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  آشنايي با نويسندگان

 

 -عمـران  مهندسـي  رشـته  در را كارشناسـي  تحصـيالت  كماالن، حميدرضا

 دكتـري  و ارشد كارشناسي مقاطع و ايران؛ صنعت و علم دانشگاه در عمران

 هـاي  رشـته  در ترتيـب  بـه  طوسـي  نصيرالدين خواجه صنعتي اهگدانش در را

. رسـانيد  مـام ات بـه  آب -عمران مهندسي و زيست محيط -عمران مهندسي

 -اسـالمي  آزاد دانشگاه به عمران مهندسي رشته در استاديار عنوان به سپس

 بـا  همكـاري  توان مي او كاربردي هاي فعاليت جمله از. پيوست پرديس واحد

در منطقه خاورميانه و شـمال آفريقـا و همچنـين     را جهاني بانك پروژه پنج

هاي بانك جهاني  در پروژهبا عنايت به تجارب كاربردي  .نام برد جنوب آسيا

المللي برنا به عنوان  اي بينه پس از تأسيس مهندسين مشاور مديريت پروژه

المللـي مشـغول بـه فعاليـت      ي بـين هـا   رئيس هيئت مديره و مديريت پروژه

 دفتـر  از ديگر تجربيات ارزنـده ايشـان همكـاري بـا پـروژه اي در      .باشد مي

 آزاد دانشـگاه  عمـران  مهندسـي  گروه مديريت و متحد؛ ملل سازمان عمران

 كتـاب  اين نوشتن جز هب او تاليفات جمله از .باشد مي پرديس واحد -اسالمي

 شده نمايه مقاله توان به كتاب مروري بر مباني پايه مكانيك سياالت، نه مي

ISI، هـاي  كنفـرانس  در شده ارائه مقاله پانزده و پژوهشي، علمي مقاله چهار 

  . نمود اشاره المللي بين و ملي

  

  براي نغمه مهر،      

   خانم مهندس نغمه كماالن،        

  !خواهرم            





  

  آشنايي با نويسندگان

  

حسين نقي پور منصور تحصيالت كارشناسي را در رشته مديريت صـنعتي  

از  MBAاز دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، كارشناسي ارشد را در رشـته  

ام نور تهران و مقطع دكتـري را  دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه پي

در رشته مديريت مالي از دانشـگاه تهـران بـه اتمـام رسـانيد و همزمـان       

بصورت مشاور در بخش دولتي و خصوصي فعاليـت داشـته و در راسـتاي    

عنـوان مـدير عامـل     المللـي بـه   هـاي بـين   توانمندسازي در مديريت پروژه

مشـغول بـه فعاليـت     الملـل برنـا   هاي بين مهندسين مشاور مديريت پروژه

چهـار  مهم كـاريردي ايشـان، همكـاري بـا      هاي از جمله فعاليت. باشد مي

المللي با همكاري و مشاركت بانك جهـاني   پروژه بين هشت پروژه ملي و

  .توان نام برد در ايران را مي

  

  تقديم به همسرعزيزم معصومه اجالل نوبريان 

  و دختران عزيزم ياسمين و آذين نقي پور منصور





  

  

  گفتار پيش

 

ايران از جمله موسسين و سهام داران بانـك جهـاني، نقـش بـه سـزايي در      

اي در جهـان   توسـعه -اي كـه مهتـرين نهـاد مـالي     ايجاد اين بانـك توسـعه  

اما روند استفاده از تسهيالت ايـن بانـك در   . محسوب مي شود؛ داشته است

  . ايران متاسفانه مناسب نبوده است

هاي بانك جهاني در هر كشوري نه تنهـا تسـهيالت مـالي و     از آنجا كه ورود پروژه

المللـي نيـز    گذاران بين آورد، ساير سرمايه فني از سوي بانك جهاني را به ارمغان مي

گذاري در آن كشـور خواهنـد يافـت و رونـق سـرمايه       بستر مناسبي را براي سرمايه

  .آوري در آن كشور مشهود خواهد بود گذاري و انتقال فن

تـا   آورنـد  فـراهم  را حاضـر  مجموعـه  تا شدند آن بر نويسندگان بسب بدين

نيازهـاي   ضمن بررسي روند مديريت پروژه هاي بانك جهـاني و مقـررات و  

  .مربوطه؛ مشكالت تحليل شده و راهكارهاي مرتفع نمودن آنها ارائه گردند

از ضوابط بانك جهاني و ايران،  تا است آن بر تأكيد مجموعه ايننوشتن  در

هـاي بانـك جهـاني در ايـران و      ها، تجربيات مسـتقيم در پـروژه   تفاهم نامه

هاي بانك جهاني در ايران استفاده شـود و   مشورت با دست اندركاران پروژه

  . المكان مستند بر تجربيات واقعي باشد مطالب حتي

  

  منصورحسين نقي پور  ،كماالن حميدرضا

  92 زمستان





  

  

  

  

  درآمد  پيش

 

المللي است كه در خصوص تـأمين   بانك جهاني مهمترين سازمان مالي بين
ايـن بانـك در   . و توسعه اقتصادي ممالك در حال رشد جهـان فعاليـت دارد  

ايالـت نيوهمشـاير   » برتـون وودز «ميالدي در كنفرانس شـهر   1944ژوئيه 
ركت كننده در كشور ش 44اساسنامه بانك جهاني به . آمريكا تأسيس گرديد

كشـور شـركت كننـده در     44كنفرانس ارائـه شـد كـه ايـران نيـز يكـي از       
كشور در واشنگتن آن  28نمايندگان  1945دسامبر  27و در . كنفرانس بود

را امضاء و به مورد اجرا گذاشتند و پس از آن به تدريج همه ممالكي كـه در  
د جماهير شـوروي  به استثناي اتحا(شركت داشتند، » برتون وودز«كنفرانس 

 1946ژوئيـه سـال    25بانك جهـاني از  . عضويت بانك را پذيرفتند) سابق
بـه   1947هاي خود را در سال  رسماً فعاليت خود را آغاز كرد و نخستين وام

هاي ناشي از جنگ جهاني دوم به كشورهاي اروپـايي   منظور بازسازي خرابي
  . اعطاء نمود

لي كلمـه نيسـت، بلكـه يعنـي از     به معني معمـو » بانك«بانك جهاني يك 
كشـور عضـو    184نهادهاي ويژه كار سازمان ملل متحد بـوده و مركـب از   

اين كشورها مشتركاً در مورد چگونگي تـأمين وجـه بـراي موسسـه و     . است
بانك جهاني همراه با جامعه . باشند چگونگي خرج شدن پول آن، مسئول مي

اف توسـعه هـزاره اسـت،    هايشان معطوف به دستيابي اهـد  توسعه كه تالش
قـرار گرفتـه و    2000مورد تأكيد كشورهاي عضـو سـازمان ملـل در سـال     

  . باشد ها متوجه كاهش قابل مالحظه فقر مي اي سازمانه اهداف



در مقـر  ) كشور 195(كارشناس از كشورهاي مختلف جهان  10500حدود 
 109سازمان بانك جهاني در واشنگتن دي سي يا در دفاتر اين سـازمان در  

  . باشد كشور مشغول به فعاليت مي

  سير تكويني بانك جهاني 

هاي فعال و گسترده بين المللي است كـه از نظـر    بانك جهاني يكي از سازمان
اجتماعي سازمان ملل متحد  - تشكيالتي، در زير مجموعه كميسيون اقتصادي

  . گردد هاي تخصصي اين كميسيون محسوب مي قرار داشته و از جمله سازمان
و بـه منظـور   ) 1944(هاي پاياني جنـگ جهـاني دوم    بانك جهاني در سال

هـاي ناشـي از جنـگ در اروپـا در قلـب سـازماني صـندوق         بازسازي خرابي
واشـنگتن   1964در سـال  . متولد گرديد) IBRD(المللي ترميم و توسعه  بين

عنوان مقر دائمي اين بانك انتخاب شد و اولين اقدام بانك در همان سال  به
  . ميليون دالر به فرانسه بود 250اعطاي وامي به مبلغ 

دامنه فعاليت بانك جهاني به سرعت گسـترش يافـت و حـوزه عمـل آن در     
بازسازي اروپا مبدل به كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشـورهاي در  
حال توسعه و عقب مانده شده است و اولين وام آسيايي ايـن بانـك نيـز بـه     

به هندوستان اعطا شد دولت ايران نيز  1949الر در سال ميليون د 34مبلغ 
بـه عضـويت بانـك جهـاني      1324مطابق با سـال   1945در دسامبر سال 

  . باشد اكنون نيز يكي از سهامداران آن مي درآمده و هم
كشور عضو است و امروزه  184همانطوري كه گفته شد بانك جهاني داراي 

المللـي   رد و بزرگترين سـازمان بـين  كشور جهان فعاليت دا 100در بيش از 
اي به كشورهاي در حال توسـعه و عقـب    تأمين كننده وام و خدمات مشاوره

  . باشد مانده مي
تـوان   از ديدگاه كالن اقتصادي، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني را مي

نهادهايي مكمل، در بستر اقتصـادي و تجـارت جهـاني، نظـارت و هـدايت      
دار اسـت و بانـك جهـاني و صـندوق      المللي را عهده ينهاي تجاري ب جريان

هاي مالي و پولي را در اقتصاد جهاني  المللي پول نظارت و هدايت جريان بين
  . عهده دارند به



 3   العات حوادث ناشي از كار در جهانآمار و اط   فصل اول

هاي جاري خود، كـامالً بـر اسـاس معيارهـاي      البته بانك جهاني در فعاليت
اخلـه و  كند و در منشور آن سـريحاً هـر نـوع مد    اقتصادي و بانكي عمل مي

  . گذاري سياسي و غيره ممنوع شده است شرط
تا اوايـل   1960هاي طاليي رشد و گسترش بانك جهاني از اواخر دهه  سال

بود، رياست بانك در اين دوره بر عهده مك نامـارا بـود، حجـم     1980دهه 
. دميليـارد دالر رسـي   13هاي ساليانه اين بانك از يك ميليـارد دالر بـه    وام

. هاي اداري سه و نيم برابر شـد  شمار كاركنان آن چهار برابر و بودجه هزينه
شـود   دار وقت امريكا، موفق مـي   مك نامارا به حكم آقاي اوزي رتبرگ خزانه

در . ميليـارد دالر وام بگيـرد   100از بازارهاي مختلف، سـرمايه نزديـك بـه    
بـر  . ظريه رشـد بـود  زمان رياست مك نامارا، نظريه غالب در بانك جهاني، ن

اساس اين نظريه، رشد اقتصادي برابر با پيشرفت بود كـه سـپس توسـعه و    
  . رسيد سرانجام به خوشبختي براي همگان مي

هاي مخـالف بـا ايـن نظريـه توسـط نظريـه        ، نخستين موج1973در سال 
پديـدار  » كنـد  حد سياره را نابود مـي   رشد بي«پردازان كلوب رم با مضمون 

گيري از اين نظرات تالش خود را براي  ين بانك جهاني با بهرهپس از ا. شد
بـه عبـارت ديگـر، از اواسـط دهـه هفتـاد،       . توسعه تلفيقـي بـه كـار بسـت    

هاي بانك جهاني تنها رشد توليد ناخالص داخلـي يـك كشـور را در     سياست
هـاي اقتصـادي    بلكه نتايج اين رشد را در رابطه با ديگر بخـش . نظر نداشت

  . داد مورد بررسي قرار ميجامعه نيز 
ها و انتقادات نظري نسـبت بـه    از اواخر دهه هفتاد مجدداً موجي از مخالفت

هاي پژوهشگراني  هاي بانك جهاني آغاز شد كه از آن جمله گزارش سياست
بود كه رياست آنان را گروه هارلم برانتلند و سپس ويلـي برانـت بـه عهـده     

هاي بانك جهـاني   قتصادي صرف سياستاين انتقادها متوجه جنبه ا. داشتند
هـاي غيـر اقتصـادي ماننـد      شد و خواستار توجه بانك جهاني به شاخص مي

آموزش و پرورش، بهداشت، احترام به حقوق فـردي و بشـر بـود و از بانـك     
بانـك جهـاني در دهـه    . كنـد  ها توجه نمـي  كرد كه به اين شاخص انتقاد مي

نش نشـان داد و بـا تجديـد نظـر در     هشتاد، بار ديگر به ايـن انتقـادات واكـ   



از اواخـر دهـه   . هاي خود نظر به نياز به توسـعه انسـاني را ارئـه داد    سياست
. هاي بانك جهاني پديـدار شـد   هشتاد، مرحله جديدي از اعتراض به سايست
تأثيرش را در همه اروپـا  . يافت جنبش سبزها كه به تدريج رشد و توسعه مي

هاي مرسوم  عتقد بودند كه نبايد تنها به نشانهسبزها م. و امريكا گسترش داد
بلكـه بايـد   . هاي توسعه انساني را مـدنظر داشـت   توجه كرد، يا حتي شاخص

. اثرات مداخله توسعه را در دراز مدت و در محيط زيسـت پـيش بينـي كـرد    
 اثرات جنبش سبزها موجب شد تا نظريه پردازان بانك جهاني نيز با تجديـد 

لي خود كه مبتني بر توسعه انساني بود نظريه توسـعه  هاي قب نظر در سياست
  . قرار دهند 90هاي خود در دهه  گذاري پايدار را مبناي سياست

عنوان مبناي تفكر حاكم بر بانك جهاني عنوان كـرد،   توان به آنچه امروز مي
ريشه در حقوق فردي و به رسميت شناختن حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و    

و به  90دارد كه از جمله دستاوردهاي طول دهه فرهنگي مالي جهان سوم 
در شـهر ويـن و    1993هاي پـس از كنفـرانس جهـاني سـال      ويژه در سال

درباره حقوق فرد است كه گروهي از كشورهاي جهان سوم توانسـتند علـي   
رغم تمايل امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي، به رسميت شناختن حقـوق  

شالوده اين تفكر به آن است . تحميل كنند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را
... كه يك فرد بي سواد اصوالً نسبت بـه مسـايلي ماننـد آزادي مطبوعـات و    

باشد و پيش از توجه به حقوق مدني و سياسي و به طـور   كامالً بي اعتنا مي
كلي حقوق دموكراتيك مرسوم، واجب است حقـوق اجتمـاعي، اقتصـادي و    

  . فرهنگي را رعايت كند
رسد اين تفكر مورد پذيرش و عملكرد بانك جهـاني قـرار    وزه به نظر ميامر

هاي اصلي بانك جهاني  داشته و از همين رو نيز شعار گوياي زير در سالنامه
  : خورد به بعد به چشم مي 2001و از سال 

  » بزرگترين چالش براي بشريت، فقر در دنياي غني است«
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