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شگفتاریپ

ابالغ آستانۀ دولتدر سوي از ایران اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه سوم برنامه
عمده گرایش رغم به و خصوصیمحترم سوي به برنامه این در که سالماي رقابت بازار یک ایجاد و سازي

بخش پروبین اجراي در غیردولتی میهژهاي دیده ملی دیرینههاي از یکی موانعشود، حقیقیترین توسعۀ
پروزیرساخت از بسیاري اجراي شدن رها یا خلل کندي، و کشور در عمرانی درهژهاي ویژه به عمرانی هاي

طرح این اجراي براي دولتی فنی و مالی منابع انحصار حاضر، بحرانی اقتصادي فقدانشرایط و سویی از ها
همین توزیع جامع مدیریت در جانبه همه و صحیح نگرش استیک دیگر سوي از .منابع

در است، کشور هر کاري و مالی طبیعی، منابع دقیق شناخت بر مبتنی و ملی امري امروز، جهان در توسعه
سرمایه و تولید اجتماعی نیروهاي ایران، گذشتۀ قرن دو حداقل اقتصادي شرایط در که خصوصیحالی هاي

س اعظم بخش یکپارچگی و الزم امنیت فقدان دلیل دربه بیش و کم دولت، سیطرة تحت مالی رمایه
نکرده ایفا نقشی کشور واقعی . اندتوسعۀ

دستگاه سنتی قوانین دیگر، سوي طرحاز اجراي مختلف مراحل در دولتی جامعهاي عدم با عمرانی هاي
تنها نه معموالً پروژه هر وضعیت و زمان هر شرایط با خود تطبیق عدم و انعطاف عدم ثمرينگري، هیچ

طرح این کیفیت بهبود وقفهدر سبب بیشتر بلکه ندارند، بیها حس ایجاد کار، طول در متعدد اعتماديهاي
بی دستگاهو در بهرهامنیتی نهایتاً و اجرایی طرحهاي از غیراقتصادي میبرداري . شوندها

برنامه و مدیریت مراحل آخرین تا دولت مستقیم پدخالت آموزشروژهریزي فقدان عمرانی، هايهاي
مدیریت تغییر سرمایه، و کار مشارکت زمینۀ در موثر اجتماعی و دستگاهکاربردي در متورمها دولتی، هاي

طرح تغییر دولت، کارکنان در کافی انگیزه نبودن و کار نیروي درنظربودن فیزیکی برنامۀ به نسبت ها
زم طول در آنها براي شده پروژهگرفته احداث هزینۀ شدن غیراقتصادي مدیریتان، فقدان دلیل به ها

بی کالم، یک در و اجرا مراحل شدن طوالنی و همهصحیح شراکت اجازة در ملت آحاد به نظام اعتمادي
برنامه در سرمایهجانبه بهرهریزي، و پروژهگذاري از عمرانیبرداري صنعتی(هاي آزاد مناطق در حتی / که

میت را خود نیز اقتصادي ویژه مناطق و در)نمایاندجاري توسعه زیرساختی و واقعی تحقق موانع دیگر از ،
است سرزمین . این
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برنامه جدي تحقق منظور به که است آن پروژهواقعیت بهینۀ و کامل انجام توسعه، باهاي عمرانی هاي
نهایتاًبرنامه و صحیح اجراي و مالی مدیریت آزادریزي، و طبیعی بستري آمدن راهبري(فراهم تحت از) اما

تشکل تمامی مشارکت با خصوصی بخش در سرمایه و ذینفعکار صنفی از- هاي بسیاري تجربۀ همچون
طرحمی-کشورها اجراي براي غیردولتی فنی و مالی منابع هدایت اندیشۀ در تدریج به هايبایست

گ پیمودن با جز که بود نمیامعمرانی میسر زیر :گرددهاي

سرمایه- 1 توان و کشور موجود اقتصادي توان طرحبررسی اجراي در غیردولتی و دولتی هايگذاري
عمرانی

پروژه- 2 منطقهبررسی بخشی، عمرانی اقدامهاي دست در ملی و تمام(اي بخش) نیمه ودر دولتی هاي
غیردولتی

منطقه- 3 نظام کشتدوین پتانسیلبندي و امکانات به توجه با پایدار توسعۀ براي حالور در منطقه هر هاي
آینده و

اولویت- 4 مقررات و ضوابط پروژهتدوین وابستگیبندي و مناطق تفکیک به ملی سطح در زیرساختی هاي
هاپروژه

به- 5 توجه با کشور مناطق در مالی منابع بهینۀ توزیع و اقتصادسنجی طرح پروژهتدوین برنامهاهمیت و ها
پایدار توسعه ریزي

سرمایه- 6 امر تسهیل منظور به کشور اقتصادي مقررات و قوانین بازنگري و بخشبررسی سوي از گذاري
غیردولتی هاي

طرح- 7 اجراي براي تلفیقی و صنعتی تجاري، مالی، توانمند خصوصی موسسات ایجاد طرح هايتدوین
عمرانی

ط- 8 طرحتدوین واگذاري در کیفی کنترل و راهبري مدیریت مالی، پشتیبانی بخشرح به عمرانی هاي
دولت سوي از خصوصی

احداث- 9 سازي ارزان و ساختمان عمر لحاظ به مصالح ساخت صنعت استانداردسازي موسسات ایجاد
عمرانیطرح هاي

بر-10 انضمام به فوق موارد تلفیقی چهارچوب تدوین و ونامهاستنتاج حقوقی مدیریتی، تشکیالتی، ریزي
کارشناسی

دقیق شناسایی مقوله، این در گام نخستین برداشتن منظور به مشاور مهندسین برنامهاین مفاهیم ریزي،تر
امکانسرمایه نهایتاً و پایدار و کالن توسعه و باگذاري خصوصی اعتباري و مالی موسسات ایجاد سنجی

تش فعال برنامهکلمشارکت مدیریت منظور به صنعتی و تجاري صنفی، پروژههاي اجراي و طرح ریزي،
منابع بهینۀ کنندة توزیع و راهبر عنوان به دولت نقش داشتن درنظر ضمن عمرانی قطبهاي در هايمالی

پایه بررسی یک عنوان به است امید که است نموده حاضر نشریۀ تهیۀ به اقدام کشور، مقبولاقتصادي اي،
عرصه در ویژه به محترم صاحبنظران و کارشناسان مدیران، برنامهنظر عملی منابعهاي هدایت و ریزي

طرح اجراي براي دولتی غیر فنی و تفصیلیمالی مطالعات به و گیرد قرار عمرانی منجرهاي زمینه این در تر
مشاو. شود مهندسین این قدردانی مراتب است الزم پایان شفاعتدر احمد مهندس آقاي جناب از را ر

نشریه چنین تهیۀ اندیشۀ اساساً که بودجه و برنامه سازمان فنی محترم ادامهمعاونت در و دادند ارائه را اي
راهنمایی از را ما بهرهنیز خود ارزندة کنیمهاي ابراز نمودند، .  مند

شهیدي سعید
ب توسعهمدیر و تحقیق خش
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مقدمه
منطقه امري را توسعه هیلهورست، بهژوزف توسعه کردن قلمداد بخشی از همواره و شناسد می ملی و اي

می پرهیز قضیه. کندشدت پنج از قضیه چهارمین در تاکیدهیلهورست است پرداخته آن تدوین به که اي
که ورزد وض«می در اي منطقه توسعه ازفرایند تخصصی هاي فعالیت که رسد می خود اوج به عیتی

ممکن که را تر وسیع کل یک از ناشدنی جدایی جزء و یافته، درونی یکپارچگی شده، توزیع فضایی نظر
دهند تشکیل باشد، کشور یک را1» است نقش این اما ، دارد تاکید دولتی تصمیمات نقش بر هیلهورست

می کنترلی نقش یک عمده طور به دولت اقتصادي فعالیت رغم .داندعلی

سیاس پیشین نظام طلبدر تمامیت دیکتاتوري سیطره زیر سرمایه نیز و تولید اجتماعی نیروهاي ایران، ی
نبود دارا را م الز قانونی محورهاي نیز مالکیت و سرمایه مصونیت و داشتند سازي. قرار آزاد و انقالبی اقدام

انقالب مقطع در تولید اجتماعی پیشرفت22نیروهاي داري سرمایه یک ظهور به منجر وهبهمن تر
نظام فروپاشی به منجر که زد دامن را تناقضی بلکه نشد، طلبی تمامیت بند از سرمایه و تولید آزادسازي

باشد یافته آن براي را جایگزینی آنکه بدون شد، آن پیشین شکل در حتی مالکیت و سرمایه اقدام. تولید،
ایده با توام نایاانقالبی توسعه کور هاي گره تعصب، و باآلیسم روزي که ملتی و نشناخت، باز را فتگی

ماند باقی گذر مرحله در همچنان بود شده شناخته آسیا در نوین پیشاهنگانقالبات مشروطه .انقالب

لوکاچ کئورگ گفته سرپا«به همیشه براي جمهوري یک آنکه براي که است مهم مسأله این بررسی
مالک وچراي چون بی حقوق از چقدر بماند، کندباقی قربانی باید را این2.»یت متوجه را ما لوکاچ گفته

می رامسأله نظام مصالح تنها که بوده استوار محورهایی بر پیشین رژیم در ایران در مالکیت نظام که کند
ن کرده می راحفاظت ملی مصالح و. ه بود نایافته ساخت اقتصادي پیشین، رژیم زمان در ایران ملی اقتصاد

اسالمی انقالب از ساخت22پس از را اقتصاد این نتوانست تولید اجتماعی نیروهاي سازي آزاد نیز بهمن
برهاند سر. نایافتگی بازار فقدان شرایط در اجتماعی، تولید شده آزاد نیروهاي نتیجه صنعتی،در و مالی مایه

ساز و سازواره به یافتن دست براي واسطهمفري بازار به سرمایه ، شرایط این در و نیافته جدید گريوکاري
آورد .روي

ژوزف-1 سیستمیبرنامه-هیلهورست، برداشت اي منطقه ،-ریزي روتردام دانشگاه 1971نشریه
حسینیون: ترجمانم ابولقاسم سید ، صدیقی مرضیه ، شیرازیان غالمرضا سید

بودجه: ناشر و برنامه اول-سازمان 1370چاپ
گئورك-2 اقتصاد- لوکاچ، و دیالتیک رابطه در پژوهشی جوان، حکیمی- هگل مرکز- محسن 1374نشر

اندیشه گونه آن از را خواه جمهوري اندیشه میلوکاچ، میاي توانا را او نیروهاي ترین اصیل که شناسد
در را شدن ارضاء تا استسازد تخیل زاییده صرفاً متعصب فرد اندیشه که حالی در بیابد، حقیقی براي. کار

عینیت از که جهانی هیچ آلیسم نداردایده وجود باشد، شده تشکیل ذهن از مستقل .هاي

تا مشروطه انقالب از دهد، روي مالی سرمایه بازار توسعه موازات به بایست می که ایران در ملی توسعه
تاب وکنون مالی منابع ، طبیعی منابع دقیق سنجش بر متکی گاه هیچ نتیجه در و است نبوده ملی مصالح ع
استسرمایه بوده هایی سیاست تابع پیش از بیش و همواره بلکه است نشده ساماندهی کار، نیروي و اي،

است نداشته سرمایه بازار و اقتصادي وضعیت از بینانه واقع درکی هیچگاه حال. که تنهادر را جمهوري که ی
میواقع پاسداري .کندبینی

یک از تولید اجتماعی نیروهاي گذشته، قرن دو اجتماعی و تاریخی هاي گسیختگی شرایط در متاسفانه
و اجتماعی شرایط عینی تحلیل و وضعیت از واقعی شناخت به منجر توانست می که غنی فرهنگی پشتوانه

است مانده محروم شود .اقتصادي

است زا بحران کاري و ساز داراي ماهیتاً ایران، در مالی سرمایه مالی. بازار سرمایه اعظم بخش یکپارچگی
جذب سیاست تأثیر تحت دارد، قرار دولت بالمنازع سلطه در دولتی بانکهاي عظیم شبکه مجراي از که

غی بحران یک بارز تجلی که شده توامان تورمی و رکود موجب سرمایه، نمونهبخشی بحرانیر است، کهوار
ساز از نمونهناشی غیر استوکار ایران در مالی سرمایه بازار بازار. وار در که مالی، سرمایه از بخش آن

در سنتی غالب یاگرایشات و اقتصادي امنیت فقدان دلیل به و ماهیتاً دارد، تعلق خصوصی بخش به سرمایه
ع فاقد تقریباً خدمات، و توزیع بیشتربخش و است توسعه هاي قطب در جذب براي مالی سرمایه ملکرد

دارد توسعه ضد .ماهیتی

توسعه و رشد امکان کشور، اقتصادي اساس زیر عنوان به مالی، سرمایه بازار در متضادي عملکرد چنین
است کرده سلب کشور اقتصادي پیکره کل از را اقتصادي . همگون

گر نظر در با حتی آنجائیکه زیراز نقش اقتصاد توسعه، بر تأثیرگذار عوامل همۀ ریزيفتن برنامه در اساسرا
سرمایه اقتصاد وکارهاي ساز به توجه بدون است بدیهی است، دارا برنامهتوسعه امکان قابلاي، ریزي

داشت نخواهد وجود توسعه براي مالی. اتکائی سرمایه بالمنازع بازار در دولتی عظیم سرمایه چند ایران،هر
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مقدمه
منطقه امري را توسعه هیلهورست، بهژوزف توسعه کردن قلمداد بخشی از همواره و شناسد می ملی و اي

می پرهیز قضیه. کندشدت پنج از قضیه چهارمین در تاکیدهیلهورست است پرداخته آن تدوین به که اي
که ورزد وض«می در اي منطقه توسعه ازفرایند تخصصی هاي فعالیت که رسد می خود اوج به عیتی

ممکن که را تر وسیع کل یک از ناشدنی جدایی جزء و یافته، درونی یکپارچگی شده، توزیع فضایی نظر
دهند تشکیل باشد، کشور یک را1» است نقش این اما ، دارد تاکید دولتی تصمیمات نقش بر هیلهورست

می کنترلی نقش یک عمده طور به دولت اقتصادي فعالیت رغم .داندعلی

سیاس پیشین نظام طلبدر تمامیت دیکتاتوري سیطره زیر سرمایه نیز و تولید اجتماعی نیروهاي ایران، ی
نبود دارا را م الز قانونی محورهاي نیز مالکیت و سرمایه مصونیت و داشتند سازي. قرار آزاد و انقالبی اقدام

انقالب مقطع در تولید اجتماعی پیشرفت22نیروهاي داري سرمایه یک ظهور به منجر وهبهمن تر
نظام فروپاشی به منجر که زد دامن را تناقضی بلکه نشد، طلبی تمامیت بند از سرمایه و تولید آزادسازي

باشد یافته آن براي را جایگزینی آنکه بدون شد، آن پیشین شکل در حتی مالکیت و سرمایه اقدام. تولید،
ایده با توام نایاانقالبی توسعه کور هاي گره تعصب، و باآلیسم روزي که ملتی و نشناخت، باز را فتگی

ماند باقی گذر مرحله در همچنان بود شده شناخته آسیا در نوین پیشاهنگانقالبات مشروطه .انقالب

لوکاچ کئورگ گفته سرپا«به همیشه براي جمهوري یک آنکه براي که است مهم مسأله این بررسی
مالک وچراي چون بی حقوق از چقدر بماند، کندباقی قربانی باید را این2.»یت متوجه را ما لوکاچ گفته

می رامسأله نظام مصالح تنها که بوده استوار محورهایی بر پیشین رژیم در ایران در مالکیت نظام که کند
ن کرده می راحفاظت ملی مصالح و. ه بود نایافته ساخت اقتصادي پیشین، رژیم زمان در ایران ملی اقتصاد

اسالمی انقالب از ساخت22پس از را اقتصاد این نتوانست تولید اجتماعی نیروهاي سازي آزاد نیز بهمن
برهاند سر. نایافتگی بازار فقدان شرایط در اجتماعی، تولید شده آزاد نیروهاي نتیجه صنعتی،در و مالی مایه

ساز و سازواره به یافتن دست براي واسطهمفري بازار به سرمایه ، شرایط این در و نیافته جدید گريوکاري
آورد .روي

ژوزف-1 سیستمیبرنامه-هیلهورست، برداشت اي منطقه ،-ریزي روتردام دانشگاه 1971نشریه
حسینیون: ترجمانم ابولقاسم سید ، صدیقی مرضیه ، شیرازیان غالمرضا سید

بودجه: ناشر و برنامه اول-سازمان 1370چاپ
گئورك-2 اقتصاد- لوکاچ، و دیالتیک رابطه در پژوهشی جوان، حکیمی- هگل مرکز- محسن 1374نشر

اندیشه گونه آن از را خواه جمهوري اندیشه میلوکاچ، میاي توانا را او نیروهاي ترین اصیل که شناسد
در را شدن ارضاء تا استسازد تخیل زاییده صرفاً متعصب فرد اندیشه که حالی در بیابد، حقیقی براي. کار

عینیت از که جهانی هیچ آلیسم نداردایده وجود باشد، شده تشکیل ذهن از مستقل .هاي

تا مشروطه انقالب از دهد، روي مالی سرمایه بازار توسعه موازات به بایست می که ایران در ملی توسعه
تاب وکنون مالی منابع ، طبیعی منابع دقیق سنجش بر متکی گاه هیچ نتیجه در و است نبوده ملی مصالح ع
استسرمایه بوده هایی سیاست تابع پیش از بیش و همواره بلکه است نشده ساماندهی کار، نیروي و اي،

است نداشته سرمایه بازار و اقتصادي وضعیت از بینانه واقع درکی هیچگاه حال. که تنهادر را جمهوري که ی
میواقع پاسداري .کندبینی

یک از تولید اجتماعی نیروهاي گذشته، قرن دو اجتماعی و تاریخی هاي گسیختگی شرایط در متاسفانه
و اجتماعی شرایط عینی تحلیل و وضعیت از واقعی شناخت به منجر توانست می که غنی فرهنگی پشتوانه

است مانده محروم شود .اقتصادي

است زا بحران کاري و ساز داراي ماهیتاً ایران، در مالی سرمایه مالی. بازار سرمایه اعظم بخش یکپارچگی
جذب سیاست تأثیر تحت دارد، قرار دولت بالمنازع سلطه در دولتی بانکهاي عظیم شبکه مجراي از که

غی بحران یک بارز تجلی که شده توامان تورمی و رکود موجب سرمایه، نمونهبخشی بحرانیر است، کهوار
ساز از نمونهناشی غیر استوکار ایران در مالی سرمایه بازار بازار. وار در که مالی، سرمایه از بخش آن

در سنتی غالب یاگرایشات و اقتصادي امنیت فقدان دلیل به و ماهیتاً دارد، تعلق خصوصی بخش به سرمایه
ع فاقد تقریباً خدمات، و توزیع بیشتربخش و است توسعه هاي قطب در جذب براي مالی سرمایه ملکرد

دارد توسعه ضد .ماهیتی

توسعه و رشد امکان کشور، اقتصادي اساس زیر عنوان به مالی، سرمایه بازار در متضادي عملکرد چنین
است کرده سلب کشور اقتصادي پیکره کل از را اقتصادي . همگون

گر نظر در با حتی آنجائیکه زیراز نقش اقتصاد توسعه، بر تأثیرگذار عوامل همۀ ریزيفتن برنامه در اساسرا
سرمایه اقتصاد وکارهاي ساز به توجه بدون است بدیهی است، دارا برنامهتوسعه امکان قابلاي، ریزي

داشت نخواهد وجود توسعه براي مالی. اتکائی سرمایه بالمنازع بازار در دولتی عظیم سرمایه چند ایران،هر
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اهرم از استفاده دلیل دارابه صوري طور به را مقطعی هاي بحران بروز با مقابله توانایی سیاسی، قدرت هاي
نمونه غیر سازوکار دلیل به لیکن طیاست، و شده انباشته آن در مقطعی هاي تنش آن، فرایندهايوار

بحران صورت به سرمایه، بستر در لرزهتکتونیکی زمین شداهاي خواهند پدیدار در. ي فراروندي چنین
می کشور صنعتی و اقتصادي مراکز وربیشتر بروز موجب ملیتواند سرمایه عمده رفتن بین از و شکستگی

سرمایه بخش آن در دولتی بانکی عظیم شبکه مجراي از که استشود شده .گذاري

دیدگاه طرح

اقتصاد کارآمد نظام نظامایجاد یک بودن دارا ارکان از یکی و است پایدار توسعه سوي به گام اولین ي
کشور افراد تمامی اجرایی و مدیریتی، مالی، فکري، امکانات تمامی از نمودن استفاده اقتصادي، کارآمد

سرمایه،. است و اولیه منابع تأمین از اعم آن امور کلیه که اقتصادي هاي نظام از دسته آن رو این نیزاز و
و شده مشکل دچار کارآمد اقتصاد ایجاد در همیشه است، مرکزي دولت عهده بر عمومی مایحتاج تهیه

اند نبوده گیري. موفق تصمیم جنبه از هم و شغلی، فرصتهاي و اشتغال ایجاد جنبه از هم هایی نظام چنین
مستم مشکالت دچار همواره کشور، امور اداره نمودن اقتصادي و درست هستندهاي مداوم و متناسب. ر نا

هزینه نسبت به کاال و خدمات شده تمام قیمت دربودن پیامدها بارزترین از یکی شود می آن صرف که اي
نظام استاین .ها

وزیرساخت خدمات، کاال، بودن اقتصادي غیر علت ترین اصلی نظامشاید چنین در بودنها متورم هایی
دستگا در کار نیروي وپیکره کارکنان در کافی انگیزه نبودن نیز و سو یک از متمرکز هاي دولت اداري ه

توسط توانمند متخصصین جذب امکان عدم نتیجه در و ثابت حقوق به داشتن اتکاء دلیل به کارمندان
است دولتی . دستگاههاي

عمده تمرکز دلیل به ، خود اداري پیکره بودن کارآمد نا عین در هایی نظام درچنین کشور اقتصادي توان
می کار دولتی سیستم از خارج که شوند می مؤسساتی و گروهها ، افراد کارآمدي نا باعث دولت، دست

و. کنند افراد در را گیري تصمیم و آفرینی کار امکان دولت، به ملی مالی منابع اعظم بخش شدید وابستگی
که شود می باعث و داده کاهش شدت به خصوصی بخش ايمؤسسات زائده به بدل خصوصی بخش

شود دولت به در. وابسته کار ارجاع از پس حتی دولتی هاي دستگاه گیر پا و دست و کننده محدود قوانین

بی ایجاد ضمن و شده کار کندي موجب طرح اجراي سپس و طراحی و مطالعاتی از اعم مختلف، مراحل
آت تأمین عدم شغلی، امنیت عدم ایجاد باعث ، واعتمادي اجرا سرانجام و خصوصی مؤسسات در شاغلین یه

شود می طرح سرمایه نمودن متورم ضمن طرح اقتصادي غیر برداري .بهره

مدیریت تغییر فوق، مشکالت بر عالوه موارد، از بسیاري تبعدر به و دولتی، کارفرمایی دستگاههاي در ها
پاره تغییر رآن جابجایی به منجر حتی که ها سیاست شود،اي می دولتی بخش یک در بودجه از هایی دیف

طوالنی موجب شودخود می طرح بودن اقتصادي غیر نتیجه در و کار شدن برنامه. تر موارد بیشتر در
مورد هاي آوري فن هماهنگی عدم دلیل به برداري بهره زمان تا طراحی زمان از شده ارائه فیزیکی

روش و کارآمداستفاده نا مدیریتی برنامههاي با مطابقتی گونه هیچ ندارد، است شده اجرا که این. اي
بخشناهماهنگی به گاه که عمرانی، عظیم هاي طرح در میها مربوط دولتی دستگاههاي مختلف هاي

مرحله به است دیگر بخش به وابسته که پروژه یک از بخشی اوقات گاهی و است بارتر زیان بسیار شود
می برداري استرسبهره نرسیده اجرا مرحله به هنوز دیگر بخش که حالی در عدم. د شرایطی چنین در

نیز و جوي عوامل تحت رفته کار به مصالح طبیعی فرسایش به توجه با شده، اجرا بخش از برداري بهره
می تحمیل کشور اقتصادي پیکره به را اقتصادي غیر اي پروژه هم باز زمان، مرور اثر .کنداستهالكدر

دوره از مانده باقی فرهنگی هاي زمینه پس است، فراوان تاکید و توجه قابل که چه گذشتهآن هاي
عمل آن بستر بر نایافتگی ساخت این که است ایران در توتالیتر و استبدادي هاي نظام و سیاسی حاکمیت

کند از. می الهام با جمهوري، هاي نظام پیدایش و اروپا در نوزائی عصر از اندیشمندانیپس هاي اندیشه
کنت«و» مونتسکیو«چون و» اگوست است، بوده استوار عقالنیت رکین رکن بر جمهوریت نظام ،

مردم این جمهوري نظام در زیرا است بوده مردم و دولت بین متقابل اعتماد با مالزم همواره عقالنیت
آن در و را حکومت مقاطعی در و گزینند برمی را دولت که میهستند که است اعتماد اصل تنها صورت

اداره مطلوبی نسبتاً نحو به کشور امور تا باشد، ساري و جاري شونده انتخاب و کننده انتخاب بین تواند
. شود

جانبه یک امري اعتماد هنوز جمهوریت، استقرار از سال بیست گذشت از پس متاسفانه ایران، کشور در
اجرا. است دستگاه به باید آحادمردم به زمانی تنها اجرایی دستگاه لیکن ، باشند داشته کامل اعتماد یی

می اعتماد سختمردم بسیار شرایطی تحت هم آن باشند کرده احراز را آن که دستگاه. کند نتیجه در
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بی ایجاد ضمن و شده کار کندي موجب طرح اجراي سپس و طراحی و مطالعاتی از اعم مختلف، مراحل
آت تأمین عدم شغلی، امنیت عدم ایجاد باعث ، واعتمادي اجرا سرانجام و خصوصی مؤسسات در شاغلین یه

شود می طرح سرمایه نمودن متورم ضمن طرح اقتصادي غیر برداري .بهره

مدیریت تغییر فوق، مشکالت بر عالوه موارد، از بسیاري تبعدر به و دولتی، کارفرمایی دستگاههاي در ها
پاره تغییر رآن جابجایی به منجر حتی که ها سیاست شود،اي می دولتی بخش یک در بودجه از هایی دیف

طوالنی موجب شودخود می طرح بودن اقتصادي غیر نتیجه در و کار شدن برنامه. تر موارد بیشتر در
مورد هاي آوري فن هماهنگی عدم دلیل به برداري بهره زمان تا طراحی زمان از شده ارائه فیزیکی

روش و کارآمداستفاده نا مدیریتی برنامههاي با مطابقتی گونه هیچ ندارد، است شده اجرا که این. اي
بخشناهماهنگی به گاه که عمرانی، عظیم هاي طرح در میها مربوط دولتی دستگاههاي مختلف هاي
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و قانون رعایت هنگام ولی دارد را مردم سوي از مقررات و قانون رعایت انتظار جانبه یک بطور اجرایی
میمقررا عمل سالیق از تبعیت به صرفاً و اعتماد عدم بستر بر امور کلیه اجرایی، دستگاه سوي از .کندت

در کشور انسانی نیروي عظیم خیل در دلسردي ایجاد موجب مقررات و قوانین صحیح اجراي عدم متاسفانه
است شده دولت اجرایی دستگاه درون و ا. بیرون توسعه راه سر بر عدیده ومشکالت اجتماعی قتصادي،

سرمایه جذب در گشایش راه تنها که است بوده حدي در ویژهفرهنگی، و آزاد مناطق ایجاد گذاري،
یاد مناطق در مشابه دیدگاههاي همان اعمال دلیل به متاسفانه اما شد تشخیصداده صنعتی و اقتصادي

نتوانسته هنوز نیز مناطق این ، اعتماشده مورد کریدورهاي آناند جذب و سرمایه جریان هدایت براي دي
بر. باشند مانعی و اندازد می گره کارها در همواره که ساز مشکل نگرش همان نیز ویژه و آزاد مناطق در

می عمل وضوح به است صنعت و سرمایه آزاد هاي اینحرکت در افراد دلسردي باعث وسیعی بطور که کند
هدر موجب آن موازات به و شده ساختمناطق زیر مناطقرفتن این در شده ایجاد اندك چند هر هاي

. است

خود طور به بتواند که است اقتصادي مبتکر و مستقل هاي اندیشه پذیرفتن نیازمند آفرینی کار اصل
کند ایجاد نیز را خود نیاز مورد منابع گیرد. انگیخته قرار این بر اصل نیز اقتصادي ویژه و آزاد مناطق در اگر

برايکه انتظار صف در دیگران و باشند ها امتیاز صاحبان شده یاد مناطق گردانندگان یا و دولت هم باز
شود می تکرار مشکالت همان است بدیهی امتیازات، به. گرفتن کنیم شروع جا هر از که باطلی دور چنین

است فرهنگی مشکل همان از حاکی نیز شود می ختم جا دوران. همان از که طیمشکلی و کودکی
مأنوسمی آن با کشورمان در دبستانی آموزش روزهاي .شویمآغازین

داد« آب مامان داد، نان می» بابا را چیزي خود بقاي براي که است موجودي کودك میو مصرف و گیرد
داد. کند خواهند او به است او نیاز مورد که را آنچه که یابد می در کودک. کودك از باید که حالی بهدر ی

می آورد، می بدست است او نیاز مورد که را چه آن طبیعت در چگونه انسان که آموخت ایجادوي و پروراند،
کند. کندمی می عمل گرفتن و دادن اندیشه همان بستر بر نیز فعالیت و کار سن به رسیدن از پس کودك

متأسفان و بگیرند، افراد و بدهد دولت که دارد انتظار نتیجه در اجراییو دستگاه در که کودك همان ه
می کار به کندمشغول می ترویج و بوده دارا را نگرش همین نیز متأسفانه. شود نگر جانبه یک فرهنگ این

می سوق انفعال و تنبلی سوي به آن، بیرون در چه و دولتی اداري دستگاه درون در چه را درافراد و دهد

واسطه و داللی فرهنگ رنتیجه میگري شبه یک که امید این با عنصرا یک عنوان به شد ثروتمند توان
می اشاعه فرهنگی .دهدمسلط

فعالیت و کار عرصه در که مردم احاد تا شود می موجب گري فرهنگواسطه و انفعال، تنبلی، اعتمادي، بی
ن خود زندگی بهبود براي امکانی سالم رقابت و کوشش و کار با که دریابند همه. دارندهستند علیرغم بلکه

می تصمیم که هستند آن مدیران و اجرایی دستگاه این باالخره سالم رقابت و فعالیت و تالش و گیرندکار
باشد نباید کسی چه و باشد باید کسی اي. چه ضابطه هرگونه بر رابطه عنصر تسلط یعنی، این. این البته

نمی را اداريوضعیت دستگاه به صرفاً طورتوان به دارد که دانست فرهنگی آنرا باید بلکه داد نسبت دولتی
فرهنگاست این دهنده اشاعه دولتی، اداري دستگاه و کند می عمل . مسلط

می بسیار فسیلی و طبیعی منابع دادن هدر وبه انرژي اتالف از سخن ما کشور در تازگی بهتربه ولی رود،
توج نیز امر این به آن موازات به اساسیبود که انسانی، نیروي انرژي رفتن هدر به زیان که باشیم داشته ه

منابع رفتن هدر به از که است هایی زیان و ضرر از بیش بارها و مراتب به است، توسعه براي منبع ترین
می جامعه متوجه فسیلی انرژي و .شودطبیعی

است آموزش با منطقی تقدم معضالت این زدودن ب. براي نه داشتهآموزش امروز تا که سیاقی و سبک ایمه
داریم اذعان آن نبودن موفق به خود پایدار. و توسعه براي استراتژیک امر یک عنوان به آموزش . بلکه

برنامه نیازمند که است استراتژي یک پایدار استریزيتوسعه استراتژیک امر. هاي یک عنوان به نه آموزش
ک آموزش بلکه کالسی و اي نام. اربرديمدرسه که هستیم روبرو معضل این با همواره ما کشور در ایضاً و

دوره از هايبسیاري دستگاه در درسی کالس صورت به که را مدت میان و مدت کوتاه آموزشی هاي
می کاربردي آموزش شود، می برقرار روزمرهدولتی تجربیات ثبت کاربردي آموزش که این از غافل گذارند

تباد و تعداديکاري آموزش نه و است روزمره کارهاي جریان در کاري وضعیت بهبود منظور به تجربیات ل
است شده تشکیل دولتی اداره یک ساختمان داخل در کالسکه مانند درسی فضاي یک در جزوه و . کتاب

آموزش به را توجه کمترین دولتی و اجرایی هاي دستگاه تنها نه که نماند کاربرناگفته نداشتههاي اند،دي
محتویات و متون آموزش صرف را خود هم بیشتر نیز عالی آموزش و پرورش و آموزش دستگاه خود بلکه

مدرسهکتاب درسی کردههاي آموزشاي نه و کاربردياند اعتمادي،. هاي بی فرهنگ زدودن براي آموزش
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واسطه و انفعال جنبهتنبلی، و ابعاد تمامی باید درهايگري کار محل و مدرسه و خانه از را اجتماعی زندگی
گیرد .بر

زمینه همۀ در ریزي برنامه مراحل آخرین تا دولت مستقیم دستگاهدخالت یک از را دولت که آن نه ها،
تمامی در اجرایی امور کلیه کندي باعث پیش از بیش بلکه است کرده اجرایی دستگاه یک به بدل کنترلی

اسعرصه شده نیست. تها اجرا یا و ریزي برنامه مراحل ترین جزئی بر نظارت حتی معناي دولتی کنترل
است اجرایی کار در مستقیم دخالت بدون و عملیاتی غیر اساساً نظارتی کنترل دولت. بلکه کنترلی نظارت

گیرد بر در ملی حتی و عمرانی هاي طرح در را نظارت ستادي امور باید ماهیتاً و .اساساً

موردم افراد و خود میان از کننده هماهنگ دستگاه یک عنوان به را دولت جمهوري، نظام یک در ردم
می بر خود عهدهاعتماد بر کند ایفا ملی منافع از پاسداري عنوان به باید که را خود اصلی نقش تا گزینند

و. گیرد است دولت به مردم متقابل اعتماد نیازمند چیز هر از بیش نقش نخواهداین حاصل اعتمادي چنین
کند اعتماد مردم احاد به همواره دولت که این مگر برنامه. شد تنظیم معناي به هرگز مردم به کردن اعتماد

مردم کار سپردن پیش از بیش بلکه نیست آن اجراي براي مردم به کردن تکلیف و شده بندي بسته هاي
است مردم مردم. به کار ما که شعار این چند سپردههر مردم به میرا آسانی به که است شعاري توانایم

برنامه صرف معناي به دقیقاً عینی صورت به آن کردن عملی ولی داد توسطسر کالن و راهبردي ریزي
برنامه امور همۀ سپردن سپس و مردم نماینده عنوان به استدولت مردم خود توسط اجرایی و جامع . ریزي

اسا قانون که اصلیاین را طبیعی و ملی منابع از بسیاري بر دولتی مالکیت ایران، اسالمی جمهوري سی
بهره زیرا نیست مردم توسط منابع این از برداري بهره در قانونی منع معناي به شناسد، می شده پذیرفته

صح راهبردي برنامه یک وجود صورت در توانند نمی کشور کجاي هر در ملی منابع این از وبرداران یح
نگردانند باز کشور اقتصادي پیکره به را عمرانی پروژه یک از حاصل منافع دولتی عالیه .نظارت

برنامه یک فقدان به کشور، اقتصادي ساختار در اصلی توزیعمشکالت در کاربردي و علمی متناسب ریزي
اقتص دیدگاه از که گردد می باز طبیعی منابع و انسانی، نیروي سرمایه، ازفضایی اما است مطرح مهندسی اد

می باز نگرشی به فرهنگی دولتیدیدگاه دستگاههاي در سرمایه خود به نسبت پنهان صورت به که گردد
است رایج و می. شایع مسائل این بررسی به باشد حاضر نشریۀ حوصله در که جا آن تا ادامه . پردازیمدر

سود و سرمایه

ع در و چیست سرمایه که مبحثاین یک بیشتر است کارهایی و ساز چه داراي اقتصادي فعالیت و کار رصه
می پرهیز نوشتار این در آن به پرداختن از که است میآکادمیک این بر را خود فرض و کهکنیم گذاریم

که این اما دارد وجود سود و سرمایه مسأله به پرداختن نیاز پیش عنوان به مباحثی چنین با نظري آشنایی
است ما نظر مورد مشخصبحث طور به رود می کجا به و کجاست است. سرمایه موجود جایی در سرمایه

کند حاصل بیشتري سود هم باز که رفت خواهد جایی به و شود می حاصل سود شده. که پذیرفته اصل این
بر سرمایه نام گذاشتن از باید باشد داشته این از غیر رفتاري سرمایه اگر و است، بوداي معذور آن روي

نمی حاصل سودي که باشد داشته موجودیت جایی در سرمایه که بود نخواهد عاقالنه چندان یایعنی و کند
دارد کمتري سود که برود جایی حتی. به یا و دانشگاهی مدرك هیچ داشتن به نیازي اصل این درك

نداردمدرسه هم یا. اي و اراده اساس بر کسی که نیست قرار سرمایهپس براي دیگري تکلیف خود سلیقه
کند .تعیین

حاصل که سود و پردازد می رقابت به سود کسب براي سرمایه بازار نام به مشخصی مکان در سرمایه
ویژه گرایش بر بنا و کشور یک اقتصاد از بخش هر در سرمایه کارهاي و ساز اثر در است سرمایه فعالیت

آن در سرمایه از بخش هر که بسیاراي عوامل تأثیر تحت آن نرخ که شود می حاصل دارد اقتصاد از بخش
می تعیین اي داشتپیچیده خواهد نوسان یا و نیست. شود امري سرمایه خود تبع به هم سود نرخ نتیجه در

شود تعیین کسی سلیقه یا و اراده بر بنا بخش. که رقابت دلیل به سو یک از سود متفاوت سرمایهنرخ هاي
کاالبا مصرف و تولید بازار در تقاضا و عرضه قانون تابع سو دیگر از و شود می حاصل مختلف گرایشات

است فاقد. وخدمات اساساً آید در یکپارچه صورت به بخواهد کشور یا و منطقه یک در سرمایه اگر نتیجه در
می سرمایه عنوان به خود اصل و میماهیت دست از را رقابت امکان زیرا موجب. دهدشود وضعیتی چنین

رکود رونق- پدیده فاقد و کارآمد غیر اقتصادي به بدل را کشور یک اقتصاد تواند می و شده توامان تورم
هیچ. کند نبودن معناي به هرگز وضعیتی نیست،چنین خدمات و کاال تقاضاي و عرضه بازار در سودي گونه

ه قطب در تعادل عدم معناي به پیش از بیش بسیاربلکه مقطعی سودهاي ایجاد و کشور، اقتصادي اي
است طبقات و اقشار بین فاصله افزایش و خانوار آمد در سطح کاهش جهت در پنهان .هنگفت
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سود و سرمایه

ع در و چیست سرمایه که مبحثاین یک بیشتر است کارهایی و ساز چه داراي اقتصادي فعالیت و کار رصه
می پرهیز نوشتار این در آن به پرداختن از که است میآکادمیک این بر را خود فرض و کهکنیم گذاریم

که این اما دارد وجود سود و سرمایه مسأله به پرداختن نیاز پیش عنوان به مباحثی چنین با نظري آشنایی
است ما نظر مورد مشخصبحث طور به رود می کجا به و کجاست است. سرمایه موجود جایی در سرمایه

کند حاصل بیشتري سود هم باز که رفت خواهد جایی به و شود می حاصل سود شده. که پذیرفته اصل این
بر سرمایه نام گذاشتن از باید باشد داشته این از غیر رفتاري سرمایه اگر و است، بوداي معذور آن روي

نمی حاصل سودي که باشد داشته موجودیت جایی در سرمایه که بود نخواهد عاقالنه چندان یایعنی و کند
دارد کمتري سود که برود جایی حتی. به یا و دانشگاهی مدرك هیچ داشتن به نیازي اصل این درك

نداردمدرسه هم یا. اي و اراده اساس بر کسی که نیست قرار سرمایهپس براي دیگري تکلیف خود سلیقه
کند .تعیین

حاصل که سود و پردازد می رقابت به سود کسب براي سرمایه بازار نام به مشخصی مکان در سرمایه
ویژه گرایش بر بنا و کشور یک اقتصاد از بخش هر در سرمایه کارهاي و ساز اثر در است سرمایه فعالیت

آن در سرمایه از بخش هر که بسیاراي عوامل تأثیر تحت آن نرخ که شود می حاصل دارد اقتصاد از بخش
می تعیین اي داشتپیچیده خواهد نوسان یا و نیست. شود امري سرمایه خود تبع به هم سود نرخ نتیجه در

شود تعیین کسی سلیقه یا و اراده بر بنا بخش. که رقابت دلیل به سو یک از سود متفاوت سرمایهنرخ هاي
کاالبا مصرف و تولید بازار در تقاضا و عرضه قانون تابع سو دیگر از و شود می حاصل مختلف گرایشات

است فاقد. وخدمات اساساً آید در یکپارچه صورت به بخواهد کشور یا و منطقه یک در سرمایه اگر نتیجه در
می سرمایه عنوان به خود اصل و میماهیت دست از را رقابت امکان زیرا موجب. دهدشود وضعیتی چنین

رکود رونق- پدیده فاقد و کارآمد غیر اقتصادي به بدل را کشور یک اقتصاد تواند می و شده توامان تورم
هیچ. کند نبودن معناي به هرگز وضعیتی نیست،چنین خدمات و کاال تقاضاي و عرضه بازار در سودي گونه

ه قطب در تعادل عدم معناي به پیش از بیش بسیاربلکه مقطعی سودهاي ایجاد و کشور، اقتصادي اي
است طبقات و اقشار بین فاصله افزایش و خانوار آمد در سطح کاهش جهت در پنهان .هنگفت
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ثروت و سرمایه

متجلی بشر رفاه سطح افزایش در که است تولید و فعالیت توان افزایش ثروت، تولید مهم ابزارهاي از یکی
ثروتمن. شودمی استالزمه تجارت و تولید جامعه، شدن می. د خصوصیتولید بخش یا و دولت، توسط تواند

خصوصی بخش توسط عمده بطور تجارت و شود براي. انجام قوي انگیزه و نیاز وجود مستلزم امر این
سرمایهسرمایه به اقدام و استگذاري خصوصی بخش و دولت سوي از اموري.گذاري در بیشتر دولت
میسرمایه ویژهگذاري زمانی مقطع در که سرمایهکند به تمایلی خصوصی بخش یااي و ندارد آن در گذاري

سرمایه بازگشت نیستنرخ توجه قابل چندان آن سرمایه. در اموري در ناگزیر دولت کهمیهمچنین کند
م کوتاه در آن اقتصادي عواید و دربردارد جامعه براي مدت بلند در را چندانمنافعی است ممکن دت

نباشد سرمایه. محسوس شرطی به مشخصاً خصوصی بخش میاما مناسبیگذاري زمان مدت در که کند
کند کسب را معینی نشانه. عواید ارتباط این سرمایهدر راهنماي چراغ اقتصادي، هستندهاي براي. گذاران

نشانهسرمایه: مثال این در تامل کمی با خصوصی میهگذاران پیا نوعتوانند چه زمانی، چه در که ببرند
برسندسرمایه سوددهی به تا دهند انجام نشانه. گذاري این عالمتاگر جامعه منافع جهت در و درستی به ها

بود خواهد پویا و سالم نیز برخاسته اقتصادي حرکت دولت. بدهند نقش اینجا کنندهدر هدایت عنوان به ها
نشانه استهااین اهمیت می. با سرمایهآنها حقیقی و حقوقی اشخاص از حمایت با مانندتوانند گذار،

از سرمایه و سود بازگشت اطمینان قابل تضمین همچنین و پیمانکاران، و کالن و خرد تولیدکنندگان
صندوق و بیمه سرمایهطریق تامین نشانههاي مشترك، صحیگذاري مسیري در را اقتصادي هدایتهاي ح

اقتصادي،. کنند لحاظ به آنها صحیح اجراي تضمین و افراد حقوق تعیین براي سازگار قوانین کردن وضع
می مذهبی، و انسانی مهماجتماعی، از یکی دولتتواند وظایف باشدترین عرف. ها و شرع که حال عین در

ت نکته این به بخصوصاگر هستند قوانین این پشتیبان همگی بینیز و مرج و هرج شرایط در که شود وجه
بهره کم افراد حقوق این میقانونی، پایمال بیشتر نهایت در که است وجود. گرددتر اقتصادي نظر نقطه از

هزینه کاهش زمینه حقوق، این حفظ براي منسجم قوانین و مالکیت پولحقوق بیشتر گردش و مبادله هاي
می ایجاد را ثروت تولید راه.کندو از اولیهیکی منابع افزایش بر عالوه تولید، افزایش در شده شناخته هاي

بهره افزایش از استفاده و کار تقسیم است، محدود معموالً که تخصصجامعه درجه افزایش از ناشی وري
است مهم. افراد از سازیکی تجربهترین و دانش انتقال جامعه، دیگروکارهاي نسل به نسلی کنار. استاز در

طیسرمایه در نیز دانش و تجربیات انباشت است، آن تولید اضافه حاصل که جامعه یک مالی و فیزیکی
مینسل تشکیل را انسانی سرمایه متوالی، سرمایه. دهدهاي منابع و سرمایه که قدر اصلیهر زمینه اي

انسان شوند، گرفته نظر در اقتصادي بهتحرکات باید نیز درها اقتصادي حرکات کننده هدایت عامل عنوان

گرفته به. شوندنظر را اقتصاد روزمرة حرکات تنها نه کار، وسایل و ابزار پدیدآورندگان عنوان به آنها
امکان وسایل این باکمک و خویش کار میپشتوانه ازپذیر فنی و پژوهشی امور به پرداختن با بلکه کنند،

اجتماع تحرك و سو، مییک باعث را اقتصادي توسعه و رشد دیگر، سوي از انسانی. شوندی نیروي واقع در
فعال و هربنگاهپویاترین منبع میترین محسوب صنعتی،اقتصادي پیشرفته کشورهاي در طوریکه به شود،

است% 70حدود کار از ناشی جامعه درآمد کل ب. از در را جمعی و فردي تبلور گونه دو کار کار. ردارداین
است گروه یک افراد تک تک شخصی کار حاصل پیدا. جمعی عینیت زمانی شخصی کار است، مهم آنچه

شرکتمی در فقط امر این و بیابد گروهی هویت که میکند تحقق شرکتها لذا کارخانهیابد مانند ها،ها
و مشاوران ابز...پیمانکاران، آن، با همراه و دولت از نیابت فراهمبه جامعه افراد براي را ثروت تولید ارهاي

.کنندمی

شرکت در انسانی نیروي مبادله آزاد سالمتجریان افزایش و جامعه در کار روانی جو ایجاد بر عالوه ها،
بهره اجتماع، میروحی منجر ثروت بیشتر چه هر تولید به نهایت در برده، باال را کار رابطه. شودوري این در

حرفهتما کننده محدود احتمالی قوانین وم سندیکاها ایجاد بر ممانعت و کار قوانین مانند صنفی و اي
قرارگیرنداتحادیه نظر تجدید و بازنگري مورد باید لزوماً غیره و .ها

است کاال ستد و داد محل معناي به لغوي مفهوم در عموم. بازار تصور کشورها، بسیاري فعلی فرهنگ در
استمردم انبوه سطح در مبادالت از خاصی نوع بازار، دارد. از دیگري مفهوم اقتصاد در بازار حالیکه . در

و دارند تعادل به میل همواره کاال تقاضاي و عرضه میزان آن در که است مدلی اقتصاد، در بازار کلی بطور
حالت یا و تورم و رکود از اعم برهبحران، معناي به آن توامان خاص استهاي تعادل این خوردن . م

تصمیم که هستند امر این بیانگر بازار مکانیزم و تقاضا و عرضه مانند عباراتی و مفاهیم هايگیريمجموعه
می فرایندي ایجاد باعث افراد، غیرمرتبط ظاهر بهبه تخصیصمنابع نحوه و نظم ایجاد آن حاصل که شود

استفعالیت مختلف اجتماعی و کاري عرصهب. هاي تنها آن، اقتصادي عام مفهوم به میزانازار که است اي
می تعیین آن در جامعه نعمات و تولید از افراد سیستم. شودبرخورداري و رونق پر رقابتی بازارهاي فقدان

می آنها محدود اندكو کارآیی یا و مبادله زمینهآزاد لذا و ثروت تولید مانع محدوتواند سطوح در فقر یاساز د
باشداگسترده دولت. ي اینجا میدر عمدهها بخش آنها، اجراي بر نظارت و قوانین وضع با ازهزینهتوانند اي

آورند فراهم را مبادالت گسترش زمینه و کشیده دوش بر را نشان. مبادالت خوبی به آماري دهندهمطالعات
دولت موفقیت با کشورها رفاه و توسعه درارتباط استها ارشادي نقش این .ایفاي
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گرفته به. شوندنظر را اقتصاد روزمرة حرکات تنها نه کار، وسایل و ابزار پدیدآورندگان عنوان به آنها
امکان وسایل این باکمک و خویش کار میپشتوانه ازپذیر فنی و پژوهشی امور به پرداختن با بلکه کنند،

اجتماع تحرك و سو، مییک باعث را اقتصادي توسعه و رشد دیگر، سوي از انسانی. شوندی نیروي واقع در
فعال و هربنگاهپویاترین منبع میترین محسوب صنعتی،اقتصادي پیشرفته کشورهاي در طوریکه به شود،

است% 70حدود کار از ناشی جامعه درآمد کل ب. از در را جمعی و فردي تبلور گونه دو کار کار. ردارداین
است گروه یک افراد تک تک شخصی کار حاصل پیدا. جمعی عینیت زمانی شخصی کار است، مهم آنچه

شرکتمی در فقط امر این و بیابد گروهی هویت که میکند تحقق شرکتها لذا کارخانهیابد مانند ها،ها
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این سرمایهنتیجه و ملی منابع که میزان هر وکه، کندتر ثروت و پول گردش باشد دولت به وابسته اي
سرمایه و ملی منابع که میزان هر و شد خواهد بیشتر اقتصادي فقر بوده باشدمحدودتر مردم دست در اي

سریع ثروت و پول گستردهگردش و شدهتر داشتتر خواهیم پویاتر اقتصادي .و

مهندسی اقتصاد

چند کوزههر اختراع زمان فناز با نوعی به بشر، نوع پیرامون انقالبگري، از پس اما بود، آمیخته آوري
طبی پیرامون که بود بهصنعتی تبدیل تدریج به بشر، مهندسی«عی بشر. شد»پیرامون مهندسی پیرامون

دارد دوگانه فیزیکی«،ماهیتی اقتصادي«و»پیرامون توامان،» پیرامون فراینـــــد دو از مهنـــدسی لذا،
فن«یعنی اقتصادي«و»آوريفرایند است»فرایند ناگزیر،. برخوردار آمیزشی در مفهوم دو این

مهندسی«پدیدآورنـدگان .هستند»اقتصاد

مهن اقتصاد ودسیکارکرد مواد کارگیري به مگـــر چیزي فیزیکی«نیروهاي، استفاده»پیرامون منظور به
اقتصادي«در نیست»پیرامون دست. بشر به مهندسی اقتصاد بههدف تولید واحد در ارزش بیشترین آوردن

هزینه استنسبت منابع و مواد مصرف .واحد

بر ناظر همواره مهندسی اقتصادي«اقتصاد و فیزیکی جنبه. است» کارآیی دو فعالیاین ازي مهندسی ت
اهمیت حائز نظر الزمهاین که نیازهاياند تأمین منظور به بشر، فیزیکی پیرامون در مهندسی فعالیت تحقق

هستند اقتصادي پیرامون در بشر می. نوع مسألهبنابراین با همواره مهندسی اقتصاد که گفت نامتوان به اي
سرمایه و استسرمایه روبرو .گذاري

گونههافرایند به همواره مهندسی تولیدي فرایند یک در مواد خروجی و ورودي مقادیر نسبت محضبا اي
در مصرفی هزینه و حاصله ارزش مقادیر نسبت با مهندسی اقتصاد لیکن دارند، سروکار واحد مبناي بر ي

ر داردیک سروکار تجاري و تولیدي سرمایه. وند مسألذا با مهندسی اقتصاد در کااللهگذاري ارزش نام به اي
است روبرو بازار یعنی تقاضا و عرضه سرمایه. و مدیریت مهندسی اقتصاد در تقدمبنابراین همواره گذاري

دارد مهندسی مدیریت بر تامی کارآیی. منطقی تجاري، و تولیدي فرایند یک در اگر که معنا بدین

باشد ارزش فاقد اقتصادي فرایند ماحصل یعنی فراینداقتصادي، ماحصل یعنی فیزیکی کارآیی دیگر ،
بود نخواهد توجه مورد . مهندسی

دوم مرتبه در همواره تولیدي کاالي تقاضاي ارزش و مواد ارزش به نسبت تولید، هزینه و فنی توجیه لذا
دارند قرار فن. اهمیت دستاوردهاي ارزش نفی معناي به هرگز اولویتی مهندسیچنین اقتصاد در آوري

فنن دستاوردهاي صورتی در که است نکته این بر تاکید بلکه دریست، فیزیکی«آوري ارزش» پیرامون
در ارزش ایجاد توانایی که یافت اقتصادي«خواهند باشند»پیرامون داشته .را

اقتصادي بنگاه یک در اقتصادي اقتصادي،مدیریت کارآیی به رسیدن براي تجـــاري، یا و تولیدي از اعم ،
حیطهن یا و ویژه حیطه یک در اقتصادي فعالیت ارزیابی از استاگزیر مرتبط داراي. هاي شده یاد ارزیابی

جنبه و گیرندمراحل قرار بررسی مورد دقت به باید که است این. هایی مهمترین خالصه شرح به ادامه در
میجنبه .پردازیمها

م به هدف تقاضايشناسایی میزان شناسایی معینعناي بازار یک مطالعه طریق از گسترده یا و محدود
همانامکان. است تقاضاي سنجش از پس تنها هزینه و فنی نظر از محصول یک عرضه و تولید سنجی

می اهمیت بازار در نیاز. یابدمحصول شناخت جستجوي در ابتدا نیز، مهندسی فرایند پیرامون«لذا

تولید»اقتصادي محصبه یک عرضه استو معین و ویژه .ول

می خودنمایی هدف به رسیدن راه سر بر که عنوانعواملی به همواره کننده«کنند محدود معرفی»عوامل
این. شوندمی کننده«شناسایی محدود عوامل»عوامل شناسایی به کننده«همواره به»تسریع رسیدن در

می یاري مهندسی. رساندهدف فرایند بدوننمیدر بهتوان استراتژیک«توجه کلیه»عوامل در که
روانشناخعرصـــــه فرهنگی، پیشهاي به گامی هستند مطرح سیاسی و فنی علمی، اجتماعی، تی،

تالش. بـــــرداشت تمرکز استراتژیک، عوامل فعالیتشنـــــاسایی از مشخص حیطه یک در ها
چشم که رااقتصادي دارد جود و آن در موفقیت میانداز پذیر یعنی.سازدامکان ايعرصــــهمهندسی،

در الزم ابزارهاي لذا و است برخوردار کافی تجربه و آموزش تجهیزات، از فیزیکی«که دررا» پیرامون
دارد وظیفه. اختیار هدف، به رسیــــدن براي ابزارکــــار دقیق استحرفـــهشناسایی .مهندســــی
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بسیار وظایف جمله مهندسی،از همهحساس میان از روش بهترین نیزروشانتخاب و پیشنهادي هاي
میزا باالترین و هزینه کمترین مدت، کوتاهترین با روش این متعادل بهرهترکیب استن دیگر. وري زبان به

وظیفهمی مهندسی گفت همهتوان میان از مؤثر عوامل میشناسایی که بهینهعواملی بینترتوانند نسبت ین
دارد برعهده کنند ایجاد را هزینه و تولیدي کاالي .ارزش

مهم و تصمیمآخرین در قطعیت فرایند بهبود مهندسی، وظیفه شدهترین یاد عوامل کلیه به توجه با گیري
روش.است از مشخص مجموعه یک انتخاب نوعی، به فرایند، میاناین از است ممکن که است هایی

باشندهامجموعه شده برگزیده دیگر کارآي غیر یا و کارآ موفق، تصمیم. ي مهندسی،لذا فرایند در گیري
است نهایی .مسئولیت

می نتیجه شده یاد مطالب به توجه اقتصادبا تبع به همواره سویی از مهندسی فرایند و مهندسی که گیریم
مه مقوله با همواره نیز اقتصاد سو، دیگر از و هستند استمطرح داشته سروکار عام. ندسی در تریناقتصاد

است منابع مصرف در هزینه کمترین صرف با هدف یک به دستیابی خود، در. مفهوم مهندسی فرایند لذا
فیزیکی« تحقق»پیرامون براي مهندسی فعالیت اقتصادي توجیه ارائه مسئولیت قبول به ناگزیر ابتدا ،

در خود اقتصادي«اهداف .تاس» پیرامون

سرمایه مقولهمدیریت پیچیدهگذاري با همواره که است جنبهاي دوترین هر در اقتصادي فعالیت هـاي
تجارت و تولید رفتارعرصه و نیازها با یکسو از همواره زیرا است، درانروبرو از»اقتصاديپیرامون«سان و

منابع با سو دردیگر انرژي و فیزیکی«مواد ک»پیرامون و داردسر .ار

جنبه تمامی تولیدارزیابی فعالیت و کار درهاي آنها کارگیري به و اقتصادي و فنی ابعاد همه در تجاري و ي
سرمایهجزئی مدیریت براي امور عرصهترین در نیستگذاري ممکن تجارت و تولید سرمایه. هاي مدیریت

ارزیابی همه ماحصل به همواره کارآیگذاري یعنی درها که دارد توجه معین عرصه یک در اقتصادي ی
مکانیزم با دیدگاهارتباط از بازار هزینه«هاي به ارزش باشد» نسبت توجیه مدیریت. قابل دیدگاه، این از

جنبهسرمایه به تنها میگذاري کار از مشخصی فعالیتهاي همه نتیجه که درپردازد مهندسی فرایند هاي
قا اهداف ازانتقال دستیابی فیزیکی«بل اقتصادي«به» پیرامون مدیریت. است» پیرامون نتیجه در

فرایندهايسرمایه ماحصل به تنها و نداشته مهندسی فرایندهاي ارزیابی در مسئولیتی هیچگونه گذاري
دارد توجه تجاري نهایتاً و اقتصادي فعالیت از معینی عرصه در ن. اقتصادي معناي به شد گفته فیآنچه

مهم پیش از بیش و حساس نقش بیان منظور به بلکه نبوده اقتصاد عرصه در مهندسی فعالیت ارزش
است مهندسی اقتصاد در .مهندسی

طرح جانبۀ همه توسعۀ بازدارندة عوامل دیگر از یکی سویی، اقتصاداز دیدگاه از ما کشور در عمرانی هاي
از ساختمان صنعت باالي هزینۀ مسئلۀ درمهندسی، پژوهشی بنیادهاي ضعف که است اجرا تا مصالح تولید

است دخیل آن در مصالح سازندگان حتی و پیمانکار مشاور، تا کارفرما از ساختمان مهندسی ارکان . تمامی

کیفیت بهبود به توجه عین در سازي مهمارزان از یکی همواره استاندارد جنبههاي بینترین رقابتی هاي
میتولیدکنندگا شمار به صنعتی فرآوردة یا کاال هر داشتهن نگاه بسته دلیل به ما کشور در که حالی در رود،

موسسات وجود عدم و سویی از دولت انحصار چتر زیر عمده صنعتی محصوالت تولید بازار شدن
ا قدرت و انگیزه ایجاد یعنی مهم عامل این دیگر، سوي از کاال کیفیت کنترل و دراستانداردسازي نتخاب

به کیفیتی با ایران ساخت اتومبیلی مثال، براي که است دلیل همین به و شده فراموش اساساً خریداران
پایین کرهمراتب یا ژاپنی فرانسوي، مشابه نمونۀ از استتر آن از باالتر مراتب به قیمتی داراي . اي

دارد وجود نیز ما ساختمان صنعت در وضعیت این کارخانههسال. مشابه که است مصالحا تولید هاي
می کار غیرعلمی بعضاً و یکنواخت مداري بر ما کشور در سالساختمانی کارخانهکنند؛ که است هايها

کالن پیش) انبوه(تولید مشارکتقطعات با وبخشساخته غیراستاندارد محصوالتی دولتی، و خصوصی هاي
می عرضه اندك عمر سالبا گروهکنند، که است اجراها و) پیمانکاري(هاي علمی ضعیف پشتوانۀ با

می مصالح رفتن هدر و نامتناسب کاربرد سبب سالآموزشی حتی و مهندسینشوند از بسیاري که است ها
پروژه انواع براي کشور در رایج همسان خدمات شرح بر تکیه با مطالعاتمشاور کردن قطور به عمرانی هاي

هر روشضمیمۀ در نو افقی ارائۀ بدون میپروژه، احداث . پردازندهاي

می نظر به اجرايبنابراین براي غیردولتی یا دولتی فنی و مالی منابع هدایت راه در گامی هر برداشتن رسد
پروژهطرح اقتصادسنجی اساساً و عمرانی زیرساختهاي توسعۀ و عمرانی کوششیهاي مستلزم کشور، هاي

ارزانموا جهت در طریقزي از پیمانکاري تا مشاوره از و اجرا تا مصالح تولید از ساختمان صنعت سازي
براي سالم و آزاد بستري ایجاد و کیفیت بهبود زمینۀ در الزم علمی استانداردهاي ارائۀ موسسات ایجاد

بخش انواع در مصالح کنندگان تولید و صنایع صاحبان خصوصرقابت و دولتی خودهاي نوبۀ به که است ی
بهینه راه در فرآوردهتالش انواع کیفیت و قیمت وسازي مکانیکی تجهیزات و تاسیسات و ساختمانی هاي
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بسیار وظایف جمله مهندسی،از همهحساس میان از روش بهترین نیزروشانتخاب و پیشنهادي هاي
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مهم و تصمیمآخرین در قطعیت فرایند بهبود مهندسی، وظیفه شدهترین یاد عوامل کلیه به توجه با گیري
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جنبه تمامی تولیدارزیابی فعالیت و کار درهاي آنها کارگیري به و اقتصادي و فنی ابعاد همه در تجاري و ي
سرمایهجزئی مدیریت براي امور عرصهترین در نیستگذاري ممکن تجارت و تولید سرمایه. هاي مدیریت

ارزیابی همه ماحصل به همواره کارآیگذاري یعنی درها که دارد توجه معین عرصه یک در اقتصادي ی
مکانیزم با دیدگاهارتباط از بازار هزینه«هاي به ارزش باشد» نسبت توجیه مدیریت. قابل دیدگاه، این از

جنبهسرمایه به تنها میگذاري کار از مشخصی فعالیتهاي همه نتیجه که درپردازد مهندسی فرایند هاي
قا اهداف ازانتقال دستیابی فیزیکی«بل اقتصادي«به» پیرامون مدیریت. است» پیرامون نتیجه در

فرایندهايسرمایه ماحصل به تنها و نداشته مهندسی فرایندهاي ارزیابی در مسئولیتی هیچگونه گذاري
دارد توجه تجاري نهایتاً و اقتصادي فعالیت از معینی عرصه در ن. اقتصادي معناي به شد گفته فیآنچه

مهم پیش از بیش و حساس نقش بیان منظور به بلکه نبوده اقتصاد عرصه در مهندسی فعالیت ارزش
است مهندسی اقتصاد در .مهندسی

طرح جانبۀ همه توسعۀ بازدارندة عوامل دیگر از یکی سویی، اقتصاداز دیدگاه از ما کشور در عمرانی هاي
از ساختمان صنعت باالي هزینۀ مسئلۀ درمهندسی، پژوهشی بنیادهاي ضعف که است اجرا تا مصالح تولید

است دخیل آن در مصالح سازندگان حتی و پیمانکار مشاور، تا کارفرما از ساختمان مهندسی ارکان . تمامی

کیفیت بهبود به توجه عین در سازي مهمارزان از یکی همواره استاندارد جنبههاي بینترین رقابتی هاي
میتولیدکنندگا شمار به صنعتی فرآوردة یا کاال هر داشتهن نگاه بسته دلیل به ما کشور در که حالی در رود،

موسسات وجود عدم و سویی از دولت انحصار چتر زیر عمده صنعتی محصوالت تولید بازار شدن
ا قدرت و انگیزه ایجاد یعنی مهم عامل این دیگر، سوي از کاال کیفیت کنترل و دراستانداردسازي نتخاب

به کیفیتی با ایران ساخت اتومبیلی مثال، براي که است دلیل همین به و شده فراموش اساساً خریداران
پایین کرهمراتب یا ژاپنی فرانسوي، مشابه نمونۀ از استتر آن از باالتر مراتب به قیمتی داراي . اي

دارد وجود نیز ما ساختمان صنعت در وضعیت این کارخانههسال. مشابه که است مصالحا تولید هاي
می کار غیرعلمی بعضاً و یکنواخت مداري بر ما کشور در سالساختمانی کارخانهکنند؛ که است هايها

کالن پیش) انبوه(تولید مشارکتقطعات با وبخشساخته غیراستاندارد محصوالتی دولتی، و خصوصی هاي
می عرضه اندك عمر سالبا گروهکنند، که است اجراها و) پیمانکاري(هاي علمی ضعیف پشتوانۀ با

می مصالح رفتن هدر و نامتناسب کاربرد سبب سالآموزشی حتی و مهندسینشوند از بسیاري که است ها
پروژه انواع براي کشور در رایج همسان خدمات شرح بر تکیه با مطالعاتمشاور کردن قطور به عمرانی هاي

هر روشضمیمۀ در نو افقی ارائۀ بدون میپروژه، احداث . پردازندهاي

می نظر به اجرايبنابراین براي غیردولتی یا دولتی فنی و مالی منابع هدایت راه در گامی هر برداشتن رسد
پروژهطرح اقتصادسنجی اساساً و عمرانی زیرساختهاي توسعۀ و عمرانی کوششیهاي مستلزم کشور، هاي

ارزانموا جهت در طریقزي از پیمانکاري تا مشاوره از و اجرا تا مصالح تولید از ساختمان صنعت سازي
براي سالم و آزاد بستري ایجاد و کیفیت بهبود زمینۀ در الزم علمی استانداردهاي ارائۀ موسسات ایجاد

بخش انواع در مصالح کنندگان تولید و صنایع صاحبان خصوصرقابت و دولتی خودهاي نوبۀ به که است ی
بهینه راه در فرآوردهتالش انواع کیفیت و قیمت وسازي مکانیکی تجهیزات و تاسیسات و ساختمانی هاي
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مالی تلفیقی موسسات از حمایت و سو یک از را تجاري-الکتریکی یا یکپارچگی- صنعتی منظور به فنی
پروژه اجراانجام و طرح تا مدیریت از عمرانی میهاي بر در دیگر سوي از . گیردرا

سرمایه جذب مشکالت

شناختن رسمیت به براي الزم قانونی محورهاي فقدان عمرانی، هاي طرح در سرمایه جذب مشکل اولین
است ثروت داشتن یا و مالکیت مالکیت. حق در اگر حتی ثروت عامیانه، و افراطی هاي نگرش خالف بر

کل به آن منافع باشد ثروتافراد و مالکیت اگر و باشد، مجاز آن داشتن که شرطی به گردد می باز جامعه
نمی باز جامعه به آن منافع که آن نه نشود، شناخته رسمیت میبه فرار هم ثروت خود بلکه . کندگردد

ایر کشور در نوازند می را اقتصادي رکود و فقر مرگبار سمفونی ها مغز فرار با که ها ثروت فرار انمشکل
است شده شناخته و ملموس کامالً اي پدیده انقالب از پس و طی. پیش که فردي توانمندي و هوش

دارد خود افزودن به میل سرمایه همانند شود می متجلی افراد وجود در اي پیچیده که. فرایند همانگونه
و سود کسب براي مسیرها کوتاهترین و بهترین جستجوي در رقابت بازار در یعنیسرمایه ثروت ایجاد

خود جایگاه یافتن و شدن ارضاء به میل رقابت عرصه در نیز فردي توانمندي و هوش ، است خود افزودن
دارند. دارد نیز یکدیگر به میل دارند که مشابهی ماهیت بر بنا فردي توانمندي و هر. سرمایه که صورتی در

نیز دیگري آن باشند، نداشته کافی امنیت دو این از ماندیک نخواهد . باقی

در مستقیم دخالت از و بپذیرد صحیح هاي مسیر به سرمایه کننده هدایت عنوان به را خود نقش دولت اگر
است ضعیف بسیار خصوصی بخش سوي از گذاري سرمایه امکان که مواردي در مگر کند، پرهیز امر این

و قوانین تدوین صورت آن در دارد، بیشتري زمان به نیاز بودویا نخواهد بزرگی مشکل که. مقررات آنچه
سو یک از بلکه نیست مقررات و قوانین نبودن تنها است، سرمایه جذب راه سر بر اصلی مانع حاضر حال در
و قوانین کردن اجرا نادرست دیگر سوي از و است مقرراتی چنین تدوین و تنظیم مانع که است نگرشی

باز نگرش همان بستر بر موجود استمقررات .دارنده

انقالب از پس دهۀ دو طی که است عاملی ثروت، و مالکیت حق داشتن در زیانباري22ابهام اثرات بهمن
کارخانه و است دولت ما کشور در معمول بطور که کارفرما روابط بر جايرا بر پیمانکار و مشاور تاجر و دار

است ابه. نهاده پر روابط این از حاصل مطلوب نا غیرشرایط عمرانی پروژه ها صد اجراي موجب ام
یا و موقع به برداري بهره عدم و گذاري سرمایه دوران شدن طوالنی دلیل به که است شده اقتصادي

اثرات و کرده تحمیل کشور اقتصادي پیکره به را گشتی باز بدون و متورم هاي گذاري سرمایه ، ناقص
د تسري ملی اقتصاد به را خود تورمی قیمتزیانبار گسیخته لجام افزایش در را آن بارز تجلی که است اده

هستیم شاهد اقتصادي رکود شرایط در . ها

رسمیت به در الزم قانونی محورهاي ایجاد اول وهله در تاریخی و اجتماعی معضل این از رفت برون راه
داشتن با دولت، مستقیم دخالت عدم نیز و سو، یک از ثروت و مالکیت حق هدایتشناختن صرفاً نقش

است گذاري سرمایه امر در . کننده،

مسیر در که آن مگر شود جذب صنعت و تجارت سوي به یکباره به و ساکن به ابتدا تواند نمی سرمایه
باشد دارا است سرمایه خود آن از که را آرامشی هاي حوضچه خود پیدایی و هاي. حرکت حوضچه این

دا کنترلی هاي اهرم که هستندآرامش ها بانک باشد، می صحیح مسیرهاي یافتن براي سرمایه . رندگان

امکانی هیچ است، دولت انحصار در دولتی بانکی عظیم شبکه در مالی سرمایه عمده بخش که هنگامی
نیست نظر مورد مسیرهاي به آن هدایت براي سرمایه دارندگان دست در الزم هاي اهرم ایجاد .براي

نی معنا بدان براین کنترلی گونه هیچ دولت اینکه یا و شوند برچیده یکباره به دولتی بانکهاي که که ست
است بانک در سرمایه یافتن آرامش امکان هدف، بلکه باشد، نداشته سرمایه و پول در. بازار امکانی چنین

ندارد وجود مطلق بطور حاضر با. حال داشته خود استقرار براي محلی بتواند باید منطقهسرمایه سپس و شد
جذب براي زمینه. اي مردم مشارکت با ریزي برنامه یک طی منابع فضایی توزیع و کشور بندي هايمنطقه

می وجود به سرمایه هدایت براي را را. آوردالزم مکان و فضا در موجودیت نتواند سرمایه که صورتی در
واسطه سوي به گزیر نا باشد خواهداشته روي داللی و آوردگري .د

برنامه طی کننده محدود مقررات و سوریزيقوانین یک دستـــــگاههاي سوي از که دولتینگر هاي
شده تنیده هم در فرمالیستی بوروکراسی عنکبوتی تار در و شوند می واعمال ثروت بین مرزي چنان اند،

دارندتخصصکشیده هراس دو این پیوند از گویی که مر. اند ازاین بیش سرگردانی موجب صوري بندي ز
است فردي هاي توانمندي و تخصصها ماندن حاصل بی و سو یک از سرمایه . پیش
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بندي گروه اساس بر کار ارجاع و دولتی هاي دستگاه توسط امور فرمالسیتی کردن دستهتخصصی و ها
توانمنديبندي رفتن هدر به موجب صوري گروههاهاي در متمرکز بخشهاي مؤسسات و کاري ي

نباید زند ور می اصرار هایی بندي دسته چنین بر دولتی هاي دستگاه که حالی در است شده خصوصی
دارا عمرانی عظیم هاي پروژه اجراي و طراحی در را الزم هاي توانمندي داخلی، مؤسسات که داشت انتظار

سی. باشند سوي از الزم مالی پشتیبانی فاقد که مؤسسات تواننداین نمی هیچگاه هستند دولتی بانکی ستم
باشند سرمایه دارندگان براي اطمینانی قابل هاي دستگاه فعلی، شرایط خود. تحت ماهیت بر بنا سرمایه

دارد خود حرکت براي اتکاء قابل تشخیصمیسرهاي در غریزي .بینشی

تخصصی در اصرار پایه بدین تا که دولتی هاي دستگاه همان هنگامیمتاسفانه دارند کارها کردن قلمداد
می گذارکه وا خصوصی بخش به گردان کلید یا و مشارکت صورت به را عمرانی عظیم پروژه یک خواهند

شرکت از میکنند، عمل به دعوت خارجی توانمنديهاي ایرانی هاي شرکت که کنند می ادعا و آورند
ندارند را امري چنین پیشبرد براي جا. کافی کهنکته شده دعوت خارجی هاي شرکت که است این توجه لب

هر و ندارند را محدودیتی چنین خود متبوع هاي کشور در هیچکدام هستند ملیتی چند هاي شرکت معموالً
مواد بندي بسته و تولید و نفت اکتشاف کشتیرانی، تولید، تجارت، از اعم متنوعی بسیار هاي زمینه در کدام

دارند فعالیت . غذایی

مورد در مقررات و ها بخشنامه طبق و کننده محدود اصل یک عنوان به که چیزي است ممکن چگونه
نکند صدق خارجی هاي شرکت مورد در است صادق ایرانی هاي ها،. شرکت پروژه این بیشترین در

می عمل واسطه یک عنوان به تنها خارجی هايشرکت بانک از را بانکی و مالی تسهیالت که کشورکند
به دوم دست صورت به را اجرایی و طراحی، اي، مشاوره کارهاي کلیه سپس و کرده اخذ خود متبوع

می واگذار ایرانی . کندمؤسسات

توسط مهندسی و فنی خدمات صدور از سخن اجرایی هاي دستگاه مسئولین که است شرایطی چنین در
می ایرانی د. گویندمؤسسات مؤسسات این که حالی اعتباردر داراي را خود فعالیت قانونی محدوده داخل ر

توانمندي توانند می چگونه نیستند، اعتماد طرف خود متبوع دولت سوي از و نبوده بهکافی را خود هاي
دارند گسیل مرزها .فراسوي

جانبه یک بطور بود نخواهد قادر و تواند نمی و ندارد حق خود ماهیت بر بنا وآزادمناطقمورددردولت
بابایدریزيبرنامهاین. کندریزيبرنامهمهندسیوفنیخدماتصدورمورددرهمچنینواقتصاديویژه

قرارعملیپشتیبانیموردخصوصیبخشصنعتیوتجاريصنفیهايتشکلسويازفعالمشارکت
نظارتتنهادولتویابدسامانخصوصیبخشمؤسساتامکاناتوهاتوانمنديصحیحتوزیعباوگیرد
نیزواقتصاديویژهوآزادمناطقگردانندگاناکنونهمکهحالیدرباشدداشتهآنبرکنترلیوعالیه

نهوشودمیادارهدولتتوسطمستقیماًورأساًمهندسیوفنیخدماتصدورامربرايمسئولدستگاه
باصنعتگرانوتجارازنفرچنداتصالکهماندنناگفته. صنعتیوتجاريصنفیهايتشکلازکدامهیچ

بخشمشارکتوهمکاريمعنايبههستنددولتادارهتحتتماماًنیزهاآنکههاییتشکلواسطۀ
وشخصیمنافعمقطعیدرکهاستمعدوديافرادتعدادآنتشخیصصرفاًبلکهنیست،دولتباخصوصی

. بینندمیدولتیايهدستگاهبهاتصالدرراخودصنفینه

طریقازتواندنمیدولتبادولتیغیراجراییوفنیمؤسساتوخصوصیبخشهمگامیومشارکت
تنهاویژهوآزادمناطقدرخارجیانمشارکت. شودحاصلدولتیبخشزائدهبهمؤسساتاینکردنتبدیل
هايتشکلتوسطویژهوآزادمناطقاقتصاديپیکرهادارهامکانکهپوشیدخواهدتحققجامهزمانی
منافعمدت،میاندرکهاستحالتیچنیندرتنها. شودپذیرامکاندولتیغیرتجاريوصنعتیصنفی
وآزادمناطقصورتاینغیردرگشتخواهدبازملیاقتصادپیکرهبهویژهوآزادمناطقفعالیتازحاصل

اقتصاديفقرتعمیقجزآنحاصلوبودخواهندمغزهاوسرمایهارفربرايدیگريمسیرنیزاقتصاديویژه
سويازشدهتنظیمصحیحضوابطتحتکاالوسرمایهآزادنهشدوآمد. شدنخواهدنایافتگیتوسعهو

رونقباعثتواندمیاصلیسرزمینوآزادمناطقبینغیردولتیصنعتیوتجاريصنفیهايتشکل
خردگردهايفراطیراخوداندكآمدهايدرتجاريویژهوآزادمناطقاضر،ححالدر. شوداقتصادي
هیچوکنندمیکسباستگرفتهسامانپاخردههايواسطهودالالنمنافعجهتدرتنهاکهاقتصادي

هايمحدودیتدلیلبهسودیگرازوزیرساختهاضعفدلیلبهسویکازاقتصادي،کالنفرایندگونه
.خوردنمیچشمبهشدهیادمناطقدرعدیده

مکان بیشترین در سرمایه، جلب و جذب موفق نا صنعتیتجربه هاي شهرك و شهرها براي که هایی
شده استانتخاب داده نشان روشنی به را خود جدید، هاي شهر طرح در همینطور و هايیابیمکان. اند،

رضای جلب خاطر به تنها که گروهصنعتی موردت هاي محدوده در مناطقی چنین ایجاد خواستار که هایی
برنامه و یابی مکان نیز و بودند خود ونظر نظري مبانی بر اتکاء با تنها که جدید شهرهاي ایجاد براي ریزي
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برداري بودجهالگو صرف جز حاصلی گرفت انجام غیرواقعی استهاي نداشته بازگشت بدون و هنگفت . اي
شهرم خاصاین جمعیتی بافت و شهرها این به شده جذب جمعیت بین اي کهقایسه هنگفتی هزینه با ها

شهر این ایجاد استصرف امور واقعی روند نشانگر خود است شده .ها

برمکان بنا که نیست امري جدید شهرهاي ایجاد یابی مکان همچنین و صنایع استقرار براي صنعتی یابی
ار و یابدتصمیم تحقق با. اده و منطقه هر شناسی بوم به توجه با و بررسی، و مطالعه طی تنها اموري چنین

توان بودشناختن خواهد پذیر امکان کشور از منطقه هر اقتصادي و فنی گیاه. هاي صنعتی، مرکز یا و شهر
آورد بر سر زمین از قارچ چون که نیست اي نتیجه. هرزه در انسانی گاه سکونت توانائیهر در که تحوالتی

منطقه پایۀ اقتصاد یک ایجاد و اي منطقه فرا ارتباط اثر در منطقه یک درونی توسعههاي است موجود اي
عام. یابدمی شناسی روش گیري بکار بر تکیه با تنها جدید شهرهاي و صنعتی شهرهاي کالبدي طراحی
درفن خاصخود شناسی روش تدوین و جدید هاي موفقآوري طرحی به بدل تواند خاصمی منطقه هر

شود کارآمد . و

برنامه فراروند در را توسعه ضد نقشی همواره اقتصادي نایافتگی ساخت که ورزیم تاکید نکته این بر باید
کرد خواهد ایفا توسعه و. ریزي نایافتگی توسعه هاي گره از بسیاري رفع صورت در حتی و وجود این با

نایافتگ نگرددساخت میسر سادگی به همگون توسعه بسا چه کشور. ی مناطق از بسیاري صورت آن در
پشتیبانی وسیعنیازمند بودهاي خواهد مناطق آن در توسعه توان ایجاد براي . تري

گیري نتیجه

ت کسی هر سوي از کند حل یکباره به را مشکالت این تمامی بتواند که گر معجزه نسخه یک نهاپیچیدن
سرایتمی جا همه به آن از بیماري این که را عضوي باید چیز هر از قبل اما باشد واهی ادعاي یک تواند

کرد قطع کند بنامیم. می گذاري سرمایه فقر بیماري را آن نام باید که مهلک بیماري این اصلی عضو
تصم و ریزي برنامه محضدر مندي سلیقه و گرایی اراده نام به است دستگاهعنصري توسط گیري هايیم

است. دولتی باقی خود جاي بر مشکل نشود کنده کشور اقتصادي کالبد از بیمار عضو این که زمانی . تا

معناي به مردم دست به مردم کار سپردن فرهنگی، و اجتماعی ، اقتصادي معضل این از رفت برون راه
است کلمه ساماندهی. واقعی و بینی باز ضمن امري دستگاهچنین در ها فعالیت و فضا اداريمجدد هاي

اقتصادي ساختار در نایافتگی ساخت و نایافتگی توسعه اصلی هاي گره گشودن و شناسایی نیازمند دولتی،
است .کشور

تشخیصمی که مسیرهایی از خود را، خود جذب مکان و استقرار مکان خود پیچیده ماهیت بنابر سرمایه
برمی سازا. گزینددهد چنین از سرمایه ناپذیرکه انکار واقعیت هموین این از غیر و است برخوردار کاري
نمی هايعمل طرح تمامی در روشنی به اقتصادي،کند غیر شده اجرا عمرانی هاي پروژه از اعم موفق، نا

نمایا درستی به را خود جدید هاي شهر و صنعتی، هاي شهر اقتصادي، ویژه و آزاد دیگرمناطق و است نده
ندارد آزمودن به . نیازي

گریبانگیر امروز که اي پراکنده و خرد وظایف خالف بر دولت، است؟ کدام میان این در دولت نقش اما
دارد عهده بر است داشته کنون تا که نقشی از تر اهمیت با و فراتر بسیار نقشی است دولتی هاي . دستگاه

طرح دولت هاوظیفه برنامه کالنریزي منطقه چند به کشور اقتصادي بندي منطقه طریق از راهبردي، ي
است سرتاسري بطور منابع فضایی بهینه توزیع هدف با بر. اقتصادي کنترلی نظارت ضمن دولت وظیفه

مستمر سنجش کشور، اقتصادي هاي قطب در سرمایه هاي حرکت و اقتصادي فعالیت هاي جنبه تمامی
هد به رسیدن براي میفاقتصاد ترسیم برنامه طبق که است راهبردي برنامه. شودهاي درچنین باید اي

اولویت با و اقتصادي کالن مناطق پروژهمقیاس طریقبندي از و بخشی بصورت نه و پذیرد صورت ها
بود خواهد تورم و رکود و اقتصادي فقر هم باز آن حاصل که دولتی اجرایی دستگاههاي در بودجه .جذب
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امنیت،در داشتن با استقرار امکان یافتن صورت در دولتی، غیر مالی سرمایه از بخش هر حالتی چنین
را سرمایه جذب قابلیت که مناطقی در و کرده انتخاب بخشی گرایشات برگزیدن ضمن را مناسب مسیرهاي

یافت خواهد دارد مناسب بازگشت نرخ و سرمایه از بخش هر بنیه بر .بنا

مرح این نیازمنددر خود حرکت مراحل آغازین در سرمایه زیرا داشت، را توسعه انتظار توان نمی هنوز له
است شود. رشد می حساس بسیار کنترلی و نظارتی نظر از دولت نقش جا این هاي. در اهرم باید دولت

توس جریان به رشد جریان هدایت براي وصنعتی تجاري مالی، صنفی، هاي تشکل کمک با را عهالزم
باشد که. داشته برد خواهند پی درستی به رشد جریان از مدت کوتاه اي دوره طی از پس سرمایه صاحبان

شود باعث سرمایه ارکان در را شدیدي هاي تکانه تواند می پایدار و یکپارچه توسعه بدون و تنهایی به رشد
تنش اثر در دو یکباره هاي ورشکستگی به منجر رکود سپس و تورمی سپسهاي و اقتصادي مؤسسات ر

شود ملی اقتصاد . در
جریان به رشد جریان هدایت به خود رشد تداوم حفظ منظور به داوطلبانه سرمایه صاحبان صورت آن در
برود بین از یکباره به او کار حاصل که نیست مایل اي سرمایه دارندة هیچ زیرا داد خواهند رضایت . توسعه

مرح یک از پس فراروندي دارندگانچنین ضرر به رشد شدن کند و ملت اقشار بیشترین نفع به توسعه له
گردید خواهد توسعه و رشد توامان جریان به بدل مجدداً . سرمایه

پیچش از امر واقعیت در امور روند چند نزدیکهر بسیار همکاري و حضور نیازمند که است برخوردار هایی
ما صنفیِ هاي تشکل مدیران ترین بسابرجسته چه و است دولت هاي دستگاه در صنعتی و تجاري، لی،

پیشرفته جهان در تحوالت و ها بحران عینی روند اما بود نخواهد ساده کاري مقطعی هاي تنش از گذر
بحران از رفت برون براي را امکانات بهترین همواره دولت و مردم بودن نزدیک که است داده نشان همواره

جامعه به اقتصادي میهاي امکان. داردارزانی زمانی تنها اینها کارفرمايهمۀ دولت که بود خواهد پذیر
ریزي برنامه مردم خود توسط که جامعه امور اداره بر هماهنگی و نظارت براي باشد ارگانی بلکه نباشد ملت

است شده برگزیده شود می اجرا امو. و به دولت دستگاه نگرش در تغییر نیازمند امري استچنین جامعه . ر

و ملی منابع مالک که است ملت این بلکه ندارد عمومی اموال و ملی منابع بر مالکیتی هیچگونه دولت
را حق این ملت آحاد و است معین دوره یک براي ملت برگزیده متولی تنها دولت و است عمومی اموال

د منابع این از خود مالی بنیه و تخصصی توانمندي بر بنا که سوددارند وکسب ملی منافع تأمین جهت ر
نمایند برداري و. بهره است عمومی اموال و ملی منابع میل و حیف مانع که است بیطرفی ناظر تنها دولت

بخش آن عمومی، هاي آمد در محل از که دارد دولتیوظیفه بودجه صرف نیازمند که را امورکشور از هایی
نماید ستادي و مالی پشتیبانی مستقیماما. است دخالت نه و پشتیبانی .فقط

پروژه شدن میگران شکل طراحی و ریزي برنامه فراروند در برنامه. گیردها که میشخصی کندریزي
بالعکس که این یا و باشد نداشته سیاسی و اقتصادي اجتماعی، مسائل به الزم و کافی اشراف است ممکن

موضوع سیاسی، و اجتماعی مسائل تأثیر میتحت حالت دو هر در که کند ارزیابی را اقتصادي یکات تواند
کند مشکل دچار را می. پروژه کجا تا کشور ذخائر از کردن هزینه که ایناین یا و باشد صحیح درتواند که

است مهمی بسیار مسأله است غلط مواردي چه در صحیح مواردي بدل. چه باید ضرورتاً کشور مالی ذخائر
ف ذخائر بهرهنبه و شوندآوري عمومی . دهی

و مشاور انتخاب و مربوط برنامۀ تصویب و اجرائی دستگاه نیاز اعالم پس که است این مشکالت از یکی
می طول به سال چند خود که وي به کار ابالغ و قرارداد مسئلهعقد صورت موارد، از بسیاري در انجامد،

دیگ موردنظر طرح آن و کرده پیدا وتغییر موجود اعتبار با هماهنگ و شده تعریف نیازهاي جوابگوي ر
نمیقیمت روز می. باشدهاي خواسته مشاور از نیز مشاور به کار ابالغ زمان طرحدر وقت اسرع در که شود

و جامع مطالعات انجام فرصت خود نوبۀ به نیز این که دهد قرار کارفرما اختیار در و کرده آماده را اجرائی
میتهی سلب مشاور از را فراگیر طرح یک عقد. نمایده مناقصه، انجام مناقصه، اسناد تهیۀ نیز آن از پس

می بیشتري زمان گذشت موجب دیگر، موانع رفع و زمین تحویل کننده، اجرا با آنقرارداد از پس و شوند
اقتصاد در چندانی سعی پروژة، با مالی پیوند وجود عدم بعلت اجراکننده سازنیز و ساخت مراحل کردن ي

می کار مقادیر ازدیاد در سعی و هزینهنداشته از بخشی اینکه ضمن مشمولنماید هم زمان تطویل هاي
می قرار اجراکننده،. گیرندتعدیل و مشاور کارفرما، یعنی پروژه در درگیر طرفین از هیچکدام اینکه نهایتاً

پروژ در نیرومندي کافی اندازة به حقانگیزة دریافت مگر ندارند والزحمهه مشاور اگر صورتیکه در خود، هاي
سرمایه در دارند، را پروژه پایان مسئولیت تنها که بهرهاجراکننده و ساخت همگذاري مستحدثات از برداري

حتی و بوده بصرفه مقرون هم اقتصادي نظر از پروژه این که نمود خواهند کوشش تردد بدون باشند، سهیم
موضوع سنتی حالت مانند نه و کند تأمین را جامعه روز نیازهاي الاقل نیست، آینده نیازهاي با منطبق اگر

نمی تأمین هم را روز نیازهاي حتی . کنندکه

برنامه گروه با مالی منبع ارتباط عدم دلیل به نتیجه کاردر طبیعتاً اجرایی، گروه و طراحی، گروه ریزي،
هن و شده بهرهطوالنی استگام زیر شرح به آن دالیل که بود نخواهد اقتصادي پروژه نیز :برداري
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امنیت،در داشتن با استقرار امکان یافتن صورت در دولتی، غیر مالی سرمایه از بخش هر حالتی چنین
را سرمایه جذب قابلیت که مناطقی در و کرده انتخاب بخشی گرایشات برگزیدن ضمن را مناسب مسیرهاي

یافت خواهد دارد مناسب بازگشت نرخ و سرمایه از بخش هر بنیه بر .بنا

مرح این نیازمنددر خود حرکت مراحل آغازین در سرمایه زیرا داشت، را توسعه انتظار توان نمی هنوز له
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ریزي برنامه مردم خود توسط که جامعه امور اداره بر هماهنگی و نظارت براي باشد ارگانی بلکه نباشد ملت
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و ملی منابع مالک که است ملت این بلکه ندارد عمومی اموال و ملی منابع بر مالکیتی هیچگونه دولت
را حق این ملت آحاد و است معین دوره یک براي ملت برگزیده متولی تنها دولت و است عمومی اموال

د منابع این از خود مالی بنیه و تخصصی توانمندي بر بنا که سوددارند وکسب ملی منافع تأمین جهت ر
نمایند برداري و. بهره است عمومی اموال و ملی منابع میل و حیف مانع که است بیطرفی ناظر تنها دولت

بخش آن عمومی، هاي آمد در محل از که دارد دولتیوظیفه بودجه صرف نیازمند که را امورکشور از هایی
نماید ستادي و مالی پشتیبانی مستقیماما. است دخالت نه و پشتیبانی .فقط

پروژه شدن میگران شکل طراحی و ریزي برنامه فراروند در برنامه. گیردها که میشخصی کندریزي
بالعکس که این یا و باشد نداشته سیاسی و اقتصادي اجتماعی، مسائل به الزم و کافی اشراف است ممکن

موضوع سیاسی، و اجتماعی مسائل تأثیر میتحت حالت دو هر در که کند ارزیابی را اقتصادي یکات تواند
کند مشکل دچار را می. پروژه کجا تا کشور ذخائر از کردن هزینه که ایناین یا و باشد صحیح درتواند که

است مهمی بسیار مسأله است غلط مواردي چه در صحیح مواردي بدل. چه باید ضرورتاً کشور مالی ذخائر
ف ذخائر بهرهنبه و شوندآوري عمومی . دهی

و مشاور انتخاب و مربوط برنامۀ تصویب و اجرائی دستگاه نیاز اعالم پس که است این مشکالت از یکی
می طول به سال چند خود که وي به کار ابالغ و قرارداد مسئلهعقد صورت موارد، از بسیاري در انجامد،

دیگ موردنظر طرح آن و کرده پیدا وتغییر موجود اعتبار با هماهنگ و شده تعریف نیازهاي جوابگوي ر
نمیقیمت روز می. باشدهاي خواسته مشاور از نیز مشاور به کار ابالغ زمان طرحدر وقت اسرع در که شود

و جامع مطالعات انجام فرصت خود نوبۀ به نیز این که دهد قرار کارفرما اختیار در و کرده آماده را اجرائی
میتهی سلب مشاور از را فراگیر طرح یک عقد. نمایده مناقصه، انجام مناقصه، اسناد تهیۀ نیز آن از پس

می بیشتري زمان گذشت موجب دیگر، موانع رفع و زمین تحویل کننده، اجرا با آنقرارداد از پس و شوند
اقتصاد در چندانی سعی پروژة، با مالی پیوند وجود عدم بعلت اجراکننده سازنیز و ساخت مراحل کردن ي

می کار مقادیر ازدیاد در سعی و هزینهنداشته از بخشی اینکه ضمن مشمولنماید هم زمان تطویل هاي
می قرار اجراکننده،. گیرندتعدیل و مشاور کارفرما، یعنی پروژه در درگیر طرفین از هیچکدام اینکه نهایتاً

پروژ در نیرومندي کافی اندازة به حقانگیزة دریافت مگر ندارند والزحمهه مشاور اگر صورتیکه در خود، هاي
سرمایه در دارند، را پروژه پایان مسئولیت تنها که بهرهاجراکننده و ساخت همگذاري مستحدثات از برداري

حتی و بوده بصرفه مقرون هم اقتصادي نظر از پروژه این که نمود خواهند کوشش تردد بدون باشند، سهیم
موضوع سنتی حالت مانند نه و کند تأمین را جامعه روز نیازهاي الاقل نیست، آینده نیازهاي با منطبق اگر

نمی تأمین هم را روز نیازهاي حتی . کنندکه

برنامه گروه با مالی منبع ارتباط عدم دلیل به نتیجه کاردر طبیعتاً اجرایی، گروه و طراحی، گروه ریزي،
هن و شده بهرهطوالنی استگام زیر شرح به آن دالیل که بود نخواهد اقتصادي پروژه نیز :برداري
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برنامه) 1 و اقتصادي مسائل گرفتن نظر در اجراعدم و طراحی در فیزیکی صحیح ریزي
روش) 2 اجراییبکارگیري نظر از قیمت گران و اقتصادي غیر اجرایی و طراحی هاي
ناهماهنگوبهره) 3 فنبرداري ناکارآمدتغییرات متخصصو غیر انسانی نیروي و آوري
نادرست) 4 نگهداري و طرح اجراي مدت شدن طوالنی دلیل به استهالك و فرسودگی

سرمایه ارزش اگر حتی حالتی چنین فرضدر صفر را پروژه یک بهرهاي هم باز پروژهکنیم چنین از برداري
مانند بود خواهد اقتصادي غیر بیمارستاناي کارخانجات، عالیاکثر آموزش و خدماتی مراکز و توجه. ها باید
برنامه ابتداي از زمانی تا برنامهداشت، گروه پروژه، یک گروهریزي نهایت در و طراح و مشاوره گروه ریزي،

وج پروژه کردن اقتصادي امکان باشند نخورده گره پروژه با طرح مالی منابع نظر از نخواهداجرایی ود
برنامه. داشت وظیفه دیدگاه این تشکلاز و مردمی نهادهاي عهده بر باید همواره حرفهریزي و صنفی هاي

طرح تصویب و عمومی هماهنگی و نهایی بررسی تنها و باشد باشداي دولت عهده بر . ها

س اعمال بدون و صحیح اجراي و دولتی اجرایی دستگاههاي راهانعطاف در گام اولین مقررات، و قوانین لیقه
بود خواهد ملی عمرانی هاي طرح سوي به سرمایه تغییر. هدایت را خود کالم مرحله این در است بهتر

عبارت این در اگر زیرا گیریم بهره سرمایه هدایت صحیح عبارت از سرمایه، جذب و جلب جاي به و دهیم
تردید بدون است دولت نقش تعیین رامنظور سرمایه جذب و جلب فرمان که کارفرمایی نه مقام در هم باز

خواهد عهده بر را نظارتی و هدایتی وظیفه که است مردم برگزیده متولی عنوان به بلکه میکند صادر
. داشت

مشارکت نیازمند دولتی هاي دستگاه سوي از پذیر انعطاف و مدبرانه عملی هاي اقدام ضمن راستا این در
تش هستیمکلفعال ملی هدف این به نیل براي صنعتی و تجاري مالی، صنفی نیازمند. هاي مشارکت این

پایه مبانی پایهاتدوین کار عنوان به استي حرکتی چنین هایی. اصلی بخش در توان می را پایه کار این
می خالصه زیر عناوین در مقدمتاً شمردکه بر : شوند

تدوی) 1 براي ریزي پایداربرنامه توسعه براي کشور بندي منطقه نظام ن
ساختی) 2 زیر هاي پروژه بندي اولویت مقررات تدوین براي ریزي برنامه
کشور) 3 مناطق در ملی منابع بهینه توزیع طرح تدوین براي ریزي برنامه
گذاري) 4 سرمایه امر تسهیل منظور به مقررات و قوانین بازبینی براي ریزي برنامه
تلفیقی) 5 و صنعتی ، تجاري ، مالی توانمند خصوصی مؤسسات ایجاد براي ریزي برنامه

خصوصی) 6 بخش به عمرانی هاي طرح واگذاري و مالی پشتیبانی براي ریزي برنامه
طرح) 7 پیشبرد در دولت کنترلی و نظارتی مستمر بازبینی براي ریزي عمرانیهايبرنامه

حاضر بررسینشریۀ به پایهتنها مقدماتی عنوانهاي تحت براي«اي دولتی غیر فنی و مالی منابع هدایت
عمرانی هاي طرح دقیقتري» اجراي ریزي برنامه مستلزم خود راستا، این در تفصیلی مطالعات و پرداخته

می که چارچوباست تکمیل از پس هايتواند تشکل فعال مشارکت با و فوق شده یاد مالی،هاي صنفیِ
شود حاصل صنعتی و . تجاري
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برنامه) 1 و اقتصادي مسائل گرفتن نظر در اجراعدم و طراحی در فیزیکی صحیح ریزي
روش) 2 اجراییبکارگیري نظر از قیمت گران و اقتصادي غیر اجرایی و طراحی هاي
ناهماهنگوبهره) 3 فنبرداري ناکارآمدتغییرات متخصصو غیر انسانی نیروي و آوري
نادرست) 4 نگهداري و طرح اجراي مدت شدن طوالنی دلیل به استهالك و فرسودگی

سرمایه ارزش اگر حتی حالتی چنین فرضدر صفر را پروژه یک بهرهاي هم باز پروژهکنیم چنین از برداري
مانند بود خواهد اقتصادي غیر بیمارستاناي کارخانجات، عالیاکثر آموزش و خدماتی مراکز و توجه. ها باید
برنامه ابتداي از زمانی تا برنامهداشت، گروه پروژه، یک گروهریزي نهایت در و طراح و مشاوره گروه ریزي،

وج پروژه کردن اقتصادي امکان باشند نخورده گره پروژه با طرح مالی منابع نظر از نخواهداجرایی ود
برنامه. داشت وظیفه دیدگاه این تشکلاز و مردمی نهادهاي عهده بر باید همواره حرفهریزي و صنفی هاي

طرح تصویب و عمومی هماهنگی و نهایی بررسی تنها و باشد باشداي دولت عهده بر . ها

س اعمال بدون و صحیح اجراي و دولتی اجرایی دستگاههاي راهانعطاف در گام اولین مقررات، و قوانین لیقه
بود خواهد ملی عمرانی هاي طرح سوي به سرمایه تغییر. هدایت را خود کالم مرحله این در است بهتر

عبارت این در اگر زیرا گیریم بهره سرمایه هدایت صحیح عبارت از سرمایه، جذب و جلب جاي به و دهیم
تردید بدون است دولت نقش تعیین رامنظور سرمایه جذب و جلب فرمان که کارفرمایی نه مقام در هم باز

خواهد عهده بر را نظارتی و هدایتی وظیفه که است مردم برگزیده متولی عنوان به بلکه میکند صادر
. داشت

مشارکت نیازمند دولتی هاي دستگاه سوي از پذیر انعطاف و مدبرانه عملی هاي اقدام ضمن راستا این در
تش هستیمکلفعال ملی هدف این به نیل براي صنعتی و تجاري مالی، صنفی نیازمند. هاي مشارکت این

پایه مبانی پایهاتدوین کار عنوان به استي حرکتی چنین هایی. اصلی بخش در توان می را پایه کار این
می خالصه زیر عناوین در مقدمتاً شمردکه بر : شوند

تدوی) 1 براي ریزي پایداربرنامه توسعه براي کشور بندي منطقه نظام ن
ساختی) 2 زیر هاي پروژه بندي اولویت مقررات تدوین براي ریزي برنامه
کشور) 3 مناطق در ملی منابع بهینه توزیع طرح تدوین براي ریزي برنامه
گذاري) 4 سرمایه امر تسهیل منظور به مقررات و قوانین بازبینی براي ریزي برنامه
تلفیقی) 5 و صنعتی ، تجاري ، مالی توانمند خصوصی مؤسسات ایجاد براي ریزي برنامه

خصوصی) 6 بخش به عمرانی هاي طرح واگذاري و مالی پشتیبانی براي ریزي برنامه
طرح) 7 پیشبرد در دولت کنترلی و نظارتی مستمر بازبینی براي ریزي عمرانیهايبرنامه

حاضر بررسینشریۀ به پایهتنها مقدماتی عنوانهاي تحت براي«اي دولتی غیر فنی و مالی منابع هدایت
عمرانی هاي طرح دقیقتري» اجراي ریزي برنامه مستلزم خود راستا، این در تفصیلی مطالعات و پرداخته

می که چارچوباست تکمیل از پس هايتواند تشکل فعال مشارکت با و فوق شده یاد مالی،هاي صنفیِ
شود حاصل صنعتی و . تجاري
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منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه   44 كنون  تا  ره شهر  بين المللی  گروه 

كرده است:

1-كاربردجدیدشيشهدرنمایساختمان)تابستان1371(

2-پاركينگمراكزتجاری)پائيز1371(

3-محافظتدرمقابلزلزله)زمستان1371(

4-جمعآوریودفعزبالهومسائلناشیازآن)زمستان1371(

5-طرحاسکانوسریع)زمستان1371(

6-مجموعهمقاالتراجعبهژئوسنتز)بهار1372(

7-مهارآبباآب)بهار1372(

8-تحولسبزدرمعماری)بهار1372(

9-روندیابیومدیریتسيالب)بهار1372(

10-مطالعاتاقتصادیجهتاحداثمراكزخرید)تابستان1379(

11-نگاهیكوتاهبرطراحیفضایسبز-"تجربياتكشورهایمختلف")تابستان

)1372

12-بازیافتآبدرصنایعشنوماسهشوئی)پائيز1372(

13-بناهایچوبی)كندهای(درایرانوتجربياتكشورهایدیگر)پائيز1372(

14-نکاتیدرموردطراحیساختمانهایبتنیپيشساختهپيشتنيدهدرمناطق

زلزلهخيز)پائيز1372(

15-اتوماسيونوبهينهسازیدرسيستمهایتوزیعالکتریکی)زمستان1372(

16-انرژیدریاها)زمستان1372(

17-پاركينگهایمکانيکیاتوماتيكونيمهاتوماتيك)بهار1373(

18-انرژیباد)بهار1373(

19-اصولطراحیساختمانهایاداریوبانكها)بهار1373(

20-انرژیخورشيدی)بهار1373(

21-طراحیمركزخرید-جلداول:مطالعاتمقدماتیجهتطراحیمراكزخرید

)تابستان1373(

22-شهرسالمباآمورتون)تابستان1373(

23-شهرسالم-كاربردسيستمهایفتوولتائيكازميلیواتتامگاوات)تابستان

)1373

24-شهرسالم-اصولطراحیبرایافراددارایكهولت،ناتوانی،اختاللومعلوليت

)تابستان1373(

25-نسلچهارمنيروگاهها)پائيز1373(

26-بازیافتآبدرصنایعنساجی)پائيز1373(

27-مراكزدرمانیوبيمارستانهایآینده)پائيز1373(

28-شهرسالم-انبوهسازی)انبوهسازاناسکان()زمستان1373(

الکتریکی انرژی شبکههای در انرژی مدیریت و بار مدیریت سيستمهای -29

)زمستان1373(

30-بازیافتآب-"تصفيهپسابصنایعلبنی")بهار1374(

31-شهرسالم-صنعتچوبوكاغذونقشآندرفرهنگ،اقتصادوسياست

)بهار1374(

32-صرفهجوئیانرژیدرساختمانهایمسکونی)بهار1374(

33-شهرسالم-معماریوپرورشفکریكودكانونوجوانان)تابستان1374(

و درحفظخاک آن نقش و مصالحساختمانی و زباله بازیافت سالم- 34-شهر

پاكسازیمحيط)پائيز1374(

35-شهرماكجاست)زمستان1374(

پيشرفته و سنتی روشهای معرفی رودخانهها- و دریا سواحل حفاظت -36

)زمستان1375(

37-بهينهسازیآموزشعالی-نگاهیكوتاهبركاركردنظامآموزشیایرانوجهان

)زمستان1375(

38-استفادهازژئوگریددرراههاوباندفرودگاهها)بهار1376(

39-اقتصادگردشگری)جلداول()زمستان1376(

40-نگرشهایینوینبهطراحیفضایبازاداری)تابستان1377(

41-اقتصادگردشگریجلددوم)فصولسوموچهارم()زمستان1377(

42-فهرستمطابقهایعملياتاجراییجهتتسهيلدرامرنظارت)پائيز1378(

43-دانستههاییدرموردمناطقآزادوویژهاقتصادیدرجهان)پائيز1378(

44-هدایتمنابعمالیوفنیغيردولتیجهتاجرایطرحهایعمرانی)زمستان

)1378

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللی  

ره شهر

تير سالم( شهر )بخش تهران شمال كوهپایههای در دستی صنایع بازارچه -1

ماه1374

2-بهينهسازیخدماتپرواز)بخششهرسالم(ـ)دیماه1373(

3-بهينهسازیبارترافيکیبزرگراهها)بخششهرسالم()دیماه1373(
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4-پارکانرژیهاینو)بخششهرسالم(ـ)شهریورماه1373(

5-استفادهازمولتیویژندرمراكزپرترددشهری)بخششهرسالم(

)اردیبهشتماه1373(

6-سازماندهیكاركردهایبهينهینمایشگرهایدیجيتالی)بخششهرسالم(

اسفندماه1372

7-شهرکترافيکیكودكان)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

8-پارکپویش:اندیشهسالم/بدنسالمدرشهرکفاطميهمنطقة20شهرداری

تهران)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

9-پژوهشدرتاریخچه،مفهوموسيرتحول"شهرسازی"و"شهرسالم"

درفرهنگایرانواسالم)بخششهرسالم(ـآبانماه1372

10-اصولطراحیمراكزدیسپاچينگ)بخشانرژی(زمستان1372

11-تحليلمنطقهایسيالبدرحوضههایشمالیتهران)بخشعمرانآب(

بهار1373

12-انتخابمحلونوعسدبراساسشرایطژئومورفولوژیوژئولوژی

)بخشعمرانآب(زمستان1372

13-حقایقیدرموردشركتهایبزرگ)بخشتحقيقوتوسعه(زمستان1372

ضمنا كتاب های زیر توسط گروه بين المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1-بازنگریاستانداردهایصنعتآبكشورباهمکاریوزارتنيرووسازمانبرنامه

وبودجه)25جلد(

2-صرفهجوییدرانرژی)20جلد(

3-ترجمهكتاب"سازهپاركينگهایطبقاتی")1372(

4-ترجمهكتاب"سازههایآبی")1373(

5-تدوینكتاب"خودآموزاتوكد12")1373(

6-ترجمهكتاب"برنامهریزیوطراحیهتل"درسال76توسطسازمانبرنامهو

بودجهچاپوتوزیعشد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللی  گروه  توسط  نيز  زیر  كتاب های 

است:

1-پروژههايمشاركتعمومي-خصوصيدرزیرساخت:یكراهنمايضروريبراي

سياستگذاران


