونه (مناطق 

با بارندگی زیر۲۰۰ 
میلیمتر) 

یزد

  محمد رستمی
خیر و حامی  نمونه منابع 

طبیعی و آبخیزداری 
ایالم

  علی داد خداوردی
مجری نمونه منابع 

جنگلی(طرح صیانت از 
جنگل های زاگرس) 

چهارمحال و بختیاری

  محمد فیروز امیری بیگوند
زراعت کار نمونه 

چوب (صنوبر خارج 
از شمال)

کرمانشاه

  عبداهللا عبداللهی
مرتعدار نمونه (مناطق با 

بارندگی باالی ۴۰۰ میلیمتر)
لرستان

  مریم رحمتی
مدیرعامل نمونه 

صندوق اعتبارات 
خرد زنان روستایی

کرمانشاه

  طوفانه فرهور
زن نمونه کارآفرین 

روستایی
گیالن

  محمد بیگ محمدی
مجری نمونه سایت های 

جامع الگویی تولیدی 
ترویجی

کرمانشاه

  عباداهللا اکبری
مرتعدار نمونه 

(مناطق با بارندگی 
بین۲۰۰تا۴۰۰ میلیمتر) 

زنجان







مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

 تأمین خاک فســفات و پتاس از اقدام های دولت تدبیر و امید برای خودکفایی کودی 

مدیرعامــل شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی گفــت: اکنــون از برنامه 
۲/۴ میلیون تــن تولیدو تدارک کــود اوره بیش از یک میلیــون و ۹۰۰ هزارتن 
آن توســط شرکت های پتروشــیمی تأمین و تدارک شده اســت که این عدد 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشــته ۳۰۰ هزارتن افزایش را نشان می دهد.

ë ۱۴۰ هزارتن ذخایر کود اوره کشور
کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
افــزود: ذخایر اســتراتژیک کاالهای اساســی بــرای حفظ 
امنیــت غذایی کشــور از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت 
بنابرایــن اکنون بیــش از ۱۵۰ هزارتن کود اوره برای ذخایر 

استراتژیک موجود است و جایی برای نگرانی نداریم.
مســتمر  به صــورت  ذخایــر  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
بروزرســانی می شــود و درصورت نیاز برای امنیت بخش 

کشاورزی به بازار تزریق خواهد شد.
ë نرخ کود اوره فقط حدود ۱۹ درصد رشد یافت

رســولی دربــاره قیمت کــود اوره در ســال جاری گفت: 
قیمــت هــر کیســه ۵۰ کیلویی کــود اوره از ابتــدای دی ماه 
و پــس از یک و نیم ســال کمی افزایش یافــت و به قیمت 
۶۵ هزارتومان به دســت کشاورزان می رسد که کمتر از ۲۰ 

درصد نسبت به سال قبل رشد را نشان می دهد.
به گفته وی، ســال گذشــته قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی 
کــود اوره ۵۵ هزارتومان بــود یعنی هر کیلوگــرم کود اوره 
نســبت به ســال قبل تنها ۲۰۰ تومن افزایش داشته است 
که نســبت به ســایر نهاده هــای کشــاورزی کمترین میزان 

رشد را داشته است.
وی اظهارداشــت: دولــت و وزارت جهــاد کشــاورزی 
برای حمایت ویژه از کشــاورزان به دنبال تأمین و تدارک 

کو  اوره تولید داخل و با قیمت مناســب است به طوری که 
اجازه ندادند کود اوره مورد نیاز بخش کشــاورزی افزایش 
قیمت چندانی مانند ســایر نهاده ها و خدمات کشاورزی 

داشته باشد.
ë  ورود دو شرکت پتروشیمی جدید به مدار تولید کود اوره

مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 
اکنون شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی کــوداوره مورد 
نیاز بخش کشاورزی را از شرکت های پتروشیمی عسلویه، 
رازی بندر امام خمینی، شیراز، خراسان و کرمانشاه تأمین 

و تدارک می کند.
وی تصریح کرد: میزان تولید کوداوره این شــرکت های 
پتروشــیمی ســاالنه بیــش از ۶ میلیون تن اســت که حدود 
دو میلیــون و ۴۰۰ هزارتن آن به شــرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی تحویل داده می شود و بیش از ۳/۶ میلیون تن از 

این محصول نیز به کشورهای هدف صادر می شود. 
رســولی افــزود: قــرار اســت تــا پایــان ســال دو شــرکت 
پتروشــیمی دیگــر همچــون پتروشــیمی اوره و آمونیــاک 
لردگان و پتروشــیمی مسجد ســلیمان نیز وارد مدار تولید 
کــود اوره شــوند. بــه گفتــه وی، شــرکت پتروشــیمی اوره و 
آمونیاک لردگان و پتروشــیمی مســجد ســلیمان فعاًل در 
حــال تولیــد آزمایشــی بــوده و امیدواریــم در فروردین ماه 

۱۴۰۰ به تولید عملیاتی برسند.

مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: 
اکنون از برنامه ابالغی سال جاری ۲/۴ میلیون تن کود اوره 
بیــش از یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن آن توســط وزارت جهاد 
کشــاورزی توزیع شــده اســت که این عدد نســبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۳۰۰ هزارتن افزایش را نشان می دهد.
 «حمید رسولی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
به مناســبت دهه مبارک فجــر افزود: طبــق برنامه وزارت 
جهــاد کشــاورزی امســال کودهــای یارانه ای ازته، فســفاته 
و پتاســه حــدود ســه میلیون تــن باید توســط این شــرکت 
تأمیــن، تدارک و توزیع شــود کــه از این میــزان دو میلیون و 
۴۰۰ هزارتن کود ازته (اوره) و ۶۰۰ هزارتن کودهای فســفاته 

و پتاسه می باشند.
کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
اظهارداشــت: این درحالی است که در ۱۰ سال اخیر برنامه 
بخش کشاورزی برای تأمین کود اوره حدود دو میلیون تن 
و درســال های اخیر این میزان بــه دو میلیون و ۲۰۰ هزارتن 
رســیده بود، اما امســال با پیگیری های انجام شــده توسط 
وزارت متبــوع این عدد به دو میلیــون و ۴۰۰ هزارتن یعنی 

۲۰۰ هزارتن افزایش نسبت به سال قبل رسیده است.
 وی تصریــح کــرد: هرچنــد کــه نیــاز بخــش کشــاورزی 
حدود ســه میلیون تن کود اوره در سال می باشد اما همین 
که نسبت به ســال های گذشــته افزایش ۲۰۰ هزارتنی پیدا 

نموده است جای خوشحالی دارد.
رسولی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک میلیون 
و ۹۰۰ هزارتــن کــود اوره توســط شــرکت های پتروشــیمی 
تحویل بخش کشاورزی شــده که این عدد نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته که یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن بود، رقم 

۳۰۰ هزارتن افزایش را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: امسال با وجود اینکه در مقطع کوتاهی 
به دلیل ســرما و بــرودت هوا گاز شــرکت های پتروشــیمی 
قطع شــد اما با پیگیری های وزیر محترم جهاد کشاورزی و 
دســتور رئیس جمهوری و معاون اول ریاســت جمهوری و 
وزیر نفت، شــرکت های پتروشیمی سریع تر گازشان وصل 
شــد و شــرکت های مذکــور بــه مــدار تولیــد رســیدند و ما از 

برنامه عقب نیستیم.
ایــن مقام مســؤول با بیــان اینکــه اوج تأمیــن و تحویل 
کــود اوره مربــوط بــه ماه هــای بهمــن و اســفند و متعاقب 
آن فروردیــن ماه برای کشــت بهاره اســت، اظهارداشــت: 
طبق توافقی که در ابتدای ســال با شرکت های پتروشیمی 
داشــتیم کــود را طــی ماه هــای آتــی طبــق برنامــه تحویل 

خواهیم گرفت و هماهنگی های الزم به عمل آمده است.
وی افزود: در بهمن ماه واسفندماه هر سال برای مصرف 
کشت بهاره مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر که به تدریج 
وارد مــدار تولید می شــوند، باید ۶۰۰ هزارتــن (یعنی هر ماه 
۳۰۰ هزارتــن) کــود اوره را تــدارک و توزیــع کنیــم تــا بتوانیم 
پاســخگوی نیاز مناطق باشــیم. رســولی گفت: بنابراین در 
۱۱ روز اول بهمن ماه توانســتیم ســهمیه ها را طبق برنامه از 

شرکت های پتروشیمی طرف قرارداد تحویل بگیریم.
ë  رشــد ۴۵ درصــدی تأمین، تــدارک و توزیع کــود اوره در

ساله اخیر   ۱۰
وی اضافــه کــرد: در بحث تأمیــن، تــدارک و توزیع کود 
اوره امسال نسبت به سال گذشته (سال ۱۳۹۸) نزدیک به 
۳۰ درصد و نســبت به میانگین ۱۰ ســاله بیش از ۴۵ درصد 

رشد داشته ایم.



ë  ۱۰۰ هزارتن طرح قرارداد کود اوره با پوشش گوگردی
مدیرعامل شــرکت خدمــات حمایتــی و مجری طرح 
خودکفایــی کودهای کشــاورزی گفــت: البتــه برنامه طرح 
قــرارداد کــود اوره بــا پوشــش گوگردی بــرای شــالیزارهای 
شمال کشور به میزان ۱۰۰ هزارتن آماده است که البته هنوز 

به امضا نرسیده است.
بــه گفتــه وی، تکنولــوژی کــود اوره بــا پوشــش گوگردی 
برای این اســت که کود اوره بالفاصله در آب حل می شــود 
اما با پوشــش گوگردی تحت عنوان کندرهایش اوره پس از 
۲۰ روز آزاد می شــود که در افزایــش تولید محصول، نقش 

به سزایی دارد.
ë  تأمین خاک فسفات و پتاس از اقدام های دولت تدبیر و

امید برای خودکفایی کودی 
حمیــد رســولی کــه عــالوه بــر مدیرعامــل شــرکت 
خدمــات حمایتــی کشــاورزی، از خــرداد مــاه ســال 
جــاری بــا حکــم دکتــر خــاوازی وزیر جهــاد کشــاورزی 
به عنــوان مجری طــرح خودکفایی کودهای کشــاورزی 
نیــز فعالیت می کنــد، درباره تأمین و تــدارک کودهای 
فســفات و پتاس مورد نیاز کشــور افزود: امسال با وجود 
شــرایط تحریــم و محدودیت هــای ارزی طبــق برنامه 
ابالغی مکلــف به تأمین مقــدار ۶۰۰ هزارتــن کودهای 

فسفاته و پتاسه می باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه معــادن اکتشــاف شــده متعددی 
درخصوص مواد اولیه مورد نیاز تولید این دو نوع کود پایه 
داریم اظهارداشــت: میزان خاک فســفات اســتحصالی 
در کشــور هم اکنــون در حــدود ۱۵۰ هزارتن اســت و طبق 

برنامه میزان کسری از محل واردات تأمین می شود.
کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
تصریح کرد: امسال برای تأمین کودهای فسفات و پتاس 
که بخش عمده آن وارداتی اســت اقدام هایی در راستای 
خودکفایی انجــام دادیم از آنجایی که مــا با کمبود خاک 
فســفات و پتــاس روبه رو هســتیم ناچاریــم بخش عمده 

نیاز این دو دسته کود را از محل واردات تأمین کنیم.
وی اظهارداشــت: معادنــی که مــا در کشــور داریم در 
حــوزه فســفات دو معــدن چادرملــو و آســفوردی اســت 
کــه حــدود ۱۵۰ هزارتــن در مجمــوع خاک فســفاتی را به 
کارخانجــات تولیدکننــدگان تحویل می دهنــد و در حوزه 
کودپتاسه تنها معدن خورو بیابانک را داریم که سال های 
ســال با کمترین ظرفیت و تقریباً بالاســتفاده مانده بود و 

اکنون برای استفاده از این ظرفیت وارد عمل شده ایم.
وی گفــت: طــی مذاکراتــی کــه بــا وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت داریــم قــرار شــد امســال ظرفیــت 
تأمیــن خاک پتــاس از معدن مذکور افزایــش پیدا کند 
به طوری که از معدن خورو بیابانک امســال ظرفیت به 
۳۰ هزارتن رســید که برای نخستین سال فعالیت عدد 

قابل توجهی است.
وی تصریــح کــرد: مــا بــا وجــود بــاال بــردن ظرفیــت 
اســتحصال ایــن معــادن، همچنــان بــا کمبــود خــاک 
فســفات روبــه رو هســتیم کــه بــرای تأمیــن ایــن مــاده 
اولیــه قراردادهایــی را منعقــد کردیــم تــا بتوانیــم ایــن 
نــوع کــود اســتراتژیک را در کشــور بــا اســتفاده از ظرفیت 
تولیدکننــدگان داخلــی تولیــد کنیــم که بر همین اســاس 

تاکنون ۱۰۰ هزارتن خاک فسفات وارد کشور شده است.
وی اضافــه کــرد: همچنیــن تمامــی تولیدکننــگان 

کودهای فســفات کشور را به شــرکت خدمات حمایتی 
دعوت کردیم و بــا همه این کارخانجات طبق ظرفیتی 
کــه داشــتند قرارداد بســتیم و خــاک وارداتــی را جهت 

تولید کود فسفاته دراختیارشان قرار داده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه ما بــه دنبال بومــی کــردن تولید 
کودهــای فســفات و پتــاس در داخــل کشــور هســتیم 
گفــت: مجموع قراردادهایی که اکنون با تولیدکنندگان 
داخلــی قــرارداد داریــم، حــدود ۲۰۰ هزارتن اســت در 
حالی که این عدد در ســال گذشــته ۲۰ هزارتن بود. لذا، 
۱۰ برابر تولید کودهای فسفاته در سال گذشته، قرارداد 

تولید کود فسفات داشته ایم. 
وی با اشــاره به اینکه دغدغــه اصلی ما کمبود خاک 
فســفات بود که توانســتیم تاکنــون ۱۰۰ هزارتــن را وارد 
کشور کنیم، افزود: قرارداد ما با فروشنده خاک فسفات 
به صــورت بلنــد مــدت و بــرای مقادیــر قابــل توجهــی 

است.
بــه گفتــه وی، آنچــه که بــرای امســال به مــرور وارد 
می شــود متناســب بــا تولیــد کــود فســفات و خــروج 
خاک هایــی کــه بــه کارخانجــات داده ایــم، خاک های 

جدید تزریق می شود. 
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون بــا حــدود ۱۴ کارخانــه 
تولیدکننــده کــود فســفات مذاکــره و قرارداد بســته ایم 
گفت: ما خاک را از بندر امام خمینی (ره) و بندرعباس 
بــه ایــن کارخانجــات تولیــد کودهــای فســفاته منتقل 

می کنیم.
ë  افتتــاح کارخانه تولید فســفات در بوشــهر با حضور

وزیر جهاد کشاورزی در ایام دهه مبارک فجر 
وی اظهارداشت: قرار است در ایام مبارک دهه فجر 
۱۳۹۹، کارخانــه تولیــد کود فســفات از محل خاک های 
فســفات وارداتی تحت عنوان شــرکت ارکان شــیمی با 
حضور وزیر محترم جهاد کشــاورزی در بوشــهر افتتاح 
شــود که از محــل قرارداد مذکــور با کمک شــرکت های 
اقمــاری آن در ســال اول، ۱۰۰ هزارتــن کود فســفات در 

استان بوشهر تولید و تحویل خواهد شد.

ë  شناسایی معدن طرود سمنان
وی افــزود: اکنــون بــرای تأمیــن خــاک پتــاس، به جــز 
معادن خور و بیابانک معدن طرود در ســمنان شناســایی 
شده است اگر این معادن با ظرفیت کامل به تولید برسند 
ما نیــازی به واردات خــاک پتاس از خارج کشــور نخواهیم 
داشــت. وی با اشاره به اینکه نیاز کشور به کود پتاسه ساالنه 
حداقــل ۴۰۰ هزارتن اســت گفت: ظرفیــت تولید معادن 
خورو بیابانک امســال به ۳۰ هزارتن رســید که ســال آینده 
(ســال ۱۴۰۰) طبــق برنامــه بایــد بــه حــدود ۱۰۰ هزارتــن 
افزایــش یابــد. ایــن مقــدار در ســال ۱۴۰۱ بــه ۲۰۰ هزارتــن 
افزایــش پیدا خواهــد نمود که بدین ترتیــب بخش اعظم 
خاک پتاس کشور از این محل تأمین شده و مابقی کسری را 

از محل معادن طرود سمنان تأمین خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در معادن طرود سمنان اکنون عملیات 
اکتشــاف در حــال انجام اســت و بــا اســتفاده از مشــاورین 
داخلی کار شناســایی در حال نهایی شدن می باشد و طبق 
مذاکــرات بــا بهــره بردار معــادن مذکــور تا ســال ۱۴۰۱ این 

معادن نیز به بهره برداری عملیاتی خواهد رسید.
وی دربــاره ارتبــاط با معــادن خاک فســفات نیز گفت: 
بــا توجه به اینکه کشــور معــادن متعــددی دارد کــه الزاماً 
بایســتی عملیاتی شــده و کار اســتخراج خاک فســفات در 
آنها آغاز شــود هم اکنون روی عملیاتی شــدن این معادن 

متمرکز شده ایم.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای تأمین خــاک پتــاس از محل 
واردات بــه دلیــل تحریم هــا بــا محدودیت هایــی روبــه رو 
هســتیم افزود: هم اکنون بخش عمده خــاک پتاس مورد 
نیاز کشور از کشــورهای بالروس، روسیه و ازبکستان تأمین 

و وارد کشور می شود.
ë طرح خودکفایی کودهای فسفات و پتاس

وی گفــت: بــه همیــن منظــور بخــش قابل توجهــی از 
کودهای فسفات و پتاس کشور وارد می شود بنابراین برای 
تولید داخلی با مشکل عمده مواد اولیه محدودیت خاک 
فســفات و پتاس و کارخانجاتی که خاک را متناســب با نیاز 
کشــور تولید کنند روبــه رو بودیــم بنابراین امســال ۵ طرح 
بزرگ خودکفایی را برای تأمین این کودها نهایی کرده ایم.

خودکفایــی  طــرح  چارچــوب  در  اظهارداشــت:  وی 
کودهــای کشــاورزی، بــا شــرکت ملــی صنایع مــس ایران 
کارخانــه  محصــول  فســفاته  کودهــای  توزیــع  قــرارداد 
۵۰۰ هزارتنی در دســت احداث، با شــرکت فسفات کارون 
قرارداد تولید ۲۰۰ هزارتن کود های فســفاته، انعقاد توافق 
بــا مجموعه خــورو بیابانک بــرای تأمیــن ۱۰۰ درصد مواد 
اولیــه مورد نیــاز کل کارخانجات تولید کود پتاس کشــور، با 
مجموعه معادن طرود ســمنان قــرارداد تولید کود کلراید 
پتاســیم با ظرفیت ۲۰۰ هزارتن و قرارداد توزیع کارخانه در 
دســت احداث تولید ســولفات آمونیــوم در بندرعباس به 

ظرفیت ۱۰۰ هزارتن را در دستور کار قرارداده ایم.
وی با بیــان اینکه معادن خورو بیابانــک در اصفهان، 
چادرملو و آسفوردی در یزد و طرود در سمنان واقع است 
گفت: در کود پتاس با توجه به معادن اکتشــافی و مطابق 
برنامه طراحی شــده انشاا... تا سه ســال آینده می توانیم 

به خودکفایی برسیم.
بــه گفتــه وی، عیــار خــاک فســفات در معــادن ایــران 
متفــاوت بوده لیکــن در معادن آســفوردی و چادرملو هم 

اکنون کنسانتره فسفات با عیار ۳۰ درصد تولید می شود.



شــهرهای جدیــد ایــران بعــد از گذشــت بیــش از 
سه دهه از شروع شکل گیری و تکمیل بخش مهمی از 
عملیات اجرایــی، با جمعیت پذیری شــتابان در یک 
مقطــع تاریخی مهم قرار دارند. بررســی آمار رســمی 
از شــرایط رو بــه رشــد تصاعــدی اســکان جمعیت در 
شــهرهای جدیــد، حاکــی از آن اســت کــه این شــهرها 
به عنــوان یــک راه حــل معقــول در پاســخگویی بــه 
مشــکالت جمعیتــی کالن شــهرها عمــل کرده انــد. 
بــر ایــن اســاس در حــال حاضــر جمعیتــی در حدود 
۱٫۲ میلیــون نفــر در شــهرهای جدید ســاکن هســتند. 
بررســی  و تعمــق در تجربــه شــهرهای جدیــد، ایــن 
نتیجه را به همراه داشــته اســت که یکی از چالش های 
راهبردی و همیشــگی پیِش روی توســعه این شهرها، 
پاســخگویی به نیاز هــای خدماتی و رفاهــی جمعیت 
ســاکن در کنار ارتباط منســجم و کارا میان این شهرها 
و شــهرهای مادر اســت. از ایــن رو، مهمتریــن اهداف 
شــرکت عمران شــهرهای جدیــد در ســال های اخیر، 

توســعه فضاهای شــهری با کیفیت درخور  و مناسب، 
ایجــاد مراکز محلــه ای و خدمــات رفاه عمومــی و نیز 
گســترش سیســتم حمل ونقــل عمومــی انبــوه بیــن 

شهرهای جدید و شهرهای مادر بوده است. 
آموزشــی،  حــوزه  در  روبنایــی  خدمــات  کمبــود 
درمانــی، مذهبــی، تجــاری و تفریحی در ســایت های 
مســکن مهــر و محرومیــت مــردم ســاکن در برخی از 
پروژه های مســکن مهر از دسترســی به خدمات اولیه، 
نیاز به احداث مراکز محالت را ضروری نموده اســت. 
از ایــن رو احــداث مراکــز محلــه در شــهرهای جدیــد 
به منظور تحرک بخشــیدن در حیات شــهری و شــکل 
دادن بــه فضــای تعامــالت اجتماعــی بــا اســتفاده از 
ســرمایه بخش خصوصی و شــکل دادن بــه فضاهای 
انتفاعــی و غیرانتفاعــی به صــورت هم زمــان در حال 
انجــام اســت. ایجــاد ایــن مراکــز محــالت و تلفیــق 
فضاهــای خدماتــی، ورزشــی، فراغتــی و فرهنگــی، 
خــروج  و  اجتماع ســازی  بــرای  مناســب  بســتری 



شــهروندان از الک منــازل مســکونی و فراخوانــدن 
آن هــا بــه محیط های بــاز و فضاهای عمومی هســتند 
که با اولویت محله های مســکن مهر انجام می پذیرد. 
در  اساســی  رویکردهــای  مهمتریــن  از  دیگــر  یکــی 
توسعه و مدیریت شــهرهای جدید، حرکت به سمت 
اجتماع محوری و توجه به زیرســاخت های اجتماعی 
بوده اســت. این امر بــا توجه بــه کاربری های خدمات 
رفــاه عمومــی تعییــن شــده در طرح هــای جامــع و 
تفصیلی و پراکنش آن ها در ســطح شــهرهای جدید و 
محالت آن پیگیری می شــود. بر این اســاس، عالوه بر 
مراکز محالت، مدارس، فضاهای ورزشی سرپوشیده 
و روبــاز، پارک ها، مســاجد و مراکز فرهنگــی به عنوان 
زیرســاخت های عمومــی - اجتماعی در ســال ۱۳۹۹ 
احــداث  توســط شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد 

شده اند و یا در دستور کار قرار دارند. 
از ایــن رو بایــد گفــت تمامــی فعالیت هــای انجام 
شده در شهرهای جدید کشــور به ویژه در سال جاری، 
در راســتای افزایش جذابیت ســکونت و دســتیابی به 
تنوع اجتماعی از طریق پاســخگویی به نیازهای طیف 
گســترده تر شــهروندان در ایــن شــهرها بوده اســت تا 
بتــوان شــهرهایی رقابت پذیر قابل زیســت، تاب آور و 
دوستدار محیط زیســت با کیفیت های باالی محیطی 
را برای شــهروندان موجود و آتی آن ها محقق کرد. بر 
این اساس مجموعه شــرکت عمران شهرهای جدید 
علی رغــم شــرایط ســخت حاکم بــر اقتصاد کشــور در 
سال  ۱۳۹۹، به همت تالش همکاران و با برنامه ریزی 
مناســب و اســتفاده از ظرفیت های قانونــی، اتفاقات 
مهمــی را رقــم زده اســت. از جمله نتایــج قابل قبول 
عملکــرد شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد در ســال 
۱۳۹۹ می تــوان بــه تحویــل و افتتــاح مســکن مهــر و 
به تبع آن سرعت بخشــی به تأمین خدمات روبنایی و 
زیربنایی جهت رفاه اجتماعی و عمومی این ســاکنان 
و ســرعت دادن بــه سیاســت ارتقــا کیفیــت زندگی در 
شــهرهای جدید اشــاره کــرد. شــایان ذکر اســت روند 
احــداث پروژه های مورد نیاز در طــی دولت دوازدهم 
ســرعت باالیــی بــه خــود گرفتــه به طوری کــه هــر ماه 
شهروندان شــاهد افتتاح و کلنگ زنی تعداد زیادی از 
خدمات مــورد نیاز خود در شــهرهای جدید هســتند. 
بر این اســاس، در این مقطع زمانی کلیات پروژه های 

قابل افتتاح و کلنگ زنی به شــرح زیر است:
۱- پروژه هــای قابــل افتتــاح:  در مجمــوع شــامل ۱۶۱ 
پــروژه به ارزش ریالــی بیش از ۸۷۰ میلیــارد تومان و 

ارزش روز ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ۱۸ شهر جدید:
 ۱۰ پروژه آموزشــی به مساحت ۱۸۰۰۰ مترمربع
 ۱۸ پروژه ورزشــی به مساحت ۴۰۰۰۰ مترمربع  

 ۷ پروژه فرهنگی به مســاحت ۷۰۰۰ مترمربع 
 ۱۵ پروژه مذهبی به مســاحت ۱۴۰۰۰ مترمربع 
 ۱۳ پروژه پارک به مســاحت ۳۱۰۰۰۰ مترمربع 
 ۱۰ پروژه تجاری به مســاحت ۲۳۰۰۰ مترمربع 

 ۴ پروژه درمانی به مســاحت ۱۱۰۰۰ مترمربع 
 ۳۵ پروژه آماده ســازی به مساحت ۴۴۹ هکتار

که اکثراً جهت تأمین خدمات ســاکنان مسکن مهر 
در شــهرهای جدیــد آمــاده افتتــاح و بــه بهره برداری 
خواهند رســید. عالوه بر آن تعــداد ۴۹ پروژه همچون 

و  آب  تصفیه خانــه  از  اعــم  زیربنایــی  شــبکه های 
فاضالب و مخازن ذخیــره آب و... آماده بهره برداری 

است.

 ۱۵۶ تعــداد  مجمــوع  در  کلنگ زنــی:  پروژه هــای   -۲
پروژه به ارزش ریالی بیش از ۴۴۶۰ میلیارد تومان:

و  چندکارکــردی  مشــارکتی  پــروژه   ۸۶ تعــداد   
مرکــز محلــه بــا بخــش خصوصــی شــامل واحدهای 
مســکونی، تجاری و خدماتــی به ظرفیــت تعداد ۹۱۰ 
واحد مســکونی، ۳۷ قطعه تجاری، ۱۳ باب مدرســه، 
۵ مرکــز فرهنگی، ۵ مســجد، ۸ پارک و فضای ســبز، ۱ 
مرکــز انتظامی و ۱ مرکز درمانی بــه ارزش ریالی بیش 

از ۲۹۱۵ میلیارد تومان.
 آماده ســازی و محوطه ســازی اراضــی واقــع در 
شــهرهای جدیــد بــه تعــداد ۱۸ پــروژه بــه مســاحت 
۳۸۷ هکتــار کــه شــاخص ترین آن عبــارت اســت از 
آماده ســازی محالت A۳-A۲ به مساحت ۱۲۰ هکتار 

و به ارزش ریالی ۳۵۶ میلیارد تومان
 پروژهــای زیربنایی و راه های دسترســی بــه تعداد ۶ 

پروژه که شاخص ترین آنها عبارتند از:
۱– جــاده شــهر جدید صدرا بــه بزرگراه شــیراز (راه 
قلعه پیــری) به طول ۱۱ کیلومتــر و به ارزش ریالی ۲۱۱ 

میلیارد تومان
۲- تصفیه خانــه شــهر جدیــد پردیــس بــه ارزش 

ریالی ۳۸۰ میلیارد تومان 
۳- ایســتگاه ماموت مترو هشتگرد به ارزش ریالی 

۵۳ میلیارد تومان

پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی شهرهای جدید به مناسبت دهه فجر سال ۱۳۹۹

ارزش ریالی (میلیون ریال)تعداد پروژهنوعردیف

۱
افتتاح

۱۵۳عمومی
۱۶۱

۷٫۳۱۵٫۴۲۳
۸٫۷۰۰٫۳۰۳

۸۱٫۳۸۴٫۸۸۱مشارکتی۲

۳
کلنگ زنی

۷۰عمومی
۱۵۶

۱۵٫۴۴۶٫۲۰۷
۴۴٫۶۰۳٫۲۲۲

۸۶۲۹٫۱۵۷٫۰۱۵مشارکتی۴

۵
جمع کل

۲۲۳عمومی
۳۱۷

۲۲٫۷۶۱٫۶۳۰
۵۳٫۳۰۳٫۵۲۵

۹۴۳۰٫۵۴۱٫۸۹۶مشارکتی۶



وضعیت کلی پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی شهرهای جدید
 به مناسبت دهه فجر سال ۱۳۹۹

ارزش ریالی (میلیون ریال)تعداد پروژهدستگاه اجرایی

۲۱۶۷,۴۰۱شرکت عمران شهر جدید اندیشه

۱۴۱,۴۰۴,۵۴۷شرکت عمران شهر جدید پرند

۱۸۸۶۸,۶۱۲شرکت عمران شهر جدید پردیس

۱۴۱,۴۰۲,۰۶۳شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

۲۷۶۶۴,۶۶۹شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

۴۹۲,۲۳۹شرکت عمران شهر جدید بهارستان

۱۴۳۲۷,۲۷۶شرکت عمران شهر جدید گلبهار

۸۲,۰۲۵,۲۸۳شرکت عمران شهر جدید صدرا

۱۱۳۰۲,۹۵۵شرکت عمران شهر جدید سهند

۷۳۴۳,۰۷۹شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

۱۵۱۲۴,۸۰۸شرکت عمران شهر جدید مجلسی

۷۱۲۱,۱۴۳شرکت عمران شهر جدید بینالود

۲۱۷۱,۲۰۰شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

۴۲۱,۵۰۰شرکت عمران شهر جدید رامشار

۴۱۱۹,۵۰۰شرکت عمران شهر جدید رامین

۵۳۷۰,۶۲۵شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر

۴۱۳۲,۴۰۴شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

۱۴۱,۰۰۰شرکت عمران شهر جدید علوی

۱۶۱۸,۷۰۰,۳۰۳مجموع

برنامه کالن پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی شهرهای جدید 
به مناسبت دهه فجر سال ۱۳۹۹

ارزش ریالی (میلیون ریال)تعداد پروژهکاربری

۱۰۳۷۷,۸۳۷آموزشی

۱۸۳۴۶,۶۹۹ورزشی

۱۵۲۶۴,۹۴۷مذهبی

۷۲۰۱,۰۲۲فرهنگی

۱۲۸۱۲,۲۳۴ + ۱ در قالب مرکز محلهپارک و فضای سبز

۳۲۲۸,۷۱۹ + ۱ در قالب مرکز محلهدرمانی

۸۹۹۶,۰۹۳ + ۲ در قالب مرکز محلهتجاری

۲۸۸,۳۹۷اداری و انتظامی

۳۷۵,۷۳۲آتش نشانی

۲۴۶۷،۴۸۰مرکز محله

آماده سازی و 
محوطه سازی

۳۵۱,۵۹۰,۱۵۹

۳۳۱,۳۴۹,۶۰۲شبکه زیربنایی

۱۱۱,۹۰۱,۳۸۳شبکه معابر

۱۶۱۸,۷۰۰,۳۰۳مجموع

ë (ع)شهر جدید بهارستان - میدان امام علیë شهر جدید  صدرا - سالن ورزشی

ë شهر جدید پردیس - مرکز آموزشی فرهیختگانë شهر جدید گلبهار - پارک انرژی



وضعیت کلی پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی شهرهای جدید به مناسبت دهه فجر سال ۱۳۹۹

ارزش ریالی (میلیون ریال)تعداد پروژهدستگاه اجرایی

۳۶,۱۳۵,۶۸۲شرکت عمران شهر جدید اندیشه

۶۱۲،۰۸۱،۱۴۷ + ۸ در قالب مرکز محلهشرکت عمران شهر جدید پرند

۱۱۱,۶۷۳,۵۱۴ + ۵۱ در قالب مرکز محلهشرکت عمران شهر جدید پردیس

۷۲،۰۳۰،۴۳۹ + ۲ در قالب مرکز محلهشرکت عمران شهر جدید هشتگرد

۷۲،۳۵۸،۲۱۸شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

۷۶۹۰,۹۵۰شرکت عمران شهر جدید بهارستان

۷۳۶۵,۷۷۱شرکت عمران شهر جدید گلبهار

۹۲,۹۲۰,۰۰۰شرکت عمران شهر جدید صدرا

۶۷۲۸,۷۶۴شرکت عمران شهر جدید سهند

۷۲۲۴,۸۰۰شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

۶۱۲۷,۸۴۹شرکت عمران شهر جدید مجلسی

۷۲۷۲,۴۰۶شرکت عمران شهر جدید بینالود

۲۲۲۰,۷۷۶شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر

۳۱۴۰,۰۰۰شرکت عمران شهر جدید رامشار

۶۱۹۰,۰۰۰شرکت عمران شهر جدید رامین

۵۳۰۹,۴۳۴شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر

۲۲۳۳,۰۰۰شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

۳۳۳۵,۰۰۰شرکت عمران شهر جدید علوی

۱۳,۵۶۵,۴۷۲شرکت عمران شهر جدید تیس

۱۵۶۴۴,۶۰۳,۲۲۲مجموع

برنامه کالن پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی شهرهای جدید
 به مناسبت دهه فجر سال ۱۳۹۹

تعداد پروژهکاربری
ارزش ریالی

 (میلیون ریال)

۱۰۱۱,۷۵۳,۱۱۸مسکونی

۷۴۶۲,۴۴۴ + ۱۳ در قالب مرکز محلهآموزشی

۵۶۳۱,۵۷۱ورزشی

۳۲۱۷,۱۵۶ + ۵ در قالب مرکز محلهمذهبی

۴۷۵۴,۴۰۷ + ۵ در قالب مرکز محلهفرهنگی

۲۰۱,۰۵۹,۳۲۴ + ۸ در قالب مرکز محلهپارک و فضای سبز

۳۱۱۷,۳۰۰ + ۱ در قالب مرکز محلهدرمانی

۷۵،۸۳۹،۸۷۳ + ۲۸ در قالب مرکز محلهتجاری

۲۶۸,۴۹۹ + ۱ در قالب مرکز محلهاداری و انتظامی

۱۲۰۰,۰۰۰آتش نشانی

۱۰۱۱,۷۷۸,۳۰۲مرکز محله

۱۵۳۳,۰۰۰قطار شهری

آماده سازی و 
محوطه سازی

۲۱۴,۵۰۰,۳۲۳

۶۴,۰۸۰,۷۷۶شبکه زیربنایی

۵۲,۶۰۷,۱۲۹شبکه معابر

۱۵۶۴۴,۶۰۳,۲۲۲مجموع

ë شهر جدید پرند - پارک مشاهیرë (ع)شهر جدید سهند - مسجد امام رضا



     مهندس فرنوش نوبخت
نایب رئیس هیأت مدیره

بهره بــرداری  شــرکت  مدیرعامــل  و   
متروی تهران و حومه

ضمن گرامیداشــت ایام اهللا دهه مبــارک فجر و تبریک 
چهل و دومین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی ایران، 
بایــد عنــوان کرد حمل و نقل درون شــهری امــروزه تنها 
یک رخداد روزمره نیســت. ناوگان حمل و نقل عمومی 
در کالنشهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و مترو 
نیــز به عنــوان شــاهرگ حمل و نقــل عمومی شــناخته 
شــده و نقــش آن در توســعه اجتماعــی و فرهنگــی نیــز 
به صــورت جــدی مــورد توجــه کارشناســان مدیریــت 
شــهری اســت. ســامانه حمــل و نقــل عمومــی درون 
شــهری کامل، منظم، گسترده و کارآمد از نیازهای مهم 
بــرای کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه تلقی 
می شــود و برخورداری از یک سیستم کارآمد اقتصادی، 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی الزمه کشــورهایی اســت 
که در میدان رقابت صنعتی و بهبود ســاختار اجتماعی 
هســتند داشتن وســیله حمل و نقل ســریع، ایمن مانند 
متــرو که امــروز مهمترین وســیله حمل و نقــل عمومی 
درشــهرهای بزرگ محسوب می شود در شهر تهران نیز 
با توجه به ترافیک و آلودگی هوا مورد توجه قرار دارد چرا 

که مترو ظرفیتی غیرقابل جایگزین را به عهده دارد. 
اهمیــت این وســیله حمل و نقــل با توجه به شــیوع 
ویروس کرونا بیش از پیش مشخص شد و از همان ابتدا 
شــرکت بهره بــرداری متروی تهران و حومه با اســتفاده 
از تجربــه ســایر کشــورها و طبــق پروتکل هــای ابالغی از 
ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی کار 
ضــد عفونــی ایســتگاه ها و قطارهــای مترو را در دســتور 
کار قــرار داد و در کنــار آن بــا تهیه کلیپ های آموزشــی، 
اطالع رســانی و انتشــار آن در شــبکه های اجتماعــی 
تالش کردیم تا عملکرد این شــرکت را اطالع رســانی و 

آموزش های الزم را از طریق پوسترها و بنرهای مختلفی 
بــا موضوع رعایت فاصلــه اجتماعی، الزام اســتفاده از 
ماســک، رعایت مســائل ایمنــی و بهداشــتی طراحی و 
در خطــوط هفتگانه متروی تهــران و حومه نصب کنیم 
تــا این حساســیت در بین شــهروندان و مســافران مترو 
ایجاد شود که حداقل اگر مجبور به بیرون آمدن از خانه 
و اســتفاده از مترو هســتند فاصله ایمنی و بهداشــتی را 
رعایــت کنند تا از انتقال ویــروس کرونا جلوگیری کنیم. 
همچنیــن کاهــش فاصلــه حرکــت قطارهــا در خطوط 
متــروی تهــران را کــه بــرای خدمات رســانی مطلوب تر 
در اولویــت کاری شــرکت قرار داشــت و بــرای کمک به 
هرچه بهتر طرح "رعایت فاصله گذاری اجتماعی"، سر 
فاصلــه حرکت قطارها در خط دو از ســه و نیم دقیقه به 
ســه دقیقه و در خط ســه از هفت دقیقه به شــش دقیقه 
کاهــش دادیم. در این روزها اگرچه با کاهش چشــمگیر 
مســافر روبه رو شــدیم اما بــرای خدمات رســانی هرچه 
بهتر به شهروندان از همه ظرفیت مترو استفاده و هیچ 
یک از قطارهایمــان را در پارکینگ ها متوقف نکردیم تا 
از ازدحــام مســافری در ایســتگاه های خطــوط هفتگانه 
جلوگیــری کنیــم. به همیــن خاطر هــر آنچــه در اختیار 
داشــتیم را برای مقابلــه با ویروس کرونا بــه کار گرفتیم 
و از مســافران خواســتیم با اســتفاده از ماســک از انتقال 
ویروس کرونا پیشــگیری کنند و برای اجرای هر چه بهتر 
طــرح "رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی" بــا مدیریت 
زمان ســفر از شــلوغی مترو کاسته شــود. تاکنون بیش از 
۹۹ در صد از مسافران مترو از ماسک استفاده می کنند. 
در حــال حاضــر متــروی تهــران و حومــه بــا بیــش از 
۲۵۰ کیلومتــر و ۱۳۰ ایســتگاه فعــال جــای خــود را در 
میان شــهروندان پایتخت پیدا کرده و در آســتانه بیست 
و دومیــن ســال بهره بــرداری از متــرو، بــا ۷ خــط فعــال 
توانســته ایم روزانه حــدود دو میلیون مســافررا جابه جا 
کنیم. اگرچه با توجه به شیوع ویروس کرونا آمار مسافری 

کاهــش یافتــه اســت امــا ایــن ظرفیــت واقعــی متروی 
پایتخت نیســت و با تکمیــل خطــوط ۶ و ۷ این ظرفیت 
افزایش می یابد. امیدواریم براســاس چشم انداز حمل 
و نقل و ترافیک شهر تهران تا سال ۱۴۰۴ به هفت میلیون 
مســافر در روز دســت پیدا کنیم. اگرچــه تحقق این مهم 
نیازمند اولویت قرار گرفتن تأمین بودجه برای ســاخت 
و تأمیــن نــاوگان اســت چــرا که مترو وســیله ای ســرآمد 
در حمــل و نقــل شــهری بــا رویکــرد "دقــت، ســالمت و 
سرعت" است. همین ایمنی بسیار باال، راحتی وآسایش 
مســافران، کاهش مصرف انرژی، سرعت مناسب آن را 
در مقایسه با سایر وســایل حمل و نقل عمومی افزایش 
داده اســت همچنیــن طبــق آمار هــا اســتفاده از متروی 
تهران و حومه به عنوان تنها وسیله حمل و نقل عمومی 
درون شــهری پاک از ابتــدای بهره برداری تا پایان ســال 
۱۳۹۸ توانســته ۷۶ میلیــارد و ۵۵۶ هــزار ریــال در هزینه 
مصرف ســوخت صرفه جویی داشــته باشــد کــه این امر 
۴۱ میلیــارد و ۴۰۳ هزار ریال در هزینه بهداشــت، درمان 
و نظافت ناشــی از آلودگی هوا تأثیر داشــته وباعث شده 
تــا در مصــرف ۵ هزارو۷۴۱ میلیــون لیتــر بنزیــن و ۵۷۰ 
میلیــون لیتر گازوئیل صرفه جویی شــود. گفتنی اســت: 
انجام ســفر های شــهری با متروی تهران و حومه باعث 
شــده تا ۱۴ هزارو ۷۰۰ هزار تــن گاز Co۲ وارد هوای تهران 
نشود، ضمن آنکه سفر های انجام شده با متروی تهران 
و حومــه در ایــن مــدت مانع از انتشــار ۲ هــزاررو ۷۰۹ تن 

گاز های PM۱۰ ،Co، NOX، So۲ و HC شده است. 
اگرچه شــرکت بهره بــرداری متروی تهــران و حومه 
بــرای افزایــش ظرفیــت نــاوگان در خطوط موجــود به 
تجهیزات و به خصوص به واگن های بیشــتری نیاز دارد 
که مســتلزم تأمین بودجه از سوی دولت محترم است، 
امیدواریم با کمک تولید کنندگان داخلی فرصتی مهیا 
شــود تــا شــرایط تأمین نیازهــای متــرو در داخل کشــور 

تأمین شود.





ë  با توجه به اینکــه پروژه آزادراه تهران- شــمال یکی از
مهمتریــن و بزرگتریــن پروژه ها در دولــت تدبیر و امید 
محســوب می شــود در حــال حاضــر ایــن پــروژه از نظر 

عملیات اجرایی در چه مرحله ای قرار دارد؟
بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی و به منظــور 
بهره بــرداری ســریع تر از آزادراه تهران - شــمال، مســیر 
آزادراه بــه چهــار منطقــه عملیاتــی ؛منطقــه یــک(۳۲ 
کیلومتر)حدفاصل تهران- دوآب شهرستانک،منطقه 
دو(۲۲ کیلومتر)حــد فاصــل دوآب شهرســتانک- پــل 
 زنگوله،منطقه سه(۴۷ کیلومتر)حد فاصل پل زنگوله - 
ســه راهی دشــت نظیرومنطقه چهــار(۲۰ کیلومتر)حد 
فاصل ســه راهی دشــت نظیر- چالوس تقسیم بندی و 

اولویت بندی شده است. 
در حال حاضرنیز، مناطق ابتدایــی و انتهایی آزادراه 
یعنــی مناطــق یک و چهــار ایــن آزادراه جمعــاً به طول 
۵۲ کیلومتر از مســیر ۱۲۱ کیلومتری در حال بهره برداری 
اســت و عملیات نگهداری و ایمن ســازی مســیر آزادراه 
به منظــور ارائــه خدمــات بهتــر بــه خودروهــای عبوری 

به طور مستمر در حال انجام می باشد. 
از طرفــی بــا توجــه بــه بهره بــرداری از منطقــه یــک 
آزادراه تهــران- شــمال در اســفندماه ۱۳۹۸، مطابــق 
برنامــه تدوین شــده و طــی بازدید ابتدای تیرمــاه ۱۳۹۹ 
از منطقه دو، مقرر شــد بــا هماهنگی دولــت و بنیاد و در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و 
بــا تمرکز منابع، احداث یک باند منطقه دو، از جنوب به 
شــمال در دو فاز، توسط پیمانکاران و مشاوران ایرانی در 

اولویــت عملیات اجرایی قرار گیرد. البته فاز اول شــامل 
تکمیل عملیات تونل البرز شرق و اتصال دهانه شمالی 
و جنوبــی آن به جاده فعلی چالوس و فــاز دوم، تکمیل 
یک باند منطقــه دو و اتصال به دهانه جنوبی تونل البرز 
شــرقی و تکمیل عملیات باقی مانده می باشد که  مقرر 
گردید انشــاء اهللا با تأمین به موقع منابع مالی مورد نیاز، 
باند اول منطقه دو آزاد راه تهران- شــمال در سال ۱۴۰۰ 

به بهره برداری برسد. 
ë  به عنــوان مســتضعفان  بنیــاد  و  دولــت  تعامــل 

اسپانسرهای این پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟
از شــهریور ماه ســال ۱۳۹۳ عزم و اراده ای جدی بین 
دولــت و بنیــاد جهــت احــداث پروژه شــکل گرفــت و با 
همدلــی و تعامل ســازنده ای که بین طرفین مشــارکت 
به وجود آمد، حل شدن مسائل و مشکالت پروژه سرعت 
خیلی خوبی گرفــت و تأمین منابع مورد نیــاز با اولویت 
تکمیل منطقه یک آزادراه و همچنین عملیات اجرایی 
منطقــه دو، در دســتور کار قــرار گرفت؛ که خوشــبختانه 
حاصــل این تالش و عزم جــدی، بهره برداری از منطقه 
یک در ســال ۹۸ بــود که در حــال حاضر جهــت احداث 
بانــد اول منطقه دو آزادراه تهران شــمال با پیگیری ها و 
حمایت های مســتمر جناب آقای مهندس فتاح، بنیاد 
مســتضعفان به تعهدات خود نســبت بــه تامین منابع 
مالی در احداث پروژه براساس برنامه زمانبندی در نظر 
گرفته شــده اقدام نموده اســت. امید است با مساعدت 
دولت محترم در انجام تعهدات خود به عنوان شــریک 
پروژه،بهره بــرداری از منطقه دو آزاد راه تهران -شــمال 

در کوتاهتریــن زمــان ممکــن صــورت پذیرفتــه و مــورد 
استفاده مردم شریف ایران قرار خواهد گرفت.

ë  نقش دولت در پیشــبرد عملیات ساخت این آزادراه
چه بوده؟

نقش هریک از طرفین مشارکت در قرارداد منعقده 
فــی مابین مشــخص می باشــد. بر ایــن اســاس، تأمین 
۵۰درصــد منابــع مالــی مــورد نیــاز، تصویب نقشــه ها، 
تأیید قراردادها، تأیید کارکردها و رفع معارضین مســیر 
بــر عهده وزارت راه و شهرســازی به نمایندگــی از دولت 
می باشد. قطعاً پیشبرد و روند مطلوب درخصوص اجرا 
و بهره برداری از آزادراه به جز تعامل و همکاری طرفین 

مشارکت امکان پذیر نخواهد بود.
ë  بــرآورد هزینــه ســاخت ایــن آزادراه در ابتــدا چقــدر

تخمین زده شده بود و تاکنون چه میزان از آن اختصاص 
یافته است؟

در حال حاضر فاقد مفهوم و موضوعیت می باشــد. 
بدیهی اســت با توجه به برآورد احجام عملیات اجرایی 
هــر قطعــه از آزادراه، بــرآورد مالی جهــت تأمین منابع 

مورد نیاز در هر مرحله تدقیق و نهایی می گردد.
البتــه باید گفت هزینه ســاخت ایــن پروژه بــا برآورد 
اولیــه بــا توجه به شــرایط اقتصــادی همخوانی نــدارد و 

بودجه باالتری را باید به آن اختصاص داد. 
ë  پیش بینی شــما برای این اختالف بودجه چیســت و

چه راهکاری برای تأمین کســری آن در نظر گرفته شــده 
است؟

همانطور که بیان شد زمان زیادی از طراحی و برآورد 

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت آزادراه تهران شمال در گفت و گو با "ایران"خبرداد: 

 شــهریور ماه ۱۳۹۳ بود که عزم و اراده ای جدی بین دولت و 
بنیــاد مســتضعفان جهــت احــداث پــروژه شــکل گرفت. 
پروژه ای که عالوه بر اینکه برای اجرای آن مطالعات و اجرای 
طرح های زیســت محیطــی و آبخیز داری متعــددی صورت 

پذیرفته، قراراســت ســه اســتان تهران، البرز و مازندران را نیزبه هــم نزدیک کند 
درخصوص این پروژه عریض و طویل " با ســعید شاهسواری، مدیر عامل و عضو 
هیأت مدیــره شــرکت آزاد راه تهــران – شــمال" بــه گفــت و گــو نشســته ایم کــه 

می خوانید: 



اولیــه هزینه های پــروژه می گذرد ؛ طی این مدت شــاهد 
افزایش قیمت ها و همچنین بروز شــدن اســتانداردها، 
طراحی هــا و فن آوری هــا بوده ایــم ؛ لــذا بــرآورد جدیــد 
متأثر از عوامــل مذکور و زمان اجــرا و پیش بینی تعدیل 
قیمت ها برای آینده می باشــد ؛ در هر صورت، با تعامل 
سازنده ای که از شهریور ماه سال ۱۳۹۳ فی مابین دولت 
و بنیاد مستضعفان صورت پذیرفت، روش های متنوع 
تأمین مالی شامل: منابع نقد، اوراق مشارکت، واگذاری 
ملــک، تهاتــر، تســهیالت بانکــی و... بــه کار گرفته شــده 

است.
ë منطقه دو این آزادراه کی به بهره برداری می رسد؟

همانطــور که توضیح داده شــد درصــورت تأمین به 
موقــع منابع مالی مورد نیــاز، تالش این اســت باند اول 
منطقــه دو آزاد راه تهــران- شــمال در نیمــه اول ســال 
۱۴۰۰ بــه بهره بــرداری برســد ؛ در حال حاضــر عملیات 
اجرایی آن به صورت سه شیفت و شبانه روزی با حداقل 
۲۰۰۰ نفــر نیروی انســانی به صــورت مســتقیم در پروژه 
و حدود ۹۵۰ دســتگاه ماشــین آالت ســنگین موجود در 
پــروژه، توســط ده ها شــرکت از پیمانــکاران، مشــاوران و 
تأمین کننــدگان توانمنــد ایرانــی، به صورت فشــرده در 

حال انجام است. 
ë  با بهره بــرداری از منطقه دوم این آزادراه به چه میزان

مشــکالت ترافیک جاده ای مسیر آزادراه تهران – شمال 
رفع خواهد شد؟

طراحی مســیر آزادراه متأثر از منطقــه اجرای طرح، 
مالحظــات فنــی، پیش بینــی میــزان ترافیــک، ســطح 
سرویس مورد نظر، هزینه های اجرا و... صورت پذیرفته 
اســت، بنابرایــن درصــورت افزایــش ترافیــک نســبت 
بــه پیش بینــی انجــام شــده، ســطح ســرویس کاهــش 
می یابد ؛ مثال میانگین ســرعت مســیر از ۸۰ کیلومتر در 
ســاعت پیش بینی شــده به ۶۰ کیلومتر کاهش می یابد. 
همانطور که شــاهد هســتیم بهره برداری از مناطق یک 
و چهار، تأثیر زیادی در افزایش ســفرها، کاهش ترافیک 
و کاهش زمان ســفر داشــته اســت، امــا با توجه بــه اینکه 
بهره بــرداری از آزادراه به صــورت فــاز بنــدی صــورت 
می گیرد لذا طبیعی اســت که در محله ای ورود از آزادراه 
به جاده موجود، تراکم خودروها را شــاهد باشــیم ؛ برای 
کاهش تبعات این موضوع، دو راهکار در زمان ساخت و 
بهره برداری آزادراه مورد نظر واقع شــده است. در زمان 
ســاخت، با احداث راه دسترســی حدود ۱٫۷ کیلومتری، 
تالش شــده تا حــدودی مشــکالت پس زدگــی ترافیک 
در محــل ورود بــه جــاده موجود کاهش یابــد. همچنین 
در دوران بهره بــرداری، در زمان هــای پیــک ترافیــک، با 
تحلیــل و مدیریت خودروهای عبــوری در چند کیلومتر 
قبل از ورود به تونل های بلند، تالش می شــود از ازدحام 
و توقــف خودروها داخل تونلهای بلند جلوگیری شــود، 
ضمــن اینکه تأسیســات و تجهیــزات الکتــرو مکانیکال 

خاصی برای این تونل ها پیش بینی و اجرا می شود. 
ë  گفته می شــود بخش اعظمی از منطقــه دو به صورت

اســت  شــده  طراحــی  خاورمیانــه  تونــل  بزرگتریــن 
درخصــوص آن و اینکــه چنــد کیلومتــر از ایــن قطعــه 

به صورت تونل پیش بینی شده است توضیح دهید؟
تقریباً ۷۰دصد مسیر ۲۲ کیلومتری منطقه دو آزادراه 
از داخــل تونل عبور می کند و تعداد تونل ها در باند رفت 

و برگشت ۵۹ رشته تونل و به طول ۳۷٫۵ کیلومتر است. 
طوالنی تریــن تونل هــای ایــن منطقــه، تونل هــای بلند 
ســه قلــوی البــرز، هر یک بــه طــول ۶٫۴ کیلومتر اســت. ؛ 
مسیرهای رفت و برگشــت مجموعه تونلی البرز توسط 
۳۱ رشته تونل ارتباطی نفررو و ماشین رو جمعاً به طول 

۱٫۵ کیلومتر به یکدیگر متصل می شوند. 
در آزادراه تهــران شــمال نیزآخریــن آیین نامه هــا و 
بخش نامه هــای ایمنــی در طراحــی ســازه های مســیر 
و تأسیســات الکترومکانیــکال، بــا توجــه بــه پیش بینی 
ترافیک عبوری، در نظر گرفته شــده است. ضمن اینکه 
تالش شــده از دانش فنــی و تکنولوژی روز آمد اســتفاده 
شود. چرا که بخشی از این تجهیزات و تأسیسات از وقوع 
حوادث پیشــگیری کرده و تعداد آنها را کاهش می دهد؛ 
و برخــی دیگر بــا تشــخیص ســریع، انتقــال اطالعات و 
اقدام به موقع، تبعات حادثه را کاهش می دهد.با توجه 
بــه اینکه در داخل تونل هــا، آالینده های متفاوتی وجود 
دارد مانند مونو ُاکسید کربن، دوده، ُاکسیدهای اَُزت و ریز 
گرد های ناشی از تردد خودرو ها و ُفرماالئید های بنزین، 
که درصد غیر مجاز هر یک از آنها، می تواند فضای تونل 
را برای تنفس نامناســب کنــد. بنابراین بــرای مدیریت 
آالینــده هــا، ابتدا بایــد میــزان وجــود ایــن آالینده ها در 
داخــل تونــل اندازه گیــری شــود. به منظور انــدازه گیری 
ایــن پارامتــر هــا، تعدادی سنســور جهــت انــدازه گیری 
آالینده هــا در طــول تونل نصب شــده اســت تــا غلظت 
آالینده ها را به دست آورد و به طور دائم، اتاق کنترل را از 
میزان آالینده های داخل تونل مطلع کند. براساس این 
اطالعات، مرکز کنترل تونل می تواند مقداری هوای تازه 
بــه داخل تونل تزریــق کند تا آالینده رقیق شــده و به حد 

مجاز برسد. 
از طرفی سنســور دیگــری که بایــد در داخــل تونل ها 
نصب شــود، باد ســنج ها یا ســامانه تشــخیص سرعت 
جریــان هــوا در داخل تونل اســت. جریان هــوا هر چقدر 
بیشــتر باشــد، هوای تــازه بیشــتری وارد تونل می شــود و 
هــوای آلوده بیشــتری از آن خارج می شــود. بنابــر این با 

روشــن کردن و یا افزایش ســرعت جت فن ها، ســرعت 
جریان هــوا افزایش داده می شــود و با افزایش ســرعت 
جریــان هوا می تــوان میــزان آالینده های هــوا را در تونل 

کاهش داد.
در تونــل البــرز به طــول ۶۴۰۰ متــر در حالــت عادی، 
هــوای تــازه از یــک دهانــه وارد و هــوای آلــوده از دهانــه 
دیگــر خــارج می شــود، و در حالــت اضطــراری و آتــش 
ســوزی، برای اولین بار در ایران، به صورت نیمه عرضی 
تهویــه می شــود. یعنی بــا احــداث ســقف دوم و نصب 
دریچه هایــی در آن، دود و گاز هــای داغ ناشــی از آتــش 
ســوزی از ســقف تونل خارج شــده و مانع از بروز مشــکل 
بــرای اســتفاده کنندگان از تونل می شــود. بدین منظور، 
از فن های اکســیال و ساختمان تهویه در دهانه ها و جت 
فن هــا در دو تونــل برای حالــت عادی بهره گرفته شــده 
اســت. همچنین بین تونل هــا، راه های ارتباطــی نفر رو 
و ماشــین رو در نظر گرفته شــد که در مواقع آتش سوزی 
و اضطــراری، اســتفاده کنندگان از این راهرو هــا به تونل 
سرویس هدایت می شــوند تا از منطقه خطر دور شوند. 
برای جلوگیری از ورود دود در زمان آتش سوزی به تونل 
دیگر و تونل ســرویس، جت فن ها در این راهرو ها و تونل 
ســرویس نصب شده تا با ایجاد فشار مثبت مانع از ورود 
دود به تونل دیگر شــوند با توجه به اینکه میزان ترافیک 
در روزهــا و ســاعت های مختلــف شــبانه روز متفــاوت 
اســت و آالینده هــا نیــز تابعــی از ترافیــک هســتند الزم 
اســت سیســتم کنترلی برای تهویه در نظر گرفته شود تا 
درصورت لزوم تعدادی جت فن و یا اکسیال فن در مدار 

قرار گیرد و یا از مدار خارج شود.
ë  در حــال حاضــر برای پیشــبرد عملیات ســاخت این

بزرگراه با چه چالش هایی روبه رو هستید؟
مشــکالت و چالش های زیــادی پیــش روی متولیان 
پروژه وجود دارد که از جملــه آن ها می توان به موارد زیر 
اشاره نمود.با عنایت به اینکه بخش های زیادی از مسیر 
در مناطق حفاظت شده قرار دارد و باید هماهنگی های 
الزم بــا عوامــل مربوطه در ســازمان های ذیربــط انجام 
شــود، لــذا یکــی از چالش ها، اخــد تأییدیه هــای محیط 
زیســت و منابــع طبیعی درخصــوص طرح تهیه شــده 

جهت عبور از منطقه کوهستانی البرزمی باشد.
چالــش دیگر، معارضیــن پــروژه و همچنین تملک 
اراضی که در محور و حریم آزادراه قرار می گرفتند و الزم 
اســت کارهای آزادسازی و تملک آنها انجام شود که این 
امــر مســتلزم زمان زیــاد و تأمیــن منابع مالــی مربوطه 
می باشــد. چالشهای دیگری هم وجود دارند اما در حال 
حاضــر، مهمتریــن چالش پیــش روی پــروژه، تأمین به 

موقع منابع مالی می باشد. 
ë  به طور کلی سیاســت و رویکرد متولیان ساخت این

آزادراه چه بوده توضیح دهید؟
بــا هــدف بهینه ســازی زمــان، هزینــه و کیفیــت در 
 احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه تهران- شمال،
 به کارگیــری روش های متنوع تأمین منابع مالی، تمرکز 
منابــع، اســتفاده حداکثــری از تــوان فنــی، مهندســی و 
اجرایی داخل کشور، بهره گیری از دانش فنی و تکنولوژی 
روزآمــد و تمایــز در بهره بــرداری، رویکردهــای اصلــی 

متولیان پروژه است. 



ë مأموریت
شــرکت آزادراه تهــران شــمال با اتکا بــر مدیریت و نیروی انســانی متعهــد، متخصص و 
کارآمد، اســتفاده از منابع مالی داخلی و خارجی، بهره گیری از فن آوری های روز  و  هم راســتا 
با سیاســت های اقتصاد مقاومتی، نســبت به احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه تهران 

شمال مبتنی بر قرارداد مشارکت اقدام می نماید.

ë چشم انداز
پیشگام درزمینه مشارکت در پروژه های آزادراهی کشور 

ë آزادراه تهران شمال
پــس از پیــروزى انقالب اســالمی، مطالعــات مســیر آزادراه از ســوى وزارت راه و ترابرى به 
مســابقه گذاشته شــده و بهترین طرح توســط هیأتی متشــکل از وزارت راه و ترابرى و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزى نهاد ریاست جمهوری کشور انتخاب شد. 
همچنین در طرح کالبدى منطقه گیالن و مازندران و مجموعه راهبردها و سیاست ها که در 
سال ۱۳۷۳ به تصویب شوراى عالی معمارى و شهرسازى رسیده، بر ساخت یک راه ارتباطی 

سریع میان تهران و غرب مازندران تأکید شده است. 
پروژه آزادراه تهران شــمال به منظور تأمین ارتباط مطمئن و ســریع بین مناطق شمالی و 
مرکزی کشور و سهولت ارتباط با کشورهای همسایه شمالی اجرا می شود و این آزادراه بخشی از 
آزادراه سراسری شمال به جنوب است که کوتاهترین مسیر ارتباطی دریای خزر با خلیج فارس 

بوده و در ترانزیت منطقه عمده ترین نقش را بر عهده خواهد داشت.

ë  معرفی کلی آزادراه تهران شمال
مسیر ۱۲۱ کیلومتری آزادراه از تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان 
شروع و در امتداد دره کن پس از عبور از حاشیه روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی 
توچــال عبور کرده و ســپس توســط تونل بلند تالون به طــول ۴۸۷۰ متر این رشــته کوه را قطع 

نموده و در دامنه های شمالی آن در منطقه دو آب شهرستانک قرار می گیرد.
از آن پس، مســیر به موازات جــاده قدیم کرج–چالوس امتداد می یابد و در دره ســرهنگ 
وارد تونل البرز بطول ۶۴۰۰ متر شده و در پل زنگوله خارج می شود، سپس با عبور از ارتفاعات 
البرز به موازات جاده موجود کرج چالوس تا شهر چالوس ادامه یافته و در نهایت با یک تقاطع 
غیر همسطح به کمربندی چالوس–تنکابن متصل می گردد. این آزادراه در سه استان تهران، 
البرز و مازندران قرار گرفته و برای اجرای آن مطالعات و اجرای طرح های زیســت محیطی و 

آب خیز داری متعددی صورت پذیرفته است. 
عملیات اجرایی آزادراه به چهار منطقه تقســیم شــده اســت. منطقه یک(۳۲ کیلومتر)
حدفاصل تهران دوآب شهرستانک، منطقه دو(۲۲ کیلومتر)حد فاصل دوآب شهرستانک 
پــل زنگوله، منطقه ســه(۴۷ کیلومتر)حد فاصل پل زنگوله  ســه راهی دشــت نظیر، منطقه 

چهار(۲۰ کیلومتر)حد فاصل سه راهی دشت نظیر چالوس(در حال بهره برداری)

 شرکت احداث و بهره برداری آزاد راه تهران شمال در آبان ماه سال ۱۳۷۵ به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی شرکت، احداث، بهره برداری و 
نگهداری آزادراه تهران شمال به استناد مصوبه هیأت محترم وزیران و قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری و تأمین مالی از طریق 

مشارکت وزارت راه و ترابری با سایر منابع پولی و مالی می باشد.



ë  احجام عملیاتی مهم 
   ۱۰۴ کیلومتر تونل (رفت و برگشت)

   ۳۹ میلیون مکعب عملیات خاکی و ترانشه برداری
   ۱۴کیلومتر پل (رفت و برگشت)

مزایای آزادراه تهران شمال
   کوتاه شدن مسیر نسبت به جاده موجود 

   کاهش زمان سفر 
   ایجاد راه ارتباطی سریع و ایمن برای چهار فصل سال

   افزایش ظرفیت عبور نسبت به مسیر فعلی
   صرفه جویی در مصرف سوخت

   کاهش آلودگی هوا ناشی از بهبود وضعیت ترافیک 
   کاهش استهالک خودروها

   توسعه صنعت توریسم و صنایع کشاورزی و تبدیلی 
   اشتغال زایی

 
ë مسیر

حدفاصل تهران-دوآب شهرســتانک به طول تقریبی ۳۲ کیلومترمی باشد. که دارای دو 
خط رفت و برگشــت و در قســمت های فراز   یک خط کندرو   به مسیر اضافه می گردد. حد اکثر 
شــیب طولی مسیر ۶ درصد و حداقل شعاع قوس ها ۴۵۰ متر می باشد. این منطقه از تقاطع 
بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن، سولقان و امام زاده عقیل و 

تونل تالون و دره النیز به سه راهی شهرستانک می رسد. 
این منطقه که طول آن تقریباً ۳۲ کیلومتر بوده باعث می شــود قســمتی از راه فعلی که از 
طریق کرج میگذرد، حذف شــده و مسیر فعلی حدود ۶۰ کیلومتر کوتاهتر  شود. بهره برداری 
از این منطقه صرفه جویی قابل توجهی در مصرف ســوخت، استهالک و زمان مسافران را به 

دنبال خواهد داشت.
ë احجام عملیاتی مهم منطقه یک

    ۴۰ رشته تونل به طول ۳۲ کیلومتر (در باند رفت و برگشت)
   ۲۵ دستگاه پل به طول ۳/۱ کیلومتر (در باند رفت و برگشت)

   ۱۲ میلیون مترمکعب عملیات خاکی و ترانشه برداری
ویژگی های خاص منطقه یک

   عبور ۴۲٪ مسیر (معادل ۱۳٫۵کیلومتر) از داخل تونل 
   ۲۰ کیلومتر دیوار حائل در باند رفت و برگشت در انواع وزنی، مسلح، پایل شیت و خاک مسلح 

   تأسیسات الکترومکانیکال خاص و هوشمند سازی مسیر
   طراحی و اجرای ایمن سازی و معماری مسیر

ë تونل های بلند تالون
مجموعــه تونلی تالون متشــکل از ۳۲ رشــته تونــل اصلی، ســرویس و ارتباطی اســت. این 
مجموعه تونلی، به جز دو تونل اصلی که برای رفت و برگشت هر یک به طول ۴۸۷۰ متر (بیش 
از دو    و   نیم برابر تونل کندوان در جاده فعلی کرج  چالوس) ســاخته شــده، تونل ســومی هم در 
فاصله بین دو تونل رفت و برگشت به عنوان تونل سرویس دارد که در مراحل ساخت، به عنوان 
تونل اکتشــافی برای حفاری دو تونل اصلی مورد اســتفاده قرار می گرفت و بعد از بهره برداری، 
از آن برای ســرویس دهی در مواقع اضطراری اســتفاده خواهد شــد.هریک از مسیرهای رفت و 
برگشت تونل تالون با ۹ مسیر ویژه به عنوان دستک ماشین رو   به یکدیگر متصل می شوند؛ عالوه 
براین با ۲۰ دســتک نفر  رو   به تونل ســرویس متصل می شوند که در مواقع ضروری برای تخلیه 
تونل های اصلی    از آنها اســتفاده می شــود.از دیگر ویژگی های منحصر به فرد تونل های تالون، 
سیســتم تهویه نیمه عرضی از طریق ســقف دوم این تونل هاســت. ســقف دوم تونل تالون به 
طول ۱۰ کیلومتر مجهز به دریچه های اتوماتیک و جت فن های قدرتمندی جهت تخلیه هوای 
تونل های اصلی اســت. دریچه های این ســقف در زمان الزم مثل مواقع آتش سوزی، باز شده و 
ضمن تخلیه دود، با مدیریت فشارهوا، از گسترش آتش سوزی وپخش هوای آلوده در کل تونل 
جلوگیری می کننــد. این منطقه در حال بهره بــرداری بوده و عملیات نگهداری و ایمن ســازی 
مســیر آزادراه جهــت ارائه خدمات بهتــر به خودروهای عبــوری به طور مســتمر در حال انجام 

می باشد. 

ë کلیات منطقه دو
منطقــه دو  آزادراه تهران شــمال به طول ۲۲ کیلومتــر، دارای دو خط رفت و برگشــت و  در 
قســمت های فراز یک خط کندرو  به مســیر اضافه می گردد. حداکثر شیب طولی مسیر ۶٪ و 
حداقل شعاع قوسها ۴۵۰ متر می باشد. از انتهای منطقه یک آزادراه در سه راهی شهرستانک 
شــروع و در محدوده پل زنگوله وارد جاده چالوس می شود که احداث این منطقه، ۵ کیلومتر 

دیگر از جاده موجود کرج چالوس را کوتاه می کند. 

ë تونل های بلند البرز
بلندتریــن تونل هــای این منطقه تونل های البــرز هر یک به طول ۶۴۰۰ متر اســت که 
به صــورت دوقلو   و   همراه با یک رشــته تونل اکتشــافی می باشــد. با توجــه به ویژگی های 
خاص ســاختار   زمین شناســی رشــته کوه البرز ضرورت داشــت حفاری تونل اکتشافی با 
دقت و شناسایی کافی انجام گیرد، لذا   از ماشین حفار تمام مقطع TBM استفاده به عمل 
آمد. مسیرهای رفت و برگشت مجموعه تونلی البرز توسط ۳۱ رشته تونل ارتباطی نفررو     

و      ماشین رو   به یکدیگر متصل می شوند

ë ویژگی های خاص منطقه دو
   عبور ۷۰٪ مســیر از داخل تونل تعداد تونل ها در باند رفت و برگشــت ۵۹ رشــته به طول 

۳۷٫۵ کیلومتر
   تعداد پل های بزرگ در باند رفت و برگشت ۲۹ دستگاه به طول ۳٫۳ کیلومتر

   حجم عملیات خاکی معادل ۳ میلیون متر مکعب
   طوالنی ترین تو نل ها: تونل های سه قلوی البرز هر یک به طول ۶٫۴کیلومتر به همراه 

جمعاً ۱٫۵ کیلومتر تونل ارتباطی نفررو    و ماشین رو 
   طوالنی ترین پل: ۳۳۰ متر طول

ë فازبندی اجرا، تکمیل و بهره برداری از منطقه دو 
بر اســاس توافقــات صورت گرفتــه، با تمرکــز منابع، احداث یــک باند منطقه دو  توســط 

پیمانکاران و مشاورین ایرانی، در اولویت اجرا قرار گرفت.
   فاز یک (سال ۱۴۰۰) : تکمیل و بهره برداری از باند اول شامل: 

۱) تکمیل تونل البرز شرقی و اتصال آن به جاده چالوس 
۲) تکمیل باند غربی 

۳) انجــام حفاری تاپ تونل البرز غربی (با توجه به ضرورت حفاری قبل از بهره برداری از 
تونل البرز شرقی) 

۴) انجام ۱۵درصد باند شرقی (به جهت رعایت پیش نیازهای فنی)
   فاز دو (سال ۱۴۰۲) : تکمیل و بهره برداری از باند دوم شامل: 

۵) تکمیل تونل البرز غربی 
۶) تکمیل باند شرقی

ë مشاوران و پیمانکاران مشغول در منطقه دو 
در حــال حاضر در این منطقه ۸ مشــاور و ۶ پیمانکار توانمند ایرانــی در ۱۰۰ جبهه کاری، با 

۲۰۰۰ نیروی انسانی و ۱۰۸۰ دستگاه ماشین آالت مشغول فعالیت می باشند. 

ë احجام عملیاتی منطقه دو 

حجم کلواحدتعدادجبهه کاریباند

کل منطقه دو

۳۷,۴۵۵مترطول۵۹حفاری تونل و الینینگ

۳,۳۷۹مترطول۲۹پل

۳,۸۸۷مترطول۱۱۱گالری

۲۸۱مترطول۳۷آبرو

۲,۰۲۹مترطول۲۶دیوار

۱,۴۳۹,۴۵۶مترمکعب__خاکبرداری 

۵۷۵,۱۷۱مترمکعب__خاکریزی

۱۲,۷۱۷مترطول۲سقف دوم تونل

 



ë مسیر
منطقــه ســه حــد فاصل پــل زنگوله ســه راهی دشــت نظیر بــه طــول ۴۷ کیلومتر 
می باشــد که دارای دو خط رفت و برگشــت و در قســمت های فرازیــک خط کندرو به 
مســیر اضافه می گردد حداکثر شیب طولی مســیر ۶٪ و حد اقل شعاع قوس ها ۴۵۰ 

متر می باشد.
احجام عملیاتی مهم منطقه سه

 ۹۲ رشته تونل به طول ۳۳/۵ کیلومتر
 ۳۸ دستگاه پل به طول ۶/۴  کیلومتر

 ۱۳میلیون مترمکعب عملیات خاکی

ë مسیر
منطقه چهار حد فاصل ســه راهی دشــت نظیرچالوس واقع شده و دارای دو خط 
رفت و برگشــت به طول حدود ۲۰ کیلومتر می باشــد. حداکثر شیب طولی مسیر ۴٪ و 

حداقل شعاع قوس ها ۴۵۰ متر می باشد.
احجام عملیاتی مهم منطقه چهار 

 ۴ رشته تونل به طول ۱/۳ کیلومتر (در باند رفت و برگشت)
 ۴ دستگاه پل به طول ۰/۵ کیلومتر (در باند رفت و برگشت)

 ۱۱ میلیون مترمکعب عملیات خاکی
ایــن منطقه در حــال بهره برداری بوده و عملیات نگهداری و ایمن ســازی مســیر 
آزادراه جهت ارائه خدمات بهتر   به خودروهای عبوری به طور مستمر در حال انجام 

می باشد.
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