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گزارش روز ادامه از صفحه اول

اقتصاد

آلودگي هوا و طبقه حساس!
 درعین حال پروژه هاي کالن مقیاس تعریف شده 
اداري- تجاري و افزایش سهم کاربري تفریحي- 
توریســتي منطقه به حدود ۳۵ درصد کل سطح 
منطقه ۲۲، نظیر ایران مال، بام لند و دریاچه چیتگر 
در ایــن منطقــه، موجب افزایــش ارزش زمین و 

رونق بخشي منطقه شد. 
بنا بــر گزارش هاي مشــاور طــرح، وضعیت 
اراضي در این منطقه، به پنج دســته ساخته شده 
و داراي ســکنه، اراضي داراي پروانه نیمه ســاز یا 
ساخته شده، تعهدات ساخت داراي پروانه، اراضي 
داراي توافق (بــدون پروانه) و اراضي فاقد تعهد 

تقسیم مي شوند.
بنابــر همیــن گــزارش، اراضــي داراي توافق 
(بدون پروانه)، در مجموع بالــغ بر ۱۲۰ هزار نفر 
از جمعیت پذیــري منطقه ۲۲ را شــکل مي دهند 
که از این تعــداد، ظرفیت ۷۰ هزار نفر آن متعلق 
به بنیاد تعاون ارتش و بقیه متعلق به سازمان ها 
و نهادهاي دیگر مانند قوه قضائیه، بنیاد شــهید، 
بانک صادرات، سازمان امور مالیاتي، اداره اوقاف، 
تعاوني خلبانــان، وزارت اطالعات و... اســت. با 
توجه به اینکه تراکم ســاخت در ایــن اراضي، از 
۶۰۰ تا باالي هزار نفر در هکتار در نظر گرفته شده، 
همــه این ساخت وســازهای بلندمرتبه پیش بیني 
شــده اند (هنوز به دلیل صادر نشدن پروانه تعداد 
و طبقــات بســیاري از ســاختمان هاي بلندمرتبه 

مشخص نشده است).
بالغ بر صد هکتار زمین به ســاخت شهرک هایي 
که مهم ترین آنها شــهرک خرازي و مروارید هستند، 
اختصاص یافته که حدود ۲۰ هزار واحد مســکوني 
در آن با تراکم ۵۰۰ تا ۸۰۰ نفر در هکتار ساخته شده 
و هنوز با وجود اتمام واحدها بهره برداري نشده اند.
طرح تفصیلي ویژه تهیه شــده در ســال ۱۳۹۸ 
بــا کاهــش ظرفیــت  و  در شــوراي عالي طــرح 
جمعیت پذیــري بــه ۵۲۰ هزار نفــر و لحاظ کردن 
برخــي مالحظــات دیگر بــراي افزایــش کیفیت 
ســکونت و حمل ونقل به تصویب رسید؛ اما آنچه 
در این فرایند و تصویب مجدد طرح پس از گذشت 

چندین سال حائز اهمیت است، موارد زیر است:
۱. با وجود دغدغه شــوراي عالي شهرســازي و 
معماري در ســال ۱۳۹۵ در نقش ســاختمان هاي 
بلند ایــن منطقه در آلودگي هــواي تهران، در این 
طرح که در سال ۱۳۹۸ به تصویب این شورا رسید، 
به این مهم توجهي نشــده و به  طور کامل در طرح 
مغفول مانده است. مطالعات سازمان هواشناسي 
که نتایج آن در شوراي عالي شهرسازي و معماري 
در سال ۱۳۹۵ ارائه شد، نقش برج هاي ساخته شده 
در ایــن منطقه را بر جریان هواي تهران و اثرات آن 
بــر آلودگي هــوا را به صراحت بیــان کردند. نکته 
تأمل برانگیز، تعداد اندک برج هاي ساخته شــده در 
مقابل برج هاي داراي توافق نامه اســت که به آن 
پرداخته نشــده و مي توان تصور کرد که در صورت 
ســاخت این برج ها چه مشکالتي براي شهر تهران 
رقم خواهد خــورد. در طرح تفصیلي ویژه مصوب 
ســال ۱۳۹۸، به تثبیت تعهدات پرداخته شــده و 
نگراني هــاي اولیه کــه منجر به توقــف آن طرح 
و دســتور بازنگري آن شد، مســکوت مانده است. 
الزامات وضع شــده براي افزایش کیفیت سکونت، 
ماننــد تأمین حمل ونقل مناســب، افزایش ســهم 
فضاهــاي خدماتــي و تفریحي و حفــظ فضاهاي 
ســبز که دغدغه هاي بازنگري طرح بوده است، به 
افزایش کیفیت سکونت در این منطقه و همچنین 
افزایش ارزش اقتصادي تعهدات وضع شده منجر 
خواهد شــد؛ اما بر مســئله تأثیرات ساختمان هاي 
بلند بر آلودگي هواي شهر خواهد افزود؛ در حالي که 
بخش عمده اي از این تعهدات همچنان که در باال 
ذکر شــد، به مرحله صدور پروانه ســاختماني نیز 
نرسیده اســت و امکان حفظ اراده پیشین معاونت 
شهرسازي وزارت راه و شهرسازي بر احقاق حقوق 
کل شهروندان تهران در مقابل توافقات سازمان ها 
با شــهرداري قابل اجرا بود؛ اما به نظر مي رسد که 
در شرایط کنوني اراده اي مبني بر ورود به این گونه 
مناقشــات در راســتاي احقــاق حقــوق عمومي 

شهروندان وجود ندارد.
۲. موضــوع مهم دیگر مخاطبــان و ذي نفعان 
ایــن طرح  ها هســتند. ظرفیت هاي ایجاد شــده در 
منطقــه ۲۲ با توجه به کمبود منابع زمین در شــهر 
تهــران ظرفیت درخور توجهي براي تأمین مســکن 
اقشار آسیب پذیر و کارکنان ســازمان ها و نهادهاي 
دولتــي در قالب تعاوني هاي شــکل گرفته اســت 
و مدیریت اســتفاده از این فرصت در راســتاي حل 
مشکل کمبود مســکن هدفمند مخاطبان بد مسکن 
و بي مسکن دست کم سبب مي شود بهایي که مردم 
کل شــهر تهران برای تعهدات دهه ۸۰ شــهرداري 
مي دهند، به نفع اقشــار آســیب پذیر جامعه تمام 
شــود. در حالي که این ظرفیت ها بــه طور کامل در 
برنامه هاي تأمین مســکن اقشــار کم درآمد نادیده 
گرفته شــده و منابع زمین دیگــري براي این منظور 
پیش بیني مي شود که اغلب در حاشیه شهرها و در 
مناطــق با ارزش اقتصادي پایین تر زمین اســت؛ اما 
رویکردهاي حاضر بیان کننده آن اســت که منطقه 
۲۲ آماج سوداگري مســکن قرار گرفته و طرح هاي 
توســعه گردشــگري و اوقات فراغت کــه از طرف 
نهادهاي قدرتمند مالي حمایت مي شــود، راه را بر 

این رویه بیشتر هموار مي کند.
موارد یادشــده نمونه هایي از ترجیحات جناحي 
بر حقوق عمومي اســت که حاصل آن، حل نشدن 
مشــکالت دیرینه اي اســت که مردم هــر روز با آن 

دست به گریبان اند.

ایران، نایب رئیس هیئت عامل اوپک شد
پیمان اوپك پالس براي کاهش 

۵۰۳ هزار بشکه اي نفت
شرق: ســقوط قیمت نفت، آن هم در آستانه  �

اجالس ۱۷۷ اوپك نشــانه خوبي نبود. این اتفاق 
کــه منجر بــه کاهــش قیمت در محــدوده ۶۳ 
دالري نفت برنت در هر بشــکه شد، نمایشگري 
از وضعیتي بود که یحتمل در صورت عدم توافق 
اوپــك و غیراوپك براي کاهش بیشــتر تولید رخ 
مي داد. در همین راستا، اعضاي اوپك در نشست 
اخیر که هفت ســاعت به  طــول انجامید، توافق 
کردند ســطح تولید خود را دوباره کاهش دهند. 
این توافق، در صورتي نتیجه بخش بود که اوپك  
و غیراوپــك موســوم به اوپك پــالس هم به آن 

پایبند باشد.
 ۵ تصمیم اوپک پالس در نشست ۱۷۷

به این ترتیــب تولیدکنندگان عضــو اوپک و 
غیراوپک بــر تعمیق کاهش عرضــه ۵۰۳ هزار 
بشــکه توافق کردند. همچنین کشورهای عضو 
و غیرعضــو اوپک بــا تغییر مرجع اعــالم تولید 
نفت به منابع ثانویه موافقت کردند. از ســویي، 
از محاســبه  میعانــات گازی و مایعــات گازی 
تولیــد نفت  خام کشــورهای غیرعضو اوپک هم 
کنار گذاشــته شــد. همچنین وزیر انرژی الجزایر 
به عنوان رئیس دوره ای اوپک براســاس حروف 
الفبا انتخاب شــد و در نهایت ایران، نایب رئیس 

هیئت عامل اوپک شد.
به گزارش شــانا، ۱۴ عضو ســازمان کشورهای 
صادرکننــده نفــت (اوپــک) در صــد و هفتاد و 
هفتمین نشســت عادی این سازمان در وین، بر سر 
افزایش ۵۰۳ هزار بشکه بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشکه ای کاهش تولید با همراهی متعهدان 
خود توافق کردنــد، بر این اســاس کاهش تولید 
نفت این ســازمان و متعهدانش از نخســتین روز 
ژانویه ۲۰۲۰ از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز 
به یک میلیون و ۷۰۳ هزار بشــکه می رسد و ایران، 
ونزوئال و لیبی همچنــان از هرگونه کاهش تولید 
مستثنا هستند. همچنین حسین کاظم پوراردبیلی، 
نماینــده ایــران در هیئت عامل اوپــک، به عنوان 
نایب رئیــس هیئــت عامل اوپک، در ســال ۲۰۲۰ 
برگزیده شــد، ریاســت ایــن هیئت عامــل را هم 

نماینده گابن در هیئت عامل عهده دار شد.
 کشورهایی که پایبند نبودند

فریــدون برکشــلی، رئیــس دفتــر مطالعات 
انرژی ویــن، در گفت وگو با مهــر گفته بود: اوپک 
و غیراوپک همکاری خــود را با پایبندی باالیی به 
ســهمیه ها آغاز کردند، اما با گذشت زمان میزان 
پایبنــدی ریزش کــرد و در نوامبر بــه کمتر از ۷۰ 
درصد رســید. متخلفان اصلی عراق و نیجریه  در 

اوپک و روسیه در غیراوپک هستند.
 از حق ملت ایران نمي گذرم

بیــژن زنگنــه، وزیر نفت ایران هم در حاشــیه 
نشســت بر عدم کاهــش تولید نفت ایــران تأکید 
کرد و گفت به هرحال از حــق ایران دفاع خواهد 
کرد. او همچنین در جمع خبرنگاران در این زمینه 
گفت: مــن از جانب مردم ایــران می گویم که من 
یک بشــکه کاهــش غیرمنطقــی را نمی پذیرم و 
کسانی که از این فرصت خارج شدن نفت ایران از 
بازار استفاده می کنند و بیشتر تولید دارند، باید در 
مقابل تولید بیشــتر کنونی در آینده کاهش بیشتر 
هم انجام دهند و نباید توقع داشــته باشند ایران 
بعد از برداشته شدن تحریم بالفاصله اگر کاهشی 

نیاز بود، به این سیستم بپیوندد.
 زنگنه: درباره بنزین ما تصمیم نگرفتیم

زنگنــه درباره افزایش قیمــت بنزین نیز گفت: 
این تصمیمی بود که گرفته شد و به ما ابالغ کردند 
و ما هم آن را خوب اجرا کردیم. ما این تصمیم را 
نگرفتیم، من تأکیــد می کنم این تصمیم در مرجع 
قانونی خود گرفته شد و ما هم آن را به خوبی اجرا 
کردیم. وزیر نفت ادامه داد: حتی در شورای اقتصاد 
تصویب کردیم که برای سی ان جی سوزکردن بیش 
از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه وانت بار، تاکسی، 
ون تاکســی و مسافربر شــخصی شش هزارو ۵۰۰ 
میلیــارد تومان کمک بالعوض داده شــود که این 
خودروها بتوانند سی ان جی سوز شوند. اگر این کار 
انجام شــود، نزدیک به ۱۰ میلیــون مصرف بنزین 
به ســمت مصرف ســی ان جی منتقل می شود و 
مردم به جای اینکه بنزین سه هزار تومانی مصرف 
کنند، سی ان جی ۶۰۰ تومانی مصرف می کنند.او با 
بیان اینکه به هرحال ســی ان جی سوخت طبیعی 
اســت، تصریح کرد: نکته دیگری کــه باید بگویم 
این اســت که اگر این روالی کــه در مصرف بنزین 
داشــتیم، پیش می رفت و مصرف بنزین با همین 
روند صعودی ادامه پیدا می کرد، ناچار می شدیم 
از اواسط سال ۱۴۰۰ بنزین وارد کنیم، این در حالی 
اســت کــه هم اکنون بــا کاری که انجــام دادیم، 
واردات بنزین را برای چند سال به تأخیر انداختیم.

تحریم  را  کشــورها  خود،  نفت  بازار  برای  آمریکا 
می کند

وزیر نفــت ایــران همچنین دربــاره عملکرد 
آمریکا در تحریم نفت کشــورها، گفــت: این طور 
نیســت که آمریکا به خاطر اهداف بشردوســتانه 
کشــورها را تحریم می کند، بلکه به دلیل این است 
که می خواهــد جا را برای بازار خــود باز کند. در 
واقع به خاطر شــیل اویل خود کشــورهایی مانند 
ایــران و ونزوئال را تحریم کــرده و برای خود بازار 

ایجاد می کند.
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لیال مرگن: مسئوالن وزارت نیرو به عنوان مرجعي که 
طبق قانون سیاست گذاري در زمینه آب را به صورت 
انحصاري در اختیار دارند، در نشســت «بازتخصیص 
خامــوش آب» غایب بودند. با وجود آنکه نشســت 
روز چهارشــنبه خانه اندیشــمندان علوم انساني با 
هدف بررســي تبعات سیاست گذاري هاي وزارتخانه 
متولي آب کشور در زمینه تخصیص این منبع حیاتي 
برگزار شده بود و نتایج این نشست مي توانست چراغ 
راهــي پیش روي سیاســت گذار انحصاري حوزه آب 
باشــد، فقط یک نماینده از این وزارتخانه در جلســه 
حضــور یافت. مطالعات پژوهشــگران پژوهشــکده 
سیاســت گذاري دانشــگاه صنعتــي شــریف که با 
سفارش اندیشکده تدبیر آب انجام شده است، نشان 
مي دهد که وزارت نیرو نه فقط در نشست تخصصي 
مربوط به بازتخصیص غایب اســت؛ بلکه در عرصه 
عمــل و در زمان بازتخصیص آب هــم غایب بزرگ 
میدان است؛ زیرا بازتخصیص غیرشفاف آب از سوی 
این وزارتخانه در برخي حوضه ها زمینه بي اعتمادي 
بهره بــرداران به دولت و تشــکیل بــازار غیرقانوني 
آب را فراهــم کرده اســت. آن طور که کارشناســان 
حاضــر در نشســت مطــرح کردند، سیاســت هاي 
وزارت نیرو در بازتخصیص آب شــفاف نیست. مردم 
نمي دانند سهم شــان از آب یک حوضه چقدر است 
و کم شــدن حقابه آنها حاصل خشکســالي است یا 
اینکه سیاســت هاي وزارت نیرو سهم آنها را به گروه 
دیگري منتقل کرده اســت. نیازهاي شرب و صنعت 
به عنوان نیازهاي اولویت دار از نظر وزارت نیرو، سهم 
آب کشــاورزان را کوچک تر و کوچک تر کرده اســت؛ 
به نحوي که گاهي طبقات فرودســت جامعه بیشتر 
از گذشــته تحت تأثیر قــرار گرفته انــد و تبعات این 
سیاست گذاري ها، به اشــکال مختلف گریبان کشور 

را گرفته است.
پژوهشکده  پژوهشگر  سروش طالبي اســکندري، 
سیاست گذاري دانشــگاه صنعتي شریف در نشست 
«باز تخصیــص خاموش آب» ضمن ارائه توضیحاتي 
دربــاره مفهــوم تخصیــص و بازتخصیــص، عنوان 
مي کنــد: ایــن مطالعــه در چهــار منطقه شــامل 
قریةالعرب، زاینده رود، حســنلو و دشــت رفسنجان 

انجام شده است.
به اعتقاد او بازتخصیص آب در حوضه زاینده رود 
سابقه اي دو هزار ســاله دارد؛ اما برخي سیاست هاي 
ســال هاي اخیر در این حوضه ســبب شده است که 
در ۹ ســال، میزان برداشــت از آب هاي زیرزمیني در 
منطقــه از ۳٫۹ میلیارد متر مکعــب به ۲٫۳ میلیارد 
متر مکعب برســد و ایــن به مفهوم از دســت رفتن 
۱٫۶ میلیــارد متر مکعبي امکان برداشــت، ناشــي از 
خالي شــدن آبخوان ها است. این حجم، بیشتر از آب 

رودخانه زاینده رود است.
به گفته او در حوضه زاینده رود هیچ مکانیسمي 
براي خــروج بازتخصیص از حالــت غیر داوطلبانه 
وجــود نــدارد. در این حوضــه، حــق بهره برداري 
از بخــش عمــده اي از زاینــده رود بایــد در اختیــار 

حقابه داران قدیمي باشــد؛ اما نیازهــاي اولویت دار 
شــرب و صنعت، حق حقابــه داران را نادیده گرفته 

است.
ایــن پژوهشــگر همچنین دشــت رفســنجان را 
منطقــه اي معرفي مي کند که حقابه داران آن خیلي 
به قوانین دولتي تخصیــص و بازتخصیص توجهي 
ندارند و بازار غیررســمي آب در آنجا رونق دارد. به 
گفته او این بازار غیررســمي زمینه نارضایتي خریدار 
و فروشــنده را فراهم مي کند؛ زیــرا مالکان بزرگ از 
خرید خود مطمئن نیستند و با یک شکایت، به دلیل 
غیر رســمي بودن بازار، امکان انتقال آب به خریدار از 

دست مي رود.
رسمي  بازتخصیص  مقابل  در  کشاورزان   مقاومت 

آب
پژوهشکده  پژوهشگر  میرنظامي،  سیدجالل الدین 
سیاست گذاري دانشــگاه صنعتي شریف، نیز در این 
نشست از بازتخصیص خاموش در چندین دهه سخن 
مي گویــد. او درباره دالیل این مســئله بیان مي کند: 
ما از ُبعــد قانوني ظرفیت کافي براي شفاف شــدن 
بازتخصیص را نداشــته ایم. جامعه هم نمي خواهد 
بازتخصیص به صورت علني انجام شود. کشاورزان 
اصفهاني به دلیل بي اعتمــادي به دولت، مقاومت 

جدي در برابر باز تخصیص علني دارند.
این پژوهشــگر آب مي گویــد: جابه جایي آب به 
صورت تدریجي و بدون نظر حقابه داران و در فضاي 
مبهــم رخ مي دهد. خــود حقابــه داران هم ممکن 
اســت بــه دلیل بي اطالعــي از بیالن آب و شــرایط 

موجود، شریک این داستان شوند.
به اعتقاد او تعویض پروانه ها، صدور مجوز حفر 
چاه ها و تخصیص ۱۰ درصدي از طرح تعادل بخشي، 

نمونه هاي بازتخصیص خاموش آب است.
میرنظامــي تأکید مي کنــد: بازتخصیص خاموش 
آب در بلند مــدت بــه دلیل محدودیــت منابع آب، 
محدودیت منابع مالي و پاســخ گو نبودن شیوه هاي 
جدید استحصال آب مثل بارورسازي یا شیرین کردن 
آب پایدار نیســت؛ بنابراین باید شــیوه مدیریت براي 

جلوگیري از نارضایتي هاي رو به توسعه، تغییر یابد.
او مي گوید: دو ســناریو بــراي مدیریت منابع آب 
وجــود دارد؛ ســناریوي عرضه محــور که بــه دلیل 
محدودیت منابع آب محکوم به شکســت اســت و 
ســناریوي مدیریت تقاضا که با استفاده از الگوهاي 

بازتخصیص مي توان آن را اجرائي کرد.
بــه گفته این پژوهشــگر، براي دســتیابي به یک 
الگوي بازتخصیص پایدار باید مشــارکت، شــفافیت 
و جبران خســارت مورد توجه نهاد تصمیم ساز قرار 
گیرد و یک نهاد مستقل حضور داشته باشد تا حقوق 

بهره برداران را در حوضه لحاظ کند.
 تدوین آیین نامه براي دورزدن قانون

در ادامه این نشســت کارشناسان حاضر به بحث 
و تبادل نظر در زمینه مباحث مطرح شــده پرداختند. 
بــه اعتقــاد مهدي فصیحــي، کارشــناس آب مرکز 
حکمراني  ریاست جمهوري،  استراتژیک  بررسي هاي 
صرفا یک عمل اجتماعي اســت و وقتي به این نکته 
توجه نشــود، وضعیت حکمراني مشخص نخواهد 
بود.به گفتــه او، اگر بخواهیــم واژه حکمراني را به 
مفهوم واقعي تعریف کنیم، باید وارد مفهوم تسهیم 

شویم که به عدالت نزدیک تر است.
یکي از اعضاي انجمن صنفي کشــاورزان حوضه 
کشــف رود، واقع در خراسان رضوي هم عدم اجراي 
قانون را مشکل بزرگي در حوزه آب معرفي مي کند.

او مي گویــد: آیین نامه هایي که براي قانون توزیع 
عادالنه آب نوشــته شده اســت، براي اجراي قانون 
نبوده، بلکه در راســتاي دورزدن قانون بوده اســت. 
دولت به حقوق افراد احترام نمي گذارد، براي همین 
زمینه سوءاســتفاده فراهم شده اســت. مادامي  که 
اقتصاد ما سیاســي باشد و حاکمیت بخواهد مسلط 
بر اقتصاد و حقوق عرفي باشــد، وضعیتمان همین 

خواهد بود.
 شرایط ناشي از پیشران هاي توسعه

عباسقلي جهاني، عضو سابق شوراي جهاني آب 
نیز با اشــاره به اینکه شرایط فعلي نسبت به گذشته 
تغییر کرده و در بسیاري از حوضه ها تقاضا براي آب 

از عرضه پیشــي گرفته است، پیشــران هاي توسعه 
را عامل اصلي بروز بحران بــراي منابع آب معرفي 

مي کند.
او بیان مي کند: توســعه کالن شــهرها، جایابي و 
مکان یابــي صنایع در کشــور، تحــوالت جمعیتي و 
عواملي از این دست که در اختیار بخش آب نیست، 
بر مدیریت منابع آب تأثیر گذاشته است. باید بررسي 
شــود که چرا نظام تخصیص آب اثر خود را بر روند 

توسعه نداشته است.
به گفته جهاني، باید براي حل مســئله آب ابتدا 
مسئله پیشران  هاي توسعه حل شود. مسئله اصلي 
براي حل مشــکالت آب اصالح قانون نیست، بلکه 
باید شــیوه حکمرانــي تغییر کند. باید ســهم و وزن 
متعادلي بین ســه رکــن اصلي نظــام مدیریت آب؛ 
یعنــي نهاد دولت، جوامع مدني و بخش خصوصي 
ایجاد شود و تا این مسئله محقق نشود، نمي توان به 

مسئله تخصیص و بازتخصیص خیلي امیدوار بود.
 تأثیر جابه جایي آب بر عدالت اجتماعي

انــوش اســفندیاري، عضو اندیشــکده تدبیر آب 
هم یادآور مي شــود: باید به این نکته توجه کنیم که 
جابه جایي آب روي انصاف، عدالت اجتماعي، نظام 

اجتماعي، چشم انداز اقتصادي و ... تأثیر دارد.
بــه گفتــه او، خیلــي از مواقــع ممکن اســت 
بازتخصیص آب به تعــارض نینجامد، ولي منجر به 
خسارت هاي گسترده به اقشار ضعیف و کم بضاعت 

جامعه شود.
اســفندیاري اضافه مي کند: مــا در بخش آب دو 
نظام رســمي و غیررســمي داریم. باید نظام رسمي 
آب به تدریج گســترش یابد، زیــرا در همه دنیا نظام 
رسمي پررنگ تر است. در مورد بازتخصیص آب هم 
تمام جابه جایي ها به تأیید نظام رســمي نمي رســد، 
زیــرا در وزارت نیرو همیشــه جنــگ و دعوایي براي 
رسمیت بخشیدن به چاه هاي غیرمجاز وجود داشته 
است. او همچنین در واکنش به اظهارات مطرح شده 
دربــاره اهمیت مشــارکت ذي نفعــان محلي براي 
تصمیم ســازي ها تأکید مي کند: نظــام تخصیص در 
هیچ جاي دنیا کامال اجتماعي نیست. نظام تخصیص 
سه سطح کالن، میاني و محلي دارد و تصمیم سازي 
در ســطح محلي کامال اجتماعي است و مي تواند بر 

اساس رسومات محلي شکل بگیرد.
ایــن عضو اندیشــکده تدبیــر آب مي گوید: نظام 
حکمراني آب در ایران بیشــتر عرضه محور اســت، 
اما با عرضه محوري نمي توان شــکاف بین عرضه و 

تقاضا را کاهش داد.
احمد محســني، مدرس دانشگاه در رشته ترویج 
کشــاورزي نیز یکي از موانع پیش روي کشــور براي 
مدیریت منابع آب را مشخص نبودن سهم کشاورزان 
از منابــع آبي حوضه در زمان کم آبــي و پرآبي بیان 
مي کند. او مي گوید: ســندي وجود ندارد که نشــان 
دهد ســهم هر کشاورز در شرایط مختلف آبي چقدر 
اســت، بنابراین در زمان بازتخصیص منابع آب دچار 

اشکال مي شویم. 

تحقیقات جدید در جهان نشان مي دهد «حسابداري، 
علم مهندســي ساخت وســاز مالي و حسابرســي، علم 
مهندســي ناظر بر این ساخت وســاز تلقي مي شود»؛ با 
این تعریف دیگر حســابداري فقط جمع آوري اطالعات، 
طبقه بندي و تلخیص و اســتخراج گزارش مالي نیست، 
بلکه این پیش پاافتاده ترین وظایف حســابداري در عصر 
حکمراني خوب اســت. بازار حرفه حسابداري در جهان 
با رقمي حدود ۵۰۸ میلیارددالر که پیش بیني مي شــود 
تا سال ۲۰۲۳ به رقم ۶۴۵ میلیارد دالر برسد، حدود ۵٫۶ 
میلیون حســابدار حرفه اي را در خود جاي داده اســت 
که این مختصات نشان از توســعه حرفه حسابداري در 
نقش هاي حسابدار، تکنیســین مالي، حسابرس، بازرس 
تقلب، رئیس حســابداري، حســابدار مدیریت، حسابدار 
خبره مالي، مدیر مالي و... دارد. نگاهي به خواسته اصلي 
انقالب مشروطیت نشان مي دهد ملت خواستار نظارت 

مالي بر بودجه و خرج کرد حاکمیت بوده اند.
«مراد از مشــروطه تعیین مرسوم معیني است براي 
شخص پادشــاه که هیچ وقت نتواند پول ملت را تفریط 
به مخارج باطل و مصارف بي حاصل نماید و دور بریزد. 
مشروطه چیزي است که وزرا حدودشان معین، مواجب 
و مرسوم هریکي آشکار و همه مسئول جمعي مشروطه 
چیزي اســت که قانوني براي شــاه و مجلــس و وزرا و 
اعیــان و وکال و... وضع خواهد شــد که شــاه و مجلس 
و تمــام وزارتخانه هــا را محدود خواهد کــرد. خالصه، 
مشــروطه چیزي اســت که تمام کارهاي دولتي و ملتي 
و شــرع و عــرف و زارع و فــالح و... را محــدود خواهد 
کرد که هیچ کس بدون امر قانون نتواند ســخني بگوید 
و کاري بکند» (نقل از کتاب رســائل مشروطه انتشارات 
کویر). صراحت خواسته ملت در انقالب مشروطیت مهار 
قدرت حاکمیت، دولــت و قوه مجریه از طریق کنترل بر 
دخل و خرج آن توسط دیوان محاسبات بود اما متأسفانه 
تا زمان انقالب اســالمي با تغییرات مکرري که در قانون 
دیوان محاســبات پیش آورده بودند، دیوان محاسبات را 

جزئي از قوه مجریه و وابســته به وزارت امور اقتصادي 
و دارایي مي شــناختند. در آن سیستم، دیوان محاسبات 
که باید یك دســتگاه کنترل کننده و نظارتي خارجي باشد 
که حساب درآمد و هزینه را خارج از قوه مجریه، نظارت 
و حسابرســي کند، به صورت ممیزي درون دستگاهي و 
کنتــرل داخلي بود و نقش مهمي ایفا نمی کرد. رفع این 
نقیصه جز از طریق برقراري حســابداري و حسابرســي 
اجتماعي متضمــن رعایت منافع عمومــي امکان پذیر 

نیست.
از آن هنــگام تاکنــون موضوع نظارت بــر جامعه و 
نقش حسابرســان کــه در آن زمان «دیوان محاســبات 
عمومــي» عهده دار آن بود، نادیده گرفته شــد، با وجود 
آنکــه تحقیقات بانک جهاني و صندوق بین المللي پول 
پیرامون «حکمراني خوب» نشــان داده که «حسابداري 
و حسابرســي» از ارکان و ملزومــات اصلــي برقــراري 
«حکمراني خوب» متضمن «شفاف ســازي، پاسخ گویي، 
حسابدهي و حساب خواهي» به شمار مي رود. همچنین 
استقرار «نظام حکمراني مالیاتي» جز در پرتو حسابرسي 
مالیاتــي امکان پذیــر نیســت. جالب آنکــه از دهه ۳۰ 
مقرر بوده حســابداران رســمي تحت عنوان محاسبان 
قسم خورده در ایران به  وجود آیند؟! کمااینکه به استناد 
مــاده «۳۰» قانون مالیــات بر درآمــد ۱۳۲۸ و ۱۳۳۴ و 
ماده «۳۳» مصوب اشــعار داشــته بود «در هر موقعي 
که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده در کشور 
تشکیل شود، وزارت دارایي مکلف است نتیجه رسیدگي 
محاسبان قســم خورده درمورد حســاب یا ترازنامه هر 
بازرگان یا شرکت را بپذیرد و در این صورت براي تشخیص 
مالیات مؤدي دیگر حاجت رســیدگي بــه دفاتر و اوراق 
مــؤدي نخواهد بود». اما هیچ اقــدام مؤثري رخ نداد تا 
اینکه وزارت دارایي در مرداد ۱۳۴۰، بنا به اختیار حاصل 
از مــاده «۳۰» قانــون مالیات مصــوب ۱۳۳۴، آیین نامه 
مربوط به تأســیس «انجمن محاســبان قســم خورده و 
کارشناسان حساب» را ابالغ و سپس نخستین تشکیالت 
و انجمن حســابداران و حسابرســان ایراني با ۳۶ عضو 
در ۱۵ آذر ۱۳۴۱ تشــکیل و فقط در حد اعالم موجودیت 
باقي ماند تا اینکه رســما در ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ دار فاني را 
وداع گفت و موضوع تا سال ۱۳۵۱ که کانون حسابداران 
رسمي تشکیل شد، مجددا به محاق خاموشي رفته بود!

ماده ۲۷۵ قانون مالیات هاي مســتقیم ســال ۱۳۴۵ 
اصالحــي ۱۳۵۱ اعالم کرد «به منظــور تعیین و معرفي 
حســابداران رســمي و فراهم آوردن وســایل الزم براي 
باالبردن ســطح معلومات حســابداري در کشور و تهیه 
زمینه  مســاعد براي تدوین موازین فني و اخالقي حرفه 
حســابداري و نظــارت در اجراي موازین مزبــور، کانون 
حســابداران رســمي طبق مقررات این فصل تشــکیل  

مي شود:
 تبصره ۱ - کانون داراي شــورایي خواهــد بود که از 
اعضای زیر تشــکیل مي شود. « وزیر دارایي، خزانه دار کل 
کشــور، رئیس اتــاق بازرگاني و صنایع و معــادن ایران، 
رئیس هیئت مدیره کانون حســابداران رسمي و سه نفر 

حسابدار متخصص  باسابقه به تشخیص وزیر دارایي».
همچنین به موجب ماده «۲۷۶» همین قانون انتخاب 
حسابداران رسمي بر عهده شورایي خواهد بود مرکب از 
وزیر دارایي، رئیس بانک مرکزي، رئیس دیوان محاسبات، 
رئیس اتــاق صنایع، رئیس اتــاق بازرگاني، ســه نفر از 
حســابداران متخصص باســابقه به تشخیص و انتخاب 

وزیر دارایي. ریاست شورا نیز با وزیر دارایي خواهد بود.
تبصره – رأي شورا به اکثریت مناط اعتبار است.

کانون حسابداران رسمي ایران نیز با مصوبه خاصي 
در دوران شــلوغي انقــالب و به یــاري برخي که لباس 
حســابداري بر تن داشــتند منحل شــد تا ســرانجام در 
ســال هاي پس از جنگ آن هم بــه توصیه بانک جهاني 
و صنــدوق بین المللــي پول قانون اســتفاده از خدمات 
تخصصي و حرفه اي حســابداران ذي صــالح به عنوان 

حسابدار رسمي در سال ۱۳۷۲ تصویب شد.
ماده واحــده – به منظــور اعمــال نظــارت مالي بر 
واحدهــاي تولیــدي، بازرگاني و خدماتــي و همچنین 
حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت هاي  مالي 
واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان 
ســرمایه و دیگر اشــخاص ذي حق و ذي نفع، به دولت 
اجازه داده مي شــود حســب مورد و نیاز،  ترتیبات الزم را 
براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران 
ذي صالح به عنوان حسابدار رسمي در موارد زیر به عمل 

آورد:
 الف - حسابرســي و بازرســي قانوني شــرکت هاي 

پذیرفته شده یا متقاضي پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب - حسابرسي و بازرســي قانوني سایر شرکت هاي 
سهامي

ج - حسابرسي شرکت هاي غیرسهامي و مؤسسات 
انتفاعي و غیرانتفاعي

 د - حسابرسي و بازرسي قانوني شرکت ها و مؤسسات 
موضوع بندهاي ( الف) و (ب) ماده(۷)

اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب ۱۳۶۶
ه - حسابرسي مالیاتي اشخاص حقیقي و حقوقي.

کوشــش هاي  و  فــوق  متــن  صراحــت  باوجــود 
به عمل آمده پیرامــون حاکمیت مفاد متن ماده واحده بر 
فعالیت حسابرســي کشور اما متأسفانه با توجه به آنکه 
همان تفکر بطالن کانــون و حتي همان نفرات هنوز در 
وزارت امور اقتصادي حاکم بودند تا سال ۱۳۸۰ تشکیل 
جامعه حســابداران رســمي را به تعویــق انداختند و 
سرانجام اساسنامه اي را تدوین کردند که در سراسر مواد 

آن جاي پاي دولت نهفته است.
تدقیــق در موارد فوق نشــان مي دهــد که به علت 
ســاختار خــاص مدیریتــی در ایــران اساســا موضوع 
خودانتظامي حرفه حسابرســي چه در قالب محاسبین 
قســم خورده و چه در قالب کانون حسابداران رسمي و 
چه در قالب جامعه حســابداران رســمي اساسا مطرح 
نبوده و دولت همیشه در جامعه و اقتصاد فعال مایشاء 
بوده و بخش خصوصي اقتصاد و در نتیجه حســابداران 
رســمي هم تحت امر دولت بوده اند؟! بنابراین مقایسه 
کانون حسابداران رســمي و جامعه حسابداران رسمي 
ایران با نهاد هاي مشابه در سایر کشورها که تا سال ۲۰۰۳ 
به صورت خودانتظام عمــل مي کردند، قیاس مع الفارق 

است؟!
جامعه حســابداري ایران که تبلور آن را مي توان در 
نهادهاي حرفه اي مانند جامعه حسابداران رسمي ایران، 
انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداري ایران، 
انجمن حسابرسان داخلي ایران، انجمن مدیران مالي و 
ســازمان حسابرسي و دیوان محاسبات عمومي و تعداد 
۴۵۰ هزار دانشجوي رشته حسابداري مراکز دانشگاهي 
و با انبوهي از اســتادان این رشته مشــاهده کرد، ثروت 
بیکراني اســت کــه دولت باید به عنوان نیروي انســاني 

تجدیدپذیر به آن بنگرد. 
ادامه در صفحه ۶

پژوهشگران دانشگاه صنعتي شریف تبعات بازتخصیص خاموش آب در کشور را بررسي کردند

غیبت سیاست گذار بزرگ آب

حسابرسي در بزنگاه تاریخي بودن یا  نبودن
نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

 غالمحسین دوانی
 عضو جامعه

   حسابداران رسمی ایران


