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طي سال هاي پس از انقالب اسالمي ، همواره از بودجه هاي عمراني براي 
مصارف بودجه جاري برداش�ت شده است به طوري كه در سال 90 فقط 
27درصد بودجه عمراني تخصيص یافته اس�ت و شاید تا پایان سال نيز 
كمت�ر از ده درصد دیگر اختصاص یاب�د كه عماًل باالي 60 درصد بودجه 
عمراني صرف بودجه جاري و سایر هزینه هاي غيرعمراني گردیده است، 
به بيان بهتر، مصروف جبران كسري بودجه جاري شده است این شرایط 
و رویكردهاي موجود در ساختار اقتصاد كشور هر سال بخش بزرگي از 
تعهدات دستگاه هاي كارفرمایي را به سال بعد موكول مي نماید بنابراین 
)به فرض محال( اگر در س�ال آینده دولت تصميم  بگيرد كه همه بودجه 
عمراني را صرف س�اخت و س�از زیربناهاي توس�عه نماید بخشي از آن 
مي بایس�تي به پروژه هاي نيمه تمام و قس�متي هم )به دليل عدم اقدام 
نهادهاي كارفرمایي به پرداخت كامل تعهدات مالي خویش( به مطالبات 
پيمانكاران تخصيص یابد در چنين چش�م اندازي بخشي از ارقام بودجه 
عمران�ي نيز عماًل توس�ط تورم ذوب خواهد ش�د،  بنابرای�ن پروژه هاي 
جدید بدون پش�توانه بودجه عمراني خواهند بود و به تبع آن مطالبات 
پيمان�كاران در پروژه هاي جدید با رون�د تطویل و عدم پرداخت مواجه 

خواهد شد. 
براي دریافت بيش�تر وضعيت بودجه هاي عمراني را در این چند س�ال 

اخير از نظر ميزان اعالم و حدود تخصيص آن، ارائه مي دهيم.

* چون ميزان تخصيص س�ه ماهه چهارم سال 90 مشخص نشده است 
براس�اس گزارش آقای داودی از مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

حدود 5 تا 6 هزار ميليارد تومان  نيز تا پایان سال تخصيص می یابد .
 با توجه به جدول فوق مشخص مي شود روند برداشت از بودجه عمراني 
براي جبران كس�ري بودجه ج�اري یكي از عوامل مؤث�ر، در نيمه تمام 
مان�دن پروژه ها و به تبع آن ع�دم پرداخت مطالبات پيمانكاران مجري 
پروژه ها مي باشد به طوري كه بخش بزرگي از ذینفعان و زنجيره تأمين را  
نيز با مشكل و معضل مواجه كرده است و به نظر مي رسد تجدید نظري 
اساسي باید در بودجه نویسي به عمل آید تا زمينه هاي الزم براي انجام 
پروژه هاي زیرساخت هاي توسعه و اشتغال و توليد ناشي از آن در جدول 

زمانبندي تعيين شده فراهم گردد.
براي اطالع بيشتر در نگرشي كالن، به پاره اي از مختصات و ویژگي هاي 
اقتص�اد ایران به منظور ارائ�ه راهكارهاي راهبردي ب�راي برون رفت از 
مس�ائل و مشكالت آن اشاره مي  شود، و براي تكميل ميزان  شناخت در 
اقتص�اد ایران به نكات دیگري هم  مي پردازیم تا با ش�ناخت تجمعي از 
آن، راه ه�اي حل مش�كل را به طور مش�خص تر و معين تري ارائه دهيم 
بنابرای�ن بخش دیگ�ري از ویژگي هاي اقتصاد ایران، به ش�رح زیر ارائه 

مي  شود:

1� كمي توليد )به نظر مي رس�د انگيزه ها و مشوق هاي الزم براي توليد 
در اقتصاد كشور وجود ندارد به طوري كه توليدكننده قبل از رسيدن به 
نقطه س�ربه سر )Break even Point( بيش از چهل شریك اجتماعي 
افتخاري و خلق الساعه براي س�هم بري و دریافت حقوق شراكت به آن 

تحميل مي شود(
2� نارس�ائي در مدیریت یكپارچه اقتصادي؛ این ام�ر نيز تأثير خود را 
در سياس�ت گذاري هاي اقتصادي و نارس�ایي در ایجاد وحدت رویه در 
متغيره�اي كالن اقتصادي نش�ان مي دهد به طوري ك�ه گاهي اقتصاد 
دچار سياس�ت زدگي شده و بدون توجه به قانونمندي هاي علم اقتصاد، 
با دنباله روي از سياس�ت ها، نقش�ه راه و مسير آن با اهداف تعيين شده 

زاویه پيدا مي كند.
3�  ورود عالیق و س�الیق پاره اي از مدیران در تصميم گيري هاي بدون 
كارشناس�ي در اقتصاد زمينه بروز مش�كالت مي شود به ویژه در فضاي 
بسيار حساس اقتصادي كشور این امر پایه و مایه دشواري هاي دیگري 

نيز مي گردد.
4� ناس�ازگاري ميان سياس�ت هاي اقتصادي؛ ش�اید عوام�ل مؤثر در 
شرایط موجبة بند 3 این مطلب، در تعارض و تناقض ميان سياست هاي 
اقتصادي بي تأثير نباشد. به طوري كه گاهي سياستهاي اقتصادي ملهم 
از قانونمندي ه�اي علم اقتصاد نيس�ت بلكه براي خوش�ایند گروه هاي 
اجتماعي اس�ت و یا احتم�اال تحت تأثير نوع�ي از رقابتهاي پنهان و یا 

نيمه آشكار براي تقرر و تثبيت جایگاه ها و پایگاه هاي محول قرار دارد.
5� نارسایي در بودجه؛ همانطوري كه اشاره شد )اگر بودجه را درآمدها 
و هزینه هاي یكسال كشور تعریف كنيم( با این تعریف مي بایستي بودجه 
تحت تأثير برنامه، تنظيم و تنس�يق شود ولي در پاره اي موارد مشاهده 
مي ش�ود برنامه، متأثر از بودجة، عملياتي و اجرای�ي و در تبعيت از آن 

طراحي مي شود.
6� دولتي بودن اقتصاد ایران )این امر تمامي نظرها و خبرها را به سمت 
و سوي دولت هدایت مي كند از سویي نقدها و نارسایي ها را نيز به دولت 
منتس�ب مي كند و دولت را از امور اساسي از جمله سياست گذاري ها و 
برنامه ریزي ه�اي كالن اقتصادي دور و ب�ه انجام امور جزیي و روزمّرگي 
مبت�ال مي كند و مان�ع توزیع قدرت اقتصادي دولت در ميان بخش�هاي 
مختل�ف از جمله بخش خصوص�ي و تعاوني مي گ�ردد. ضمن آنكه بين 
رانت خ�واري و گس�ترش هم�ه جانب�ه اقتص�اد دولتي )در كش�ورها( 
همبس�تگي ش�دید و باالیي وجود دارد و این ام�ر مي تواند در اقتصاد 

ایران نيز مصادیق عيني داشته باشد.
7� ناپای�داري كارایي اقتصاد: )در متغيره�اي كالن اقتصادي بين نرخ 
رش�د توليد ناخالص داخلي )GDP(* و نرخ رش�د جمعيت همبستگي 
وجود دارد. معموالً در اقتصاد با كارایي متوس�ط نسبت نرخ رشد توليد 
ناخالص داخلي به نرخ رشد جمعيت حدود یك یا نزدیك به آن مي باشد 
و در اقتصاد با كارایي باال این نس�بت بيشتر از نرخ رشد جمعيت است 
و این امر در اقتصاد ایران جاي بحث دارد و براي توس�عه اقتصادي الزم 

است در آینده مسائل جمعيتي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
8� رون�د افزایش قيمت نيز یكي از ش�اخص هاي اقتصادي اس�ت؛ اگر 
ش�اخص قيمت پایه را 100 در نظ�ر بگيریم افزایش قيمتها تا حدود 107 
به عنوان روندي طبيعي براي س�الهاي بعد تلقي مي شود ولي اگر از این 
ميزان بيش�تر گردد نش�ان دهنده تورم و افزایش قيمتها خواهد بود كه 
آث�ار اجتماعي و اقتصادي در س�طح توليد ناخال�ص داخلي و در توليد 
ناخال�ص ملي برج�اي مي گذارد و از س�ویي در پ�اره اي از مباني نظري 
مكات�ب اقتصادي ن�رخ برابري ارزها، )تس�عير( در مب�ادالت تجاري از 

راه هاي برون رفت از دشواري هاي اقتصادي در بخش صنعت احداث

جدول روند ارقام بودجه عمراني كشور در فاصله سالهاي 90 – 85 
)مبلغ به هزار ميليارد تومان(

درصد جذبميزان بودجه جذب شده عمرانيميزان بودجه عمراني تخصيصيسال مورد نظر

8517/613/878
8618/411/362
872518/871
88221463
89301756

* 903511/6 + 6 =17/6  50

Gross Domestic Product 
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س�نجش و اندازه گيري ميزان نرخ تورم در هر كشور در مقایسه با سایر 
كش�ورهاي طرف معامله و تجارت تعيين مي گردد و به نوعي ارزش پول 

ملي متأثر از آن محاسبه مي گردد.
9� ماليه عمومي از دیگر شاخص هاي اقتصادي است كه به ویژه در مورد 
نقش ماليات در درآمدهاي عمومي دولت، خود را نشان مي دهد؛ معموالً 
در نظام مالياتي منس�جم 45درصد از درآمدهاي عمومي مي بایستي از 

طریق ماليات تأمين  شود و در اقتصاد ایران این امر جاي تأمل دارد.
10� نقدینگ�ي بخ�ش خصوصي؛ ك�ه در حجم پ�ول و نقدینگي بخش 
خصوصي مشخص مي شود كه مي بایستي ميزان آن هماهنگ و متناسب 
با حجم توليدات واقعي باشد. چنانچه ميزان آن كمتر از حجم توليدات 
واقعي باش�د موجبات ركود و چنانچه بيش�تر از حج�م توليدات واقعي 
باش�د باعث تورم مي گ�ردد. در این زمينه با توجه به ح�دود 320 هزار 
ميليارد تومان نقدینگي س�رگردان در كش�ور تمهيدات بس�ياري الزم 

است كه باید فراروي اقتصاد كشور قرار داده شود.
ح�ال با توجه به ویژگي هاي دهگانه اقتصاد كش�ور راه هاي برون رفت از 

دش�واري هاي اقتص�ادي را در بخش صنعت 
اح�داث و ش�ركتهاي مهندس�ي پيمان�كار 
پروژه هاي عمراني مورد بررسي و امعان نظر 

قرار مي دهيم.
��� در ارتباط ب�ا ویژگ�ي اول اقتصاد ایران 
مي بایس�تي اتاق فكر خالقي ب�راي افزایش 
توليد در كش�ور به طور مس�تمر تش�كيل 
ش�ود، تا راه هاي توسعه آن را مطالعه و براي 
تنگناه�اي موج�ود نيز راه حلهاي مناس�ب 
ارائ�ه دهد. ب�ه وی�ژه بخش�هاي توليدي با 
حدود 30تا35 درص�د ظرفيت كار مي كنند 
افزای�ش ای�ن ظرفيت ه�ا به ميزان اس�مي 
و  برنامه ری�زي  اول  اولویت ه�اي  از  آن 
سياست گذاري هاس�ت. با توج�ه به ماهيت 
كار صنع�ت اح�داث و ش�ركتهاي پيمانكار 
پروژه هاي عمراني، این مجموعه مهندس�ي 

مي بایستي در بخش توليد جایابي شوند و استقرار آن در بخش خدمات 
ب�ا ماهي�ت كار آن مغایرت دارد. در ضمن تس�هيالت مصوب ناش�ي از 
هدفمندك�ردن یارانه باید به بخش توليد تزریق  گردد و صنعت احداث 

نيز مشمول این مصوبه شود.
��  براي برون رفت از ویژگي دوم یا نارس�ایي هاي مدیریتي: باید اش�اره 
كنم كه مدیریت یكي از زیرسيس�تم هاي مهم س�ازماني است و وظایف 
مه�م و مؤث�ري در برنامه ریزي، س�ازماندهي، گزینش ني�رو، هدایت و 
رهب�ري، هماهنگ�ي، گردش اطالع�ات و بودجه بن�دي دارد، لذا حضور 
مدیران توانمند در بخش اقتصادي بس�يار مؤثر اس�ت، در گزینش آنها 
باید بيش از پيش دقت شود و یا مدیران موجود مشاوران آگاه، دلسوز و 

پرتوان و متخصص را در امور مدیریتي خود به كار گيرند.
��  در بند سوم ویژگي اقتصادي ایران و راه هاي برون رفت از آثار منفي 
احتمالي آن مي بایس�تي س�تادي فعال و خالق براي ایجاد وحدت رویه 
بيش�تر، ميان وزارتخانه هاي اقتصادي تشكيل ش�ود تا زمينه هاي الزم 
به منظور سازگاري و همپوشي و هم كوشي ميان سياست هاي اقتصادي 
آنها با چش�م اندازهاي توس�عه اقتصادي در اف�ق 1404، فراهم گردد به 
طوري كه عملك�رد هر یك از این نهادها در فرایند امور، مكمل و متمم 

یكدیگر باشد.
��� در م�ورد ویژگي چهارم بای�د بگویم كه پس از انقالب اس�المي در 
مواردي مواجه با نارس�ایي در تنظيم بودجه كل كشور بوده ایم به طوري 
كه همه س�اله بخشي از بودجه هاي عمراني مصروف تأمين كسر بودجه 
جاري شده است و عماًل بودجه هاي عمراني در مسير اهداف تعيين شده 
تخصيص نيافته اند و به همين دليل امروز با پروژه هاي نيمه تمام بسياري 

مواجه هس�تيم و از س�ویي بخش�ي از مطالبات پيمانكاران پروژه هاي 
عمراني پرداخت نشده است، كه رقم آن تا حدود 12هزار ميليارد تومان 
برآورد مي گردد، عدم پرداخ�ت مطالبات معوقه پيمانكاران را با معضل 
و مش�كل طاقت سوز و توانفرس�ایي مواجه كرده اس�ت كه براي ایفاي 
تعهدات خویش مجبور ش�ده اند با تضمين هاي بسيار و با نرخ بهره باال، 
پ�ول گران از بانك ها و ب�ازار آزاد تأمين كنند و ب�ه دليل عدم دریافت 
مطالبات نتوانسته اند تعهدات خود را پوشش دهند به طوري كه برخي از 

آنها ورشكسته شده و یا در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند.
از دیگر ویژگي هاي اقتصادي كشور مي توان به اقتصاد زیرزميني اشاره 
كرد كه به طور عمده در بخش تجارت و داللي فعال اس�ت كه حجم آن 
حدود 40درصد تخمين زده مي شود، این بخش از فعاليتهاي زیرزميني 
ضمن اینكه به توليد داخلي لطمه شدید مي زند، مصرف گرایي بيمارگونه 
اجناس و محصوالت خارجي را به شدت رشد مي دهد از سویي به دليل 
ماهي�ت زیرزميني بودن ای�ن نوع فعاليتها هيچگون�ه ماليات، حقوق و 
عوارض گمركي نيز به دولت پرداخت نمي شود. در تحليل كالن اقتصادي 
این قبيل كارها، اش�تغال محدود موجود را 
نيز به طور ش�دید كاه�ش مي دهد و تهدید 
مي كند كه در سال هاي اخير تعطيلي بخشي 
از صن�وف تولي�دي چ�ون توليدكنن�دگان 
پوش�اك، كفش و لوازم منزل عمدتاً ناشي از 

عملكرد اقتصاد زیرزميني بوده است.
 Baby( جمعي�ت جوان ب�ه ویژه نرخ رش�د
Boom( 3/8 درصددهه شصت باعث شده 
است كه این نسل امروز با ظرفيت كامل وارد 
بازار كار ش�وند،  نياز به كار، ازدواج و مسكن 
آثار خواس�ته هاي آنها را در كالن شهرها به 
شدت نمودار مي سازد به طوري كه براي حل 
مشكل مسكن  اجتماعي نياز به توليد حدود 
1/2 ميليون واحد مسكوني در سال مي باشد؛ 
كه تهي�ه و تأمين آن به ویژه در ش�هرهاي 
بزرگ از س�ویي با محدودیت مواد  و مصالح 
و نيروي انساني ماهر براي ساخت و ساز مواجه است و از سوي دیگر به 
دليل عدم اشتغال و به تبع آن عدم برخورداري از قدرت خرید این دور 
تسلس�ل باطل باعث افزایش بيش از 5 سال در ميانگين سن ازدواج در 
شهرهاي بزرگ و كالن شهر تهران شده است و بيكاري به نسبت بسيار 

باال گریبانگير نيروهاي فارغ التحصيل دانشگاه ها شده است.
�� در بند چهارم ویژگي اقتصادي ایران باید بگویم كه كاهش تصدي گري 
دولت به منظور اشراف به امور اقتصاد كالن و بهينه سازي بيشتر و بهتر 
سياس�ت گذاري و برنامه ریزي ها ض�رورت دارد، به ویژه با فرمان اجراي 
مقام معظم رهبري، بازنگري اصل 44 قانون اساسي، مي بایستي با دقت 
و صحت بيش�تري مورد توجه قرار گيرد و براي روش�ن شدن تعریف و 
مش�خصه هاي هویتي بخشهاي خصوصي و تعاوني تعریف قانوني جامع 
و مانعي براي آنها توسط مجلس شوراي اسالمي ارائه شود تا واحدهایي 
از نهادهاي دولتي )در ظاهر( با تش�كيل و تأسيس شركتهایي به عنوان 
بخش خصوص�ي )غيرواقعي( ناق�ض احتمالي آثار عملي اندیش�ه هاي 

راهبردي در بازنگري اصل 44 نشوند.
�� راجع به ویژگي اقتصادي رشد قيمتها و تورم  همانطور كه اشاره شد 
براساس مباني نظري پاره اي از اندیشمندان اقتصادي، ميان قدرت پول 
ملي كشور با تورم و افزایش قيمتها رابطه و همبستگي وجود دارد و در 
این چارچوب نظري نرخ برابري )تسعير( پول ملي با سایر ارزها با نسبت 
تورم در آنها مورد سنجش و اندازه گيري قرار مي گيرد. به بياني بهتر نرخ 
برابري دالر به ریال را )پس از انقالب اس�المي ایران( باید از طریق رشد 
تجمعي نرخ تورم از سال 57 تاكنون ایران را با نرخ تورم سال 1978 در 

تا زمان حاضر آمریكا را محاسبه و نسبت آنها را به دست آوریم.

مي بایس�تي اتاق فكر خالقي براي افزایش توليد در 
كشور به طور مستمر تشكيل شود، تا راه هاي توسعه 
آن را مطالعه و براي تنگناهاي موجود نيز راه حلهاي 
مناس�ب ارائ�ه ده�د. به وی�ژه بخش�هاي توليدي با 
حدود 30تا35 درصد ظرفي�ت كار مي كنند افزایش 
ای�ن ظرفيت ها به مي�زان اس�مي آن از اولویت هاي 
اول برنامه ری�زي و سياست گذاري هاس�ت. ب�ا توجه 
ب�ه ماهيت كار صنعت احداث و ش�ركتهاي پيمانكار 
پروژه هاي عمراني، این مجموعه مهندسي مي بایستي 
در بخش توليد جایابي ش�وند و استقرار آن در بخش 
خدمات ب�ا ماهي�ت كار آن مغای�رت دارد. در ضمن 
تسهيالت مصوب ناش�ي از هدفمندكردن یارانه باید 
به بخ�ش توليد تزریق گ�ردد و صنع�ت احداث نيز 

مشمول این مصوبه شود.
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در زمينه مناس�بات بازرگاني و تجاري باید  از تعدد و تنوع ارزهاي قوي 
بهره گيري ش�ود و در پاره اي از زمينه ها  بيش از پيش به صورت تهاتري 
)Barter( عمل نمائيم و در برخي از مبادالت تجاري با واحد پول ملي دو 

كشور دریافت و پرداخت صورت پذیرد.
 در زمين�ه مالي�ة عمومي به ویژه در بخش ماليات و انس�جام و انتظام 
بخشي به آن باید اقدام الزم به عمل آید زیرا با توجه به حدود 320 هزار 
ميليارد تومان پول س�رگردان كه در امور غيرمولد جابه جا مي ش�وند و 
بخش�ي از آن در اقتص�اد زیرزمين�ي فعال اس�ت رهگيري ه�اي الزم و 
ردیابي ه�اي كافي به عمل آید و هزینه هاي این قبي�ل فعاليتها، باید به 

حدي افزایش یابد كه انگيزه هاي ورود به آن را برطرف سازد.
 در زمين�ه نقدینگي بخش خصوص�ي و ميزان آن و هدایت آن به امور 
توليدي و مولد، الزم اس�ت سازوكارهاي تش�ویقي الزم به امور توليدي 
داده ش�ود و از این بخش حمایتهاي الزم به عمل آید به ویژه همانطوري 
كه اش�اره ش�د باید بخش پيمانكاري پروژه هاي عمران�ي را نيز در گروه 
توليدي قرار داد تا دس�ت در دست هم داده و كشور را از شرایط موجود 

به شرایط موعود هدایت كنيم.
ذكر این نكته الزم اس�ت كه غرب صنعتي همواره س�عي و تالش دارد تا 
بحرانه�اي اقتصادي و مالي خود را بر دوش كش�ورهاي در حال توس�عه 
ق�رار دهد و آنه�ا را درگير رفع مش�كالت خود كند. ب�ا توجه به چنين 
سناریویي كه همواره در دهه هاي مختلف از گذشته هاي دور تكرار شده 
است و طبيعی نيز می باشد، زیرا  هر كشوری در مناسبات بدنبال تامين 
منافع ملی خود می باشد، در چنين شرایطی ما نيز باید تمامي ظرفيتهاي 
اقتصادي و منابع انساني و تخصصي را در بسيج فراگير ملي به كار گيریم 
و با اعتماد به بخش خصوصي زمينه هاي كار و تالش آنها را در ش�رایط و 

وضعيت كنوني فراهم نمائيم.
امروز كمك به اقتصاد كش�ور واجب عيني است و دولت كریمه نيز باید 
از تمام�ي ظرفيت ه�ا، دانایي ه�ا و توانایي هاي بخ�ش خصوصي به ویژه 
شركتهاي پيمانكار پروژه هاي عمراني در برون رفت از شرایط بهره گيري 
نمای�د و الزمه تعامل خالق با تعریف دقيق بخش خصوصي، و گش�ایش 
اعتبارات اسنادي )L.Cریالي( براي پروژه ها و تخصيص منابع پروژه هاي 
عمراني در مس�ير هدفه�اي برنامه و اقدام به پرداخ�ت مطالبات معوقه 
پيمانكاران امكان پذیر اس�ت كه این درخواس�تهاي رصد شده با منافع 
ملي كشور امري ماالیطاق نيست و در اراده معطوف به هدف دولت كاماًل 
قابليت اجرا دارد كه اميد اس�ت بيش از پيش عنایت دولتمردان ش�امل 

بخش پيمانكاري پروژه هاي عمراني گردد.
ش�رایط كنوني و تحریم گسترده كشور گرچه یك تهدید است و به آثار 
و تبع�ات آن اش�اره كردیم ولي بای�د این نكته را مدنظر ق�رار دهيم كه 
پدیده ه�اي اجتماعي و جهاني داراي دو ویژگي تهدید و فرصت اس�ت، 
در مدیری�ت مي گوین�د نيازها مادر اختراعات و ابتكارات اس�ت. تهدید 
و تحریم كش�ور را، مي ت�وان به فرصت و منفعت تبدیل ك�رد. و این امر 
شعار نيست بلكه چنانچه متغيرهاي كالن اقتصادي را حول محور توليد 
و زیرس�اختهاي توس�عه اي حركت دهيم از تهدیدهاي موجود مي توان 

فرصتهاي زیر را براي كشور ایجاد كرد:
1� بخش بزرگي از پولهاي سرگردان كشور را كه حدود 320 هزار ميليارد 

تومان است مي توان از طریق اوراق مشاركت، اوراق مشتقه )پيش فروش 
س�كه و ارز( مدت دار، باال بردن نرخ بهره سپرده گذاري در بانك ها، وارد 
چرخ�ه توليد و تكميل و انجام پروژه هاي عمراني به كار گرفت. بخش�ي 
از مناب�ع ارزي دالر را از طری�ق  آمریكاي مرك�زي و جنوبي تأمين كرد 
نقدینگ�ي زماني آثار منفي و تورم�ي دارد ك�ه وارد فعاليتهاي داللي و 
واس�طه گري و یا امور  ش�ود كه جنبه هاي پولشویي دارد بنابراین تزریق 
ای�ن بخش از نقدینگي ب�ه توليد و تأمين نقدینگ�ي الزم براي مطالبات 
پيمان�كاران پروژه ه�اي عمراني و انج�ام پروژه هاي نيمه تم�ام مي تواند 
فرصت الزم را براي توليد ناش�ي از انجام   پروژه  ها  و اشتغال متناسب با 
آن فراهم كند، از این تهدید به ظاهر، مي توان فرصت ایجاد كرد و از نقش 

ضدتورمي آن نيز به دليل كاهش تقاضاي مؤثر در جامعه  سود جست .
2� اصوالً پائين نگه داش�تن ن�رخ برابري دالر در مقاب�ل ریال در مباني 
نظ�ري اقتص�اد، نوعي رانت به واردات اس�ت، اس�تمرار ای�ن امر باعث 
توليد و اش�تغال بيشتر براي كشورهاي صادركننده محصول و بيكاري و 
كاهش و نابودي توليد براي كش�ور واردكننده آن مي شود لذا چنانچه با 
سازوكارهاي الزم تا حدودي نرخ برابري دالر در مقابل ریال افزایش یابد، 
مي تواند انگيزه هاي الزم را براي توليد و صادرات افزایش دهد و فرصتي 
براي صادرات غيرنفتي پدید آورد و صدور خدمات فني و مهندسي را نيز 

به عنوان یكي از زمينه هاي این اقدام ملي رونق بخشد.
3� با توجه به نياز كشورهاي اروپایي به نفت ایران كه حدود 18/5درصد 
نفت مورد نياز آنها از طریق ایران تأمين مي ش�ود در كوتاه مدت و ميان 
م�دت امكان جایگزین�ي این ميزان نفت براي آنها وج�ود ندارد و اصرار 
آنه�ا به ادامه تحریم ایران باعث باالرفتن قيم�ت نفت به باالي 200 دالر 
خواهد شد. از سویي ایران سازوكارهایي دارد كه مي تواند بازارهاي هدف 
دیگ�ري را ب�ا ارائه پاره اي از تس�هيالت، كاماًل در اختيار ق�رار دهد و به 
نظر مي رس�د اثرات رواني اقدام هاي تحریم بيشتر از اثرات اقتصادي آن 
در جامعه حس�اس ایران عمل مي كند و شرایط جهاني نشان مي دهد كه 

اجماعي در این زمينه محقق نخواهد شد.
4� بحرانهاي ادواري اقتصادي در كش�ورهاي اروپایي و آمریكا و كسري 
شدید بودجه در آنها استمرار اقدام تحریم را شكننده مي كند و آنها نيز 
متقاباًل توان ادامه تحریم را در ميان مدت نخواهند داش�ت. به ویژه تنّزل 
رتبه اقتصادي نه كشور اروپایي حاكي از بحراني درون زا در اقتصاد  این 

منطقه از جهان مي باشد.
5� كش�ورهاي اروپای�ي و آمری�كا در حال�ي كه ظاه�راً هماهنگ عمل 
مي كنن�د ول�ي به نظر مي رس�د در برخورد با یكدیگر ه�ر یك به دنبال 
منافع ملي خود هس�تند و بيش از وحدت دچار تعارض و تزاحم و تضاد 
در منافع مي باشند بنابراین وحدت رویه در آنها نمي تواند طوالني مدت 
و پای�دار عمل نماید و ده ها مورد دیگر را مي ت�وان به این گزاره ها افزود 
كه قابليت تبدیل تهدیدها را به فرصت امكان پذیر مي س�ازد مشروط بر 
آنك�ه دولت از ظرفيت هاي بخش خصوصي واقعي،  در گذر از این گریوه 
دش�وار بهره گيري كافي نماید و با اعتماد به آن، رفع بخشي از چالش ها 
را به آن بس�پارد. انجمن شركتهاي ساختماني آمادگي دارد تا همه توان 
علمي و تجربي خود را در این زمينه در اختيار نهادهاي دولتي و حكومتي 

قرار دهد.

 ادامه راه هاي برون رفت از دشواري ها
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با سالم و درود فراوان به روح پُر فتوح شهدای راه انقالب و میهن 
و امام عظیم الشأن شهدا )ره( بنیانگزار جمهوری اسالمی ایران و با 
سالم به محضر مقام معظم رهبری و همه آنهایی که قلبشان برای 
ارتقاء منزلت ایران عزیز می طپد. خدمت شما فرماندهان و مدیران 
و کارکنان سرافراز قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء صلوات اهلل علیه 

و حّضار محترم عرض سالم و ارادت  دارم.
نهمین همایش سراس��ری ش��ما عزیزان و س��ازندگان را تبریک 
می گویم واز اینکه اینجانب و هیئت همراه را که از مدیران بخش 
خصوصی پیمانکاری مملکت هستند را به جمع خود دعوت کرده 
اید سپاس��گزاری می نمایم. بار قبلی ک��ه افتخار حضور در جمع 

ش��ما عزیزان در این گستردگی را داشتم 
1388/12/4 در ش��روع بیست و یکمین 
س��ال فعالیت این قرارگاه س��ازنده و سرا 

فراز بود.
در اینجا جا دارد از فرمانده محترم پیشین 
که  قاس��مي"  "س��ردارمهندس  ق��رارگاه 
پایه گذار و پیش��نهاددهنده "تعامل برای 
هم افزایی توان فنی و مهندس��ی کش��ور 

بودند" تشّکر و قدردانی بنمایم.
همچنی��ن جا دارد از س��ایر فرماندهان و 
مدی��ران و معاونت ه��ای محت��رم قرارگاه 
بخصوص س��ردار مهن��دس زارع معاونت 
ط��رح و برنام��ه ک��ه با آن هم��ه خلوص 
و ش��فافیت و صداق��ت همواره از ایش��ان 
بعنوان یک معلم اخالق نام برده ام تش��ّکر 

و قدردانی نمایم.
تاریخ فوق االش��اره، شروع خوبی برای یک همکاری دو جانبه بود 
که پس از رایزنی ها در جلسات متعدد منجر به منشور تعاملی بین 
این قرارگاه سازندگی و سندیکای شرکتهای ساختمانی گردید به 
عنوان س��ند باالدستی و نقش��ه راهی برای تعامل بسیار منسجم 
حول محور منافع ملی و در جهت ارتقاء س��ازندگی کشور که در 

تاریخ 1389/6/15 به امضاء رسید و مبادله گردید. 
عزیزان، فرهیختگان، فرماندهان و س��ازندگان پرتوان، ش��ما و ما 
بخوب��ی می دانیم ایران عزیز برای  ثبات و امنیت نیاز به نیروهای 
مس��لح با توان باالی رزمی و مهندس��ی آن هم در سطح جهانی و 
فرات��ر از منطقه دارد. همچنین در پرتو این امنیت و ثبات بخش 

خصوص��ی برای تأمین زندگ��ی توأم با عزت نفس اف��راد و آحاد 
جامع��ه، ایجاد اش��تغال و افزایش رفاه و بسترس��ازی برای تولید 
ثروت در جامعه آن هم ناش��ی از فعالیت و کار س��ازنده و ارتقاء 
فرهن��گ کار باید امکان فعالیت داش��ته باش��د. در قرآن کریم به 
فرهنگ کار و تالش توجه عمیقی شده است "آنجا که می فرمایند  
" لیس  لالنس��ان االّ ما س��عی" ما  وظیفه داریم که زمینه تالش 

را مهّیا نماییم.
* امروز همه ش��ما بخوبی می دانید که پیمانکاری در س��ازندگی 
کشور با این همه مشکالت و دشواری، برای پیمانکار ایجاد ثروت 
نمی کند و کس��ب ث��روت از این طریق بهیچ وجه با  محاس��بات 
اقتصادی همخوان��ی ندارد. اّما س��ازندگی 
موج��ب ایجاد اش��تغال در زمان س��اختن 
و پ��س از آن گس��ترش رف��اه عموم��ی و 
ایجاد تس��هیالت در کس��ب ث��روت آحاد 
مل��ت می گردد. این نکته ای س��ت که برادر 
عزیزمان جناب آقای مهندس قاس��می  نیز 
در س��خنرانی خود در محل سندیکا بخوبی 

به آن اشاره کردند.  
مسلماً توجه به کشورهایی که مسیر توسعه 
پای��دار را به درس��تی پیموده اند، یک اصل 
بعنوان اصل اساس��ی تجلّی می کند. توسعه 
پایدار از طریق توس��عه آحاد ملت به وجود 
می آید نه از طریق توس��عه و بزرگ ش��دن 
دولت ها. نقش دولت ها در مس��یر توس��عه، 
ایجاد بستر مناس��ب برای رشد آحاد ملّت، 
ایجاد قوانین مناسب و الزم برای حرکت به سمت توسعه و نظارت 

دقیق بر آنست. 
آنچه مس��لّم اس��ت گروهی برنامه ریزی دولتی و متمرکز را شرط 
الزم برای توس��عه پای��دار می دانس��تند و در مقابل گروهی دیگر 
آن را سرچش��مه تمامی نابسامانی ها  و مشکالت اقتصادی قلمداد 
می کردند، لیکن در اقتصاد جدید ترکیب بهینه آنها یعنی دولت و 
بخش خصوصی را برای دستیابی به بهترین نتایج اقتصادی امری 

ضروری می دانند.
* نظام مقّدس جمهوری اسالمی ایران نیز در تئوری معتقد به این 
رویّه است! یعنی مدیریت دولتی و بخش خصوصی، مکمل و الزم 
و مل��زوم یکدیگرند. این الزم و ملزومی ب��ا یک خط فاصله بزرگ 

 تبيين توانمندی پيمانکاران  و انتظارات  و چالش های فرارو

وج�ه به کش�ورهایی که مس�یر 
توس�عه پای�دار را ب�ه درس�تی 
پیموده ان�د، یک اص�ل بعنوان 
اص�ل اساس�ی تجّل�ی می کند. 
توس�عه پایدار از طریق توس�عه 
آحاد ملت ب�ه وجود می آید نه 
از طریق توس�عه و بزرگ شدن 
دولت ها. نقش دولت ها در مسیر 
توسعه، ایجاد بستر مناسب برای 
رش�د آحاد مّلت، ایجاد قوانین 
مناس�ب و الزم برای حرکت به 
س�مت توسعه و نظارت دقیق بر 

آنست. 

اشاره: 
در روز چهارشنبه مورخ 90/9/30 همایشي در قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص(  برگزار شد. در این همایش 
از آقاي مهندس ملكياني فرد ریاست محترم هيأت مدیره انجمن شركتهاي ساختماني به عنوان سخنران و تني 

چند از اعضاي هيأت مدیره نيز به عنوان ميهمان دعوت به عمل آمده بود.
آقاي مهندس ملكياني فرد سخنان خویش را با موضوع:» تبيين توانمندي پيمانكاران و انتظارات و چالش هاي 
فرارو« ارائه دادند. با توجه به مطالب بس�يار ارزنده و سازنده اي كه در متن سخنراني ایشان مطرح شده است 

جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود.
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بی��ن آنها حاصل نمی گردد، یکی از خواص تعامل بین ما و ش��ما 
برداشتن خط فاصله ایست که بر خالف منافع  ملّی وجود  دارد! 
توّج��ه داش��ته باش��یم ک��ه ب��دون تربی��ت نی��روی انس��انی، 
س��رمایه گذاری های عظیم در بخش ه��ای مختلف اقتصادی تنها 
می توان��د در یک مقطع زمانی کوتاه توس��عه را  ب��ه وجود آورد 
که معموالً یک توس��عه ناپایدار و ش��اید کاذب باشد بعنوان مثال 
صنایع مونتاژ توس��عه پیدا خواهد کرد اّما هیچگاه به یک صنعت 
ملّی  و بومی تبدیل نخواهد   ش��د، زیرا نیروی انسانی که بایستی 
تکنولوژی را به تدریج فرا گرفته و آن را انتقال دهد  وجود  ندارد. 
امروز باید خوش��حال باش��یم که در بُعد تربیت نیروی انس��انی و 
مهارتهای الزم س��رمایه گذاری های خوبی انجام شده و پاسخ های 
خوبی هم دریافت گردیده و بدون شعار بلکه بر مبنای شعور باید 
گفته ش��ود زمینه اصلی یک توسعه پایدار فراهم است در چنین 
وضعیتی الزم اس��ت دولت س��رمایه گذاری خود را بیشتر در آن 
قس��مت از آموزش و تحقیقات و اموری متمرکز نماید که بخش 
خصوصی برای آن انگیزه های کافی ندارد و در س��ایر امور اعتماد 

کامل به بخش خصوصی بنماید. 
* در گذشته هر جا دولت به بخش شاغل در حوزه صنعت احداث 

اعتماده نموده، به سرعت ثمره آن را  مشاهده نموده  است. 
امروز کشور عزیز ما، در صنعت احداث با تمامی گستردگی هایش 
اعم از ساختمان، راه، پل، سد، نیروگاه، اسکله، پروژه های نفتی و 
غیره به یمن تالش مهندسان و متخصصان و آحاد ملت در بخش 
خصوصی و شما عزیزان شاغل در قرارگاه سازندگی در یک مرحله 
خوداتکایی است.  برپایی جشن خودکفایی در سدسازی که حدود  

دو  ماه پیش برگزار گردید نمونه  بارز آنست.
اگر بپذیریم که کلید اقتصاد و رفاه عمومی وا فزایش و ارتقاء تمدن 
صنعتی جامعه در دس��ت سازندگان و پیمانکاران و جامعه فنی و 
مهندسی کشور است. پس باید به این گروه از پرچمداران پیشرو، 

توّجه خاص گردد.
* در حال حاضر پیمانکاران بخش خصوصی که در هر ش��رکتی 
تع��دادی از متخصص��ان و مهندس��ان گرد هم جمع ش��ده اند تا 
س��ازندگی نمایند. علیرغم پتانس��یل بس��یار باالیی     که بالقّوه 
دارند عماًل با ظرفیت بس��یار پائینی اش��تغال دارند و تعداد قابل 
توجّهی معّطل و بیکارند. این در ش��رایطی اس��ت که بیش از هر 
زمان دیگر مملکت نیاز به تالش و سازندگی در تمامی حوزه ها را 
دارد! بیکاری و عدم اشتغال شرکتها و از فعالیت خارج شدن آنها 
از همه نظر خسران ملّی را به همراه دارد از افزایش بیکاری گرفته 
تا هدر رفتن سرمایه های واقعی مملکت. بنابراین امروز بیش از هر 

زمان دیگر ضرورت اتحاد و اتفاق بین ما و ش��ما عزیزان احساس 
می شود.

ارتباط نزدیک و مستمر و برنامه ریزی شده سندیکای شرکتهای 
ساختمانی  با قرارگاه  سازندگی فوایدی  به شرح زیر  دارد: 

1- محق��ق کردن اهداف منعکس در منش��ور تعام��ل که قطعاً 
موجب��ات ی��ک جه��ش اساس��ی را در س��ازندگی میهن حتی 

صدورخدمات فنی و مهندسی را  فراهم خواهد  ساخت .
2- خبردار شدن از شرایط و توانایی های یکدیگر، شاید نتیجه این 
اطالعات این باشد که قرارگاه نیاز به تشکیل شرکتهای جدید در 
هیچ زمینه ای نداش��ته باشد و بعنوان یک G.C بخوبی بتواند با 
استفاده از ش��رکتهای عضو سندیکا برنامه های خود را به صورت 

ستادی،  نه  ورود بیشتر به عملیات اجرایی انجام دهد. 
3- اصوالً ش��رایط خاص فعلی و اوج خصومت اس��تکبار بر علیه 
ای��ران ضرورت اتفاق و اتحاّد و هم اندیش��ی ها را غیرقابل اجتناب 
می کند. نمونه هایی از این همگامی ها و نتیجه بخش��ی عاجل آن 
در افزای��ش 16برابری قیمت س��وخت و کاه��ش تاثیرات آن در 
س��ازندگی و پیمکانکاری طرحها را در سال پیش تجربه کردیم. 
همین طوراست در انتشار فهرست بهای پایه سال 90 که موجب 
گردید تا معاونت نظارت راهبردی نیز در این مورد اقدام نماید.  

4-  از همه مهمتر همراهی و همفکری ما با یکدیگر حول محور 
مناف��ع ملّی امکانات بیش��تری  را برای هم جهت کردن مجلس و  
دولت با  جامعه فنی و مهندس��ی کشور در حوزه صنعت احداث 

میسر می نماید. 
5-  ما و شما باید از بخش دیپلماسی و سیاست خارجی مملکت 
بخواهیم که زمینه حضور هر چه بیشتر شرکتها را در کشورهای 
دوس��ت فراهم س��ازد. برای مثال س��ال آینده کنفرانس س��ران 
غیرمتعهد در ایران تشکیل می شود، انتظار این است که در همین 
کنفرانس زمانی مناسب به معرفی توانایی های بخش سازندگان و 

مشاوران و پیمانکاران ایرانی اختصاص یابد. 
6- باالخ��ره ما و ش��ما با همفک��ری و همگامی بای��د بتوانیم این 
تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنیم. "و اعتصموا بحبل اهلّل جمیعاً 

و التفّرقوا" بار  دیگر می تواند معجزه بیافریند.
حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت 

آری به اتّفاق جهان می توان گرفت

انتظارات  و راهکارها
1- تعیین کارگروه برای تبیین هر چه س��ریعتر منش��ور تعامل 
فی مابین،سپس برنامه ریزی و تشکیل کارگروه هایی جهت اجرایی 

کردن کامل آنها.
2- اجرایی کردن  قرارهای فی  ما بین 

2-1- خ��ودداری قرارگاه و کلیه ش��رکتهای تابعه از ش��رکت در 
مناقصات و قراردادهایی که برآورد اولّیه آنها کمتر از یکهزارمیلیارد 

ریال است. و افزایش این سقف به دو هزار میلیارد ریال. 
2-2- استفاده از شرکتهای بخش خصوصی با معرفی سندیکای 
شرکتهای ساختمانی در اجرای پروژه های واگذار شده به قرارگاه 
موضوع نام��ه ش��ماره  240/1/7213/س م��وّرخ  1389/10/5 

فرمانده محترم قبلی قرارگاه.
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3- بیائید تا با یکدیگر س��ازندگی و حرفه بسیار دشوار و پیچیده 
پیمان��کاری در این حوزه را به درس��تی به جامعه معرفی کنیم و 
روزی را بنام روز سازندگان و پیمانکاران در سال  در نظر بگیریم 

که از چهره های  ماندگار این حرفه تجلیل نمائیم.
اف��رادی که عمری را در پیمانکاری گذرانده اند و س��الیان س��ال 
در خدمت س��ازندگی بوده اند، به خوب��ی می دانند که پیمانکاری 
عی��ن ح��ال  در  و  پیچیده تری��ن، مش��کل ترین   س��خت ترین، 
پر نشاط ترین شغل هاست و هرکسی قادر نیست این شغل را پیشه 
خود کند، زیرا مش��غله علمی، فکری، تخصصی، مالی و فیزیکی 
را  توأماً  داراس��ت.  انتخاب این شغل نیاز به ایمان راسخ، توانایی 
باال، عش��ق و عالقه فراوان به س��ازندگی و روح و جسمی  سالم و 

خستگی ناپذیر دارد. 

4- بیائید تا با یکدیگر در ارتقاء بهره وری در کش��ور بخصوص در 
صنعت احداث بکوشیم.

5- بیائید س��ه )3( مش��خصه الزم در اجرای طرحها یعنی زمان، 
کیفیت و هزینه را آنقدر ارتقاء دهیم که خوداتکایی و خودکفایی 
بدون توجه به این سه عامل اساسی و اصلی ناقص است. بهترین 
و عاجل تری��ن روش ب��رای تحّقق این هدف اس��تفاده از LC در 

قراردادها بود. 
*6- بیائی��د بعنوان یک اصل در تأمین منافع ملی، رش��د بخش 
خصوصی شاغل در حرفه پیمانکاران سازنده را در تعامل فی مابین 
مدنظر داشته باشیم. در اینجا جا دارد از فرماندهان محترم قرارگاه 
در حوزه های مختلف درخواست نمایم که به وضعیت شرکتهایی 
ک��ه از  بخش خصوصی با ش��ما همکاری می نماین��د توّجه ویژه 
داشته باش��ید. انتظار این است که در رفتار و پایبندی به حیطه 
مس��ئولیت ها در مقابل این ش��رکتها، قرارگاه یک  الگو  در رفتار 

عادالنه و اخالق مهندسی  باشید. 
7- به نظر می رس��د جلس��ات ادواری برای رسیدگی به بندهای 
پیشنهادی و قطعاً بیش از آن و رفع مشکالت موضعی تا حصول 
نتایج کامل و بخصوص گذر از شرایط فعلی اجتناب ناپذیر  است!

در پای��ان مجدداً ب��رای فرماندهان محترم قرارگاه و همه ش��ما 
مدیران و کارکنان سرافراز و ارجمند آرزوی توفیق و سالمت دارم 
و از اینکه ما را در جمع خود پذیرا شدید نهایت تشّکر را داریم. 
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 مهندس منوچهر ملكياني فرد رئيس هيات مدیره انجمن 
شركتهاي ساختماني با اشاره به سابقه انجمن شركتهاسي 
س�اختماني عنوان كردند: معموال چ��ه در زمان رونق و چه در 
زم��ان رکود پیمانکارها در رده اول گرفتاري ق��رار دارند. در زمان 
رونق تورمها و در زمان رکود کمبودها و گراني ها مسئله ساز است. 
پیمانکاران قرار اس��ت با قیمت هایي مسقف که امروز نافذ است و 
معلوم نیس��ت فردا هم نافذ باش��ند در رقابتهاي تنگاتنگي که )به 
دلیل نبود کار( وجود دارد شرکت کنند. در سیستم هایي که امروز 
براي تعدیل وج��ود دارد پیمانکار حق ندارد براي آینده قیمتي را 
لحاظ کند و حتي کنترل مي ش��ود که پیمانکار براي آینده قیمتي 
را ندیده باشد. معموال پیمانکارها تک تک قیمتها را آنالیز مي کنند، 
هزینه هاي باالس��ري و هزینه تجهیز را حساب مي کنند و قیمت 
ارائه مي کنند و بر اس��اس مواد پیمان تورم هم بر اس��اس همین 
ش��اخص در نظر گرفته مي ش��ود البته در حال حاضر این شاخص 
ی��ک زمان از زم��ان مناقصه جلوتر اعالم ش��ده و طبق آن تعدیل 
پرداخت مي شود. شاخصها سه ماه یکبار تعدیل مي شود، پیمانکار 
برخ��ي از مصالح را از بورس مي خرد که بازاري دائما متغیر اس��ت 
و نرخ روز به روز دارد. در چنین ش��رایطي که دولت بي پول است 
و ب��اال و پایی��ن رفتن ارز هم مس��ئله ایجاد مي کند، ریس��ک کار 
در پیمانکاري باال اس��ت. در واقع پیامدهاي سیاس��ت در وضعیت 

اقتصادي مدنظر ما است چون پیمانکاران دوست دارند بدانند چه 
آینده اي در انتظار آنان است. 

 دكتر علی ذكاوتی قراگوزلو دانش�يار پژوهشی دانشگاه 
تربي�ت معل�م در ادام�ه عنوان كردن�د: در محضر س��رداران 
واقعي س��ازندگي هس��تیم. عالقمند بودم روزي علوم انساني نیز 
مانند رشته هاي مهندس��ي میداني براي عمل داشته باشد و حال 
مي بینم که ش��ما هم از  تنگناها س��خن مي گویید. الحمداهلل شما 
این فرصت را دارید که دیوارها را بش��کافید و بدون تعارف همین 
مشکالت باعث مي شود ش��ما راههایي بیابید. من به عنوان فردي 
از ش��هر همدان که سه هزار و 400 سال سازه هاي باستاني دارد و 
تنها ش��هري است که تاریخ پیوسته معماري دارد معتقدم و تاریخ 
مهندسي در ایران نیز نشان داده است که سخت ترین، دشوارترین 
و معجزه آس��اترین س��ازه هاي تاریخي را پدران مهندسي از کانال 

سوئز تا شوش ساخته اند. 
مهندسان ما باید براي بقیه فعاالن توسعه کشور الگویي امید بخش 
باش��ند. در هفته پژوهش طرحي به نام طرح میدان یا طرح کنش 
مس��تقیم ارائه ش��د که چیزي شبیه کار ش��ما است منتهي براي 
علوم انس��اني. طبق این طرح میدانهایي براي کار علوم انساني به 
طور بالقوه و بالفعل وجود دارد که اصحاب علم دسترسي مستقیم 

در جلسه هيات مدیره انجمن شركتهاي ساختماني مطرح شد:

مشکالت و معضالت پيمانکاران ساختاري است
روز  شنبه مصادف با  3 دي ماه جلسه اي با حضور اعضاي هيات مدیره انجمن شركتهاي ساختماني، 
دكتر محمود جام ساز استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي و دكتر علی ذكاوتی قراگوزلو دانشيار 
پژوهشی دانش�گاه تربيت معلم برگزار شد. آقاي مهندس منوچهر ملكياني فرد در ابتداي جلسه 
با تش�ریح اوضاع پيمانكاران در وضعيت اقتصادي فعلي خواستند كه مهمانان برآوردي از اوضاع 
اقتصادي كشور ارائه بدهند تا در جمع بندي نهایي راهكاري براي حل مشكالت پيمانكاران پيشنهاد 
ش�ود كه دكتر جامس�از تغيير در س�اختار اقتصادي و دكتر ذكاوتي هم قدم ش�دن با ذینفعان را 

بهترین راه برون رفت از مسائل و مشكالت اقتصادي روز دانستند. 
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به آن ندارد. در این طرح  پیشنهاد شد که هر پژوهشگاه و قطب 
علمي داوطلب که مدعي اس��ت مي تواند کاري انجام دهد بخشي 
از میدان واقعي کار به او س��پرده شود مثال انجمن اقتصاد بخشي 
از بحث خصوصي س��ازي را در یک صنعت ب��ر عهده بگیرد. حق 
دخالت در عزل و نصبها را نداشته باشد، بودجه نخواهد و فقط از 
نیروي فکر و جنبه هاي نرم افزاري استفاده کند. با نیروي مشاوره 
و جل��ب همکاري و با ایجاد فضاي هم افزایي بتواند قدري وضع را 
بهت��ر کند، بهره وري را ب��اال برده و محیط را با باال بردن بهره وري 
توانمند س��ازد. بعد از آن اگ��ر مجموعه از هم ترازهاي خود جلوتر 

افتاد مي توان درباره گسترش این طرح اقدام کرد. 

 دكتر جامس�از اس�تاد دانش�گاه و اقتصاددان نيز گفت: 
چون کارآفرینان بخش خصوصي در درجه اول براي نفع شخصي 
حرکت مي کنند و با بروز استعدادها و خالقیتهاي خود سعي دارند 
در پیش��رفت موسسه خود پیش قدم باشند این میزگردها در آنها 

نتایج خوبي به همراه دارد.
در مورد وضعیت کلي کشور و تاثیر 
اقتصاد و ش��رایط کس��ب و کار بر 
صنعت احداث ی��ک مقدمه کوتاه 
الزم اس��ت. نتایج اقتص��اد دولتي 
چیس��ت و ای��ن اقتص��اد در رفتار 
اقتص��ادي نهادها و س��ازمانها اعم 
از بخ��ش خصوصي، دولتي، ش��به 
دولت��ي و خانواده ه��ا چ��ه تاثیري 
مي گ��ذارد؟ بنده اقتصاد کش��ور را 

مجموعه اي از اقتصاد س��رمایه داري دولتي مي دانم و نه یک نظام 
اقتصاد س��رمایه داري. تفاوت بین یک مجموع��ه با یک نظام که 
یک منظومه اس��ت در این اس��ت که در ی��ک مجموعه اقتصادي 
قوانی��ن و مقررات بدون توجه به فعل و انفعالهاي داخلي درونزاي 
اقتصادي به صورت عمودي از باال به پایین دیکته مي ش��ود و در 
سطح سازمانهاي دولتي که اثراتي روي سازمانهاي خصوصي هم 
دارد اجرا مي ش��ود. در این مجموعه ارتباط وثیق و مستحکم بین 
اعض��ا و ارکان آن وج��ود ندارد. ولي در ی��ک منظومه متغیرهاي 
درون سیس��تمي به طور خودکار آن کنشها و واکنش ها را انجام 
مي دهند و نتایجي حاصل مي شود یعني نظام اقتصادي مبتني بر 
نظام رقابتي، قانون گرایي و نظم پذیري، صیانت از حقوق مالکیت، 
اج��راي قراردادها و صیانت از حقوق طبیعي و فطري آحاد جامعه 
اس��ت. در حکومت قانون اس��ت که رقابت آزاد ش��کل مي گیرد و 
رقاب��ت آزاد قیمت عادالنه را مش��خص مي کند که همین قیمت 
عالمتهای��ي را به کارفرمای��ان مي دهد که چگون��ه منابع خود را 
تجهیز کنند و به صورت بهینه از آنها اس��تفاده شود. پس مسئله 
مه��م و متمایز اصلي بین یک نظام اقتص��اد آزاد با یک مجموعه 

سرمایه داري دولتي در نحوه توزیع و تخصیص منابع است.
در اقتصاد س��رمایه داري دولتي، منابع همه در اختیار دولت است 
ک��ه همه چیز را تحت تاثیر قرار مي ده��د. پس یکي از معضالت 
اصلي این است که ما به یک منبع طبیعي که دولت را از مالیاتها 
بي نی��از مي کند متصل هس��تیم و دولت بودجه را بر اس��اس آن 
تنظیم مي کند. بودجه باید بر اساس نیازهاي واقعي اقتصاد تنظیم 

ش��ود. نیازهاي واقعي در بازار عرضه و تقاضا مش��خص مي شود. 
بنابراین اگر دولت بودجه تنظیم کند تخصیص منابع را بر اساس 

نیازهاي خود تدوین مي کند. 
دولت یک وظایف کالس��یک دارد که شامل حفظ امنیت داخلي 
تا حمایت حقوق آحاد مردم اس��ت هرچند در قانون اساس��ي ما 
اص��ول 28 و 29 و 31 وظایف��ي برعه��ده دولت گذاش��ته که بار 
مالي آن را زیاد کرده اس��ت، یک قسمتي از وظایف دولت هم به 
ورود در بخش��ي از اقتصاد که تولید کننده کاالهاي عمومي است 
مربوط مي ش��ود. کاالهاي عمومي کاالهایي هس��تند که استفاده 
یکي مانع از اس��تفاده دیگري نمي ش��ود. معموال بخش خصوصي 
زیاد وارد بخش تولید کاالهاي عمومي نمي ش��ود بنابراین دولتها 
تا جایي که بخش خصوصي تمایل نداش��ته باشد مجبور به ورود 
در ای��ن حوزه مي ش��ود و از طریق بودجه هاي عمراني س��عي در 
اداره این امور دارد. بودجه ش��امل س��ه بخش ج��اري، عمراني و 
بودجه بانک ها و شرکت هاي دولتي مي شود که با هم بودجه کل را 
تشکیل مي دهند. بودجه هاي عمراني 
معموال براي احداث زیرساختها و ابنیه 
اقتصادي کشور که در آینده  پشتوانه 
توسعه اقتصادي کش��ور است به کار 

مي رود.
به هر حال چون دولت نمي تواند همه 
کارها را به تنهایي انجام دهد در مورد 
انج��ام پروژه ه��اي عمران��ي از بخش 
خصوصي استفاده مي کند. پیمانکارها 
را ج��ذب مي کن��د، ب��ا آنها ق��رارداد 
مي بندد و پروژه ها را به ش��رکت ها طي تشریفاتي واگذار مي کند. 
اگر دولت به وظایف خود عمل کند، قراردادها یک طرفه نباشند، 
صورت وضعیت به موقع پرداخت شود، بانکها به موقع تسهیالت را 
به پیمانکارها بدهند و قیمتها به نوعي ثابت شود که اگر در جریان 
ساخت و ساز و طول قرارداد تغییري عمده در قیمت قرارداد پدید 
آمد دولت آن را تامین کند، پیمانکارها به طور س��ریع و با خیال 
راح��ت مي توانند کار کنند. اما همیش��ه ما در این مس��ئله اصلي 
مشکالت عدیده داریم. در بخش خصوصي پیمانکاران از قراردادي 
ک��ه با دولت مي بندند رضایت کاف��ي ندارند چون صورت وضعیت 
به موقع پرداخت نمي ش��ود و پیمانکار نمي تواند پول مواد اولیه و 
دس��تمزد کارگرها را پرداخت کند و ناچار کار به تعویق مي افتد و 
هزینه هاي تعویق به دوش پیمانکاراس��ت. در نهایت کار به جایي 
میرس��د که دولت مي تواند یکطره و به دلیل تاخیر، قرارداد را لغو 
کند. به همین دلیل اس��ت که پیمانکارها وضعیت بسیار بي ثبات 
و نامطمئن��ي دارند. یکي از علل��ي که پیمانکارها مي روند و طرف 
قرارداد با دولت قرار مي گیرند این اس��ت که به دلیل ضعف مالي 
توان رقابت با ش��رکتهاي شبه دولتي و دولتي را ندارند و به دلیل 
عدم حمایتهاي مالي الزم از س��وي بانکه��ا نمي توانند پروژه هاي 

بزرگ را بردارند و ناچار هستند وارد پیمانکاري دولتي شوند. 

 مهندس ملكياني فرد با اش�اره ب�ه این كه حتي در برهه 
جنگ نيز وضعيت پيمان�كاران به لحاظ نگراني از وضعيت 
اقتصادي تا این حد نبوده از دكتر جامساز خواستند در این 

 مهندس منوچهر ملكياني فرد:

معموال چه در زمان رونق و چه در 
زمان ركود پيمانكارها در رده اول 
گرفتاري قرار دارند. در زمان رونق 
تورمها و در زمان ركود كمبودها و 

گراني ها مسئله ساز است
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زمينه بياناتي ارائه دهند.
 دكتر جامس�از درباره وضعيت فعلي اقتصاد ایران گفت: 
وضعیت اقتص��ادي با توجه به نحوه بودجه بندي و بزرگ ش��دن 
مس��تمر دولت که در تناقض با سیاستهاي کلي اصل 44 است، و 
با افزایش هزینه هاي دولت و کاهش درآمدهاي نفتي و تحریمها، 
حتي نس��بت به 3 س��ال قب��ل وضعیت متمایزي اس��ت که این 
وضعیت اقتصادي در تمام رده هاي فعالیت اقتصادي چه خصوصي 
و چه دولتي تاثیر مستقیمي دارد. در حال حاضر ما با تحریمهایي 
روبرو هس��تیم، مخصوصا تحریم بانک مرکزي که باعث مي ش��ود 
دولت نتواند درآمدهاي نفتي را به طور مستقیم وصول کند. دولت 
با کمبود ارز مواجه است و ارز یکي از مهم ترین منابع مالي بودجه 
است. بودجه دولتي امسال از هر سالي بیشتر وابسته به نفت  است. 
پیش بیني مي ش��ود 40 هزارمیلیارد تومان کسري بودجه داشته 
باش��یم. مسئله یارانه ها هم وجود دارد. گفته شده  به 73 میلیون 
نفر یاران��ه تعلق مي گیرد که کمي دور از ذهن به نظر مي رس��د. 

منابع تامی��ن یارانه ها هم به موجب 
قان��ون مابه التفاوت قیمتهاي کنوني 
ب��ا قیمتهاي قبلي اس��ت ولي دولت 
چ��ون نتوانس��ته آن را از این منابع 
تامین کند و به دلیل کسري بودجه 
از مناب��ع دیگ��ري هم ب��راي تامین 
آن اس��تفاده کرده مثال از بانک پول 
گرفته که پایه پولي و رشد نقدینگي 
و ضری��ب فزاینده نقدینگ��ي را باال 
برده و به تورم دامن زده اس��ت. اگر 
تامین این منابع از طریق سپرده هاي 
قانوني باشد باز هم پولي وارد گردش 
پول��ي دولت ش��ده ک��ه برآم��ده از 
تولید نیس��ت و ایجاد تورم مي کند. 
نقدینگي در ح��ال حاضر 350 هزر 
میلیارد تومان اس��ت یعني ازس��ال 
84 ک��ه 94 هزارمیلیارد تومان بوده 
تا کن��ون 370 یا 380 درصد اضافه 

شده است.
ش��اخص دیگر رش��د تولید ناخالص 
داخلي اس��ت. در اقتصاد اگر گردش 
پ��ول را ثابت نگ��ه داریم همیش��ه 
ب��راي محاس��به تورم ضمن��ي باید 

رشد نقدینگي را منهاي رش��د اقتصادي کنیم. اگر متوسط رشد 
نقدینگي در این چند سال را 30 درصد هم در نظر بگیریم و رشد 
اقتصادي یک یا دو درصدي را از آن کم کنیم تورمي معادل  28 
درصد داریم. ما رش��د نقدینگي باالی��ي داریم که در تولید جذب 
نمي ش��ود تا تبدیل به سرمایه ش��ود و به نفع اقتصاد کشور باشد. 
یکي از اجزاي تعیین کننده رشد اقتصادي بهره وري است. وقتي 
در برنام��ه چهارم رش��د اقتصادي 8 درصد پیش بیني ش��ده بود 
بهره وري 2/5 واحد درصد بود حاال باید دید با این رشد اقتصادي 

پایین بهره وري چقدر است؟
در حال حاضر رش��د نقدینگي باال، تورم باال، بیکاري باال و رش��د 

اقتصادي پایین مولفه هاي اقتصاد ما ش��ده اند.همه این عوامل در 
تعادل مالي و پولي کش��ور خدش��ه وارد مي کن��د. عدم تعادل در 
گردش پولي و حجم پولي مربوط به سیاس��ت پولي و سیاستهاي 
مالي کشور است که دود آن در چشم تولید کننده ها و صنعتگران 
مي رود و البته تورم قدرت خرید مردم را کاهش و مالیات پنهاني 
است که دولت از مردم مي گیرد. وقتي در چنین شرایطي هستیم 
و تورم 14.6 درصد و بیکاري  14درصد ) البته به نقل از مرکز آمار 
.6 14 درصد( است، یعني در شرایط رکود تورمي قرار داریم که در 
آن هم��ه قیمتها باال مي رود، تولید پایین و بیکاري باال مي رود. به 
دلیل تحریمها و چون دورزدن تحریمها هزینه بر است منابع مالي 

دولت هم کفایت نمي کند. 
به اعتقاد من وضع کنوني اقتص��اد ایران نمي تواند دورنماي قابل 
اطمیناني براي بخش پیمانکاران پروژه هاي عمراني داش��ته باشد 
چون دولت عالرغم قانون سیاستهاي کل نظام بزرگ شده، هزینه 
آن باال و درآمد آن پایین اس��ت. 300 هزار بش��که در روز تولید 
نفت آن کم شده و  400 هزار بشکه 
صادرات آن کم ش��ده است. امروزه 
دول��ت نمي تواند در حوزه هاي نفتي 
یا تزریق نفت س��رمایه گذاري کند. 
ضمن ای��ن که با پرداخ��ت یارانه ها 
طلبکار بالقوه به وجود آمده است. در 
حال حاضر س��رمایه گذاري چنداني 
صورت نمي گیرد و انباش��ت سرمایه 
کافي نداریم. این سیاس��تهایي است 
که به اقتصاد برمي گردد. دولت باید 
در وهله اول با هدف تورم زدایي جلو 
برود و قدرت خرید مردم را باال ببرد. 
آقاي کن��ز مي گوید هیچ دش��مني 
ظریف تر و منطقي تر از تنزیل ارزش 
پول، اساس اقتصاد را از بین نمي برد. 
یکي از وظای��ف بانک مرکزي حفظ 
ارزش پ��ول اس��ت. چ��را ک��ه آقاي 
میلت��ون مي گوید: »ه��ر تورمي که 
حال��ت مزمن دو رقمي دارد ریش��ه 
پولي دارد و اگر مهار نش��ود مشکل 
عدیده به وجود مي آورد.« براي مهار 

تورم چه باید کرد؟ 
به اعتقاد بنده به ج��اي دادن یارانه 
مصرفي که تقاضاي مردم را باال مي برد و صرف نکردن 30 درصد 
از یاران��ه تولید ک��ه عرضه را از تقاضا عقب مي ندازد، بهتر اس��ت 
یارانه هاي مصرف��ي را کم و یارانه تولید را باال ببریم. براي کنترل 
تورم اولین کار هدفگذاري رش��د اقتصادي اس��ت. رشد اقتصادي 
باعث ایجاد اشتغال و افزایش محصول ملي است. عرضه کل اضافه 
هم قیمت را تعدیل و پاس��خ تقاض��اي اضافه را مي دهد. باالبردن 
قدرت خرید از طریق رشد اقتصادي، باالبردن بهره وري و کاهش 
نقدینگي ممکن اس��ت. در مجموع یعني اعمال سیاستهاي پولي 

و مالي.
کش��ورهایي مث��ل کره، هند، ترکی��ه و مکزیک ک��ه اقتصادهاي 

 

دكتر جامساز:
یكي از معضالت اصلي این است 

كه ما به یك منبع طبيعي كه دولت 
را از مالياتها بي نياز مي كند متصل 
هستيم و دولت بودجه را بر اساس 

آن تنظيم مي كند. بودجه باید 
بر اساس نيازهاي واقعي اقتصاد 

تنظيم شود. نيازهاي واقعي در بازار 
عرضه و تقاضا مشخص مي شود. 

بنابراین اگر دولت بودجه تنظيم كند 
تخصيص منابع را بر اساس نيازهاي 

خود تدوین مي كند.
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نوظه��ور دارند همه از نظام اقتصاد دولتي بریده اند و نظام اقتصاد 
آزاد را انتخاب کرده اند و رش��د اقتصادي همه آنها باالي 8 درصد 
است. امسال هم رش��د اقتصادي ترکیه از چین جلو مي افتد. اگر 
مي خواهیم اقدامي کنیم باید در نظام اقتصادي تجدیدنظر کنیم. 
امروزه نظام اقتصادي دولتي جواب نمي دهد. ما معتقدیم دخالت 
دولت در اقتصاد ضروري اس��ت ولي بای��د دخالتهاي نامطلوب را 
ب��ه دخالت مطلوب تبدیل کرد. نمي توانیم از این وضعیت خالص 
ش��ویم مگر این که واقع��ا نظام اقتصادي دولت��ي را به یک نظام 
اقتصادي آزاد تبدیل کنیم. این حرف سیاس��ي نیست و حرفي در 
جهت اعتالي کشور است که سیاستهاي اصل 44 نیز آن را تجویز 
کرده اس��ت. اولین رویکرد اصل 44 آزادسازي اقتصادي است که 
رها شدن از دخالتهاي نامطلوب دولت و کوچک سازي آن، تعامل 
با اقتصاد جهاني، تقویت بخش خصوصي را هم شامل مي شود. تا 
این فرایند را طي نکنیم نمي توانیم به بهبود جایگاه بخش احداث 

و بخش خصوصي امیدواري الزم را داشته باشیم. 
صنع��ت خود به خود نج��ات نمي یابد مگ��ر در حکومت قانون و 

تح��ت لواي مالي و تس��هیالتي بانکها، 
حمایت دولت، سیاس��ت پولي و مالي 
صحیح برخي بر ای��ن باورند که حدود 
40 درص��د اقتص��اد کش��ور خ��ارج از 
سازوکارهاي متعارف عمل مي کند و با 
این که خارج از س��یطره دولت هستند 
به راحتي مطالبات خود را مي گیرند در 
حالي که دول��ت 7 هزار میلیارد تومان 
به پیمانکارها، 25 هزارمیلیارد تومان به 
بیمه هاي اجتماعي و 48 هزار میلیارد 
تومان به بانکها بدهکار اس��ت یعني در 
مجموع دول��ت 85 هزارمیلیارد تومان 
بده��ي دارد که نش��ان مي دهد پول و 
سپرده هاي مردم هم به نوعي در دست 
دولت است و دولت با سپرده هاي مردم 
ه��م کار مي کند. در چنین ش��رایطي 
بخش احداث چه استراتژي باید داشته 
باشد که موفق باش��د؟ به نظر من این 
بخ��ش باید به طور کلي بند نافش را از 
دولت ج��دا کند و با پروژه هاي ریز کار 
خ��ود را جلو ببرد که آن هم باز به نوع 

خود مشکالت عدیده اي دارد. 

 دكت�ر ذكاوت�ی در ادامه عنوان 
كردن�د: ما باید ی��ک طراحي کلی از تاریخ اقتصاد خود داش��ته 
باش��یم. ممکن است این حرفهایي که گفته شد و برای بخشی از 
تاریخ بش��ر صحت و دقت داشت در جامعه دیگری مثل جامعه ما 
مصداق نداش��ته باشد، نه این که علم اقتصاد نفی شود بلکه اینجا 
جامعه دیگری اس��ت، یعني صورت مسئله در اقتصادي که با این 
نقدینگي، تورم، اقتصاد زیرزمیني، و ناامني س��رمایه روبرو اس��ت 
عوض می ش��ود و باید پرس��ید در این اقتصاد چ��ه مي توان کرد؟ 
واقعیت این اس��ت که ما نمی توانیم یارانه ها را قطع کنیم، یا بند 

نافم��ان را از دولت قطع کنیم اما معجزه های��ی وجود دارد. ما به 
دنبال معجزه هس��تیم. تعریف مفهوم معجزه یعني فهم مشترک 
برای ابداع یک راه اثربخش و استفاده از تمامي میراث علم اقتصاد 
جهاني براي ابداع یک راه، با وجود همه ش��رایط موجود، مي تواند 
معجزه اي باشد. پیدا کردن ذینفعان مربوط و دست یاری به طرف 
آنها دراز کردن راه حل دیگري است. فریمن یکي از برجسته ترین 
نظریه پردازان مدیریت استراتژیک مي گوید ما به دنبال ذینفعاني 
باش��یم که در این قضیه درباره همه موارد با شما منافع مشترکي 

دارند. 
راه حلها مي توانند آنی، کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باشند. 
باید دید برای هر بخشی چه می توان کرد و چه افرادی ذی مدخل 
هس��تند. راه حل فوری شاید این باشد که به رئیس بانک مرکزی 
زنگ بزنید و درباره فالن مس��ئله با او صحبت کنید. تشکیل یک 
گروه کار دائمی مي تواند راه حل میان مدتي باش��د. البته همه راه 
حلها باید با در نظر گرفتن این امر باش��د که آنچه هس��ت واقعي 
است. وجود تقویمی زماني و عملیاتي هم الزم است که نشان دهد 
با کسانی که مسائل مشترک داریم 
کج��ا و چگونه باید صحبت کرد و 
به تواف��ق رس��ید. مجموعه هایي 
مانن��د کمیته ه��اي رس��انه اي و 
حقوق��ي نیز بای��د کار را پیگیري 
کنند. ما بخشی از راه حل هستیم 
و حت��ی بخش��ی از مش��کل نیز 
هس��تیم . یک عزم ملی این گونه 
شکل می گیرد. شما باید یارانتان 
را در بانکها، دانشگاهها، رسانه ها، 
اصناف و سایر نهادهاي مربوط یا 
حتي غیرمرتبط پیدا کرده و طبق 
اقدام  تصمیم گی��ری  برای  تقویم 
کنید. تردید ن��دارم قدمهایی که 
برمی دارید موث��ر خواهد بود چرا 
که هم��ه آنچه امروز وجود دارد و 
ما از آن ش��کایت داریم بخشي از 
خواس��ته هاي ما بوده که به دلیل 
آگاهي ناکافي و عدم مداخله هاي 
موثر و روزآم��د تغییرهویت پیدا 
کرده اس��ت. ما اغلب از دور نگاه 
مي کردیم و در موقع الزم دخالت 
نکردیم تا بتوانیم تاثیرگذار باشیم 
و ح��اال وضعیتي پی��ش آمده که 

براي حفظ بقا مجبور به مداخله شده ایم.

 مهن�دس ملكياني فرد با بيان ای�ن كه ما در كوتاه مدت، 
مي�ان مدت و بلند مدت همه راهكارها را پيگيري كرده ایم 
گفت: افرادي ظاهرا در درون بخش خصوصي هستند اما در واقع 
اص��ال در تعریف بخ��ش خصوصي نمي گنجند. ش��رایط امروز به 
نفع گروه خاصي اس��ت که به نقاط تصمیم گیري نزدیک هستند. 
متاسفانه تالش��هاي بخش خصوصي هم به جایي نمي رسد. البته 

 
دكتر ذكاوتي:

 در طرح كنش مستقيم یا طرح 
ميدان پيشنهاد شد كه هر 

پژوهشگاه و قطب علمي داوطلب 
كه مدعي است مي تواند كاري انجام 

دهد بخشي از ميدان واقعي به او 
سپرده شود مثال انجمن اقتصاد 

بخشي از بحث خصوصي سازي را 
در یك صنعت بر عهده بگيرد و 

پياده سازي كند.
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ما خس��ته نمي ش��ویم و باز فعالیت 
مي کنیم. 

علي�اري  س�االر  مهن�دس   
خاطرنشان كرد: ما با صحبت هر دو 
بزرگوار که در واقع مشکل را مشخص 
کردند همفکروهمزبان هستیم. حاال 
ببینی��م در این ش��رایط موجود چه 
باید بکنیم؟ فرمایشات دکتر جامساز 
در ترس��یم فضاي موجود کش��ور و 
فرمایشات آقاي دکتر ذکاوتي درباره 
ذینفع��ان را قبول داریم ولي علیرغم 
33 س��ال کار مداوم و چند سال کار 
جدي تر روي این مسائل نتوانسته ایم 
چیزي را تغیی��ر دهیم. مثال بارز آن 
هم درباره LC ریالي اس��ت. حاال در 

این ش��رایط چه کنیم که قدمي ب��راي مملکت برداریم یا حداقل 
خود را تا زماني که قادر به اقدام موثري باشیم حفظ کنیم؟ 

 مهندس دادمان عضو دیگر هيات مدیره عنوان كرد: اگر 
نگاهي به گذشته نه چندان دور بیاندازیم یک ویژگي هاي ثابتي در 
آن مي  یابیم و چون مي خواهیم  اقدام موثري انجام دهیم مي توانیم 
اثربخش��ي آن را بسنجیم. راه حل مشکالت اقتصادي ما بر همگان 
مبرهن اس��ت. چه بر ما که به معناي علمي کم تر با اقتصاد س��ر و 
کار داریم، چه دوستاني که در معرض تصمیم گیري هستند، قاعدتاً 
به یک س��ري مباني اولیه از جمله این ک��ه پرداخت پول باعث باال 
ب��ردن تورم مي ش��ود یا عدم حمایت از تولید به رش��د اقتصادي و 
اشتغال لطمه مي زند آشنا هستند ولي چرا در عالم واقع برعکس عمل 
مي شود؟ ما چه کنیم؟ چگونه باید اثر بخشي داشته باشیم؟ قطعا با 
ارائه بدیهیات این اوضاع بس��امان نخواهد شد کما این که ناصحان 
بسیاري گفتند وعلماي اقتصادي نوشتند. در حال حاضر مشکل ما 
پیدا کردن راه حل نیست، مشکل ما اراده و انسجام در عمل است و 
در نهایت تعهد و عمل به هر چیزي که باور داریم. در چنین موضوعي 
به دنبال تئوري رفتن گره گشا نیست و روشهاي واقعي تري را با معیار 

اثربخشي باید در پیش بگیریم.  

 مهندس عطاردیان دبير انجمن ش�ركتهاي س�اختماني 
در ادامه با اش�اره به این که متاس��فانه هر روز مشکالت بیشتر 
مي شود؛ دولتمردان فرمایش��ات سخنرانان را مي دانند ولي نتیجه 
این حرفها چیس��ت؟ درعمل چه مي ش��ود؟ اخیرا نامه اي به کانون 
عالي نوش��ته اند که ش��رکتي که مي خواهد ثبت ش��ود یا در هیات 
مدیره تجدید نظر کند باید عدم س��و پیش��ینه بیاورد. م��ا را براي 
انج��ام کاري دعوت کرده اند اما گفته اند بای��د رتبه بندي وزارت کار 
را ببری��م، در حالي که ما از طرف س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزي 
رتبه بن��دي مي ش��ویم. یکي از مس��ائل این اس��ت ک��ه دولت باید 
کس��ب و کار را تس��هیل کند، منظور من است که همه ما مي دانیم 
چ��ه باید کرد. در برنامه اس��تراتژیک ما هم هس��ت که همفکرهاي 
 خ��ود را پیدا کنیم. در مورد مالیات بر ارزش افزوده ش��ما گفتید ما

 7 ه��زار میلیارد توم��ان طلب داریم 
البته طبق آمار وزارت کار ما 12 هزار 
میلیاردتومان از دولت طلب داریم. این 
پول را دولت نداده ولي به آن 4 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده تعلق مي گیرد 
ک��ه دول��ت باید ب��ه آن اضاف��ه و به 
پیمانکار بدهد تا پیمانکار هزینه خود 
را کم و مابقي را پرداخت نماید. وزارت 
دارایي این پ��ول را نداده ولي جریمه 
و خسارت تاخیر را مطالبه مي کند، و 
حتي با صدور اجرائیه زندگي پیمانکار 
را فلج مي کند. م��ا اگر دنبال راه حل 
هس��تیم باید ببینیم در این ش��رایط 
چه باید کرد؟ همه اقداماتي که شما 
فرمودید در جریان است اما نتیجه چه 

بوده است؟

 دكتر جامساز در جواب مهندس عطاردیان گفت: راه حل 
آني اصال وجود ندارد. راه حل موجود درون س��اختاري نیس��ت. در 
این ساختار راه حل نمي تواند باشد، وقتي ساختار ما طوري طراحي 
ش��ده که دولت تصمیم گیرنده نهایي است و وقت دولت مي خواهد 
اجرا کند مشکل مدیران میاني پیش مي آید بخش خصوصي طرحي 
مي دهد ولي جواب نمي گیرد. مس��ئله اساسي ساختار است. امروزه 
در شوراي پول و اعتبار رئیس اتاق بازرگاني و رئیس اتاق تعاون هم 
ش��رکت دارند ولي حق راي ندارند، در شوراي رقابت هم همینطور، 
همه دولتي هس��تند. خود اتاق بازرگاني هم به نوعي دولتي اس��ت. 
وقتي ساختارها اینگونه است درون این ساختار چه راه حلي مي توان 
ارائه داد؟ اراده ملي باید از طریق ارگانهاي مدني و ارگانهاي سیاسي 
براي تغییر س��اختار اقدام کند. ساختار اقتصاد ما عمودي، یعني از 
باال به پایین است و ما هم سازوکاري براي تغییر مواضع آن نداریم. 
همانطور که مهندس عطاردیان فرمودند آنقدر مقررات بازدارنده وجود 
دارد که عمالً راه حل ها را ناکارآمد مي سازد. این مسائل باید ریشه اي 
حل شود و بهتر است در شرایط فعلي پیمانکارها باید گلیم خود را از 
آب بکشند. تا زماني که پول نفت وجود دارد و بند ناف دولت به آن 
وصل است همین مشکالت را داریم. مگر این که از نفت دل بکنیم. 
ما همه سالها به جز یک سال کسر بودجه داشته ایم، هر وقت درآمد 
بیشتر بوده کسري بودجه هم بیشتر بوده است. به هر حال مشکالت 

و معضالت پیمانکاران ساختاري است.

مهن�دس علي آزاد در پاس�خ به س�خنان دكتر جامس�از 
خاطرنشان كرد: این بزرگترین سم براي اقتصاد کشور است که هر 

کسي بخواهد گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

 دكتر ذكاوتي نيز در پایان جلس�ه گفت: چنان که ادیس��ون 
گفت��ه بود: »هزار بار امتحان کردم ک��ه از چه راهي نمي توان المپ 
ساخت تا باالخره راه ساختن المپ را پیدا کردم.« بنده هم معتقدم 
در نهایت راهي براي مش��کالت پیش رو وجود دارد که با پشتکار و 

پیگیري مي توان به آن دست یافت.

 مهندس عطاردیان:

یكي از مس�ائل این است كه دولت باید كسب و 
كار را تس�هيل كند، منظور من است كه همه ما 
مي داني�م چه بای�د كرد. در برنامه اس�تراتژیك 
ما هم هس�ت كه همفكرهاي خود را پيدا كنيم. 
 در م�ورد ماليات بر ارزش افزوده ش�ما گفتيد ما

 7 هزار ميليارد تومان طلب داریم البته طبق آمار 
وزارت كار ما 12 هزار ميلياردتومان از دولت طلب 
داریم. این پول را دولت نداده ولي به آن 4 درصد 
مالي�ات بر ارزش افزوده تعلق مي گيرد كه دولت 
باید به آن اضافه و به پيمانكار بدهد تا پيمانكار 
هزینه خود را كم و مابقي را پرداخت نماید. وزارت 
دارایي این پول را نداده ولي جریمه و خس�ارت 
تاخير را مطالبه مي كند، و حتي با صدور اجرائيه 

زندگي پيمانكار را فلج مي كند.
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براساس آخرین آمارها با توجه به اینکه حدود دو ماه از 
سال جاري باقیمانده است لکن 72درصد از بودجه هاي 
عمراني پرداخت نشده است؛ نمی  توان باور کرد دولت 
بودجه ندارد، زیرا با توجه به مصاحبه هاي انجام ش��ده 
توسط مس��ئوالن ذیربط، گردش اقتصادي خوب بوده 
است به طوري که – مالیات از حد مصوب بیشتر اخذ 
ش��ده – صادرات مطلوب ب��وده و حتي صادرات نفت 

نیز؛ روندي متناس��ب داشته است. براساس این گزاره هاي رسمي 
و آماري آیا اقدام به عدم پرداخت ناخواس��ته بودجه هاي عمراني، 
نمي تواند تضعیف بخش خصوصي )به ویژه( س��ازندگان زیربنایي 
کشور را درپي داشته باشد؟ چون تا جایي که مشخص شده است 
مطالبات ارگان ها و نهادهاي مش��ابه )غیرخصوصي یا عمومي( با 
مش��کلي مواجه نیست بلکه آنها گاهي از مزایا و امتیازات مختلف 
دیگري نیز برخوردار مي ش��ود. اما اگر از منظر اقتصاد سالم و دید 
توس��عه گرانه واقعي به آمارهاي موجود )که اعالم نش��ده( عنایت 
شود زماني معني پیشرفت ملموس خواهد بود و بیکاري واقعي کم 
خواهد ش��د و... که تقویت بخش خصوصي و غیرخصولتي مدنظر 
قرار گیرد همانطور که کش��ورهاي مختلف جهان در این 50 سال 
تجربه ش��ده اس��ت که فقط از این روشهاي شناخته شده توسعه 
– به هدفهاي پیش بیني ش��ده رس��یده اند. فارغ از سخنراني هاي 
خ��اص و تأییدهاي مکرر در آن، نکته اي را خاطرنش��ان مي کنم؛ 
که در مسافرت مرحوم تورگوت اوزال رئیس جمهور اسبق ترکیه 
ب��ه ایران به طور حضوري دیدیم که ب��ه بخش خصوصي چگونه 
اهمی��ت م��ي داد و آنها را جزء گروه اصلي مذاک��ره قرار داده بود. 
دولتهاي آلمان بعد ازجنگ جهاني دوم که کشوري مخروبه شده 
بود توانست با اعتماد به بخش خصوصي مشکالت را از پیش روي 

توس��عه کش��ور بردارد. یا طرح 
ژرژ پمپیدو در فرانسه و یا طرز 
تفکر مهاتی��ر محمد و... همگي 
حاکي از انگیزه مند کردن بخش 
خصوصي در روند توس��عه بوده 
اس��ت چون آنها پیشرفت همه 
جانبه را مدنظر داشتند و نگاهي 
کالن به توس��عه داشتند که با 
بخش  از ظرفیتهاي  بهره گیري 
خصوصي به آن دس��ت یافتند 
که آثار آن را مي توان امروزه به 
روشني مش��اهده کرد. البته در 
این زمینه پیش��رفتهاي خاص 
و سیاس��ي را نبای��د از نظر دور 

داشت ولي این سئوال متبادر به ذهن مي شود که چرا 
دولت مردان کشورمان در این زمینه براي دقایقي دور 
هم نمي نش��ینند و به طور روشن مطرح کنند که یک 
شرکت یا مؤسسه اي که هیچگونه حمایت و پشتیباني 
ج��ز فعالیت خودش ن��دارد و با پیش خری��د و تقدیم 
پیش پرداخت داده ش��ده به طلب��کاران پروژه را پیش 
مي برن��د. چگونه باید به فعالیت خ��ود ادامه دهند در 
حالي ک��ه فقط 28درصد بودجه پروژه ه��اي عمراني را آن هم با 
خون دل دریافت کرده اند سئوال اینست که آنها چگونه باید جزو 
ایجادکنندگان 2/5 میلیون شغل باشد. وقتي براي هر شغل نیمه 
پایدار بالغ بر 15 تا 25 میلیون تومان س��رمایه گذاري الزم است. 
حال چ��ه باید کرد؟ چرا نمي خواهیم بخ��ش خصوصي را با پایه 
واقعیت ه��اي تاریخي مثبت ارتقاء دهیم و مؤسس��ات خصولتي و 
ارگاني وفق اساس��نامه در امور مناسب، بیانیه مأموریت سازماني 
خ��ود به انج��ام وظایف مق��رر بپردازن��د. الزم به ذکر اس��ت که 
بهره گیري از اقتصاد دولتي و شرکتهاي شبه دولتي بیش از هشتاد 
سال است که تجربه شده و حاصل آن مشخص شده است، چرخ 
چاه را دوباره اختراع کردن ش��رط مصلحت نیس��ت. با این مقوله 
کمي مطول سیاس��ت گذاران و برنامه ری��زان باید در نگرش خود 
بازبین��ي فرمایند و با این منطق که مؤسس��ات پ��ول دارند خرج 
کنند با فرض محال که آنها س��رمایه دارند، چرا در جهت توسعه 
موض��وع و گس��ترش دامنه فعالیت آنها نمي نگری��م چرا به نوعي 
برخورد مي کنیم که احس��اس ش��ود برنامه ه��ا در جهت کوچک 
ش��دن مؤسس��ات حقوقي گام برمي دارد. چرا به آمارهاي واقعي 
توجه نمي شود. اکثر شرکتهاي پیمانکار با کمتر از 30درصد توان 
خ��ود کار مي کنند آن هم با 28درصد دریافتي درس��ت برخالف 
آنها با نهاده��اي خصولتي ها و 
ارگان ه��ا، برخورد مي ش��ود. با 
توجه به اصرار ب��ه اجراي اصل 
44 قانون اساس��ي که به همین 
دالیل برش��مرده شده بسیار از 
اهداف دور ش��ده است باید در 
روشها بازنگري شود. امید است 
دولت مردان ما در اطاقهاي فکر 
خاص خود در ای��ن قبیل امور 
تجدیدنظ��ر کنن��د و مطالبات 
طلبکاران واقعي _نه س��ه هزار 
میلیاردي( را س��ریع تر پرداخت 
کنند قب��ل از آنکه ن��وروز آنها 

بدون روز نو باشد. 

چرا بودجه هاي عمراني پروژه هاي واگذاری بخش خصوصي

 ابــــالغ نمـي شـود؟!
مهندس محمدعلي پورشيرازي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضو كميسيون انتشارات
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 1- بررس��ی پیش نویس "آئین نامه دادرسی کار "که توسط دبیر 
محترم انجمن در دس��تور کار قرار گرفته بود در جلسات مطرح و 
پس از بررس��ی در کارگروه و کمیسیون موادی از آئین نامه که به 
نظر اعضاء محترم نیاز به تغییر واصالح داش��ت، اصالح شد و مواد 
اصالحی طی نامه ای به حضور دبیر محترم انجمن  گزارش گردید.

2- در جلسات این ماه کمیسیون نامه های ارجاع شده از شرکتها 
در خصوص رتبه بندی و تشخیص صالحیت  مطرح گردید و آقای 
مهندس مسعودی در خصوص اقدامات و صحبت های انجام شده 
در این خصوص با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مشکالت 
ساجات و... توضیحاتی دادند. کمیسیون و انجمن در حال پیگیری 
مس��تمر در جهت حل مش��کل موضوعات فوق برای تمام اعضاء 
محترم می باشند و کمیسیون در نظر دارد در صورت امکان و ایجاد 
شرایط با برگزاری کالس آموزشی ترجیحاً در محل انجمن و پاسخ 
به سواالت اعضاء از سوی کارشناسان سازمان ذیربط اقدام نماید. 
3- بررسی تغییرات نظام فنی و اجرایی کشور از موضوعاتی است 

که در دس��تور کار کمیس��یون قرار گرفته و بحث وبررسی آن در 
کمیسیون آغاز گردیده که در صورت تکمیل بررسی ها با توجه به 
حجم و دامنه وس��یع موضوع گزارش اقدامات انجام شده گزارش 

می گردد.
4- موض��وع بعدی دس��تور کار کمیس��یون بخش��نامه ش��ماره 
90/165673م��ورخ 90/9/13  ثبت ش��رکتها ب��ا موضوع رعایت 
شرایط قانونی جهت مدیریت ش��رکتهای تجاری که ارائه گواهی 
عدم س��وء پیش��ینه کیفری هنگام ثبت برای مدیران و بازرسان 
ش��رکت را الزامی نموده است در کمیسیون مطرح و در حال بحث 

و بررسی است.
5- بررس��ی قوانین و آئین نامه ها و پاس��خ به س��واالت و مکاتبات 
اعضا مطابق معمول من الجمله بررس��ی نامه یکی از اعضاء محترم 
در خصوص مش��کل مالیات��ی و راهنمایی های الزم که از س��وی 
کمیس��یون به نماینده شرکت  اعالم گردید از جمله فعالیت های 

کمیسیون بود.

  ازدس��تور کار جلسات کمیس��یون؛ بررسی  چگونگی دریافت 
مطالبات پیمانکاران  و مسائل مطروحه در جلسات با کار فرمایان 
در خصوص  روش��های عملی برای تس��ویه  مطالبات من الجمله  
واگ��ذاری س��هام  اموال  ودارائی های دول��ت  در قبال  مطالبات 
پیمان��کاران  )مطابق  مفاد قانون بودجه س��نواتی ( ویا پرداخت 
مطالبات  در قبال واگذاری  اوراق مش��ارکت ،کمیسیون  پس از 

بحث و بررسی روش دوم را عملیاتی  وقابل اجرا دانسته است.

کمیسیون جهت برقراری تعامل و همکاری با بانکها و آگاهی از 
ش��رایط و تسهیالت  وتامین منابع مالی برای شرکتها و خدماتی 
که بانکه��ا ارائه مینمایند در جهت برقراری یک ارتباط عمیق  و 
استفاده از خدمات ویژه بانکی  با نمایندگان بانک مسکن از حوزه 
بازاریابی و ریاست  یکی از شعب نشستی  برگزار نمود ودرخواستها 
ونیاز اعضاء مطرح گردید ومقرر ش��د که بس��ته پیشنهادی بانک 
اع��الم ودر صورت مفید بودن و خدمات ویژه و تس��هیالت بهتر  

باطالع اعضاء محترم انجمن اعالم گردد.

 در جلس��ات کمیسیون موضوع  تحلیل ش��رایط  اوضاع فعلی 
پیمان��کاران مط��رح ش��دو  اعض��اء محت��رم کمیس��یون بحث 
وگفتگونمودند  ومقرر گردید که مقاله ای با این موضوع تهیه  ودر 

نشریه انجمن منتشر گردد.

 در ادامه نشست با مدیران بانکی؛  پیرو جلسه قبلی نشستی در 
محل سرپرس��تی شعب با ریاست ش��عب مرکزی بانک صادرات 
انجام ش��د که مقرر شد تس��هیالتی که بانک میتواند در اختیار 
اعضاء انجمن بگذارد ب��ه انجمن اعالم نماید که در صورت اتخاذ 

تصمیم و اخذ نتیجه باعضاء محترم اطالع رسانی میگردد.
                                       بهمن دادمان

         رئيس كميسيون اقتصاد ی و بانكها

گزارش فعاليتهای کميسيون امور اقتصادی و بانکها
  كميسيون اقتصادی و بانكها موارد ذیل را دردی ماه سالجاری در دستور كار داشته  وجهت رسيدن به اهداف خود  

مصرانه موضوعات را پيگيری می نماید.

كميس�يون قوانين و مقررات در جلس�ات دی ماه خود جهت پيشبرد برنامه های انجمن باپيگيری موضوعات ارجاع 
شده به كميسيون فعاليت و اقدامات ذیل رادر دستور كارخود داشته است.

گزارش عملکرد کميسيون قوانين و مقررات
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اشاره:
هزاره س�وم را دنياي ش�گفت انگيز تح�والت و تغييرات 
پرش�تاب ن�ام گذاش�ته اند. در این هزاره تئوري آش�وب 
)eory� Chaos( مطرح اس�ت،  به طوري كه تحوالت و 
تغييرات به ظاهر كم اهميت و ی�ا بي اهميت مي تواند آثار 
و نتایج بس�يار مهم، گس�ترده  و ژرفي ایجاد كند. در این 
تئ�وري بيان مي گردد ك�ه اگر پروانه اي در آس�مان چين 
پرواز كند آثار ارتعاشات كم دامنه و ظریف بال این پروانه 
مي توان�د در فضاي آمریكا طوف�ان ایجاد نماید. این مثال 
نشان دهنده تأثير و تأثر متقابل با بعدي فزاینده در فرایند 

تعامالت ميان كشورهاست.
بنابرای��ن در هزاره س��وم هر روند و فرایندي در جهان در س��ایر 
بخش ه��اي جهان اثر مي گذارد به طوري که گس��ترش گازهاي 
گلخان��ه اي در نقطه اي از جهان باعث تخریب الیه اُزن در بخش 
دیگري از جهان مي ش��ود و آثار زیانباري چون کوري و مرگ و 
میر را در نقاط دیگر جهان رقم مي زند. این امر در امور اقتصادي 
بسیار حساس تر و امواج تأثیر آن نیز با شتاب تر و فزاینده تر عمل 
مي کند. تحریم ها نیز در اقتصاد کش��ور ما براس��اس این قاعده و 
تئوري اثر مي گذارد؛ گرچه بخشي از آن در فرایند کنش متقابل 
عمل مي نماید زیرا ش��رایط و موقعیت ایران به نوعي نیست که 
آثار منفي تحریمها فقط گریبانگر این کشور شود بلکه تبعات آن 
س��ایر کشورهاي جهان را نیز متأثر مي س��ازد به ویژه که بحران 
اقتصادي دوره اي و کنوني آمریکا و اروپا مؤید آن است تحریم ها 
کنش��گران در س��وي معادله و مبادله را تحت تأثیر قرار مي دهد 
فق��ط وزن و اندازه آن متفاوت خواهد بود بنابراین  اقدام آنها به 
مثابه افروختن آتشي است که بخشي از دود آن فضاي اقتصادي 
آنها را نیز تیره و تار مي سازد. ولي به دلیل باال بودن حجم واردات 
کش��ور ایران، این امر در تأمین مواد اولی��ه براي تولید داخلي و 
انتقال ارز براي ورود و خروج کاال مشکالتي را فراهم مي سازد که 

بایستي به صورت علمي و تخصصي به آن پرداخته شود.
در ای��ن زمین��ه آقاي دکت��ر ش��مس اردکاني آث��ار تحریم ها و 
سیاس��ت هاي اقتصادي داخلي را بر اقتصاد عمومي کشور مورد 
مطالعه و بررسي دقیق علمي قرار داده اند که به دلیل نکات بسیار 
ارزش��مندي که در مطالعه ایش��ان ارائه شده است، این پژوهش 
علم��ي، فني و کارب��ردي را براي بهره گیري بیش��تر خوانندگان 

ماهنامه پیام آبادگران عیناً درج مي کنیم.
 

تحریم هاي وضع شده علیه جمهوري اسالمي را مي توان به شش 
دوره تقس��یم بندي نمود که هر یک ویژگي ه��اي خود را دارند: 

دوره گروگان گی��ري 1979-1981، دوره جن��گ ای��ران- عراق 
)1981-1988(، دوره بازسازي )1989 – 1992(، دوره ریاست 
جمهوري کلینتون، مهار دوجانبه )1993 - 2001(، پس از واقعه 
11 سپتامبر 2001 تا سال 2006، از سال 2006  )1385-89( 
تاکنون که پنج قطعنامه علیه جمهوري اسالمي ایران در شوراي 
امنیت س��ازمان ملل به تصویب رسیده است. نتایج بررسي هاي 
انجام ش��ده در زمینه تحریم های اعمال شده پس از سال 1385 

به شرح زیر می باشد:

1. بررسي آثار تحریم بر متغيرهاي كالن و بخشهاي واقعي 
اقتصاد ایران 

1-1- بررسي وضعيت نرخ رشد توليد ناخالص داخلي
بع��د از ش��روع دور جدید تحریم ها در س��ال 2006 )1385( به 
دلیل روند فزاینده قیمت نفت خام، درآمد ارزي کش��ور از محل 
صادرات نفت خام با رشد چشمگیري مواجه شد و به تبع آن نرخ 
رش��د اقتصادي کش��ور افزایش  یافت . این امر موقتا آثار منفي 
تحریم ه��اي تج��اري و مالي بین المللي کاهش دادو بخش��هاي 
واقعي اقتصاد ایران در س��الهاي 1384، 1385 و 1386 به لطف 
جهش بس��یار زیاد قیمت نفت، به ترتیب از نرخ هاي رش��د 6.9، 
6.6 و 6.7 درصدي برخوردارشد . اما در سالهاي بعد با بازگشت 
قیمت نفت به سطح پیشین خود، به دلیل کاهش نرخ رشد ارزش 
افزوده س��ایر بخشهاي اقتصادي کشور بویژه کشاورزي و صنعت 
که بخش قابل توجه آن ناش��ي از تحریمه��اي تجاري و مالي و 
همچنین سیاست هاي نادرست دولت در بخش بازرگاني و مالي و 
پولي بوده است، نرخ رشد اقتصادي کشور با افت محسوس و قابل 
مالحظه اي مواجه شد و طي سالهاي 1387، 1388 و 1389 با 

روندي نزولي به ترتیب به 2/3، 2 و 1 درصد رسیده است.

2

سال
به  تولید ناخالص داخلي نرخ رشد

(درصد) 1376 قیمتهاي ثابت سال
13846.9  
13856.6
13866.7
13872.3
13882
13891   

  المللي پولنماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف، بانک جهاني و صندوق بین: منبع
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كشور اقتصادي رشد درصدنرخ

البته رش�د اقتصادی نامناسب س�ال های مذكور صرفا ناشی از 
آثار تحریم نيست، بلكه مدیریت اقتصادی ناكارآمد. غيرعلمی و 
غي�ر اصول�ی هم عامل كم�ك كننده ب�وده اس�ت. ناكارآمدی 
سياس�ت های اقتصادی داخلی و كاهش رش�د اقتصادی و آثار 

بررسي برخی از آثار تحریم ها و سياست های 
اقتصادی داخلی بر اقتصاد عمومی کشور

دكتر علی شمس اردكانی
رئيس كميسيون انرژی و محيط زیست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
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تحریم ها س�االنه حدود یكصد ميليارد دالر سرمایه گذاری بویژه 
در بخش های انرژی و صنایع با تكنولوژی باال راسبب شده اند. این 
عدم سرمایه گذاری درست در زمانی اتفاق افتاد كه موج متولدین 
دوره ه�ای انفج�ار جمعي�ت وارد بازار كار ش�دند. عدم اش�تغال 
ناشی از این كاستی درس�رمایه گذاری ها برابر ساالنه یك ميليون 
شغل پایدار می باش�د. نتيجه اینكه حداقل در زمينه های اشتغال 
برای جوانان و بخش های انرژی كش�ور پنج س�ال از اهداف سند 

چشم انداز دور شده ایم!!

1-2- بررسي آثار تحریم بر بخش واقعي اقتصاد ایران
بررس��ي رون��د ارزش اف��زوده گروه کش��اورزي و صنای��ع و معادن 
نش��ان مي دهد که طي س��الهاي 89-1384 این دو بخش، س��هم 
اندکي از رشد در تولید ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده اند. 
رون��د ارزش افزوده ای��ن دو بخش حاکي از تاثیر پذیري منفي این 
دو بخش از تحریم اقتصادي و سیاس��تهاي ناکارامد دولت طي این 
دوره بوده اس��ت. در واقع تحریم ه��اي اقتصادي علیه ایران موجب 
کند ش��دن روند رشد بخش هاي کشاورزي و صنعت شده است به 
طوریکه نرخ رش��د بخش گروه صنایع و معادن و گروه کش��اورزي 
کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلي است. به اعتقاد صاحبنظران 
اقتص��ادي، در ح��ال حاضر صنایع داخلي با ظرفی��ت 30  درصد تا 
50  درصد ظرفیت خ��ود تولید مي کنند. تحریم های اعمال ش��ده 
علیه جمهوری اس��امی موجب شرایط بسیار سخت برای بنگاه های 
تولیدی و صنعتی در اقتصاد کشور شده است. به عدم اشتغال ناشی 
از آن الزم نیست اشاره شود؟ که متعاقب آن آسیب های اجتماعی 

و ... به دنبال می آورد.
س��ال 1389 از گزارش آوری��ل 2011 صندوق بی��ن المللي پول 
استخراج شده اس��ت که در گزارش اخیر خود در سپتامبر 2011 

این عدد تغییر کرده است.
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1-3- بررسي اثرات تحریم بر واردات
طي س��الهاي اخیر، بخش اعظم رشد تولید ناخالص داخلي ناشي 
از صادرات نفت و گروه خدمات بوده و به نظر می رس��د بخش قابل 
توجهی از رشد ارزش افزوده بخش خدمات با افزایش میزان واردات 
در دوره مورد بررس��ی مرتبط بوده است. نکته قابل توجه اینکه به 
جز سال 1386 طي این دوره همواره میزان واردات کاال و خدمات 
مساوي و یا بیشتر از کل درآمد صادرات نفت کشور بوده است. بر اثر 
تحریم های اعمال شده، دولت سعی کرده است کلیه نارسایی های 

مادی حوزه تولید واقعی اقتصاد را با واردات جبران نماید.
عالوه بر آثار تحریم هاي اقتصادي بر اقتصاد ملي، سیاستهاي ارزي 
نادرس��ت دولت نیز ش��رایط را براي بخش تولید دشوار و غیر قابل 
رقابت با محصوالت خارجي ساخت. طبق قانون برنامه چهارم، نرخ 
ارز مي بایس��ت با توجه به تفاوت ن��رخ تورم داخلي و تورم خارجي 
تعدیل مي ش��د. در حالي که با نرخ فعلي ارز، کاالي داخلي نسبت 
به سال 83 حدود 3/5 برابر گرانتر تمام مي شود و کاالي وارداتي با 
نرخ سال 83 عرضه مي شود که نتیجه آن، توقف و کاهش تولید در 

صنایع و واحدهاي تولید داخلي شده است. 

ميزان صادرات نفت خام، صادرات كاال و خدمات و واردات كاال 
و خدمات كشور طي سالهاي 1389-1384 )ميليارد دالر(
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  (میلیارد دالر) 1384-1389طي سالهاي  میزان صادرات نفت خام، صادرات کاال و خدمات و واردات کاال و خدمات کشور

كا ا ااردا د اردا اردا ن ك ا صادرا د ا كا  صادرا كا ااردا د اردااردا نك صادرا
1384 43.4 9.8 53.2 53.8  75.3 43.49.853.253.8  
1385 50.0 11.961.9 64.7 81.9 50.011.961.964.7
1386 58.2 15.4 73.6 84.5 104.6 58.215.473.684.5
1387 70.2 17.9 88.1 86.6 109.3 70.217.988.186.6
1388 66.6 17.884.469.8 94.3 66.617.884.469.8
1389 65.8 22.0 87.8 80.5 110.7 65.822.087.880.5
ك

  نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف: منبع

منبع: نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف   

بررسی جدول واردات نش��ان می دهد حدود 17  درصد از کاالهای 
وارداتی، کاالهای سرمایه ای هس��تند و مابقی، کاالهای مصرفی و 
واسطه ای می باشند که آن هم بعد از یک مرحله به کاالی مصرفی 
تبدیل می ش��وند. به طوري که بسیاري از کاالهایي که توان تولید 
آن ها در داخل کش��ور وج��ود دارد، امروز جزء کااله��اي وارداتي 
اس��ت و به ناچار براي تامین تقاضا و ب��ا توجه به کاهش تولیدات 
داخلي، روند واردات کاالی مصرفی و خدمات طي این دوره افزایش 
 چش��مگیري داش��ته اس��ت. اثر تحریم ها حداقل موج��ب واردات 
162 میلی��ارد دالری کاالی مصرف��ی قابل تولید در داخل کش��ور 

شده است.
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 (میلیون دالر)1379-83میزان واردات کاال طي سالهاي

 کاال سال
1379 15860
1380 18969 
1381 22576 
1382 30141 
1383 38762 

و رنا
بانک مرکزينماگرهاي اقتصادي: ماخذ   

  (میلیون دالر)1384-88زان واردات کاال طي سالهاي می

 کاال سال
1384 43381 
1385 49987 
1386 58240 
1387 70199 
1388 66598 

ار رنا
نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي: ماخذ   

  1384-89سهم انواع کاال از کل واردات کاال طي سالهاي 

ايدرصد ا صر ي ايكا ا ر ي كا
138477.622.4 
1385 82.31 17.69 
1386 83.57 16.43 
138782.6317.37 
1388 84.12 15.88 
138985.2814.72 

د   ان

رانیاياسالم ياداره گمرک جمهور:منبع
 

   

از جمله آثار تحریم ها، عدم امکان تامین فناوری های پیش��رفته، 
ماش��ین آالت صنعتی، مواد اولیه و قطعات یدکی دس��تگاه ها بر 
اس��اس روش های متع��ارف تج��اری در بازاره��ای بین المللی،  
مشکالت نقل و انتقاالت ارز به دلیل تحریم بانکی و     هزینه های 
ناشی از آن، رشد جریان واسطه ها و دالل ها در معامالت خارجی، 
روند آلوده ناشی از این مداخالت در بنگاه ها و دستگاه های دولتی 
اس��ت که هزینه های ناشی از آن شرایط کسب و کار را به شدن 
نامناس��ب کرده است. ضمن اینکه به دلیل محدودیت هاي مالي 
ناش��ي از تحریم اقتصاد ایران با مشکالتي نظیر خرید گران کاال، 
خری��د از منابع مح��دود و با کیفیت نامناس��ب، پرداخت هزینه 
اضاف��ی حمل و نقل اضاف��ي و هزینه هاي نامتع��ارف انتقال ارز 
مواجه گردیده است. آثار ناشی از تحریم موجب واردات از طریق 
غیر مستقیم، حضور واسطه ها، حمل و نقل اضافی، هزینه انتقال 
ارز از طریق صرافی ها و امثال آن ش��ده اس��ت که اثر آن حداقل 
20  درصد حجم واردات 449 میلیارد دالری در حدود 90 میلیارد 
دالر برآورد می شود. این هرزروي منابع معادل هزینه هاي سرمایه 

اي براي ایجاد یک میلیون شغل تولیدي است!

1-4- بررسي ميزان نقدینگي و نرخ تورم
در سالهاي 1384-1389 اقتصاد ایران با افزایش سطح عمومي 

قیمتها نیز مواجه ش��د که متاثر از افزایش نقدینگي کل کشور، 
رش��د ناچیز تولید در بخشهاي واقعي اقتصاد ایران بویژه صنعت 
و کش��اورزي، بوده است.بر اساس آخرین آمارهاي موجود میزان 
نقدینگي کش��ور از 685867 میلیارد ریال در سال 1383 با نرخ 
رش��دي معادل  312 درصد به 2827067 میلیارد ریال در سال 
1389 رس��یده است. همچنین ش��اخص بهاي کاالها و خدمات 
مصرفي که شاخص سنجش تورم مي باشد، از مقدار 100 واحد 
در سال پایه 1383 به 228.2 در سال 1389 افزایش یافته است. 
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  سال
شاخص قیمت 
 کاالها و خدمات

نقدینگي 
 (میلیارد ریال)

1383 100685867 

1384 110.4921019.4 

1385 123.41284199 

1386 146.21640293 
1387 183.31901366 
1388203.12355889
1389 228.23510274    

  

  نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي، شماره هاي مختلف: منبع

   

صد
در

را
ارد

نقدينگي تورم

منبع: نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي، شماره هاي مختلف
در این س��الها، افزای��ش واردات براي جلوگیري از تورم افس��ار 
گس��یخته از یکسو و تثبیت مدیریت شد و نرخ ارز توسط دولت 
از سوي دیگر، موجب کاهش توان رقابتي تولیدکنندگان داخلي 
و از دور خارج شدن آنان گردیده است که پیامدهاي اقتصادي و 
اجتماعي نظیر ایجاد رکود در اقتصاد ایران و رش��د بیکاري را به 
همراه داشته است. ضمن اینکه همچنان نرخ تورم روند صعودي 
خود را طي نموده و اقتصاد ایران را دچار تورم توام با رود یا رکود 

تورمي نموده است.
تحوالت سالهاي 1384-1389 را مي توان توسعه ومزمن شدن 
بیماري هلندي )Dutch disease( در اقتصاد ایران دانس��ت. 
این عارضه زماني رخ مي دهد که درآمد یک کش��ور بر اثر رشد 
ناگهان��ي قیمت مناب��ع طبیعي و درآمد حاص��ل از صادرات آن، 
افزای��ش یابد و متولیان اقتصاد کالن )دولت ( هم با تصور دائمي 
ب��ودن این درآمد آن را  بدون س��رمایه ری��زي در جامعه تزریق 
کنند. تا اینجاي کار اتفاق خاصي نیافتاده است، درآمد کشور زیاد 
شده و پول هم به جامعه منتقل شده است. اما با افزایش درآمد، 
تقاض��ا هم افزایش پیدا مي کند اگر این افزایش تقاضا به صورت 
ناگهاني انجام شود، وبراي توسعه عرضه سرمایه ریزي نشده باشد. 
عرضه جوابگوي تقاضا نخواهد بود و در نتیجه عدم تعادل عرضه 
و تقاضا، قیمت ها باز هم افزایش مي یابد و بقول معروف " از قضا 

سرکه انگبین صفرا فزود"!!
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در یک روند عبور دادن س��رمایه از فرأیندهاي تولیدي قیمت ها 
تا س��قفي باال مي روند و با یک تاخی��ر زماني تولید افزایش پیدا 
م��ي کند و در نهایت پ��س از مدتي عرضه و تقاضا به تعادل قبل 
ب��ر مي گردند. اما بیماري هلندي از زماني رخ مي دهد که دولت 
به عنوان متولي اقتصاد کالن وارد کارزار مي ش��ود و س��عي مي 
کن��د به طور مصنوعي و از طریقي غیر از افزایش تولید، قیمت ها 
را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کاالهاي مصرفي ارزان 
مي شود )همان سیاستي که در سالهاي اخیر اتخاذ شده است( تا 
قیمت ها را مهار کند در حالي که صنایع داخلي مجبورند با عوامل 
تولید گران کاالي گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند! اصال 

از تولید دست بکشند.

1-5- بررس�ي وضعي�ت ب�ازار كار )ميزان اش�تغال و نرخ 
بيكاري( كشور 

تاثی��ر تحریمه��اي اقتص��ادي و عملکرد ضعیف سیاس��تگذاران 
اقتصادي در این مقطع زماني وقتي مشخص تر و برجسته تر مي 
شود که به وضعیت بازار کار در سالهاي گذشته نگاهي بیندازیم. 
بر اس��اس گزارش��ات آماري مرکز آمار ایران، میانگین نرخ رشد 
جمعیت فعال طي سال هاي 65-55 و 75-65 حداقل دو درصد 
و در سالهاي 85-1375 ساالنه چهار درصد بوده است، در حالیکه 
مقدار این شاخص در سالهاي 1384-1389 کمتر از یک درصد 
بوده اس��ت که ناشی از گرایش به ادامه تحصیل در دانشگاه برای 

مقاطع تحصیلی باالتر می باشد.
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  گیري نیروي کار، اشتغال و بیکاري، مرکز آمار ایران طرح نمونه: بعنم

   

138413851386138713881389شرح

23.29023.48423.57822.89223.84024.204جمعیت فعال

20.61520.83721.08720.48221.00020.677جمعیت شاغل

2.6752.6472.4802.3902.8403.529جمعیت بیکار

11.511.310.510.411.914.6نرخ بیکاري

ن��رخ بیکاری در حدود 15 درصد با وجود درآمدهای باالی نفتی 
نشان از وضعیت نامناسب بازار کار کشور دارد. از آنجاییکه جمعیت 
ایران جوان است. باالترین تعداد جمعیت در گروه سنی 20-30 
سال قرار دارند. توزیع جمعیت 3.5 میلیونی بیکار کشور عمدتا در 
گروه سنی جوان است که آثار اجتماعی نامناسب دیگری از جمله 
تاخیر در س��ن ازدواج، ابتال ب��ه مواد مخدر، بزهکاری اجتماعی و 
خروج نیروهای تحصیل کرده از کش��ور از آثار آن می باشد. طبق 

تخمین اینجانب هر بیکار جوان س��االنه ح��دود  10/000/000 
تومان هزینه ملي دربر دارد. آثار تحریم ها در بخش تولید صنعتی 
که موج��ب بکارگیری تنها 30 ال��ی 50 درصد ظرفیت تولیدی 
صنعتی کشور شده است، منجر به تشدید بیکاری و آثار نامطلوب 

اجتماعی ناشی از آن شده است.

1-6- تخصيص غير بهينه درآمدهاي حاصل ازفروش نفت 
نفت خام و ميعانات

یکي از مهمترین عواملي که طي س��الهاي اخیر تاثیر تحریم ها بر 
اقتصاد ایران را تش��دید نموده، تخصیص غیر بهینه سرمایه هاي 
ارزي بدس��ت ام��ده از فروش نفت با "درآم��د" خواندن آنها بوده 
اس��ت. وابستگي باالي اقتصاد ایران به "درآمدهاي" نفتي و نقش 
تعیین کننده آن در رش��د اقتصادي و تامین منابع ارزي کش��ور، 
ضرورت توجه به بین نس��لي بودن این منابع وتخصیص بهینه و 
صحیح آنها مي توانس��ت نقش تعیین کننده اي در تخفیف آثار 
منفي اقتصادي تحریم ها ایفا کرده و تعادل را در بازارهاي مختلف 
برقرار سازد. آنچه که بر اهمیت تخصیص بهینه درآمدهاي نفتي 
در این برهه زماني مي افزاید، این واقعیت است که مجموع درآمد 
نفتي شش سال اخیر کشور تقریبا برابر مجموع درآمد نفتي ایران 

پس از انقالب اسالمي تا سال 1384 است.
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رر ورد ر اد ن ان ا د ردر د ارد

ت ن د در و
ان ا ق

 135226.818از آغاز تا سال
1352 - 1357 112.719 

ر د

ت ن د در و
ا ان ا

 35.806 سال هاي اول انقالب
 110.686دولت سوم و چهارم

 141.703 پنجم و ششمدولت 
 157.277 دولت هفتم و هشتم

ر د
ر ا ا ش ت ن د .در

ك و
ي       رك ان ت اي ا اقتصادي ارشا

      متأسفانه طي این دوره زماني بسیار مهم این سرمایه عظیم 
ملي منجر به رش��د بخش��هاي واقعي اقتصاد اعم از کش��اورزي، 
صنعت، بویژه خود صنعت نفت و گاز که تامین کننده این درآمد 
عظیم بوده، نش��ده اس��ت و در عوض بخش قابل توجهي از این 
درآم��د در راس��تاي مهار نرخ تورم ب��ه واردات کاال و خدمات که 
عمدت��ا مصرفي مي باش��ند، اختصاص یافت که منج��ر به تورم 
رکودي شده است. نمونه بارز این سوء مصرف منابع تحمیل ضعف 
نقدینکي بر صنایع نفت و برق کشور است که خود زاینده بخش 

اعظم سرمایه کشور هستند! 
مالحظ��ه مي ش��ود ک��ه اثرتحریم ها ن��ود میلیارد و اث��ر تضییع 

درآمدهاي نفتي بیش از 400 میلیارد بوده است.

2. بررسي اثرات تحریم بر بخش هاي مختلف صنعت نفت و 
گاز كشور و جمع بندي

چنانچ��ه بخواهیم اثر غایي این تحریم ه��ا را که نهایتا در کاهش 
تولی��د نفت، گاز و میعان��ات گازي خود را متجلي می س��ازد در 
نظر بگیریم، در این صورت طي س��الهاي 1384 تا 1389 صدها 
میلی��ارد دالر عدم النف��ع و یا به عبارت بهتر زیان به اقتصاد ملي 
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وارد ش��ده است. آثار مالی ناش��ی از این موضوع تخمینی است و 
ارقام متفاوتی در این زمینه ارائه شده است.

استنتاج های انجام ش��ده حاکي از آن است که تحریم هاي وضع 
ش��ده علیه ایران آثار و نتایج قابل توجهي بر بخش��هاي مختلف 
صنعت نفت و گاز کشور داشته است که مهمترین آنها عبارتند از:

1. عدم پذیرش اعتبارات اسنادي گشایش شده در بانکهاي ایراني 
توسط فروشندگان و بانکهاي خارجي 

2. متوقف شدن خطوط اعتباري توسط بانکهاي خارجي و اعمال 
محدودیت هاي زیاد در گشایش L/C و صدور ضمانت هاي بانکي 

3. نیاز به اخذ مجوز صادرات به ایران براي اکثر کاالها
4. عدم همکاري ش��رکتهاي بیمه جهت دادن پوشش بیمه اي به 

فروشندگان براي معامالت با ایران
5. عدم صدور ضمانت نامه بانکي توس��ط بانکهاي فروشندگان در 

مقابل پیش پرداخت
6. گش��ایش و بازدید فیزیکي کاال و محوله هاي ارس��الي به ایران 
توس��ط گمرک کشورهاي فروشنده منتج به تأخیر، توقف کشتی 

و هزینه گزاف 
7. درخواس��ت فروش��ندگان و س��ازندگان کاال و تجهیزات، براي 
پرداخت وجه کاال قبل از حمل و تحویل آن در بندر کشور سازنده

8. عدم عالقه اکثر فروشندگان به معامله با ایران با توجه به مقصد 
حمل کاال 

9. عدم عالقه تعدادي از فروش��ندگان نس��بت به فروش برخي از 
کاالها به ایران

10. زمانبر بودن پروسه خریدکاال از طریق ترک تشریفات مناقصه، 
که این موضوع نیاز به دریافت مصوبه خاص دارد.

11. تناقض پیش پرداخت بیش از 25 درصد و پرداخت بیشتر از 
90 درصد وجه کاال قبل از حمل

12. عدم ش��رکت بسیاري از سازندگان و فروشندگان خارجي در 
مناقصات برگزار شده

13. ورود شرکت هاي واسطه در معامالت و تقاضاي پیش پرداخت 
بیش از 25 درصد بدون ارائه تضمین بانکي

14. خروج شرکتهاي معتبر تهیه و تامین کننده تجهیزات، لوازم 
و خدمات 

15. مشکالت متعدد در تامین تجهیزات فني مورد نیاز به عنوان 
مثال با توجه به اینکه کاال و تجهیزات مربوط به حفاري چاههاي 
میدان پارس جنوبي ) بعلت ترکیب گاز موجود در آن( تقریباً  در 
دنیا ش��ناخته شده اس��ت و غیر از ایران فقط در بخش قطر این 
میدان مورد مصرف دارد لذا اگر ش��رکتي نی��ز توانائي تامین آن 
را داش��ته باش��د چون مقصد آن منطقه خلیج فارس است کامالً  
مشخص و مش��کل خروج کاال از مبداء و ارسال آن به مقصد ) از 

نظر تحریم بین المللي( وجود دارد. 
16. افزای��ش قابل توجه هزینه تامین اقالم و تجهیزات و خدمات 
فني موردنیاز به دلیل ایجاد محدودیت و انحصار از س��وي برخي 
ش��رکتهاي خارجي خاص حاضر به فعالیت ب��ا ایران و نیز برخي 

شرکتها و سازندگان داخلي 
17. ع��دم افزایش ضریب بازیاف��ت در میادین نفتي و عدم تولید 
صیانتي از مخازن هیدروکربوري به دلیل عدم حضور و مشارکت 
شرکتهاي طراز اول جهان به لحاظ فناوري و دانش فني مورد نیاز 

EOR جهت اجراي مطالعات افزایش ضریب بازیافت موسوم به
18. محروم ش��دن از نظ��ام مدیریتي متناس��ب ب��ا مگاپروژه ها و 
مش��کالت متعدد در مدیریت آنها بدلیل عدم حضور ش��رکتهاي 

مطرح جهاني
19. کاهش میزان سرمایه گذاري خارجي در صنعت نفت و گاز و 
جایگزینی تامین بخشي از منابع مالي موردنیاز بیني شده از محل 

منابع خارجي از منابع داخلي
20. افزایش چند برابر هزینه توس��عه میادین نفت و گاز کش��ور 
با ش��رکتهاي نه چندان مطرح چیني و سایر شرکتهاي داخلي و 

خارجي
21. مش��کالت متعدد برای انتقال درآمد حاصل از صادرات نفت 

خام ایران از برخي کشورها نظیر هند طي ماه هاي اخیر
22. کاه��ش تدریجي خرید نفت خام ایران از س��وي مش��تریان 
سنتي ایران نظیر ژاپن، هند و کشورهاي اروپایي و جبران کاهش 
خرید نفت خام ایران با نفت خام عربس��تان و س��ایر کش��ورهاي 

منطقه خلیج فارس 
23. افزایش مصرف فرآورده هاي نفتي نظیر نفت کوره و نفت گاز 
به دلیل راندمان پایین نیروگاههاي کش��ور در نتیجه تحریمهاي 

اعمال شده بر صنعت برق
24. افزای��ش مص��رف گاز طبیع��ي در بخش نیروگاهي و س��ایر 
بخشهاي مصرف کننده به دلیل عدم استفاده از فناوري هاي نو و 

عدم دسترسي به تجهیزات پیشرفته مورد نیاز 
از آنجا که کمي نمودن این هزینه ها و برآورد آن کار بسیار دشوار 
و پیچیده اي اس��ت و با توجه به اینکه اث��ر غایي و نتیجه نهایي 
این تحریم ها را مي توان در کاهش تولید نفت خام کش��ور نسبت 
ب��ه اهداف کمي پیش بیني ش��ده، کاهش تولی��د گاز طبیعي به 
دلیل تاخیر در اجراي پروژه هاي توس��عه فازهاي مختلف میدان 
گازي پارس جنوبي و س��ایر میادی��ن گازي، کاهش میزان تولید 
میعان��ات گازي نس��بت به اهداف کمي پیش بیني ش��ده و عدم 

افزایش ضریب بازیافت از میادین نفت و گاز کشور نشان داد. 
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همایش اخالق حرفه اي و مسئولیت هاي اجتماعي روز  سه شنبه 
13 دیماه توس��ط جامعه مهندسان مش��اور در مرکز همایشهاي 
جامعه مهندسان مشاور ایران و با حضو مهمانان داخلي و خارجي 
ایران برگزار ش��د. جامعه مهندس��ان مش��اور با حدود 40 سال 
س��ابقه کار و با نگاه به تحوالت جهان مهندس��ي از چند س��ال 

قبل ب��راي تدوین منش��ور اخالقي 
اقدام کرد که ای��ن همایش حاصل 
همی��ن ت��الش و گامي مه��م براي 
تحق��ق این ه��دف اس��ت. در این 
همایش عالوه بر مهندس��ان مشاور 
و مهمانان��ي از جامع��ه مهندس��ي 
ایران، دکتر خورخه دیاز پادال رئیس 
کمیت��ه مدیریت اخ��الق حرفه اي 
فیدیک، دکتر نهاوندیان رئیس اتاق  
بازرگان��ي و صنای��ع و معادن ایران، 
دکتر مصطفي معین رئیس انجمن  
ایران��ي اخالق  در عل��وم و فناوري، 
محمودرض��ا میوه چي معاون برنامه 
ریزي و توسعه شرکت مهندسي آب 
و فاضالب کشور و مهندس خیراهلل 
خادمي معاونت ش��رکت س��اخت و 
توس��عه راهها و حمل و نقل کشور 

سخنراني کردند.

 در ابت�داي ای�ن همای�ش مهندس فخرصم�دي رئيس 
ش�وراي مدیریت جامعه مهندس�ان مش�اور ایران ضمن 
خيرمق�دم گفتن ب�ه مهمانان بخش خصوص�ي و دولتي و 
پيمانكاران و مهندسان مشاور عنوان كرد: جامعه مهندسان 

مشاور در حال حاضر حدود 800 عضو حقوقي دارد که در طول 
حیات خود به وظیفه ارتقاي حرفه مهندس��ي عمل کرده اس��ت 
و در این راس��تا یکي از مسائل بس��یار مهم اخالق حرفه اي بوده 
اس��ت که به تبعیت فیدیک وارد آن ش��ده و سعي دارد وضعیتي 
به وجود آورد که اخالق در جامعه مهندس��ان مشاور حاکم باشد. 
اگ��ر بخواهیم اخ��الق در این حرفه 
حاکم ش��ود باید از اعض��اي جامعه 
شروع کنیم. منشور تهیه شده توسط 
اعض��اي جامع��ه امضا ش��ده و همه 
شرکتهایي که به عضویت درمي آیند 
باید آئین نامه اخالق حرفه اي را امضا 
کنند. همایش حاضر کنفرانسي یک 
روزه اس��ت که دوس��تان ب��ا حضور 
و توجه خ��ود مي توانن��د در ارتقاي 
اخالق حرفه اي در جامعه خودگامي 

موثر بردارند. 

 مهن�دس آیت الله�ي رئي�س 
شوراي اخالق حرفه اي و مسئول 
درباره  برگزاري همای�ش  كميته 
ش�وراي اخالق حرفه�اي گفت: 
براي ش��وراي اخ��الق حرفه اي جاي 
مباهات اس��ت که با هدف بررس��ي 
سیس��تمي موجود در مس��یر تحقق اخالق حرفه اي با محوریت 
س��یانت از محیط زیس��ت و منافع ملي و ارتقاي حرفه مهندسي 
کنفرانس��ی برگزار کرد. یکي از قدمهاي مثبتي که جامعه حدود 
شش س��ال قبل برداشت این بود که  فعالیت خود را حول آئین  
اخ��الق حرفه اي قرار داد که ضمن طرح ارزش��ها به طور عام در 

در همایش اخالق حرفه اي و مسئولیت هاي  اجتماعي  مطرح شد:
اعتالي حرفه مهندسي محور اصلي تدوین منشور اخالق حرفه اي

 مهندس آیت اللهي :
از  نف�ر   15 حرف�ه اي  اخ�الق  پيگي�ري 
حرفه مندان را در ش�وراي اخالق حرفه اي 
جمع ك�رده تا با بسترس�ازي براي تحقق 
اخ�الق حرف�ه اي ب�ه ترویج آن بكوش�د. 
در ای�ن مقول�ه عوامل مختلف�ي از جمله 
مهندس�ين، كارفرمای�ان، پيمان�كاران و 
قوانين موجود دخيل اند كه س�عي شده به 
تمام موارد آن پرداخته ش�ود تا بر اساس 
آن به ش�رایط آرماني مورد نظر مهندسان 
مشاور كه مغز متفكر برنامه ریزي، طراحي 
و نظارت پروژه ها هستند برسيم. امروزه به 
دليل مجموعه مشكالت، مهندسان مشاور 
از جایگاه خ�ود قدري فاصله گرفته اند كه 
اميدواری�م ب�ا تدابيري درس�ت در جهت 
ارتقاي جایگاه خ�ود حركت كنند. در این 
همای�ش قریب به 800 یا هزار عضو جامعه 

از راههاي مختلف دعوت شدند
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رده هاي مختلف مسائل مربوط به اخالق حرفه اي را مطرح مي کند 
و بحثهاي مختلف را پوش��ش مي دهد یعني تمام بایدها و نبایدها 

در این آئین نامه آمده است.
جامعه ب��راي پیگیري اخالق حرفه اي 15 نف��ر از حرفه مندان را 
در ش��وراي اخ��الق حرفه اي جم��ع کرده تا با بسترس��ازي براي 
تحقق اخالق حرفه اي به ترویج آن بکوش��د. در این مقوله عوامل 
مختلفي از جمله مهندس��ین، کارفرمایان، پیمان��کاران و قوانین 
موجود دخیل اند که سعي ش��ده به تمام موارد آن پرداخته شود 
تا بر اساس آن به ش��رایط آرماني مورد نظر مهندسان مشاور که 
مغز متفکر برنامه ریزي، طراحي و نظارت پروژه ها هستند برسیم. 
امروزه به دلیل مجموعه مش��کالت، مهندس��ان مشاور از جایگاه 
خ��ود قدري فاصله گرفته اند که امیدواریم با تدابیري درس��ت در 
جه��ت ارتقاي جایگاه خود حرکت کنن��د. در این همایش قریب 
به 800 یا هزار عضو جامعه از راههاي مختلف دعوت ش��دند، در 
حال حاضر نیز مقدم ش��ما و دکتر پادال را به عنوان مهمان ویژه 

گرامي مي داریم. 
 دكت�ر نهاوندیان رئيس اتاق  بازرگاني و صنایع و معادن 
ایران در سخنراني افتتاحيه این همایش گفت: امروزه تحقق 
توسعه پایدار به معنای دقیق با ایجاد تعادل اقتصادی امکان پذیر 
می ش��ود و بروز فساد در بخش دولتی زمینه بی اعتمادی را فراهم 

می سازد .
وي  اظهار داشت : اقتصاد کشور حدود 80 سال مشخصه دولتی 
داشت. در مرحله تحول ساختاری به این جمع بندی رسیدیم که 

باید اقتصاد بازش��ود و جایگاه بخش 
خصوص��ی و تعاون��ی را ارتقا دهیم 
.وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت 
اس��ت و اقتصاد کشور به یک انقالب 
س��اختاری نیاز دارد که باید صورت 

گیرد .
دکت��ر نهاوندی��ان ب��ا ارزیابی بخش 
خصوص��ی در دوره پ��س از پیروزی 
انق��الب اس��المی گفت: گاهی اوقات 
بی اعتمادی ب��ه بخش خصوصی اوج 
می گی��رد و این امر براس��اس فضای 
سیاسی و اجتماعی بروز پیدا می کند 
و پیام��د فض��ای قال��ب در جامعه، 
دولتی کردن های وسیع امور بود .وی 
یادآور شد: خروج بیگانگان از کشور 
در س��ال های آغازین پیروزی انقالب 
اس��المی نیز موج��ب دولتی ش��دن 
فعالیت ه��ا و عدم اعتم��اد به بخش 

خصوصی بود.
ب��ه گفته رئی��س اتاق ای��ران، نظام 
ش��وروی س��ابق به دلیل فسادهای 
گسترده ساقط شد و به اعتقاد مردم 
این کش��ور، مجموع��ه دولت چنان 
فاس��د شد که دیگر قابلیت اعتماد را 

نداشت .
وی از اخالق کس��ب و کار به عنوان ش��عبه ای از اخالق حرفه ای 
ی��اد کرد و گفت: باید به این مس��اله مهم توجه ش��ود که پس از 
نیازمندی ه��ای اولی��ه، جامعه در مس��ائل اخالقی و ارزش��ی چه 
میزان رش��د پیدا کرده و چگونه در جهت تکامل باید س��یر کند . 
دکتر نهاوندیان از تالش اتاق ایران طی پنج س��ال گذش��ته برای 
ترویج آداب و اخالق کس��ب و کار در بی��ن اعضای خود یاد کرد 
و افزود: نهادهای اجتماعی برای گس��ترش اصول و پایبندی افراد 
به آنها وظایف پیچیده و دش��واری را پیش رو دارند .وی کوشش 
ب��رای تبیین و باور افراد به اصل ش��فافیت به عنوان یک مس��اله 
جدی و مهم یاد کرد و گفت: چنانچه این اصل در جامعه جایگاه 
خود را بازیابد، فس��اد از بین خواهد رفت و تمایل به آن نیز نابود 
می شود .رئیس اتاق ایران از پاسخگویی به عنوان یک مساله حائز 
اهمیت نام برد و اظهار داشت: فعالیت اقتصادی بدون پاسخگویی 
امکان پذیر نیست. وی نبود پاسخگویی در عرصه اقتصادی را عاملی 
برای رفتار رانت جویانه افراد دانس��ت و گفت: تصمیمات یک شبه 
و اجرایی س��اختن آن بدون مالحظه زمانی، امکان برنامه ریزی را 
از بین می برد .دکتر نهاوندیان از جامعه مهندسان مشاور ایران به 
عنوان یک تشکل حرفه ای به منظور گسترش اخالق حرفه ای یاد 
ک��رد که می تواند در حوزه عملکردی خود نقش تعیین کننده ای 

داشته باشد .

 دكتر مصطفي معين رئيس انجمن ایراني اخالق در علوم 
و فناوري، درباره اخالق حرفه اي 
و مس�ئوليتهاي اجتماعي گفت: 
اخالق حرفه اي یک مس��ئله جهاني 
اس��ت که متاسفانه عالرغم پیشرفت 
تکنولوژي از آن فاصله گرفته مي شود 
از جمل��ه اینکه فاصل��ه طبقاتي در 
حال گسترش اس��ت. اخالق ارتباط 
تنگاتنگي با ارزش��ها دارد و مي تواند 
خصائص انس��اني را به ش��کل رفتار 
مس��ئوالنه و رعایت حق��وق دیگران 
نش��ان دهد. در تعریف حرفه مندان 
هم مي توان گفت آنه��ا افراد پایبند 
ب��ه اس��تانداردهاي اخالق��ي، داراي 
جایگاه و منزلت اجتماعي و برخوردار 
توانمن��دي  و  و مه��ارت  دان��ش  از 
هس��تند که آن را در خدمت جامعه 
ق��رار مي دهند. اخ��الق حرفه اي نیز 
مس��ئولیتهاي اخالقي حرفه مندان و 
س��ازمانها بر پایه حقوق و تعهدات و 
وظایف آنها در قبال محیط داخلي و 

خارجي است. 
در تعریف مس��ئولیت اجتماعي هم 
مي ت��وان گفت مجموع��ه وظایف و 
تعهدات سازمانها و بنگاههایي که به 

دكتر نهاوندیان :
 نهادهای اجتماعی برای گسترش اصول 
و پایبن�دی افراد به آنها وظایف پيچيده 
و دشواری را پيش رو دارند .وی كوشش 
برای تبيين و باور افراد به اصل شفافيت 
به عنوان یك مس�اله ج�دی و مهم یاد 
كرد و گفت: چنانچه این اصل در جامعه 
جای�گاه خ�ود را بازیابد، فس�اد از بين 
خواه�د رف�ت و تمایل به آن ني�ز نابود 
می شود .رئيس اتاق ایران از پاسخگویی 
به عنوان یك مس�اله حائ�ز اهميت نام 
برد و اظهار داش�ت: فعالي�ت اقتصادی 
بدون پاس�خگویی امكان پذیر نيس�ت. 
وی نبود پاسخگویی در عرصه اقتصادی 
را عاملی برای رفت�ار رانت جویانه افراد 
دانس�ت و گفت: تصميمات یك ش�به و 
اجرایی ساختن آن بدون مالحظه زمانی، 
امكان برنامه ریزی را از بين می برد .دكتر 
نهاوندیان از جامعه مهندس�ان مش�اور 
ایران به عنوان یك تش�كل حرفه ای به 
منظور گسترش اخالق حرفه ای یاد كرد 
ك�ه می تواند در ح�وزه عملكردی خود 

نقش تعيين كننده ای داشته باشد .
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ص��ورت داوطلبانه به عنوان عضو موثر و مفید براي کمک به رفاه 
و توسعه پایدار جامعه خود انجام مي دهند. اصول اخالقي یا جنبه 
قانون مدار و اجرایي دارند مثال در حرفه مهندسي وظیفه مهندس 
پیش��گیري از خس��ارات ناش��ي از اقدام نادرس��ت یا آثار مخرب 
تکنولوژي بر جامعه اس��ت. اصول اخالق نی��ک خواهانه اي نیز بر 
مبناي سرش��ت فردي وجود دارد که در حرفه مهندسي افزایش 

رفاه، ایمني و آسایش انساني جزو آن به شمار مي آید.
وي با برشمردن ویژگیهاي یک مهندس خوب، مسئولیتهاي وي 
در قبال جامعه و محیط زیست و زمینه هاي اجتماعي تکنولوژي و 
هوش��یاري در برابر مخاطرات را از مولفه هاي آن برشمرد. و گفت: 
اصول اخالقي شایس��ته از پیش ش��رطهاي مدیریت راهبردي و 
موفقیت سازماني است که روابط را بهبود بخشیده، درجه ریسک 
و سوء تفاهم را پایین آورده و بهره وري و کیفیت تولید را افزایش 
مي دهد. اخالق حرفه اي در فرایند نیل به موفقیت سازماني تاثیر 

مستقیم دارد. 

 دكتر محمودرضا ميوه چي معاون برنامه ریزي و توس�عه 
شركت مهندسي آب و فاضالب 
كشور نيز درباره رعایت اخالق 
حرف�ه اي در اض�الع س�ه گانه 
كارفرم�ا، مش�اور و پيمان�كار 
صحب�ت كرد و با بي�ان این كه 
یك�ي از موانع اصل�ي موفقيت 
تنش�هاي س�ازماني اس�ت كه 
مي توان آن را در هر س�ه ضلع 
عن�وان ش�ده س�راغ گرف�ت 
گفت: امروز یکی از مش��کالت در 
پروژه ه��ای این بخ��ش عدم توازن 
است و متناسب با ارزش اقتصادی 
پروژه ها نس��بت ب��ه چینش دقیق 
نیروه��ای فنی - مهندس��ی اقدام 
نمی شود. اجرای پروژه های عمرانی 
براس��اس رتبه بن��دی مش��اوران و 
پیمان��کاران صورت می گیرد و باید 
ب��رای راهبری  دس��تگاه متقاضی 
دقیق نظارت الزم را به عمل آورد.

وی یادآور ش��د: بخش خصوصی تا 

دو س��ال قبل نقش چندانی در اج��رای پروژه های آب و فاضالب 
کش��ور به عهده نداش��ت، اما اکنون به عنوان سرمایه گذار به این 

عرصه وارد شده و الزم است با نظارت این کار پیش رود .
دکتر میوه چی، بهره گیری از مش��اوران کم تجربه و تازه کار را در 
پروژه های عمرانی را به زیان بخش دانست و گفت: نادیده گرفتن 
افرادی که س��نوات طوالنی در این بخش فعالیت دارند و تعهد و 
تجربه آنها می تواند گره گش��ای کار باشد آفت این کار است. وی 
بی توجهی در اجرای کار س��اخت وساز کشور را عاملی دانست که 
در هن��گام بروز زلزله تلفات انس��انی زیادی را به کش��ور تحمیل 
می کند و اف��زود: زلزله های رودبار در س��ال 1369، اردکول و بم 
در مجموع جان بیش از یکصد هزار نفر از هموطنان ما را گرفت. 
وی با بیان اینکه در اجرای پروژه سدها در کشور، ارزش اقتصادی 
اراضی مورد توجه قرار نمی گیرد، گفت: چنین برنامه هایی از نظر 
زمانی نیز در دیگر کشورها به لحاظ مطالعات دقیق کوتاه تر صورت 

می گیرد.
دکتر میوه چی بهره گیری درس��ت از منابع مالی و شرایط رقابتی 
برای اجرای پروژه ها توسط شرکت ها را به عنوان عاملی که نقش 

موثری در بخش آبفا دارد، نام برد .

 مهندس خيراهلل خادمي معاونت شركت ساخت و توسعه 
راهه�ا و حم�ل و نقل كش�ور در ادامه ای�ن همایش گفت: 
بی اخالقی و سهل انگاری در کشور کم نیست و این امر عامل بروز 
مش��کالت است و چنانچه هر بخش��ی اخالق را رعایت کند، همه 

چیز درست می شود .
مهندس خادمی اظهار داش��ت: بخش راه از حوزه هایی اس��ت که 
س��رمایه گذاریها در آن توس��ط دولت ص��ورت می گیرد و بخش 
خصوص��ی کمتر به آن ورود می کن��د، بنابراین درصورتی که 20 
ت��ا 30 درص��د هزینه ه��ای مربوط��ه 
صرفه جویی ش��ود، کم��ک موثری به 

اقتصاد ملی خواهد شد.
وی اضافه کرد: بیش��ترین بودجه ها در 
بخش راه صرف می ش��ود و نحوه انجام 
هزینه ه��ا اهمیت بس��زایی دارد .اکثر 
پروژه های بخش راه دولتی است و این 
ویژگی ش��اید از آفت ه��ای این بخش 
محس��وب ش��ود، زیرا طراحی، نظارت 
و کارفرمای��ی در ی��ک بخ��ش صورت 

می گیرد که ریسک آن زیاد است .
ب��ه اعتقاد این مقام مس��ئول، چنانچه 
وظیف��ه مذک��ور به بخ��ش خصوصی 
واگذار ش��ود، اتالف ی��ا هدرروی منابع 
کاهش خواهد یافت .به گفته مهندس 
خادمی، عمده هزینه های اجرا و نظارت 
در بخش راه مربوط به طراحی اس��ت 
که دق��ت در م��ورد آن بس��یار پائین 
اس��ت .وی افزود: عدم دقت در طراحی 
موجب انجام تغییرات در اجرا می شود 

دكتر مصطفي معين:
 اخ�الق حرف�ه اي یك مس�ئله جهاني 
اس�ت كه متاس�فانه عالرغم پيشرفت 
تكنولوژي از آن فاصله گرفته مي شود 
از جمله اینك�ه فاصله طبقاتي در حال 
گسترش است. اخالق ارتباط تنگاتنگي 
ب�ا ارزش�ها دارد و مي توان�د خصائص 
انس�اني را به ش�كل رفتار مسئوالنه و 
رعایت حقوق دیگران نش�ان دهد. در 
تعریف حرفه من�دان هم مي توان گفت 
آنها اف�راد پایبن�د به اس�تانداردهاي 
منزل�ت  و  جای�گاه  داراي  اخالق�ي، 
اجتماعي و برخوردار از دانش و مهارت 
و توانمندي هستند كه آن را در خدمت 
جامعه قرار مي دهن�د. اخالق حرفه اي 
نيز مس�ئوليتهاي اخالقي حرفه مندان 
و س�ازمانها بر پایه حقوق و تعهدات و 
وظای�ف آنها در قبال محي�ط داخلي و 

خارجي است. 
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و پیامد توقف کار، افزایش هزینه ها، 
بی اخالقی ها و طوالنی مدت ش��دن 
پروژه ه��ا را در ب��ر دارد .مهن��دس 
خادمی اضافه کرد: چنانچه مهندسان 
مش��اور قبل از شروع و اجرای پروژه 
ط��رح را به دقت مورد بررس��ی قرار 
دهند، شاهد مشکالت و هزینه های 

سربار نخواهیم بود .
وی درخصوص بررسی حوزه راههای 
شمال کش��ور گفت: تمام پروژه های 
مورد بررس��ی ب��ا موقعی��ت منطقه 
تناس��ب ندارن��د ی��ا به ش��یوه بدی 
طراحی شده اند و در نهایت با متمم 

مواجه هستند .
مهندس خادمی با بیان اینکه اراضی 
شمال کشور از بعد اقتصادی نسبت 
به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان 
متفاوت اس��ت، گفت: مش��اور برای 

طراح��ی کمربن��دی، موقعیت جغرافیای��ی را م��ورد توجه قرار 
نمی دهد و سرمایه ملی را هدر می دهد. 

بررس��ی برخی از پروژه هایی که در زم��ان حاضر در بخش راه به 
مورد اجرا گذاش��ته ش��ده در مقایسه با 60 س��ال قبل به مراتب 
وضعی��ت پائین��ی دارد، درحالی که جاده 60 س��ال قبل علیرغم 
بارترافیکی از کیفیت باالیی برخوردار است .این مقام مسئول در 
وزارت راه وشهرسازی گفت: کارهای این بخش همچنان به شکل 
سنتی اجرا می شود و طرحها به شیوه سنتی به مورد اجرا گذاشته 
می شود و از فناوریهای روز یا بهره ای ندارد و یا بسیار کم است .

وی درخصوص تفاوت قیمت چندین برابر مصالح س��اختمانی و 
فراورده های نفتی بویژه قیر در پروژه های کنونی گفت: مهندسی 
الزم در پروژه ها صورت نمی گیرد تا هزینه های زیادی را متحمل 
نشویم . این مقام مسئول گفت: انتظار می رود که طراحان پروژه ها 
ب��ه گونه ای عمل کنند که زمینه خطا فراهم نش��ود و خالف هم 

بروز نکند .

 مهندس رامينه رئيس منتخب ش�وراي مدیریت جامعه 
مهندسان مش�اور ایران نيز درباره دیدگاه حرفه اي گفت: 
حرف��ه ما نیز مثل هر حرفه دیگري اصول اخالقي مربوط به خود 
را دارد. مردم ما از جامعه مهندسان انتظار دارند در انجام تعهدات، 
در قبال کار فرما، اجتماع، محیط زیست ، منافع ملي، کارمندان 
و وجدان کاري براي جامعه خود الگو، متعهد و پاس��خ گو باشیم. 
بقا و ادامه حیات هر نظامي بایستي بر پایه درستکاري و صداقت 
باش��د و هیچ یک با ریا و تزویر پایدار نمي ماند. سیانت از محیط 
زیس��ت، منافع ملي و اعتالي جایگاه مهندسین مشاور سه محور 

عملکرد کمیته اخالقي است.
جامعه مهندس��ین با پیروي از آئین اخالق حرفه اي کلیه اعضاي 
خ��ود را متعهد و پایبند اصول آئین نامه مي داند و خود را موظف 
مي داند اصول را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. همانطور که نیکي 

در نهاد انس��انها وجود دارد بدي هم 
در نهاد ما انس��انها است و انسانهاي 
خ��وب و پاس��خگو  با آن دس��ت به 
گریبان هس��تند. ح��رف و حدیثها 
درباره تش��خیص صالحیت، قوانین 
مناقصات و توزی��ع کار، بي اعتنایي 
و عدم رعایت مف��اد مناقصات، عدم 
پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران، 
عدم پاسخ گو بودن و بي اعتنایي به 
مکاتبات س��اده، همه و همه بس��تر 

بي اعتمادي را فراهم مي کند. 
در همه جاي دنیا تشخیص صالیت 
اعض��اي ه��ر حرفه ب��ه حرفه مندان 
آن واگذار مي ش��ود، که عدم رعایت 
این اصل یکي از بس��ترهاي فس��اد 
را ب��ه وجود مي آورد. ب��ا فراهم بودن 
بس��ترهاي فس��اد نمي توانیم انتظار 
داش��ته باشیم اجتماع سالمي داشته 
باشیم و در راس��تاي منافع ملي حرکت کنیم. براي بهبود فضاي 
کس��ب و کار و ش��فافیت در م��ورد امور در دس��ت اج��را باید در 
خشکاندن فس��اد و تولید فضاي رقابتي و س��الم کوشید. هر چه 
دولت از فضاي اقتصادي عقب تر بایستد فضاي کسب و کار سالم تر 
خواهد بود. دولت باید از تصدیگ��ري و ورود به کارهاي اقتصادي 
اجتناب کند که در اصل 44 هم روي آن تاکید شده است )منظور 
از دولت نیز تمام شرکتهاي دولتي یا وابسته به دولت است(. در این 
صورت است که بخش خصوصي با سرمایه گذاري پا به صحنه بازي 
س��الم و پویا خواهد گذاش��ت. دومین محور آئین  اخالق حرفه اي 
مهندسان مشاور سیانت از محیط زیست است. ما این مسئولیت را 
در حرفه و جامعه خود احس��اس مي کنیم و حتي همایشي درباره 
دریاچ��ه ارومیه را طي خرداد ماه برگ��زار کردیم. محور آخر آئین  
اخالق حرفه اي مهندسان مش��اور اعتالي حرفه مهندسي مشاور 
اس��ت، حرفه ما حرفه سازندگي است و این حرفه آسایش را براي 

مردم فراهم مي کند و مي تواند براي آنها سرپناه درست کند. 

 س�خنران بعدي دكتر خورخه دی�از پادال، رئيس كميته 
مدیریت اخالق حرف�ه اي فيدیك بود كه با حضور اعضاي 
پانل دكتر مهدي بهنيا، مهندس غالمعلي معين و مهندس 

نادر شكوفي سخنراني كرد. 
رئیس کمیته مدیریت اخالق فدراس��یون بین المللی مهندس��ان 
مشاور )فیدیک( گفت: امروز باید جوانان ایرانی در قالب برنامه های 
پنج س��اله در بخش فنی و مهندس��ی تربیت ش��وند تا در آینده 
پاسخگوی نیازهای این بخش باش��ند. متخصصان ایرانی باید در 
اندیشه تربیت نیروهای جوان باشند تا آنها بتدریج بتوانند پروژه های 

عمرانی شاخص را در کشور طراحی، اجرا و نظارت کنند .
وی یادآور شد: فیدیک در سال 1913 میالدی تاسیس شد و در 
آستانه فعالیت یکصد ساله خود 50 هزار شرکت مهندس مشاور از 
90 کشور جهان در آن عضویت دارند. ایرانیها برای برخورداری از 

مهندس رامينه: 
حرفه ما نيز مثل هر حرفه دیگري 
اص�ول اخالقي مربوط ب�ه خود را 
دارد. مردم ما از جامعه مهندسان 
انتظ�ار دارند در انج�ام تعهدات، 
در قبال كار فرما، اجتماع، محيط 
زیس�ت ، منافع ملي، كارمندان و 
وج�دان كاري ب�راي جامعه خود 
الگو، متعهد و پاسخ گو باشيم. بقا 
و ادامه حيات هر نظامي بایس�تي 
بر پایه درستكاري و صداقت باشد 
و هي�چ یك با ری�ا و تزویر پایدار 
نمي ماند. سيانت از محيط زیست، 
مناف�ع مل�ي و اعت�الي جای�گاه 
مهندس�ين مش�اور س�ه مح�ور 

عملكرد كميته اخالقي است.
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تجارب فیدیک باید به زبان روز مجهز شوند  زیرا اکنون مهندسان 
90 کشور جهان با زبانهای متفاوت، در این مجموعه بین المللی به 
زبان انگلیسی مذاکره می کنند و این موضوع باید مورد توجه قرار 
گی��رد. به گفته وی بهره مندی از باالترین اس��تانداردهای اخالقی 
در فیدی��ک به عنوان ی��ک اصل مورد توجه اس��ت و اعضای این 

فدراسیون بین المللی نیز باید این مهم را مورد توجه قرار دهند.
ای��ن مقام مکزیکی فیدیک که از آثار تاریخی تخت جمش��ید نیز 
بازدید به عمل آورده، گفت: آثار باقیمانده در تخت جمشید حاکی 
از توجه جدی به اخالق حرفه ای اس��ت و باید مهندسان امروز نیز 
با تاس��ی به این ویژگی گذشتگان اجرای دقیق پروژه های عمرانی 

را در دستور کار خود قرار دهند.
وي درب��اره فیدیک گفت:  ش��رکتها در قبال حق اش��تراک از ما 
مي خواهند بهترین رویه کاري را در مورد مدیریت کیفیت، بیمه، 
ت��داوم و پایداري، و مدیریت صداق��ت ارائه دهیم.  فیدیک از یک 
نقطه نظر یا جنبه خاص نگاه نمي کند و با توجه به همه موضوعات 
در جهان اطالعات را اخذ و سازماندهي و به شکل بهترین رویه و 

روش کاري منتشر مي کند.
کمیته هاي داوطلبي در فیدیک وجود 
دارد ک��ه از افراد ج��وان و حرفه اي 
تشکیل ش��ده اند و سعي دارند اصول 
فیدی��ک را ک��ه کیفی��ت، صداقت و 
پایداري اس��ت مدنظر داشته باشند. 
همواره کیفی��ت و پایداري و صداقت 
ج��زو اص��ول اولیه ما ب��وده تا جایي 
ک��ه کلم��ه ح��ک ش��ده در لوگوي 
ابتدایي فیدی��ک که در 1913 ایجاد 
ش��د و حدود 100 س��ال سابقه دارد 

»صداقت« بود. 
مدیری��ت صداق��ت چیس��ت؟ ای��ن 
مدیریت به افراد مي گوید گه چگونه 
از باالتری��ن اس��تانداردهاي اخالقي 
براي کاره��اي خود اس��تفاده کنند. 
م��ا در مورد خ��وب ب��ودن صحبت 
نمي کنی��م. در مورد ای��ن که چگونه 
باید از صداقت ب��راي کارهاي روزانه 
استفاده شود حرف مي زنیم. مدیریت 
صداقت مبارزه با فساد نیست، مبارزه 
با چیزهایي است که مي توانند بالقوه 

باعث ایجاد چالش شوند. 
هر شرکتي باید یک آئین و کد رفتاري داشته باشد و استانداردهاو 
قواعدي را براي خود تعریف و رویه هایي براي جلوگیري و شناسایي 
و مبارزه با مس��ائل منتهي به فساد داشته باشد. اما تضمیني براي 

از بین رفتن فساد وجود ندارد. 
بعضي بانکها و شرکتها انتظار داشتند در ازاي ایجاد این سیستم، 
فیدیک امتیازاتي به آنها بدهد در حالي که این سیستم باید براي 
باال بردن کیفیت پیاده شود چرا که کیفیت و صداقت دو روي یک 

سکه هستند.
شرکتها حداقل در مورد پژوژه هاي استراتژیک باید مدیریت صداقت 
را پیاده کنند چون از لحاظ امنیت ملي هم داراي اهمیت اس��ت. 
حاال چرا ش��فافیت سازي براي ش��ما مفید است؟ جداي از بحث 
اخالقیات، مدیریت صداقت براي رش��د شرکت و افزایش درآمد و 
رقابتي کردن آن الزم است. مدیریت صداقت کیفیت را باال مي برد 
و اگر ش��ما در مورد صداقت تعهد داشته باشید ناخودآگاه کیفیت 
هم باال مي رود که این روزها مولفه پایه اي در کار است. شرکتهایي 
که به کارهاي کیفي اعتقاد ندارند به مرور از بازار خارج مي شوند. 
اگر مي خواهید در کش��ور خود یا کش��وري دیگر رشد کنید باید 
سعي کنید در زمینه کاري که انجام مي دهید در نوع خود بهترین 

باشیدو صداقت باعث باال رفتن کیفیت و درآمد مي شود.
پانل دوم با حضور مهندس آیت اللهي، مهندس حقوقي، و مهندس 
باباخانلو تش��کیل ش��د و در ابتداي آن دکتر سعید نظري توکلي 
از دپارتمان اخالق حرفه اي دانش��گاه ته��ران درباره اصول اخالق 
زیس��تي و جای��گاه آن در آموزه هاي فقه محیط زیس��ت صحبت 
کرد. دکتر محمدرضا عس��کري عضو ش��وراي مدیریت و شوراي 
اخالق حرف��ه اي جامعه مهندس��ان 
مش��اور ایران درباره فلس��فه اخالق، 
دکتر محمدحس��ین بني اس��د عضو 
ش��وراي مدیری��ت و ش��وراي اخالق 
حرفه اي جامعه مهندس��ان مش��اور 
ایران درباره توس��عه و اخ��الق و در 
نهای��ت مهندس محمدفرش��اد کاوه 
پیش��ه عضو جامعه مهندسان مشاور 
ایران درباره بکارگیري و پیاده سازي 
سیس��تم مدیریت اخ��الق حرفه اي، 
ش��ناخت مفهومي موانع چالش��ها و 

منافع صحبت کردند.  
در پای�ان ای�ن همای�ش كارگاه 
آموزش�ي با حضور دكت�ر پادال، 
بن�ي  دكت�ر  رامين�ه،  مهن�دس 
اس�دي، دكتر عسكري، مهندس 
دكت�ر جواد  منوچه�ر عزی�زي، 
ح�داد، مهن�دس عل�وي برگزار 
ش�د و حاضران به سوال و جواب 

پرداختند. 

مهندس خادمی: 
 بيشترین بودجه ها در بخش راه صرف 
می شود و نحوه انجام هزینه ها اهميت 
بس�زایی دارد .اكث�ر پروژه های بخش 
راه دولتی اس�ت و این ویژگی شاید از 
آفت های این بخش محسوب شود، زیرا 
طراح�ی، نظ�ارت و كارفرمایی در یك 
بخش صورت می گيرد كه ریس�ك آن 

زیاد است .
به اعتق�اد این مقام مس�ئول، چنانچه 
وظيفه مذكور به بخش خصوصی واگذار 
ش�ود، اتالف یا هدرروی منابع كاهش 
خواهد یافت .به گفته مهندس خادمی، 
عمده هزینه های اجرا و نظارت در بخش 
راه مربوط به طراحی است كه دقت در 
مورد آن بس�يار پائين است .وی افزود: 
ع�دم دق�ت در طراحی موج�ب انجام 
تغييرات در اجرا می شود و پيامد توقف 
كار، افزایش هزینه ه�ا، بی اخالقی ها و 
طوالنی مدت ش�دن پروژه ه�ا را در بر 

دارد.
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اگر به روند فعلي کش��ور بنگریم، صن��ف پیمانکاران و فناوران و 
سازندگان پروژه هاي زیربنایي اغلب مورد کم توجهي و بي محبتي 
قرار داش��ته اند و جالب اینکه بعضي از مس��ئوالن محترم در زیر 
سقف ساختمان هاي ساخته شده توسط همین آبادگران جلساتي 
ترتی��ب داده اند ت��ا جهت مذاکره و در نهای��ت تدوین مقررات و 
قوانیني اقدام کنند که در بیش��تر م��وارد،  محدودکننده فعالیت 
این قشر فعال بوده است، به طوري که در اکثر آنها از نمایندگان 
این گروه براي بیان توضیحات و دفاعیات در آن جلسه دعوت به 

عمل نیامده است.
موضوع مهمي که مي توان بیان داش��ت این است که اگر در هر 
نقطه از کشور اسالمي ایران خبري از آباداني باشد توسط همین 
گروه پیمانکاران و آبادگران بخش خصوصي انجام شده و اجراي 
آن در ش��رایط نامس��اعدي تحقق یافته اس��ت. کار آنها اکثراً در 
محل هایي اس��ت که فاقد هرگونه امکانات رفاهي مي باش��د و به 
طور خالصه بیاباني یا زمین مسطحي بیش نیست به ویژه که در 
بعضي مناطق به علت وضع جّوي خاص یا با هواي گرم س��وزان 
یا هواي س��رد کشنده مواجه مي باشند و با وجود تمام مشکالت 
و کمبودهاي گوناگون که اکثراً موجب سوانحي بسیار براي آنان 
نیز بوده اس��ت همچنان به سازندگي ادامه داده اند چون با ایمان 
واقعي نه شعاري و اشتیاق توأم با اراده خلل ناپذیر،  دشواري ها را 
پذیرا بوده اند. ولي با تمام مس��ائل فوق، وضعیت زندگي و سطح 
رفاه و حال و روز آنها به مراتب پائین تر از گروه هاي تحصیلکرده 
و حتي تحصیل نکرده و بازاري است و متأسفانه از لحاظ مادي و 
مالي کمترین بهره را در مقایس��ه با دالل ها و واسطه ها مي برند. 
مضافاً براس��اس رویه اي نامطلوب که رایج ش��ده، هیچگاه از این 
گروه براساس اصول معنوي نیز یادي نمي نمایند. به عنوان مثال 
هنگام شروع بهره برداري از آثار ساخته شده آنها همه افراد وابسته 
و غیروابسته دعوت مي شوند و با ایراد بیانیه و خطابه حضور فعال 

دارند و مرتباً نام آنها برده مي شود و پیشرفت ها به نام آنها مطرح 
مي ش��ود بجز صاح��ب اصلي فکر و کار و مجموع��ه رنج برده که 
حتي در مواردي دعوت نیز نمي ش��وند؛ این گروه به دلیل تفکر 
س��ازندگي هیچگاه به وضع نامس��اعدي که در واقع »نضیع حق 
و حقوق قانوني« آنهاس��ت زبان به شکِوه باز نکرده است سئوال 
اصلي این اس��ت که آیا تا به حال مراجع اقتصادي که مسئولیت 
ت��ام دارند آماري تهیه نموده اند که گ��روه پیمانکاران با فعالیت 
خود به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم چه میزان اشتغال بوجود 
آورده اند؟  مس��لماً چنین کاري انجام نداده اند. اگر هم به دالئلي 
چنی��ن کاري انج��ام داده اند آمار آن را انتش��ار نداده اند مگر در 
محافل خصوصي گروه خودي؛ لکن انجمن با بررسي ها و آماري 
که تهی��ه نموده،اعالم مي دارد که فعالیت پیمانکاران و آبادگران 
بالغ بر 350 صنف دیگر را به طور مس��تقیم و غیرمستقیم فعال 
مي نماید و از نتایج اندیش��ه، برنامه ه��ا و فعالیتهاي آنان صنوف 

مختلف نیز بطور مؤثر بهره مي گیرند و فعالیت مي نمایند. 
راستي کدام سازمان مهم اقتصادي مشابه دیگر نهادهاي دولتي 
و عمومي چنین توانایي و امکاني را داش��ته و دارد  که در عرض 
چند س��اعت پس از اخذ وجه ص��ورت کارکرد مبالغ دریافتي را 
در ش��هرهاي دورافتاده که پروژه در آنجا دردست اقدام است در 
اختیار بخش هاي خدمات رس��اني به پروژه از جمله قصاب، نانوا، 
 بقال، س��بزي فروش و کارگر قرار دهد؟! مضاف��اً عالوه بر اجراي 
اصل پروژه که توس��عه مي باشد همین توزیع وجوهات نیز باعث 
توسعه بیش��تر محل اجراي پروژه مي گردد لکن با نهایت تأسف 
بس��یاري افراد  توجه کافي ب��ه این فعالیت ها نداده و احس��اس 
مي شود که شاید برخي از آنها بي عالقه نباشند که به هر ترتیب 
در خدمات پیمانکاران و س��ازندگان نابس��اماني ایجاد شود و به 
این منظور ش��اید نظر بعضي از مسئوالن مملکتي از پیمانکاران 
و س��ازندگان بخش خصوصي به سمت بخش خصولتي معطوف 

ماليات پيمانکاران و سازندگان تاسيسات  زیربنایي کشور
تهیه و تنظیم از کمیسیون انتشارات
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مي ش��ود وبه خصولتي ها پرداخت��ه و س��ازمانهاي ارگاني رونق 
مي یابند کاري که هش��تاد سال کشورهاي دیگر کردند و دیدیم 
ک��ه زیانهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ��ي وافري به مجموعه 
مملکتي خود وارد نمودند. با بیان قس��متي از تأثرات و گالیه ها، 
یکي از مواردي که همیشه موجب گردیده این صنف با مشکالت 
مواجه باش��ند موضوع مالیات بوده که با این مورد نیز همیش��ه 
برخوردهاي نامنصفانه اي شده اس��ت. لذا فشارهاي مضاعفي به 
این قش��ر و صنف از طریق انواع مالیات وارد مي ش��ود به طوري 
ک��ه این امر موجب خروج تعداد زیادي از ش��رکتهاي متخصص 
س��ازنده از صحنه فعالیت گردیده که این عقب نش��یني ها قطعاً 
باع��ث مي گردد که در آتیه نه چندان دور دولت ناچار ش��ود در 
بعضي موارد از پیمانکاران خارجي استفاده نماید و یا خصولتي ها 
را بیشتر مطرح نماید و سازمانهاي خصولتي خاص را توسعه دهد.
به عنوان مثال مالیات ارزش افزوده صراحتاً بیان داش��ته مالیات 
را مصرف کننده پرداخت کند حال براس��اس ماده 11، پیمانکار را 
موظ��ف نموده ب��ا وجودي که موضوع هیچ ارتباط��ي به او ندارد 
)کارفرم��ا حتي پول اصلي او را ن��داده،  مالیات ارزش افزوده را به 
موقع پرداخت نماید و صده��ا میلیون هم جریمه، زیان دیرکرد 
دهد. متأس��فانه کسي به این مهم توجه نمي کند و گذشت آنچه 

دیدیم و در حال تحمل صدمات آن مي باشیم.(
ح��ال مجدداً و مصرانه اعالم مي داری��م اگر براي اقتصاد مملکت 
واقعاً نگران هستید اکنون که مشغول تجدیدنظر کلي در قوانین 
مالیاتي مي باشید سریع تر توجه خاص مبذول دارید که باز مجدداً 
دالل ها بهره مند نشوند و سازندگان مضمحل نگردند و اگر آقایان 
ً  و دقیقاً  توجه کنند و مش��کالت و موانع  مس��ئوالن محترم فورا
پیمانکاران و س��ازندگان را رفع نمایند در نتیجه آن بتوانند بطور 
گس��ترده و مؤثر فعالیت کنند توفیق اقتصادي، به دست خواهد 
آم��د ولي چنانچه فقط در ش��عارها بگوین��د و مجدداً تنش هاي 
شدیدي در اقتصاد مملکت به وجود آید با عدم توسعه سازندگي 

مواجه خواهیم ب��ود. جهت حل موضوع با اقدام هاي مس��ئوالن 
انجمن ش��رکتهاي ساختماني مراجعات مس��تمر و نشست هاي 
زیادي با مس��ئوالن محترم وزارت امور اقتصادي و دارائي برگزار 
شد و آنها طي جلسات مختلف و شنیدن واقعیت عنایت فرمودند 
و قبول کردند که مالیات ارزش افزوده ارتباطي با پیمانکار ندارد 
ولي فقط به استناد قانون کاماًل اشتباه او را جریمه مي کنند و در 
نتیجه گفتگو و بیان مس��ائل و مش��کالت به طور شفاهي حق را 
به پیمانکارها مي دهند و مي فرمایند سعي مي شود به مشکالت و 
مطالب گوناگون آنان بذل توجه شود. ضمن اینکه باید بگویم که 
تنها گروهي که در این مملکت بالغ بر 90درصد مالیاتهاي متعلقه 
را پیش از موقع مقرر سال بطور پرداخت مي کنند فقط این صنف 
سازنده مي باشد ولي باز در آخر سال مالي و یا هر سه ماه براساس 
مصوبه نادرست به طور مستمر مشمول جرائم مختلف مي گردند. 
امید است مسئوالن محترم با سعه صدر و آگاهي کامل از صدق 
گفته های��ي که ارائه ش��د، توجه فرمایند و س��ریع تر دس��تورات 
مقتضي صادر نمایند. همین جا ضمن تش��کر از کلیه مسئوالن 
امور مالیاتي کش��ور، امید است کارگروهي که قرار است تشکیل 
شود و مس��ائل پیمانکاران به صورت بنیادي حل شود و صورت 

جلسات الزم تدوین گردد، سریع تر به نتیجه الزم برسد.
در خاتمه باید یادآور ش��د یک��ي از راه هاي اصلي رونق اقتصادي 
کشور فعال س��اختن هرچه بیشتر بخش پیمانکاري و سازندگي 
زیربنایي اس��ت زیرا بسیاري از کش��ورهاي معتبر جهان به این 
ترتیب به موفقیت هاي توسعه اقتصادي، عمراني، اجتماعي فني و 
فرهنگي رسیده اند. اگر ترکیه، مالزي، کره و... را بنگرید مي بینید 
آنها ش��رایط موجود را از این طریق به ش��رایط موعود و مطلوب 
رس��انده اند. پس همه مؤمنانه و با عالقه مندي بیشتر بخواهیم و 
بکوش��یم تا از هر نظر براي خدمتگزاري واقعي اس��تفاده کنیم و 
شرایطي مناسب تر و بهتر را براي کشورمان فراهم سازیم. به امید 

داشتن ایراني آباد و سرفراز. آمین یا رب العالمین.
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ارتب�اط صنعت احداث با موضوع انرژی در س�ه حوزه قابل 
بررسی است:

الف( تولید مصالح و تجهیزات
ب( دوره احداث پروژه ها

ج( دوره بهره برداری از پروژه ها
از آنج��ا ک��ه تولید مصال��ح و تجهی��زات در مع��ادن، کارگاه ها و 

ص��ورت  صنعت��ی   کارخانج��ات 
می پذی��رد، متول��ی بهینه س��ازی 
مصرف ان��رژی در این حوزه بخش 
صنع��ت و مع��دن ب��وده، هدایت و 
نظ��ارت بر عملک��رد آن ها به عهده 
وزارت صنایع و معادن است. صنعت 
احداث ک��ه در واقع مصرف کننده 
تولیدات این حوزه می باشد می تواند 
محصوالت��ی را انتخاب نماید که در 
تولی��د آن ها به امر مص��رف بهینه 
انرژی و مالحظات زیست محیطی 
توج��ه ش��ده باش��د و خ��ود ای��ن 
محصوالت نیز در راس��تای کاهش 
مصرف انرژی طراحی و تولید شده 
باش��ند. هم چنی��ن صنعت احداث 

می تواند بازخورد های استفاده از این محصوالت را به بخش صنعت 
و معدن منعکس نماید تا در تولید خود بازنگری نموده و کیفیت 

محصوالت خود را ارتقا بخشند.
در دوره بهره ب��رداری از پروژه ها غالبا بخش خصوصی فعال در 
صنعت احداث نقش چندانی ندارد. حداکثر حضور ش��رکت های 
س��اختمانی در دوره بهره برداری در قراردادهای BOT اس��ت 
که در آنها راهبری پ��روژه در مدت محدودی به عهده پیمانکار 
س��ازنده می باشد و سپس به صاحب 
کار منتق��ل میگردد. در قراردادهای 
BOO شرکت ساختمانی سازنده از 
نقش پیمانکاری خارج شده و مالک 
پ��روژه می ش��ود لذا در ای��ن حالت 
بعن��وان فعال صنعت اح��داث تلقی 
نمی گ��ردد. اع��م از اینک��ه  صاحب 
کار بخ��ش دولتی باش��د ی��ا بخش 
خصوص��ی، دولت نق��ش حاکمیتی 
خ��ود را در رابطه با رعایت الگوهای 
مص��رف بهین��ه و ضواب��ط زیس��ت 

محیطی ایفا می نماید.
در واقع دوره احداث پروژه هاست که 
در این دوره صنعت احداث بیشترین 
نق��ش و تاثی��ر رادارد. ای��ن دوره از 
مرحله بررس��ی مقدمات��ی و تصمیم 

صنعت احداث ، مصرف بهينه انرژی و حفظ محيط زیست

در كنفرانس "رویكردهای نوین در نگهداش�ت انرژی" كه برحسب اتفاق همزمان با گذشت یك سال از اجرای طرح 
هدفمندسازی یارانه ها با هدف به روز كردن اطالعات و آشنا نمودن دانشگاهيان، متخصصان، دست اندركاران صنایع 
و سياس�ت گذاران بخش های خصوصی و دولتی با آخرین دستاوردهای مهندس�ی نوین نگهداشت انرژی در جهان 
برگزارگردید، آقای دكتر علی اكبر نجفی معاون مهندس�ی شركت بلندپایه سخنرانی كوتاهی ایراد نمودند كه متن 

آن با كمی تغيير ذیال جهت اطالع خوانندگان گرامی نشریه آبادگران درج می گردد.

صنعت احداث که در واقع 
مصرف کننده تولیدات این 

حوزه می باشد می تواند 
محصوالتی را انتخاب نماید که 
در تولید آن ها به امر مصرف 

بهینه انرژی و مالحظات زیست 
محیطی توجه شده باشد و خود 
این محصوالت نیز در راستای 
کاهش مصرف انرژی طراحی و 

تولید شده باشند
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گیری برای احداث یک پروژه آغاز می ش��ود، مرحله مطالعات و 
طراحی را در برمی گیرد و ش��امل مرحله اجرای پروژه تا تکمیل 
عملیات اجرائی و تحویل آن می گردد. براین اساس نقش صنعت 
احداث در دو قس��مت بررسی می شود: مرحله طراحی و مرحله 

س��اخت.
مرحل�ه طراح�ی: مهم تری��ن و تعیین کننده تری��ن مرحله در 
دس��تیابی به توسعه متوازن و پایدار پس از سیاست گذاری کالن 
مرحل��ه مطالعات و طراحی پروژه هاس��ت. اعم از اینکه مش��اور یا 
پیمانکار طرح و س��اخت یک پروژه مسئولیت طراحی را به عهده 
داشته باشد، عملکرد طراح بیشترین تاثیر را در مالحظات مربوط 
به بهینه سازی مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست خواهد 
داش��ت. میزان اطالع طراح از آخرین دس��تاوردهای علمی- فنی 
و اش��راف او به آثار ناش��ی از عملکرد طراح��ی می تواند پروژه ای 

را از نظر توجه ب��ه جنبه های نگه 
داشت انرژی و حفظ محیط زیست 
به وضعیت ایده آل نزدیک گرداند 
یا منجر به طرحی شود که فجایع 
جبران ناپذیری را در این زمینه ها 
به دنبال داشته باشد. با وجودی که 
در س��الهای اخیر توجه به اهمیت 
موضوع منج��ر به برداش��تن گام 
اول در این رابطه گردیده )انتش��ار 
ملی  مق��ررات  نوزده��م  مبح��ث 
س��اختمان(، لکن ایجاد احس��اس 
مس��ئولیت در طراحان و افزایش 
اطالعات عمومی و تخصصی ایشان 
می تواند بنحو عمیق��ی در نتیجه 
کارش��ان تاثیرگ��ذار باش��د. بدین 
منظور الزم اس��ت توجه به مسایل 
انرژی و محیط زیست که اکنون از 
یک ضرورت به یک اضطرار تبدیل 
ش��ده از دوره ابتدائی تا تحصیالت 
عال��ی آم��وزش داده ش��ود. ایجاد 
روحیه خ��الق در دانش آموزان و 
دانشجویان برای ارائه راه حل های 

مناس��ب در آینده هنگام طراحی پروژه ها نق��ش غیرقابل انکاری 
در بهبود ش��رایط س��اخت وساز از دیدگاه زیس��ت محیطی دارد. 
مهندس��ان معمار، عمران و تاسیس��ات عالوه بر الزام به گذراندن 
دوره ه��ای به روزس��ازی دان��ش فنی خود، بایس��تی با روش های 
مختلف به اس��تفاده از دانسته های خویش و نوآوری در امر صرفه 

جوئی در مصرف انرژی تشویق گردند. 
مرحل��ه س��اخت: در ای��ن مرحله که ش��امل س��اخت قطعات و 
تجهی��زات، حم��ل و نقل، اج��رای عملیات س��اختمانی، اجرای 
عملیات نصب و راه اندازی می گردد، مجریان یک پروژه  باالترین 
تاثیر را در مصرف انرژی بطور اعم و مصرف س��وخت بطور اخص 
دارند. در پروژه هائی که درآنها بیشترین استفاده از ماشین آالت 
صورت می گیرد، مانند پروژه های راهس��ازی و سدس��ازی، توجه 

به راندمان ماش��ین آالت موجب صرفه جوئی های قابل مالحظه 
در مصرف انرژی می گردد. طرح هدفمندس��ازی یارانه ها موجب 
گردید شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور بطور جدی به 
بررسی س��هم هزینه مصرف سوخت در اجرای پروژه ها بپردازند 
و تاثی��ر افزایش بهای س��وخت را در قیمت تمام ش��ده پروژه ها 
محاسبه نمایند. در اولین بررسی ها که روی پروژه های سدسازی 
ص��ورت گرفت افزایش��ی بین 7 درصد برای س��دهای بتنی الی 
13درصد  برای س��دهای خاکی در بهای کل تمام ش��ده پروژه 
مالحظ��ه گردید. مطالب پیش گفته و ای��ن موضوع که افزایش 
بهای س��وخت بطور کام��ل در تعدیل قیمت ها پ��س از اجرای 
طرح هدفمند س��ازی لحاظ نگردیده اقتضا می کند شرکت های 
پیمان��کاری در رویه گذش��ته خود تجدیدنظر نم��وده عالوه بر 
س��ازماندهی بهت��ر عوامل اجرائی و ماش��ین آالت در راس��تای 
اس��تفاده بهین��ه از منابع انرژی 
برنام��ه ری��زی نمایند. ی��ادآور 
در طرح هدفمندسازی  می شود 
جبران آثار افزایش بهای سوخت 
)بصورت وام با به��ره کم( برای 
و کش��اورزی  بخش های صنایع 
درنظ��ر گرفته ش��ده درحالیکه 
صنع��ت احداث را ج��زء صنایع 
به حس��اب نمی آورند و از سوی 
دیگ��ر عین تاثی��ر افزایش بهای 
س��وخت روی هزین��ه اج��رای 
پروژه ه��ا را لح��اظ نمی نمایند. 
برای تحقق امر استفاده بهینه از 
منابع انرژی الزم است پروژه های 
تحقیقاتی تعریف ش��وند که در 
آنها به بررسی علمی و دقیق آثار 
اعم��ال قیمت های بی��ن المللی 
سوخت بر هزینه های تمام شده 
هری��ک از آیتم ه��ای عملیات و 
نهایتا رش��ته های مختلف کاری 
پرداخته ش��ود و همزمان نسبت 
به ارائ��ه راهکارهای عملی برای 
بهینه نمودن استفاده از منابع انرژی در صنعت احداث منجمله 
در زمینه ارتقاء بهره وری بطورکلی و افزایش راندمان ماش��ین 
آالت بطور خ��اص اقدام گردد. فعالین صنعت احداث، ش��امل 
انجمن شرکت های س��اختمانی، انجمن ش��رکت های پیمانکار 
تاسیس��ات و تجهیزات صنعتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، 
انجم��ن صادرکنن��دگان خدمات فن��ی و مهندس��ی و انجمن 
ش��رکت های مهندس��ی و پیمانکاری نفت گاز و پتروشیمی ده 
س��ال پیش اقدام به تاسیس موسس��ه تحقیق و توسعه صنعت 
اح��داث نمودند. امید اس��ت پیش��نهادات جامعه دانش��گاهی 
به موسس��ه مذک��ور برای تعامل ب��ا صنعت اح��داث در زمینه 
نگهداش��ت انرژی موجب تحرک بیشتر موسسه و حصول نتایج 

مثبت عملی برای صنعت احداث کش��ور گردد.

مهم تری�ن و تعيين كنن�ده ترین 
مرحل�ه در دس�تيابی به توس�عه 
مت�وازن و پایدار پس از سياس�ت 
گ�ذاری كالن مرحل�ه مطالع�ات و 
طراحی پروژه هاست. اعم از اینكه 
مش�اور یا پيمانكار طرح و ساخت 
یك پروژه مسئوليت طراحی را به 
عهده داشته باشد، عملكرد طراح 
بيش�ترین تاثي�ر را در مالحظ�ات 
مرب�وط به بهين�ه س�ازی مصرف 
انرژی و محافظت از محيط زیست 

خواهد داشت.
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طرح بهبود محیط کس��ب و کار در دس��تور کار مجلس شوراي 
اسالمي قرار گرفت و با انتقاد مواجه شد. نمایندگان معتقد بودند 
باید از نظرات و مش��ارکت بخش خصوصي  استفاده شود اما آنها 
نباید حق تصمیم گیری داش��ته باشند یا به عنوان قوای چهارم 

در کنار سه قوه دیگر بایستند. 
در روزه��ای اخیر ک��ه تقریبا این طرح به ص��ورت نهایی درآمد 
عالوه بر دولتی ها و نمایندگان مجلس، تشکالتی از درون بخش 
خصوصی نیز با اعالم این که اتاق بازرگانی س��هم آنها را در این 

طرح نادیده گرفته است، اظهار نگرانی کردند. 
س��ئوال اصلي این اس��ت که آیا این طرح قانوني واقعا قصد دارد 
بخش خصوصي را در اداره کش��ور مش��ارکت ده��د یا چنان که 
بس��یاری از جمله رئیس اتاق بازرگانی معتقدند فقط می خواهد 
با افزایش تعامالت میان بخش خصوصی و دس��تگاه های تصمیم 
گیرن��ده، ارکان حکوم��ت را تش��ویق کن��د نظ��رات و مطالبات 
تولیدکنن��دگان و س��رمایه گذاران ایراني را اس��تماع کنند. این 
گزارش سعی دارد با بررسی روند این طرح، به این سوال کلیدی 

پاسخ دهد.

سرگذشت طرح بهبود فضای کسب و کار
در سیاس��ت هاي اصل 44 قانون اساسي این مطلب مورد تأکید 

ق��رار گرفت که اگ��ر بخواهیم 
بخ��ش خصوصي فعال داش��ته 
باش��یم، باید فضاي کسب و کار 
را بهب��ود ببخش��یم. براس��اس 
سیاست هاي اصل44، نیز تهیه 
پیش نویس قانون یاد ش��ده به 
ات��اق ایران و اتاق تعاون واگذار 

شد. 
در نیمه دوم سال 88 جلساتي 
تش��کیل و پیش نوی��س اولی��ه 
اتاق ه��اي بازرگاني و تعاون در 
خصوص بهبود فضاي کس��ب و 
کار ارائه ش��د و در کمیس��یون 
اصل 44 جلساتي برگزار شد تا 
پیش نویس اولیه در قالب طرح 
یا الیحه قانوني ارائه ش��ود که 
این اتفاق در اردیبهش��ت سال 

89 افتاد و این پیش نویس هم به دولت و هم به مجلس ارائه شد. 
با دولت مذاکره ش��د تا این پیش نویس از س��وي دولت در قالب 
الیحه، به مجلس ارس��ال شود. ولي به دلیل درگیر بودن وزارت 
امور اقتصادي و دارایي و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

رییس جمه��ور با قانون هدفمندس��ازي یارانه ه��ا و برنامه پنجم 
توس��عه این کار به نتیجه نرس��ید. بعد از سرآمدن مهلت تعیین 
ش��ده با همکاري مرکز پژوهش ها،  اتاق ه��اي تعاون و بازرگاني، 
اداره کل سیاس��ت هاي اص��ل 44 وزارت اقتص��اد و س��ازمان 
سرمایه گذاري خارجي طرحي آماده و فوریت آن توسط مجلس 

در بهمن ماه سال 89 به تصویب رسید.
پ��س از تصوی��ب ی��ک فوریت طرح و انتش��ار متن آن توس��ط 
رس��انه های گروهی، کارگروهی با مس��ئولیت مرکز پژوهش های 
مجلس تش��کیل ش��د، تا این ط��رح را به صورت ج��دی و ویژه 
بررس��ی کند. پس از نهایی ش��دن طرح بهبود فضای کس��ب و 
کار، این طرح به صحن کمیس��یون اصل 44 آمد و کمیسیون با 
همکاری دولت به خصوص وزارت اقتصاد آن را جمع بندی و پس 
از تصویب، تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. بررسي این طرح در 
مجل��س، با اخط��ار و تذکر برخي نمایندگان روبرو ش��د و حتي 

رئیس مجلس هم از کیفیت این طرح گالیه کرد. 
توکلی پیش��نهاد مس��کوت گذاش��تن آن را برای دو ماه مطرح 
ک��رد که بی نتیجه ماند، بعد در ش��رایطی که فقط هش��ت ماده 
از قان��ون 30 ماده ای برای نظر کارشناس��ی به کمیس��یون اصل 
44 ارجاع داده ش��ده بود، میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس 
جمهور از طراحی الیح��ه جایگزین این طرح در دولت خبر داد 
و گف��ت می توانند الیحه جایگزین 
را بعد از الیح��ه بودجه 91 تقدیم 
مجل��س کنند ام��ا باالخ��ره آخر 
رئیس  نهاوندی��ان  آذرماه محم��د 
ات��اق بازرگان��ی ای��ران از تصویب 
نهایی الیحه بهبود مس��تمر فضای 
کس��ب و کار در مجلس خبر داد و 
گفت: الیحه بهبود مس��تمر فضاي 
کس��ب و کار ب��ا تغیی��رات اندکي 
در برخي بنده��ا به تصویب نهایي 
مجلس شوراي اسالمي رسید. این 
مصوبه پس از تایید شوراي نگهبان 
اجرایي خواهد ش��د. البته تعدادی 
از نماین��دگان با آق��ای نهاوندیان 
ه��م نظر نبودند و اعتقاد داش��تند 
مغای��رت برخی مواد ای��ن طرح با 
قانون اساس��ی باعث می ش��ود در 

شورای نگهبان تصویب نشود.
ه��ر چند بعد از تصویب این طرح، الریجانی هدف از آن را رونق 
اقتصادی کش��ور عنوان کرد، ام��ا دولتی ها هم از تصویب آن دل 
خوشی نداشتند، چنان که سید حسین هاشمی رییس کمیسیون 
صنایع ومعادن مجلس ش��ورای اس��المی در هفتمین جش��نواره 

دیدگاه ها و نگرش برخي از متخصصان و کارشناسان در

  نحوه و چگونگي ارتقاء و بهبود فضاي کسب و کار
تهيه و تدوین: كميسيون انتشارات

نهاوندیان:
 وظيفه سياستگذاري با حاكميت 
است و نظر بخش خصوصي، اتاق 

بازرگاني و اتاق تعاون هيچگاه این 
نبوده است كه وظيفه سياستگذاري 

به اتاق تنفيذ شود
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قهرمانان صنعت و اقتصاد از تعطیلی ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخ��ش خصوصی خبر داد و ضم��ن انتقاد از آن، ناراضی بودن 
دول��ت از کار مجلس و اتاق بازرگانی برای تصویب قانون را علت 
اصلی این تعطیلی دانس��ت. بعد از این که خانه صنعت و معدن 
طي نامه اي به رئیس جمهور خواس��تار توقف طرح مذکور ش��د 
و  ش��ورای اصناف کشور در اطالعیه ای نسبت به نادیده گرفتن 
حقوق اصناف در این طرح در کمیسیون اصل 44 قانون اساسی 
اعتراض کرد، و پس از بیان شائبه هایي در خصوص امکان اضافه 
ش��دن قوه جدیدي به سه قوه قبل، اتاق ایران بیانیه اي را صادر 
کرد که در آن برداشتهایي نظیر »اخالل در فضاي کسب و کار«، 
»تباین با قانون اساس��ي« و یا »واگ��ذاري وظایف حاکمیتي به 
بخش خصوصي«، در خصوص این طرح را تنها سوتفاهمي ناشي 
از تفس��یري متفاوت از منویات طراحان آن دانس��ت. در همین 
راس��تا نهاوندیان نیز در پاس��خ به عده ای که نگرانند با تصویب 

این قان��ون بخ��ش خصوصي به 
قوه چهارم تبدیل ش��ود، تصریح 
کرد: ات��اق بازرگان��ي هیچگاه به 
دنب��ال مباح��ث حاکمیتي نبوده 
با  وظیفه سیاس��تگذاري  اس��ت. 
حاکمی��ت اس��ت و نظ��ر بخش 
خصوص��ي، ات��اق بازرگاني و اتاق 
تعاون هیچگاه این نبوده است که 

وظیفه سیاس��تگذاري به اتاق تنفیذ شود. بخش خصوصي امروز 
به دنبال مباحث تصدي گري دولتي است.

تعریف کسب و کار و قانون بهبود فضای آن 
ب��ه موجب مصوبه مجلس کس��ب و کار به هر نوع فعالیت تکرار 
شونده ومش��روع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کاال و 
خدمات به قصد منافع اقتصادی اطالق می شود. محیط کسب و 
کار نیز عبارت است از مجموعه عوامل موثر در اداره  یا عملکرد 
بنگاهه��ای تولیدی که خ��ارج از کنترل مدیران آنها هس��تند. 
قانون فضای کسب و کار درشش محور شفافیت و اطالع رسانی، 
گس��ترش فضای رقابتی، توانمندسازی بخش خصوصی، انسجام 
 بخش��ی ب��ه سیاس��ت گذاری های دولت و مجل��س و انصاف در 
معامالت، و تامین فرایند رسیدگی عادالنه به شکایات اقتصادی 

تنظیم شده است.

مواد تصویب شده و حاشیه نگاری بر آنها 
1-ایجاد سامانه پایش مشکالت فعاالن اقتصادی و پاسخ به آنان 
2-حذف امتیازات بنگاههای وابس��ته به دستگاههای اجرایی که 
طبق ماده 28 مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک 
از اتاق ها، توس��ط ش��ورای گفت و گو تعیین می شود.البته رئیس 
مجلس ضمن ارجاع ماده 28 طرح بهبود مس��تمر فضای کسب 
و کار به کمیس��یون مربوطه به دلیل مغایرت با قانون اساس��ی، 
گفت: ش��ورای گفت و گو جایگاه مشورتی دارد و نباید تصمیمات 

حاکمیتی که از اختیارات دولت است، اخذ کند. 
3-ممنوعی��ت اعالم تعطیلی روزه��ای کاری که طبق ماده 27 

طرح بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار اعالم تعطیلی روزهای 
کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیر مترقبه 
یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر  اندازد، مجاز است.

4- تکلیف دولت به شفاف سازی مناقصات و معامالت
5- تغیی��ر نام ات��اق بازرگانی وصنایع ومعادن ب��ه اتاق بازرگانی 

وصنایع ومعادن وکشاورزی  
6- الزام اتاق برای جلوگیری از فعالیتهای موازی تشکلها در امر 

صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام،هماهنگی و تقسیم کار
7-الزام اتاق تعاونی و بازرگانی به اعالم فهرس��ت ملی تشکلهای 

اقتصادی و ساماندهی آنها 
8- موظف شدن وزارت امور اقتصادي و دارایي  به بهبود جایگاه 

ایران در رتبه بندی جهانی کسب وکار 
9- موظف ش��دن اتاق به تدوین واعالم شاخصهای ملی محیط 

کسب و کار به طور ساالنه و فصلی 
10- موظف ش��دن دولت براي 
کس��ب نظ��ر اتاقها و تش��کلها 
در مراح��ل بررس��ی موضوعات 
مرب��وط به محیط کس��ب و کار  
11- اع��الم عمومی قبل  تغییر 
اقتصادی   سیاس��تهای  ناگهانی 
احم��د توکل��ی نماین��ده مردم 
بررس��ی  جری��ان  در  ته��ران 
م��اده 25 طرح بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار در اخطاری 
با اس��تناد به اصل 60 قانون اساس��ی، م��اده 25 را مغایر قانون 
اساس��ی دانس��ت و با بی��ان اینکه در این م��اده دولت مکلف به 
اطالع رس��انی به عموم مردم قب��ل از اعمال هر گون��ه تغییر در 
سیاس��ت ها، مقررات و رویه های اقتصادی شده است، گفت: هر 
چند در این ماده که هدف شفاف سازی است تا عامالن اقتصادی 
به زودی تصمیم بگیرن��د اما با تصویب این ماده دولت نمی تواند 
هیچ تصمیم محرمانه ای بگیرد؛ در حالي که اطالع رسانی درباره 
هرگونه تصمیم قبل از اجرای آن مغایر اصل 60 قانون اساس��ی 
اس��ت.در تبصره این ماده و در صورت تصویب نهایی آن، موارد 
مقتض��ی نظیر تغیی��ر تعرفه ها و نرخ های تضمیمی به پیش��نهاد 
شورای گفت  و گو باید به تصویب هیئت وزیران برسد، که ممکن 
اس��ت یک وقتی همه ملت بخواهند راجع به موضوعی پیشنهاد 
دهند ولی وقتی موضوعی را الزام می کنیم، این امر یعنی تعیین 
کردن دستور جلسات دولت در حالی که پیشنهاد تغییر تعرفه ها 
را بای��د وزیر بدهد و قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و هیئت 

وزیران آن را تصویب کند. 
این ماده نیز با اخطار رییس مرکز پژوهش ها براي رفع اشکال به 

کمیسیون ویژه اصل 44 بازگردانده شد.
12-شورای گفتگو درباره اجتناب از تحمیل قراردادهاي الحاقي 

ناعادالنه تصمیم مي گیرد 
در ماده 24 ذکر ش��ده بود:» به منظورایجاد تراضي در قراردادها 
واجتن��اب از تحمی��ل قرارداده��اي الحاق��ي ناعادالنه توس��ط 
دس��تگاه هاي اجرایي به ش��رکتهاي بخش خصوص��ي و تعاوني، 
کلیه دس��تگاه هاي اجرایي مکلفند درانعقاد قرارداد با شرکتهاي 

حميدرضا فوالدگر : 
با تصویب طرح »بهبود فضای كسب 
و كار« بخش خصوصي تصميم گير 
نخواهد بود و فقط نظر و پيشنهاد 

خواهد داد. 
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بخ��ش خصوص��ي و تعاون��ي و 
ب��راي  اقتص��ادي  تش��کل هاي 
خری��د کاال یا خدم��ت، اعطاي 
تس��هیالت و نیز اخ��ذ وثائق و 
از فرم هاي همس��اني  تضامین، 
و  نموده  استفاده  )استانداردي( 
یک نسخه از این فرمها را براي 
هرکدام از اتاقها ارس��ال دارند. 

در صورتیکه هرکدام از اتاقها هریک از این فرمها را غیر عادالنه 
بداند، تقاضاي رفع اش��کال مي نمای��د و در صورتیکه این تقاضا 
م��ورد توجه قرار نگیرد، موضوع براي تعیین تکلیف به ش��وراي 

گفت وگو ارجاع مي شود.«
در جلس��ه بررس��ي این ماده س��یدمحمدرضا میرتاج الدیني با 
درخواس��ت حذف آن گفت: این ط��رح بخش عظیمي از برنامه 
کش��ور را از مجلس و دولت گرفته و به دست فعاالن اقتصادي 
اتاق بازرگاني که دائما هم تغییر مي کنند مي س��پارد. س��پردن 
تصمیم گیري به ش��وراي رقابت و ش��وراي گفت وگ��و و اتاق ها 
قابل قبول نیس��ت. وي با اشاره به اشکال دیگر ماده 24 گفت: 
با تصویب این ماده اس��تقالل بانک مرکزي مخدوش مي ش��ود، 
وظیف��ه ش��وراي پ��ول و اعتب��ار در قالب این ماده به ش��وراي 
گفت وگو س��پرده مي ش��ود، عالوه ب��ر آن وام گرفتن بنگاه هاي 

چرا  مي ش��ود  مختل  اقتصادي 
که بانک ها این درخواس��ت ها را 
قراردادها  نمي کنند، چون  اجرا 
ب��ا رضای��ت طرفی��ن منعق��د 
نمي ش��ود بلکه نظ��ر اتاق ها در 
آن اعمال مي ش��ود. ع��الوه بر 
این اخذ وثایق به طور یکس��ان 
از هم��ه بنگاه ه��اي اقتص��ادي 
ناعادالنه اس��ت، چ��ون رتبه و 
با  اقتصادي  بنگاه ه��اي  جایگاه 
یکدیگ��ر متفاوت اس��ت. براي 
استانداردسازي فرم ها در قانون 
اص��ل 44 چندین م��اده وجود 
دارد ک��ه دس��تگاه هاي اجرایي 
مکل��ف به تهیه فرم ها هس��تند 
ول��ي با ای��ن ماده ای��ن بخش 
نهاوندیان  تغییر مي کند.  قانون 
نیز با دفاع از ماده 24 این طرح 
عن��وان کرد این م��اده به هیچ 
وجه در پ��ي س��لب اختیارات 

ش��وراي پول اعتبار نیس��ت و فقط در تالش اس��ت براي انعقاد 
قرارداده��ا، پایگاه قانوني ایجاد کند ت��ا یک نهاد غیر ذي نفع به 
حمای��ت از اجزاي فعاالن اقتصادي برخیزد. در نهایت این ماده 
نیز براي بررس��ي بیش��ترو رفع ابهامات و اش��کاالت موجود به 

کمیسیون تخصصي بازگردانده شد. 

13- ارائ��ه طالع��ات روزآمد به 
فع��االن اقتص��ادي ب��راي براي 
مذاکره با سرمایه گذاران خارجي
14- مکلف ش��دن شهرداري ها 
به تامین فضاي ساختماني مورد 

نیاز تشکل های صنفی 
15- ق��رار نگرفت��ن واحده��اي 
تولیدي صنعتي و کش��اورزي در 

اولویت قطع برق یا گاز طبیعي یا خدمات مخابرات 

نظر مخالفان با طرح بهبود فضای کسب و کار  
بهروز علی شيري، معاون وزیر امور اقتصادي و دارایي که 
از مخالف��ان تغییر نام اتاق بود و معتقد بود در هیچ کجای دنیا 
چنین مسئله ای رخ نمی دهد که بخش کشاورزی به پسوندهای 
اتاق بازرگانی اضافه ش��ود در گفتگو ب��ا خبرنگار پیام آبادگران 
گفت طرح بهبود فضای کس��ب و کار به باال بردن س��ه شاخص 
کاهش هزینه ها، کاهش اس��ناد، و کاهش س��رعت گردش کار 
کم��ک نمی کند.ع��الوه ب��ر این که ای��ن طرح نی��از بنگاههای 

اقتصادی و فعاالن اقتصادی را مورد توجه قرار نداده است.
و  فن��ي  کمک ه��اي  س��رمایه گذاري  س��ازمان  رئی��س  کل 
 اقتص��ادي ای��ران تاکی��د ک��رد ه��ر ط��رح و قانون��ي ب��راي
بهب��ود فضاي کس��ب و کار باید 
بتواند مسیر گردش کار را کوتاه 
 کن��د، تعداد اس��ناد م��ورد نیاز 
ب��راي یک معامل��ه را کم  کند و 
هزینه ه��ا را کاهش دهد، چیزي 
که در هیچ کدام از مواد این طرح 
دیده نمي شود. هرچند این طرح 
مي تواند تا حدودی به ش��فافیت 
فرآیند ها کمک کند، با هزینه و 
زمانی که ب��راي این طرح صرف 
ش��د، نتایج بهتري قابل حصول 

بود.  

اعض�ای  از  ش�هرزاد  كری�م 
كميس�يون برنام�ه وبودج�ه 
مجل�س در گفتگ�و ب�ا پيام 
آبادگران با بيان این نكته كه 
بخش خصوصی فقط اتاق صنایع 
و معادن و بازرگانی نیست گفت 
درای��ن ط��رح ب��ه نظراصناف و 
حقوقدانان توجه نش��ده اس��ت. ضمن این ک��ه قوانین موجود 
می توانست بسیاری از مشکالت را حل کند و نیازی به تصویب 
قان��ون جدید نب��ود. در این طرح بخش بزرگ��ی از اختیارات از 
دولت گرفته ش��ده اس��ت و می تواند درگیریهای��ی را به وجود 
آورد. البت��ه می توان با تصویب آئین نامه هایی دقیق از چالش��ها 

مسعود موحدی: محتوای بسياری از 
قوانين قبلی تا حد زیادی بسترهای 
مش�اركت بخش خصوص�ی را فراهم 
ك�رده اس�ت و ب�ی توجهی ب�ه این 
رویه ه�ای قانون�ی موج�ود می تواند 

دردسرساز شود

عليشيري: طرح بهبود فضای كسب 
و كار به باال بردن سه شاخص كاهش 
هزینه ه�ا، كاه�ش اس�ناد، و كاهش 

سرعت گردش كار كمك نمی كند. 
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جلوگی��ری کرد با این همه 
بس��یاری ازمواد این قانون 
ن��دارد.  را  الزم  ش��فافیت 
باید قوانین برای درازمدت 
نوش��ته ش��وند و به امکان 
اجرای آن در س��اختارهای 
ویژه ای  توج��ه  نیز  موجود 

مبذول گردد. 

دكتر مس�عود موحدی قائم مقام وزی�ر صنعت و معدن و 
تج�ارت نيز در گفتگ�و با خبرنگار ماعن�وان كرد: در این 
ط��رح حوزه عمل و وظایف بخ��ش خصوصی به نحوی طراحی 
شده اس��ت که مي تواند پاس��خگویی  دولت را به سبب تزاحم  
ح��وزه عملکرده��ا با اش��کال مواجه کند. برخ��ی از وظایف در 
حالی به حوزه های مش��ارکت بخش خصوص��ی در فرایند اجرا 
و تصمیم س��ازی توجه دارد که اصال در بیشتر موارد توجهی به 

ضمانت اجرایی موارد پیشنهادی نشده است. 
وی با اشاره به این امر که در موارد متعددی دستگاههای دولتی 
و اجرای��ی مکلف به دریافت نظرات بخش خصوصی ش��ده اند و 
در صورت عدم توجه دس��تگاهها دولتی به پیش��نهادات بخش 
خصوصی موضوع به شورای گفتگو ارجاع داده می شود در حالی 
است که عمال این شورا فقط یک نهاد مشورتی است و نمی توان 

آن را به یک مرجع نظارتی ارجاع داد. 
دکتر موحدی معتقد اس��ت محتوای بس��یاری از قوانین قبلی 
تا حد زیادی بس��ترهای مش��ارکت بخش خصوص��ی را فراهم 

کرده اس��ت و ب��ی توجهی به 
ای��ن رویه ه��ای قانونی موجود 
ش��ود.  دردسرس��از  می توان��د 
قائ��م مق��ام  وزی��ر صنع��ت و 
معدن وتجارت در ادامه افزود: 
اعط��ای  معتقدن��د  بس��یاری 
اختیارات گس��ترده و از جمله 
اختی��ارات حاکمیتی به بخش 
خصوصی می تواند باعث ایجاد 
انحصار شود که عواقب بدتری 
نس��بت به انحصار دولتی دارد 

چرا که دولت به هر حال نماینده تمام مردم است 
قب��ال نیز یکی از مه��م ترین مورد انتقاد ب��ه این طرح، دخالت 
دادن س��رمایه داران در حاکمیت و مقدرات اقتصادی کشوربود 
چنانچه  توکلی در ای��ن باره گفته بود: ما باید هرچه مي توانیم 
فضا را براي صاحبان سرمایه،  تجار، صنعت گران و تولیدکنندگان 
تس��هیل کنیم اما آیا باید براي آنها حقوق ویژه اي هم در اداره 

حکومت قائل  شویم؟ 

مه�دی فتح ا... ریيس موسس�ه مطالع�ات و پژوهش های 
بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مخالفان طرح 
قانون كسب و كار نيز در گفتگو با ماهنامه پيام آبادگران 

گفت: در ط��رح پیش��نهادی بهبود 
فضای کس��ب و کار ب��ه جای تمرکز 
بر فرایند بهبود اصالح س��اختاری و 
تغییر نقش��ها، مسئولیتها و اختیارات 
بخش��های خصوص��ی و دولت��ی در 
نظر گرفته ش��ده که این امر وحدت 
و  کس��ب  فض��ای  در  را  مدیری��ت 
کار مخ��دوش می کن��د. نبای��د امور 
حاکمیت��ی از دولت جدا و به بخش خصوصی واگذار ش��ود، اما 
طرح پیش��نهادی اتاق ایران باع��ث ایجاد نهادی جدید در کنار 

سه قوه می شود.

س�يدعلي صدري رئي�س خانه صنعت، مع�دن و تجارت 
جوان�ان در گفت وگ�و با خبرن�گار ما اظهار داش�ت: اتاق 
بازرگاني ای��ران در زمان تهیه پیش نویس طرح فضاي کس��ب 
و کار، خان��ه صنع��ت و مع��دن را نادیده گرف��ت و بي توجه به 
انجمن ه��ا و تولیدکنندگان آن را به کمیس��یون اصل 44 برد. 
زمان��ي که نظرات خان��ه کارگر، خانه صنعت، خانه کش��اورز و 
س��ایر حوزه ها لحاظ نشده اس��ت چطور مي توان گفت که این 
طرح همه جانبه اس��ت. طرحي که گروهي خاص تهیه کرده اند 
جامعیت ن��دارد و فقط دربرگیرنده تجار و بازرگانان اس��ت که 
ب��ه انحصارطلبي دامن مي زند. وي با تأکی��د بر این که فعاالن 
اقتصادي و صنعتگران کش��ور با اصل تدوین طرحي براي بهبود 
فض��اي کس��ب و کار موافق هس��تند، اظهار داش��ت: محتواي 
طرحي که در مجلس بررسي شد کمکي به بهبود فضاي کسب 
و کار نمي کند. انحصارطلبي اتاق 
بازرگان��ي ایران موجب ش��ده در 
انحصار  نوع��ي  مجل��س،  ط��رح 
تش��کلي ش��کل بگیرد در حالي 
که این تش��کل حت��ي 25 تا 30 
درصد فع��االن اقتصادي کش��ور 
را ه��م نمایندگ��ي نمي کند. وي 
تأکید کرد: نباید با تفسیر به رأي 
اصل 44 قانون اساسي و واگذاري 
امور به یک تش��کل خاص، اجازه 

شکل گیري نوع جدیدي از انحصار را بدهیم. 

داری�وش هندوئي نایب رئيس ش�بكه خانه ه�اي صنعت 
و مع�دن نيز گفت: طرح فضاي کس��ب و کار علیه تش��کل ها، 
انجمن ها، اصناف، تولیدکنندگان و س��ایر بخش هاس��ت، برای 
همین تمام این بخش ها نسبت به طرح مذکور اعتراض دارند و 
حتي رضایت نسبي در این خصوص وجود ندارد. با قانون شدن 
طرح فضاي کس��ب و کار که توس��ط اتاق بازرگاني تهیه ش��ده 
اس��ت در بخش تولید و تجارت انحصار کامل ایجاد مي شود که 

مي تواند اقتصاد کشور را در سراشیبي قرار دهد.

عليرض�ا بزرگ�ي، مدیرعام�ل مجم�ع مل�ي هماهنگ�ي 

داریوش هندوئي:
 با قانون ش�دن طرح فضاي كس�ب و 
كار كه توسط اتاق بازرگاني تهيه شده 
است در بخش توليد و تجارت انحصار 
كامل ایجاد مي شود كه مي تواند اقتصاد 

كشور را در سراشيبي قرار دهد.

كریم ش�هرزاد: در ای�ن طرح بخش 
بزرگ�ی از اختي�ارات از دولت گرفته 
شده اس�ت و می تواند درگيری هایی 
را ب�ه وج�ود آورد. البت�ه می توان با 
از  دقي�ق  آئين نامه های�ی  تصوی�ب 

چالشها جلوگيری كرد
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تش�كل هاي كشاورزي كشور 
ني�ز در گفتگو ب�ا ماهنامه ما 
تدوی�ن طرحي ب�راي بهبود 
فض�اي كس�ب و كار را اقدام 
مثبت�ي ارزیاب�ي ك�رد اما در 
عين ح�ال گفت ک��ه محتواي 
طرح نش��ان مي دهد مس��ائل و 
دغدغه فعاالن بخش کش��اورزي 

مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. طرح بهبود فضاي کس��ب و کار، 
گرهي از مش��کالت فعاالن بخش کشاورزي باز نخواهد کرد. وي 
گفت: اتاق بازرگاني در تدوین پیش نویس طرح فضاي کس��ب 
و کار از تش��کل هاي بخش کش��اورزي نظرخواهي نکرده است. 
320 انجمن در سطح کشور و 20 کانون در سطح استان ها عضو 
این مجمع هستند ودر هر یک از این انجمن ها و کانون ها، تعداد 
زی��ادي اتحادیه و ش��رکت خصوصي فعال در حوزه کش��اورزي 
عضوی��ت دارند. ما در جلس��ات کمیس��یون کش��اورزي مجلس 
شوراي اس��المي نظرات خود را در مورد مسائل این حوزه اعالم 

کردیم و انتظار داشتیم در محتواي طرح لحاظ شود.
اظه��ارات آق��اي بزرگي در صورتي بود که »یوس��ف نژاد« نماینده 
مجلس در جریان بررس��ي ماده یک این قانون اضافه ش��دن کلمه 
کشاورزي به نام اتاق را، سبب ساماندهی بخش کشاورزي دانست و 
گفت: قرار است بخش کشاورزي در کنار صنعت، معدن و بازرگاني 
م��ورد توجه ق��رار گیرد، ضمن این ک��ه پیش از این نی��ز اتاق در 
کمیسیون هاي مختلف، فعالیت هایي در بخش کشاورزي داشته و 

صالح این است که نام کشاورزي در نام اتاق باشد.

دفاع موافقان طرح بهبود 
فضای كسب و كار  

رئيس  نهاوندیان  محم�د 
ات�اق بازرگانی ای�ران نیز 
در گفتگ��و ب��ا ماهنامه پیام 
آبادگ��ران ب��ا اع��الم اینکه 
بهب��ود فضاي کس��ب و کار 
حیوانات موذي را از اقتصاد 
ای��ران ف��راري مي ده��د به 

خبرن��گار ما گف��ت: باید در تعریف خود از محیط کس��ب و کار 
اصولی اتخاد کنیم که انس��انها و ش��رکتهای درستکار را تشویق 
کند و طبق اصل ش��فافیت،غیر ش��فاف بودن باید ضد ارزش به 
حس��اب آید و در قانون هم تضمین شود. در قانون بهبود فضای 
کسب و کار شفافیت تثبیت شده و دستگاهها موظف شدند همه 
معامالت را در پایگاه اطالع رس��انی بخش عمومی در منظر آحاد 
مردم ایران قرار دهند. حتی اگر ترک تش��ریفات مناقصه صورت 
گرفت باید در پایگاه اطالع رسانی شود. اصل شفافیت هم فساد 
و هم توهم فس��اد را از بین می برد. بحث دیگر پاس��خ گویی در 
بخش خصوصی و عمومی است. فعاالن اقتصادی طبق ماده 19 و 
ماده 21 این قانون باید وظیفه پاسخ گویي اقتصادی را جزو شرایط 
کار اقتصادی بدانند. یکی دیگر از عوامل نابس��امانی غافلگیر شدن 

فعاالن اقتصادی با تصمیمات یک 
شبه است که امکان برنامه ریزی را 
از فعاالن افتصادی سلب و اقدامات 
لحظه پردازانه را گسترش مي دهد. 
دستگاهها موظف به پیش آگاهی 
سیاستهای اقتصادی و جویا شدن 
نظرات تش��کلها ش��ده اند. حتي 
واحده��ای خصوصی ه��م باید در 
رفتار خود با مصرف کننده از این سیستم پیش آگاه استفاده کند. 

احم�د پورف�الح، رئيس كميس�يون فضای كس�ب و كار، 
كارآفرینی و مقررات اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران 
ني�ز در گفتگو با خبرن�گار ماهنامه پي�ام آبادگران عنوان 
ک��رد: بخش خصوصی در پی حکمرانی نیس��ت. اتاق بازرگانی با 
پیش��ینه صدساله همواره نهادی مش��ورتی برای سیاست  گذاران 
بوده و اصوال در پی افزایش قدرت و توس��عه مناس��بات سیاسی 
خود نبوده اس��ت. برای برون رفت از مشکالت انباشته شده، هم 
دول��ت و هم بخ��ش خصوصی نیاز به فض��ای تعامل و گفت وگو 
دارن��د. ما امیدواریم دولت با تاکید بر آزادس��ازی، فضای الزم را 
برای کارک��رد بهینه بخش خصوصی ایجاد کند.همه دلس��وزان 
کش��ور آرزو دارند وضعیت اقتصادی موجود بهبود پیدا کند و در 
پی یافتن راهکارهای مناس��ب برای برون رفت از وضعیت فعلی 
هس��تند. آنچه در طرح بهبود فضای کسب وکار آمده، مطالبات 
انباش��ته شده آحاد اقتصادی است که در 50سال گذشته به آن 

بی توجهی شده است

ریي�س  فوالدگ�ر  حميدرض�ا 
كميسيون ویژه پيگيري و نظارت 
اصل 44 قانون اساس�ي در گفتگو 
با ماهنام�ه پيام آبادگ�ران درباره 
طرح بهبود مس��تمر فضاي و کس��ب 
و کار گفت: ه��دف اصلي طرح بهبود 
مس��تمر فضاي کس��ب و کار طراحي 
س��امانه اي براي پایش مستمر محیط 
کس��ب و کار و  دریافت پیش��نهادات فعاالن بخش خصوصي و 
ش��نیدن نظرات اصالحي آنان و دخیل کردن ش��وراي گفت وگو 
و اتاق ه��اي بازرگاني و تعاون در امور تصمیم گیري بود و این به 
مفهوم جایگزیني ش��وراي گفت وگو و اتاق هاي تعاون و بازرگاني 
به جاي دولت و مجلس نیس��ت.با تصوی��ب طرح »بهبود فضای 
کسب و کار« بخش خصوصي تصمیم گیر نخواهد بود و فقط نظر 
و پیش��نهاد خواهد داد.هم اکنون نیز در شورای گفت وگو، بخش 
خصوص��ی حضور دارد و نظرات خود را به مس��ئولین امر منتقل 
می کند لذا اس��تفاده از نظرات بخ��ش خصوصی در طرح فضای 

بهبود کسب و کار موضوع جدیدی نیست.

احمد پورفالح: 
برای برون رفت از مشكالت 

انباشته شده، هم دولت و هم بخش 
خصوصی نياز به فضای تعامل و 

گفت وگو دارند. 

مهدی فتح اهلل:
 نباید امور حاكميتی از دولت جدا و 

به بخش خصوصی واگذار شود
 اما طرح پيشنهادی اتاق ایران باعث 

ایجاد نهادی جدید
 در كنار سه قوه می شود.
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خبرگزاری مهر: س��ازمان تأمین اجتماعی با صدور دس��تور 
اداری، نحوه محاس��به مستمری بیمه ش��دگانی که به صورت 

همزمان در دو کارگاه یا بیشتر اشتغال دارند را اصالح کرد.
در دس��تور اداری صادر شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی 
آم��ده اس��ت: باتوجه ب��ه اینک��ه براس��اس م��اده 34 قانون 
تأمین اجتماع��ی درصورت��ی که بیمه ش��ده ب��رای دو یا چند 
کارفرم��ا کار کند، هری��ک از کارفرمایان مکلف اند به نس��بت 
مزد ی��ا حقوقی که می پردازند حق بیمه س��هم بیمه ش��ده را 
از مزد یا حقوق او کس��ر و به انضمام س��هم خود به س��ازمان 
تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. با توجه به مشکالت و ابهامات 
به وجود آمده ب��رای برخی از این افراد و به منظور جلوگیری 
از تضیی��ع حقوق بیمه ش��دگانی ک��ه در پرداخ��ت حق بیمه 
مش��ارکت بیشتری داش��ته اند با استناد به مواد 72، 75 و 77 
قان��ون تأمین اجتماعی و تبصره های ذیل آنها نحوه محاس��به 

مستمری بیمه ش��دگانی که در زمان احراز شرایط و در طول 
مدت محاس��به متوس��ط مزد یا حقوق در دو ی��ا بیش از دو 

کارگاه به طور همزمان بیمه پرداز می باشند، اصالح گردید.
در این دستور شعب س��ازمان مکلف گردیده اند که مستمری 
ایام اش��تغال در کارگاه دوم یا بیش��تر را نیز به نسبت سابقه 
اش��تغال و پرداخت حق بیمه در همان کارگاه به طور جداگانه 

محاسبه و پرداخت نماید.
ب��ه عبارت دیگ��ر فرمول تعیین مس��تمری اف��رادی که حائز 
ش��رایط برقراری بازنشستگی باشند، برای هر کارگاه در طول 
دوره های 2 یا 5 س��ال پایانی به تفکیک محاس��به و در انتها 
مجم��وع آنها )با رعایت س��قف پرداخت حق بیم��ه( به عنوان 
مس��تمری استحقاقی بیمه ش��ده پرداخت خواهد شد. الزم به 
یادآوری است تعیین میزان مستمری بازنشستگی تا 35 سال 

سابقه امکانپذیر می باشد.

خبرگ��زاری فارس: تون��ل نیایش که عملی��ات اجرایی آن از 
ابتدای س��ال جاری آغاز  ش��ده، دردهه فجر س��ال 1391 به 
مرحل��ه بهره برداری می رس��د. ای��ن تونل یک��ی  از 20 تونل 
 طوی��ل جاده ای دنیا بر طبق آمارهای انجمن بین المللی تونل

 )ITA( به  حساب می آید.
این پروژه شامل تونل های شمالی و جنوبی، تونل کردستان و 
تونل 04 اس��ت که متراژ مجموع تونل های یاد شده به  همراه 
تونل های دسترسی و ارتباطی 8560 متر و با احتساب رمپ ها، 
طول کلی پروژه احداث تونل نیایش به 10252 متر می رسد. 
با  این  حساب می  توان تونل نیایش را درجمع 20 تونل طویل 
جاده ای دنیا به ش��مار آورد. البته بسیاری از تونل های جاده ای 
که در لیس��ت تونل های طویل باالتراز تونل نیایش قراردارند، 
تونل های بین ش��هری ب��وده و اگر بخواهیم صرف��اً تونل های 
ساخته شده در شهرها را در محاسبات اینچنینی منظورکنیم، 
قطع��اً رتبه تونل نیایش که البته ویژگی های منحصربه  فردی 

نیز دارد، در رده بندی جهانی ارتقاء پیدا خواهد کرد.
دوراهی ه��ا  مح��دوده  در  تون��ل  مقط��ع  س��طح  اینک��ه 
 )Bifurcation(ب��ه 447 مترمرب��ع می رس��د، تجرب��ه ای 
کم  نظیر درمقوله تونل س��ازی ش��هری محسوب  می شود که 
متخصصان و کارشناس��ان داخل��ی و خارجی نیز بر آن اذعان 
دارند. تونل نیایش در ش��هری احداث  می شود که خاک بستر 
آن آبرفتی بوده و بدین لح��اظ عملیات حفاری پیچیدگی های 
  Laerdalخ��اص خودرا به  همراه دارد. درح��ال  حاضر تونل
ب��ه  طول بی��ش از 24 کیلومتر درکش��ور ن��روژ طوالنی ترین 
تونل جاده ای دنیا به حس��اب  می آید که کار ساخت آن اواخر 
س��ال 2000 میالدی ب��ه پایان رسیده اس��ت. البته نروژی ها 
درزمین��ه احداث تونل های جاده ای دارای س��ابقه ای طوالنی 

بوده و پیش از این نیز با س��اخت تونل ه��ایGudvanga و 
 Folgefonn ک��ه ه��ردو بالغ  بر 11 کیلومت��ر طول دارند ، 
خ��ود را دراین عرصه مطرح  کرده اند. آنها س��ال 2012 تونل 
 Jondal و سال 2014 تونل Toven را که هر دو درحدود 
10 کیلومتر طول دارن�د را م�ورد به�ره  ب�رداری قرار خواهند 

 داد.
با توج��ه ب��ه  مواردی که ذکرش��د، جای��گاه ارزن��ده تونل 10 
کیلومت��ری نیای��ش بیش از  پیش مشخص می ش��ود. حتی در 
کش��ور اتری��ش که مب��دع روش حفاری خاص خ��ود به نام(  
 )  NATMدر دانش تونل  س��ازی محسوب  می شود، تنها 2 
تون��ل جاده ای بزرگتراز تونل نیایش ) به لحاظ طول ( احداث 
شده است ؛ یکی تونل Arlberg به طول تقریبی 14 کیلومتر 
که اواخر س��ال 1978 می��الدی افتتاح  ش��د و دیگری تونل 
 Plabutschب��ه طول بالغ  بر 10 کیلومتر که س��ال 2004 

به بهره برداری رسید.
نکت��ه جالب اینجاس��ت که در قاره آس��یا بعد از کش��ورهای 
چین و ژاپن، ایران س��ومین کشوری است که اقدام به احداث 
تونل های طویل جاده ای کرده و دراین زمینه جزو کشورهای 
پیش��رو درقاره خود به  حس��اب می آی��د. البته نبای��د ازنظر 
دورداش��ت که تایوانی ها نیز اخیراً درمقوله تونل های جاده ای 
دس��ت  به  کار ش��ده اند؛ تونل Hsuehshan به طول تقریبی 
13 کیلومتر که در س��ال 2006 زیرب��ار ترافیک رفت، نمونه 

بارز از این ادعاست.
درکش��ور ما تونل موس��وم به تونل البرز که طرح آن در آزاد 
راه جدی��د تهران – ش��مال دیده  ش��ده و کار س��اخت آن از 
س��ال 1383 آغاز شده  است، با 6300 متر طول دومین تونل 

جاده ای طویل به حساب می آید.

اصالح نحوه محاسبه مستمری بيمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بيشتر

بهره برداری از تونل نيایش در دهه فجر سال ۹۱
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خبرگزاري ایلنا: شش ماه بعد از افتتاح اولین پروژه پایلوت 
صنعتی س��ازی مسکن در سطح کش��ور در فاز 3 شهر جدید 
پرند، انبوه س��ازان و کار شناسان در انتظار انتشار گزارش فنی 

این پروژه هستند. 
دبیر انجمن LSF ایران به عنوان یکی از صنعتی سازان فعال 
در پروژه پایلوت صنعتی س��ازی با اش��اره به اینکه این پروژه 
نقش موثری در ترویج صنعتی س��ازی مس��کن داشته است 
پیش��نهاد داد: ب��ا توجه به اتمام این پ��روژه و واگذاری آن به 
متقاضیان، اکنون بهترین زمان ممکن برای ارزیابی و قضاوت 
درباره سیس��تم های بکارگرفته شده در این پروژه است. سید 
محمد هادی خلخالی شریفی افزود: با توجه به اینکه در انتهای 
پروژه پایلوت صنعتی س��ازی، طیف گس��ترده ای از اطالعات 
مختلف ش��امل نوع متریال بکار رفته، میزان نفر ساعت، نحوه 
کنت��رل کیفی و.. در انواع سیس��تم های صنعتی به کارگرفته 
ش��ده استخراج ش��ده اس��ت، بنابراین با تحلیل فنی و کیفی 
آن ها می توان به یک خروجی قابل اس��تناد و مرجع در زمینه 
انتخاب بهترین سیستم و فن آوری نوین ساختمانی منطبق با 
شرایط بومی کشوردست یافت. وی با اشاره به بکارگیری انواع 
فن آور یهای س��اختمانی در پ��روژه پایلوت فاز 3 پرند گفت: 
عالوه براس��تفاده از سیس��تم های مختلفی نظیر قالب تونلی، 
LSF ،ICF، پیچ و مهره ای و... در پروژه پایلوت مپس��ا، حتی 
در شیوه اجرایی یک سیستم مشابه روشهای اجرای متفاوتی 
به کارگرفته شده است که همین امر نیاز به یک بررسی فنی 
و ارزیابی کار شناس��ی برای انتخاب بهترین سیس��تم ساخت 

وساز صنعتی را ضروری می سازد. 
شریفی در عین حال تاکید کرد: به عنوان مثال شرکت متبوع 
ما در اجرای س��ازه LSFدر پروژه پایلوت مپسا، مقررات ملی 
ساختمان، آیین نامه LSF و نیز اصول معماری مربوط به این 

سازه را کامال را رعایت کرده است. 
وی تاکید کرد: براین اساس پیشنهاد می شود به منظور ایجاد 
رقابت و انگیزه س��ازی دربین شرکتهای صنعتی ساز در پروژه 
پایل��وت، از طریق قض��اوت کار شناس��ان و متخصصان و نظر 
س��نجی از س��اکنان مس��تقر در این واحد ها بهترین سیستم 

صنعتی در پروژه پایلوت مپسا انتخاب شود. 
به گفته وی، استفاده از سیستم صنعتي ساز همچنین می تواند 
زمین��ه رونق صدور خدمات مهندس��ی را به خارج از کش��ور 
فراهم کند. وی اظهار کرد: به عنوان نمونه کشورهای همسایه 
مثل عراق، افغانستان و آسیای میانه... نیاز به ساخت وساز در 
حجم باالیی دارند این در ش��رایطی است که اگر بخواهیم که 
در این کشور ها با ش��یوه های مرسوم یعنی سنتی سازی این 
مس��یررا دنبال کنیم نیاز به حمل حجم عظیمی آجر و مصالح 
س��نتی اس��ت که عمال این فرآیند را غیر ممکن می سازد اما 
دربرابر اگر قرار باش��دکه با اس��تفاده از سیس��تم هایی مث��ل 
LSFدر این کش��ور ها امر صدور خدمات مهندس��ی عملیاتی 
ش��ود به راحتی ام��کان پذیر خواهد بود. چرا که س��ازه فوق 
س��ازه ای خش��ک و ک��م وزن اس��ت که با توجه به س��ریع 
االحداث ب��ودن و س��ایر مولفه ه��ای مطلوب دیگر از کارآیی 

مناسبی در این زمینه برخوردار است. 

دولت نتایج پروژه صنعتی سازی ساختمان را منتشر کند 

پایگاه اطالع رسانی دولت: هیئت وزیران به منظور تسریع 
در بازپرداخ��ت مطالب��ات دس��تگاههای اجرایی و اش��خاص 
حقیقی و حقوقی، اختیارات خود در استان ها را به وزیر کشور، 
استانداریها و دس��تگاههای ذیربط تفویض کرد.هیئت وزیران 
به اس��تناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تصویب 
کرد؛ اختیارات هیئت وزیران در امور اجرایی موضوع بند )36( 
قانون بودجه س��ال 1390 کل کشور به منظور تسویه یا تهاتر 
بده��ی دولت از محل ام��وال دولتی واقع در اس��تانها به وزیر 
کش��ور، اس��تانداری ذی ربط و وزیر یا باالترین مقام دستگاه 
بهره بردار اموال دولتی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور 

تفویض می شود. بر این اساس، تصمیمات نمایندگان یاد شده 
در خصوص بند)1( در چارچوب اصل یکصد و بیس��ت و هفتم 
قانون اساس��ی در حکم تصمیم رئیس جمهور بوده و با رعایت 
ماده)19( آیین نامه داخلی هیئت وزیران قابل ابالغ است. این 
مصوبه از س��وی محمدرض��ا رحیمی معاون اول رئیس جمهور 
برای اجرا ابالغ ش��ده است .براس��اس بند )36( قانون بودجه 
س��ال 1390 کل کش��ور، به دولت اجازه داده می شود بدهی 
قطع��ی خود ب��ه دس��تگاه های اجرایی و اش��خاص حقیقی و 
حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش 

اموال، حسب مورد تسویه یا تهاتر کند.

مصوبه دولت برای تسریع در بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی
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خبرگ�زاري مه�ر: عضو هیئ��ت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
و صنای��ع و معادن ایران از ارس��ال نامه بخ��ش  خصوصی به 
5 عضو کابینه برای گش��ایش مجدد ال س��ی های ریالی خبر 
داد و گفت: توقف گش��ایش ال س��ی ریالی خودتحریمی است. 
ابوالحس��ن خلیلی از ارس��ال نامه ای از سوی فعاالن اقتصادی 
کشور به 5 عضو کابینه برای از سرگیری گشایش ال سی های 
ریال��ی خبر داد و گفت: ای��ن نامه ب��ه وزرای صنعت، معدن 
و  تجارت، ام��ور اقتصادی و دارایی، جهاد کش��اورزی، رئیس 
کل بان��ک مرک��زی، معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رئیس جمه��وری و نیز رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران که عضو 
ش��ورای پول و اعتبار اس��ت، ارسال شده اس��ت. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: فعاالن 
بخش خصوصی معتقدند که اقدام بانک مرکزی برای مس��دود 
کردن گشایش ال س��ی ریالی سبب نوعی خودتحریمی است 
و سبب ش��ده تا صنعتگران داخلی با کمبود تسهیالت روبرو 
ش��وند. وی تصریح کرد: در این نامه از اعضای ش��ورای پول و 
اعتبار درخواس��ت شده اس��ت که با توجه به ضرورت تسهیل 
در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که 
اس��تفاده از تسهیالت گش��ایش اعتبار به روش ال سی ریالی 

مجدد در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
متن کامل نامه ارس��الی از س��وی کان��ون انجمن های صنایع 

غذایی به اعضای کابینه به شرح زیر است:
»همانگونه که مس��تحضرید، چندی پیش و پس از مشکالت 
بوجود آمده در نظام بانکی، بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای 
به تمامی بانک ها، هرگونه گش��ایش اعتبار )L.C( ریالی برای 
تولیدکنندگان کش��ور را ممنوع اعالم نم��ود. این اقدام بانک 
مرک��زی که به نوعی تحریم داخلی نیز محس��وب می ش��ود، 
موجب ش��ده تا نه تنه��ا صنعتگران داخلی بی��ش از پیش با 
کمبود تس��هیالت روبرو ش��وند، بلکه از بین برن��ده انگیزه و 
امکان تولید در کش��ور بوده و بس��تر را برای کاهش کیفیت 
محص��والت آماده نموده که در صورت وقوع این مهم، مصرف 

کنندگان که مردم کش��ور عزیز و اسالمی مان هستند، متضرر 
خواهند شد.

در چند ماه گذش��ته، بانک مرکزی با جلوگیری از گش��ایش 
اعتبار ریالی در پی آن بوده اس��ت ک��ه احتمال بروز خطایی 
دیگر را در سیس��تم خود کاهش دهد، در صورتیکه این اقدام 
ضم��ن ورود فش��اری دیگر بر صنعت، موجب تنگ تر ش��دن 
عرص��ه بر تولیدکنندگان داخلی ش��ده و از طبعات این اقدام 
غافل مانده اس��ت که چنین رفتاری از س��وی بانک مرکزی، 
بی توجهی و کم لطفی به صنعت را نشان می دهد و ادامه این 

روند تعطیلی شرکت ها را به ارمغان خواهد آورد.
ای��ن روزها که صنعت کش��ور مش��کالت مهمی اع��م از عدم 
پرداخ��ت یارانه های بخش تولید، افزای��ش هزینه های تولید، 
یکس��ان نبودن نرخ ارز و محدودیت های بین المللی را تجربه 
می نماید و این عوامل باعث ایجاد فضای کسب و کار نامناسب 
در کش��ور شده اس��ت، عدم گش��ایش اعتبار ریالی که روزنه 
ای برای تامین مواد اولیه به حس��اب می آید ش��رکت ها را به 
خرید نقدی مواد اولیه سوق داده، حال آنکه شرایط نقدینگی 
نامناس��ب تولیدکنندگان اجازه چنین اقدامی را نمی دهد که 
بدین ترتیب، صنایع کشور را با چالشی جدی و بسیار پرخطر 

مواجه ساخته و تحت فشار قرار داده است.
ب��ا عنایت ب��ه موضوعات ف��وق و لزوم تس��هیل در نقدینگی 
بنگاه ه��ای تولیدی لطفاًدس��تور فرمائید موضوع اس��تفاده از 
تس��هیالت گش��ایش اعتبار ب��ه روش LC ریال��ی مجدداً در 

دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد.
بدیهی اس��ت که روان س��ازی اس��تفاده از تس��هیالت ریالی 
می بایس��ت به هم��راه افزایش نظارت بر چگونگ��ی انجام آن 
صورت پذیرد تا اتفاقات ناخوشایند سالهای اخیر تکرار نشود. 
فلذا با توجه به ش��رایط فعلی تعل��ل در تصمیم گیری و عدم 
 LC ایجاد چارچوب مناس��ب برای استفاده بخش حضوری از
ریالی می  تواند آس��یب های جدی به اقتصاد کشور فراهم کند 

که شاید امکان جبران آن به سادگی میسر نشود.

درخواست بخش خصوصی برای گشایش ال  سی 
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خبرگ�زاری ف�ارس: عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس از 
اختص��اص 55 درصد بودجه عمرانی س��ال جاری در 8 ماهه 
خب��ر داد و گفت: چ��ون درآمد دولت ص��رف پرداخت یارانه 
نقدی ش��ده اختصاص بودجه عمرانی با مش��کل مواجه شده 
است.عنایت اهلل هاش��می در مورد اختصاص بودجه عمرانی در 
س��ال جاری گفت: گزارش مس��ئوالن دولتی در کمیس��یون 
عمران ارائه ش��ده و اختصاص بودجه ه��ای عمرانی در موارد 
مختل��ف متفاوت ب��وده، اما در مجم��وع 55 درصد از بودجه 
عمرانی در س��ال جاری تخصیص داده ش��ده اس��ت که البته 
برخی از آنها با وجود اختصاص اعتبار، پرداخت نش��ده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:  مهم ترین بخش هایی که 
بودج��ه عمرانی را با وجود اختصاص اعتبار دریافت نکرده اند، 
بنیاد مسکن برای بهسازی روستاها و شرکت آبفای روستایی 

بوده اس��ت که بودجه این دو نهاد اختص��اص یافته، اما پولی 
پرداخت نشده است.

هاش��می در پاس��خ به این پرس��ش که چرا بودجه عمرانی با 
وجود تخصیص پرداخت نش��ده است، گفت: سال گذشته نیز 
قس��مت مهمی از بودجه های عمرانی در 27 اس��فندماه ابالغ 
ش��د و امس��ال نیز برای قضاوت در مورد بودجه عمرانی زود 
اس��ت، اما چون درآمد دولت صرف پرداخت یارانه نقدی شده 
اختص��اص بودجه عمرانی به این دو بخش با مش��کل مواجه 
ش��ده است.عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: در سه ماه 
اول س��ال حصولی درآمد مالیات��ی و متفرقه با کمبود مواجه 
بود، اما در ماههای بعد نیز اکثر س��ود درآمدهای دولت صرف 
پرداخ��ت یاران��ه نقدی ش��ده و اختصاص بودج��ه عمرانی با 

کمبود مواجه شده است.

پایگاه اطالع رساني دولت: اجراي بیمه کارگران ساختماني 
که به دلیل برخي مش��کالت اعتباري به تعویق افتاده بود، قرار 

است با ارائه تسهیالت ویژه اي براي این قشر آسان تر شود.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ي در ای��ن ب��اره گفت: با 
هماهنگي هاي ص��ورت گرفته بین وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعي و راه و شهرسازي، قرار بر این شد تا مقداري شرایط 

پوشش بیمه کارگران ساختماني را سهل تر کنیم.
عبدالرضا شیخ االس��المي درب��اره بیمه کارگران س��اختماني 

تصریح کرد: بتازگي با وزارت راه و شهرس��ازي نشس��ت هایي 
برگزار و هماهنگي هایي انجام ش��د تا مقداري شرایط پوشش 

بیمه کارگران ساختماني را سهل تر کنیم.
وي تصریح کرد: ب��ا هماهنگي هاي صورت گرفته، قرار بر این 
شد تا هزینه هاي متعلقه براي این که ساختمان هاي در دست 
احداث به ویژه در پروژه هاي مس��کن مهر تقلیل پیدا کند که 
منجر به افزایش قیمت س��اختمان نش��ود یا حداقل بخشي از 

هزینه ها کاهش یابد، اقداماتي صورت گیرد.

عضو كميسيون عمران مجلس خبر داد

45 درصد بودجه عمرانی پرداخت نشد

تسهيالت ویژه بيمه کارگران ساختماني
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خبرگزاري مهر: س��ومین روز از دی ماه، مش��اوران امالک 
بطور رس��می فروش مسکن مهر را در ش��هر جدید پرند آغاز 
کرده اند. براین اس��اس، کلیه واجدین ش��رایط مس��کن مهر 
می توانند با مراجعه به مش��اوران امالک و ارایه مدارک به آنها 

مسکن مناسب خود را ثبت نام کنند.
براس��اس این قرارداد که می��ان اتحادیه مش��اوران امالک و 
شرکت عمران شهرهای جدید پرند بسته شد تمامی مشخصات 
واحده��ای موجود در ش��هر جدید پرند در اختیار مش��اوران 
ام��الک قرار می گیرد و متقاضی��ان می توانند واحد مورد نظر 

خود را انتخاب کنند.
مش��اوران امالک می توانند مبلغ 40 هزار تومان را بابت حق 
مش��اوره دریافت می کنند و هیچگونه مبلغی غیر ازاین نباید 
به مش��اوران امالک پرداخت ش��ود، همچنین متقاضیان هم 
س��هم آورده خود را به شرکت عمران ش��هرهای جدید پرند 
می پردازند.رئیس اتحادیه کش��وری مش��اوران امالک درباره 
ش��رایط متقاضیان مس��کن مهر، گفت: متقاضیان با دردست 

داش��تن شناسنامه خود و افراد تحت تکفل، اجاره نامه معتبر 
و فی��ش آب و برق باید به مش��اوران ام��الک مراجعه کنند، 
همچنی��ن اگر فردی با پدر و مادر خ��ود زندگی می کند باید 
استش��هاد محلی از امام جمعه و ش��ورای محل��ه را به همراه 
داش��ته باشد.مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه افراد متاهل 
باید 5 سال س��ابقه سکونت در استان تهران را داشته باشند، 
بیان کرد: ش��رایط متقاضیان سرپرست خانوار و یا زنان مجرد 
هم مانند قبل است و آنها باید مدارک الزم را در این خصوص 
به همراه داش��ته باشند .وی افزود: متقاضیان پس از ثبت نام، 
وجه مورد نظر را به حس��اب ش��رکت عمران شهر جدید پرند 
واریز می کنند و کلیه مدارک هم از سوی این شرکت بررسی 
خواهد شد.وی مش��اوران امالک را واسطه ای میان متقاضی 
و ش��هر جدید پرند اعالم کرد و گفت: با این روش، متقاضیان 
برای یافتن واحد مناسب نیازی به مراجعه به شهر جدید پرند 
ندارند و می توانند به راحتی از شهر محل سکونت خود، واحد 

مورد نظر را خریداری کنند.

 خبرگزاري مهر:  وزیر راه و شهرس��ازی از افتتاح 193 هزار 
مس��کن مهر در تهران تا تابستان سال آینده خبر داد و گفت : 
هر مدیری که در سال 91 کار واحدهای مسکونی مهر را تمام 

نکرده باشد باید استعفا دهد و برود.
عل��ی نیکزاد در مراس��م تودیع و معارفه مدیرعامل ش��رکت 
عمران ش��هرهای جدید، با بیان اینک��ه در حال حاضر 372 
هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید در حال احداث است، 
گف��ت: ه��ر مدیرعاملی که در س��ال 91 کار ای��ن واحدهای 

مسکونی را تمام نکرده باشد باید استعفا دهد و برود.
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن 372 هزار واحد ب��ا آب و برق و گاز 
تکمیل و تحویل داده می ش��ود، گفت: مدیران عامل شهرهای 
جدید باید بدانند که الزمه زندگی در ش��هرهای جدید را باید 

تهیه و تکمیل کنند.

وزیر راه و شهرس��ازی به اهمیت ش��هرهای جدید اشاره کرد 
و گفت: اگر س��اخت مس��کن مهر در شهرهای باالی 25 هزار 
نفر و کمتر از  25 هزار نفر تمام ش��ود، اما ش��هرهای جدید 
به اتمام نرس��د از نمره 100 باید نم��ره 60 را در نظر گرفت 
پس می بینید که ساخت مس��کن در شهرهای جدید در این 

وضعیت بسیار مهم و ضروری است.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه اهمیت ش��هرهای جدید 
برای کالنش��هرهایی چون مشهد، اهواز، تبریز، شیراز و تهران 
بس��یار زیاد است زیرا این شهرهای جدید می توانند چاره کار 
این کالنش��هرها باشند، گفت: چنانچه در س��ال آینده اتفاق 
دیگ��ری در بازار مس��کن رخ دهد که اجاره به��ا و قیمت ها را 
بیش از حد تحت تاثیر خود قرار دهد از ابزارهای قانونی خود 
برای کنترل قیمت و اجاره بهای مسکن استفاده خواهیم کرد.

 خبرگ�زاری فارس : نماینده مردم اصفهان در ش��ورای عالی 
استان ها گفت: اگر شهرداری ها و مهندسان ناظر نظارتی جدی 
در مراحل مختلف س��اخت و س��از داشته باش��ند اقدامات غیر 
اصولی در این راس��تا صورت نمی گیرد. عباس حاج رس��ولی ها 
درباره تخریب ها و گودبرداری های غیر اصولی س��اختمان ها که 
منجر به بروز حوادث می ش��ود، اظهار داش��ت: معیارهای نظام 

مهندسی در اصفهان رعایت می شود و به همین دلیل درباره این 
موضوع با بحران مواجه نیستیم.وی ادامه داد: در اصفهان ساخت 
و ساز غیراصولی وجود ندارد و شهرداران مناطق از بروز این نوع 
ساخت و سازها ممانعت می کنند و نسبت به این موضوع کنترل 
جدی دارند.وی افزود: شهرداری ها و نظام مهندسی باید نسبت 

به رعایت ضوابط و آیین  نامه ها نظارتی جدی داشته باشند.

 مشاوران امالک فروش مسکن مهر را  آغاز کردند

هشدار به مدیران مسکن مهر

عضو شورای عالی استان ها:

شهرداری ها و مهندسان ناظر باید نظارت جدی بر ساخت و ساز داشته باشند
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نامه ي زیباي گابریل گارسيا ماركز
گابریل گارس�ياماركز به سرطان لنفاوی مبتالست و می داند عمر زیادی برایش باقی نيست. بخوانيد چگونه در این 

نامه كوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می كند:
»اگ�ر پروردگار لحظه ای از یاد می برد كه من آدمكی مردنی بيش نيس�تم و فرصتی ول�و كوتاه برای زنده ماندن به 
من می داد از این فرجه به بهترین وجه ممكن استفاده می كردم. به احتمال زیاد هر فكرم را به زبان نمی راندنم، اما 
یقين�اً هرچ�ه را می گفتم فكر می كردم. هر چيزی را نه به دليل قيم�ت كه به دليل نمادی كه بود بها می دادم. كمتر 
می خوابيدم و بيشتر رویا می بافتم؛ زیرا در ازای هر دقيقه كه چشم می بندیم، شصت ثانيه نور از دست می دهيم. راه 
را از   همان جایی ادامه می دادم كه س�ایرین متوقف ش�ده بودند و زمانی از بستر برمی خواستم كه سایرین هنوز در 
خوابند. اگر پروردگار فرصت كوتاه دیگری به من می بخشيد،   ساده تر لباس می پوشيدم، در آفتاب غوطه می خوردم 
و نه تنها جس�م كه روحم را نيز در آفتاب عریان می كردم. به همه ثابت می كردم كه به دليل پير ش�دن نيس�ت كه 
دیگر عاش�ق نمی ش�وند بلكه زمانی پير می شوند كه دیگر عاشق نمی شوند. به بچه ها بال می دادم، اما آن ها را تنها 
می گذاشتم تا خود پرواز را فراگيرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نيست كه مرگ فرا می رسد، باغفلت 

از زمان حال است. چه چيز ها كه از شما ها ]خوانندگانم[ یادنگرفته ام...
یاد گرفته ام همه می خواهند بر فراز قلٔه كوه زندگی كنند و فراموش كرده اند مهم صعود از كوه اس�ت. یاد گرفته ام 
وقتی نوزادی انگش�ت ش�صت پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسير عش�ق خود می كند. یاد گرفته ام انسان 
فقط زمانی حق دارد از باال به پایين بنگرد كه بخواهد یاری كند تا افتاده ای را از جا بلند كند. چه چيز ها كه از شما 
یاد نگرفته ام.... احساس�اتتان را همواره بيان كنيد و افكارتان را اجرا؛ اگر می دانس�تم امروز آخرین روزی است كه 
تو را می بينم، چنان محكم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است 
كه تو را می بينم، به تو می گفتم »دوس�تت دارم« و نمی پنداش�تم تو خود این را می دانی. هميشه فردایی نيست تا 
زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد.كس�انی را كه دوس�ت داری هميش�ه كنار خود داش�ته 
ب�اش و بگو چقدر به آن هاعالقه و نياز داری. مراقبش�ان باش. به خودت ای�ن فرصت را بده تا بگویی:»مرا ببخش«، 
»متاسفم«، »خواهش می كنم«، »ممنونم« و از تمام عبارات زیبا و مهربانی كه بلدی استفاده كن. هيچكس تو را به 
خاطر نخواهد آورد اگر افكارت را چون رازی در سينه محفوظ داری. خودت را مجبور به بيان آن ها كن. به دوستان 
و همه  آنهایی كه دوستش�ان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روزی 

با اهميت نخواهد گشت.
همراه با عشق
»گابریل گارسيا ماركز«
منبع: مجله »بخارا«؛ شماره 82؛ ص78 و 79 .

پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از   پاگرد

پله ها است و این پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    



47
47  

پ��در محمدتقی بهار نیز مانند خود او لقب ملک الش��عرایی داش��ته 
اس��ت. وقتی بهار جوان بعد از مرگ پدر مطرح ش��د و مدعی عنوان 
ملک الش��عرایی، برخی در قوت طبع ش��عر او تردید کردند و او را به 

امتحانی بسیار دشوار مکلف نمودند.
امتحان از این قرار بود که بهار می بایس��ت در مجلس��ی حضور پیدا 
کند و با واژه هایی که به او گفته می ش��د، از خود رباعی بس��راید که 

دربرگیرنده همۀ آن واژه ها باشد.
اولین سری واژه ها از این قرار بود:
خروس، انگور، درفش، سنگ

و بهار اینچنین سرود :
برخاست خروس صبح برخیز ای دوست

خون دل انگور فکن در رگ و پوست
عشق من و تو قصۀ مشت است و درفش

جور تو و دل، صحبت سنگ است و سبوست
سپس واژه های:

تسبيح، چراغ، نمك، چنار
بهار سرود:

با خرقه و تسبيح مرا دید چو یار
گفتا ز چراغ زهد ناید انوار

کس شهد ندیده است در کام نمك
کس میوه نچیده است از شاخ چنار

و در آخر:

گل رازقی، سيگار، الله، كشك
و بهار چنین سرود :

ای برده گل رازقی از روی تو رشک
در دیدۀ مه ز دود سيگار تو اشک
گفتم که چو الله داغدار است دلم

گفتی که دهم کام دلت یعنی كشك
به��ار خود می گوید: در آن مجلس جوانی بود طناز و خودس��از که از 
رعنایی به رعونت س��اخته و از شوخی به ش��وخگنی پرداخته با این 
امتحانات دش��وار و رباعیات بدیهه باز هل من مزید گفته و چهارچیز 
دیگر به کاغذ نوش��ت و گفت تواند بود که در آن اس��امی تبانی شده 
باش��د و برای اذعان کردن و ایمان آوردن من، بایستی بهار این چهار 

چیز را بسراید:
آینه، اره، كفش، غوره

من برای تنبیه آن ش��وخ چشم دس��ت اطاعت بر دیده نهاده، وی را 
هجایی کردم که منظور آن ش��وخ هم در آن هجو به حصول پیوست 

و آن این است:
چون آینه نورخیز گشتی احسنت!

چون اره به خلق تیز گشتی احسنت!
در كفش ادیبان جهان کردی پای
غوره نشده مویز گشتی احسنت!

دستهبدستمدعیشاهنهبشاهنمیروی
آهکهبارقیبمنجانبخاهنمیروی
بیخبرازکنارمناینفسسپیدهدم
گرمرتازشرارهیآهشباهنمیروی

منهبزباناکشخودمیدهمتسالموتو
ربس���رآت���شدل���مهمچ���وزب���اهنم���یروی
ردنگهنیازمنموجامیداهتویی

وهکهچهمستوبیخبرسویکراهنمیروی
گردشجامچشمتوهیچهبکاممانشد
اتهبمرادمدعیهمچوزماهنمیروی

حالکهداستانمنبهرتوشدفساهنای
بازبگوهبخوابخوشباچهفساهنمیروی؟

»شفیعیکدکنی«
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در شرایطی که مقامات مس��وول در بانک مرکزی از وعده راه اندازی 
مجدد گش��ایش اعتبار ریالی خبر می دهند که این بار بحث کمیته 
ایران��ی اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( برای تدوین دس��تورالعمل 

جدید گشایش اعتبار ریالی )ال.سی ریالی( به میان آمده است.
الزم ب��ه ذکر اس��ت که به دنبال نامه فع��االن بخش خصوصي به 5 
عضو کابینه مبنی بر گره گشایی از توقف »ال.سی« ریالی، یک عضو 
شورای پول و اعتبار از دستورالعمل جدید این شورا به بانک مرکزی 
برای راه اندازی مجدد »ال.سی« ریالی خبر می دهد.محمد نهاوندیان 
که خود رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو ش��ورای 
پول و اعتبار است، اعالم کرد که بانک مرکزی به زودی دستورالعمل 
جدید استفاده از »ال. س��ی« ریالی را برای تصویب به شورای پول و 

اعتبار ارائه می کند.
توق��ف گش��ایش اعتبار ریال��ی در ماه های اخیر، بخ��ش تولید را با 
چالش های جدی روبه رو کرده اس��ت. در این ش��رایط نهاوندیان در 
خصوص بررس��ی راه اندازی مجدد »ال. س��ی« ریالی از سوی شورای 
پول و اعتبار به »مهر«، می گوید: شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی 
درخواس��ت کرده است که دستورالعمل جدید »ال سی« ریالی را در 

اسرع وقت آماده کند.
عضو ش��ورای پول و اعتبار افزود: در این میان، به س��بب اینکه اتاق 
بازرگانی بین المللی)ICC( مقررات متحدالش��کل »ال. س��ی« را به 
عنوان یک مرجع بین المللی تصویب و منتشر می کند، کمیته ایرانی 
»آی.سی.س��ی« )ICC( مس��تقر در اتاق بازرگانی نیز در این رابطه 
بررس��ی هایی را انجام و مشورت کارشناسی خود را در این رابطه در 

اختیار بانک مرکزی قرار داده است.

تدوین دستورالعمل، این بار با نظارت
در این می��ان، دبیر کل کمیته ایرانی ات��اق بازرگانی بین المللی در 
خصوص تدوین دستورالعمل جدید برای گشایش اعتبار ریالی گفت: 
اتاق بازرگانی بین المللی در اصل یکی از شعب سازمان ICC مي باشد 

که مقر آن در فرانسه است. این اتاق مسئولیت تدوین »ال.سی« در 
دنیا را به عهده دارد. این س��ازمان با همکاری سایر کشورها اقدام به 
تدوین روش گش��ایش اعتبار در سراسر دنیا می کند که ایران نیز به 
عنوان یکی از اعضا، پیشنهادهاي خود را در این خصوص ارائه می کند.
محمد مهدی بهکیش در خصوص تدوین دستورالعمل جدید برای 
گش��ایش اعتبار ریالی )ال.س��ی ریالی( در کشور می گوید: اصوال در 
دنیا گشایش اعتبار ریالی داخلی کاربردی ندارد، بلکه سایر کشورها 
تنها از اعتبار خارجی استفاده می کنند، اما در کشور ما به دلیل بروز 
برخی مشکالت، بانک مرکزی تصمیم به تدوین اعتبارات اسنادی در 
داخل کشور گرفت، اما در زمان تدوین اساسنامه بانک مرکزی از اتاق 

بازرگانی بین المللی نظرخواهی نکرد.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در ادامه با اش��اره به 
اینکه بروز مش��کالت موجب شد تا بانک مرکزی این بار از این اتاق 
برای تدوین دس��تورالعمل نظرخواهی کند، اظهار کرد: ما بر اساس 
دس��تورالعمل بین المللی اقدام به ارائه نظرات خود به بانک مرکزی 
کردیم.بهکیش در پاسخ به این سوال که کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 
بین المللی چه مواردی را در دستورالعمل جدید مدنظر قرار داده است، 
می گوید: دستورالعمل جدید کارشناسی شده است، به همین دلیل 
نمی توان مفاد آن را به صورت مختصر بیان کرد، اما آنچه مسلم است 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی شرایطی را که مانع گرفتاری و 

فساد شود در دستورالعمل جدید مد نظر قرار داده است.
به گفته وی، متصل کردن بخش خصوصی به یکی از واحدهای دولتی 
برای گشایش اعتبار روش مناسبی نبود؛ چراکه واحدهای دولتی به 
بودجه کشور وابسته هستند، اما در گشایش اعتبار باید شرکت خود 

تضمین کننده اعتبار خود باشد.
دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی به این س��وال که آیا 
دستورالعمل جدید گره گشایش اعتبار ریالی بخش تولید را باز خواهد 
کرد، چنین پاسخ داد: در صورتی که نظرات اتاق بازرگانی بین المللی 
در دستورالعمل جدید لحاظ شود بخش عمده اي از مشکالت گشایش 

اعتبار ریالی برطرف خواهد شد. 

تدوین دستورالعمل جدید برای  گشایش اعتبار»ال.سی« ریالی

ضرورت امروز و نياز فرداي بخش خصوصي صنعت احداث

اشاره:
یكي از مؤثرترین راههاي دستيابي به هدفهاي توسعه اي و برون رفت از مسائل و مشكالت مبتالبه حرفه مندان پيمانكار 
پروژه هاي عمراني، تعامالت و كنش�هاي متقابل با ذینفعان و مجامع حرفه مندان صنفهاي داراي هم پوش�ي و هم كوشي و 
ارتباط خالق است تا كنشگران در محيطي صميمانه و گفتماني صادقانه با بياني فاخر و به دور از هرگونه مفاهيم كنایه آميز 
و داراي بار معنایي مصادره به مطلوب تنگناها و مشكالت را با یكدیگر مطرح و به عنوان سرنشينان كشتي جامعه ایران 
براي رسيدن به ساحل هدفهاي اثربخش و با رصدكردن منافع ملي هر یك از آنها نتایج بحث و گفتگو را در حوزه سازماني 
خود عملياتي و اجرایي نمایند تا با چنين روندي امكان حل مسائل و مشكالت فراهم گردد. یكي از مواردي كه در زمينه 
آن نشس�ت هاي متعدد و متنوعي انجام گرفت بحث LC ریالي اس�ت كه پس از ماه ه�ا مذاكره و گفتگو از طریق مراجع 
رسمي به صورت الیحه به مجلس شوراي اسالمي تقدیم شد ولي در تصویب آن به جاي واژه »كارفرما موظف است« واژه 
»كارفرما مي تواند« آورده ش�ده و این امر س�بب شد كه LC ریالي هرگز در عمل و اجرا رنگ واقعيت به خود نگيرد. الزم 
است در این نوع تعامالت بسيار پراهميت از امكان بروز و ظهور این قبيل تغييرات جلوگيري شود زیرا تمامي تالش هاي 
ماه ها و سال ها را از حيز انتفاع ساقط مي كند. براي ادامه بحث در این زمينه نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران 

را به گزارشي در این مورد، به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد مورخ یازدهم دیماه جلب مي كنيم.
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تغيير دستورالعمل بدون نظرخواهی
در این میان، دبیر انجمن قطعه س��ازان نیز در پاسخ به این سوال که 
آیا در جریان تغییر دستورالعمل جدید گشایش اعتبار ریالی )ال.سی 
ریالی( قرار دارید، می گوید: از بخش تولید در این خصوص نظرسنجی 
نکرده اند، به همین دلیل در جریان تغییر دس��تورالعمل جدید قرار 

نداریم.
گشایش اعتبار اسنادي در دنیا تعاریف مشخصی دارد و تمام کشورها 
به منظور کم��ک به بخش صنعت و تولید از این روش ها اس��تفاده 

می کنند.
اظهارات مطرح شده از سوی دبیر انجمن قطعه سازان در حالی است 
که مهر ماه س��ال جاری همزمان با مطرح ش��دن اختالس سه هزار 
میلیاردی، بانک ها اعتبار ریالی را به روی بخش تولید بستند. موضوعی 
که موجب ش��د بخش تولید بیش از پیش گرفتار مشکل نقدینگی 
شود. مش��کالتی که توقف »ال .سي« برای بخش تولید ایجاد کرده 
است،  گشایش اعتبار ریالی این امکان را به تولیدکننده می داد تا از 
پول های س��رگردان در بخش تولید استفاده کند و بانک نیز در این 
میان منتفع می شد، اما در شرایط کنونی بخش تولید با مشکل تامین 
نقدینگی مواجه شده است، به طوری که برخی از واحدهای تولیدی 

هم اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند. 
دبیر انجمن قطعه سازان در پاسخ به این سوال که پیش از این گشایش 
اعتب��ار چگونه صورت می گرفت، نیز اظهار کرد: پیش از این بانک ها 
تعهدات الزم را برای فروش��نده کاال یا تولید کننده صادر می کردند، 
ب��ه نحوی که خریدار از پرداخت به موق��ع پول و تولیدکننده نیز از 
زمان دریافت وجه کاالی تولیدی مطمئن بودند که این روش موجب 

می شد تا بخش تولید به فعالیت خود ادامه دهد.
وی اف��زود: ام��ا از حدود چهار ماه پیش و به منظور نظارت بیش��تر، 
بخش خصوصی برای دریافت پول به واحدهای دولتی وابس��ته شد 
که این روش محدودیت های بس��یاری را براي بخش تولید به وجود 

آورده است.

صورت مساله را پاک نکنيد
از س��وی دیگر، علی نقیب، دبیر انجمن صنایع ش��وینده، بهداشتی 
و آرایش��ی در این رابطه می گوید: ما به عنوان تشکل های تولیدی- 
اقتص��ادی از گش��ایش اعتبار ریالی )ال.س��ی ریالی( ب��رای گردش 

نقدینگی در واحدهای تولیدی استفاده می کردیم. 
عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: 
نباید به دلیل فس��اد مالی اخیر کل صنع��ت را محدود کرد؛ چراکه 
فعاالن صنعتی برای سرمایه در گردش به تسهیالت بانکی و »ال.سی« 
ریالی نیاز دارند. وی با بیان اینکه برای حل مشکل نباید صورت مساله 
را پاک کرد، اظهار کرد: هنوز دستورالعمل جدید برای گشایش اعتبار 
ریالی ابالغ نشده است، اما درخواست ما از مسووالن اقتصادی کشور 
این است که راه  حل کارشناسی را در رابطه با این موضوع ارائه کنند.
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در ادامه با اشاره به 
اینکه نباید بعد از اینکه مشکل واحدهای تولید حاد شد به فکر راه  حل 
باشیم، گفت: واحدهای تولیدی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
با افزایش هزینه ها روبه رو ش��دند. عالوه بر این بس��ته های حمایتی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برای بخش تولید نیز به طور کامل 
اجرایی نشد؛ بنابراین الزم است که راهکاری برای رفع مشکالت بخش 

تولید دیده و سنجیده شود. 

رفتار انقباضی بانک ها 
در همین حال، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: یکی از عواقب 
فساد مالی اخیر، ضربه شدید به تولید و صنعت کشور بود. به گفته وي 
انجمن نساجی نیز بعد از توقف گشایش اعتبار ریالی به طرق مختلف 
مخالفت خود را به مس��ووالن ذیربط اعالم کرد و گفت: جلوگیری از 
بازگشایی »ال.س��ی«های ریالی یک نوع تحریم داخلي برای بخش 
خصوصی اس��ت.وی با اشاره به اینکه توقف گش��ایش اعتبار ریالی 
مش��کالت زیادی را در بخش تولید و صنعت به وجود آورده اس��ت، 
افزود: صنعت و تولید کشور با مشکالتی از جمله تحریم و نقل و انتقال 
پول با خارج از کش��ور روبه رو است.دبیر انجمن نساجی افزود: بعد از 
اینکه بانک مرکزی محدودیت های بسیاری برای گشایش اعتبار ریالی 
مقرر کرد، سیستم بانکی نیز در مقابل درخواست های تولیدکنندگان 
ب��ه صورت انقباضی عمل کرد. به طوري که گش��ایش اعتبار ریالی 
مشروط به معامله با دستگاه های دولتی شده است، صنعت نساجی به 
صورت عمده با واحدهای پتروشیمی و پنبه کاران در ارتباط است. اما 
از آنجایی که دولتی یا خصوصی بودن واحدهای پتروشیمی مشخص 
نیست، نمی توانستیم از طریق واحد های پتروشیمی گشایش اعتبار 
کنی��م. فعاالن بخش خصوصي اکن��ون در انتظار تحقق وعده عضو 
ش��اخص شوراي پول و اعتبار هس��تند. آنها حتي خواستار برگزاري 
نشست فوق العاده این ش��ورا به منظور رسیدگي به موضوع ال.سي 

ریالي شده اند. 
 

جزیيات عملكرد بودجه 90
25هزار ميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت 

نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از کل اعتبارات عمرانی 35 هزار 
میلیارد تومانی امس��ال فقط 9 هزار و 870 میلیارد تومان پرداخت 
شده، یعنی 48/4 درصد از 7 ماهه محقق شده یا به عبارتی دیگر 28 
درصد کل بودجه عمرانی س��ال پرداخت شده و 72 درصد از بودجه 

عمرانی پرداخت نشده است.
 موس��ی الرضا ثروتی در مورد اختصاص بودجه عمرانی سال جاری 
اف��زود: 35 درص��د از کل 154 هزار میلیارد تومان در بودجه محقق 
شده و پرداختی های کسری شامل اعتبارات ملی و ردیف های استانی 
بوده است که کل اعتبار تملک دارایی سرمایه ای و عمرانی از 35 هزار 
میلیارد تومان کل س��ال فقط 9 هزار و 870 میلیارد تومان پرداخت 
شده، یعنی 48.4 درصد از 7 ماهه محقق شده یا به عبارتی دیگر 28 
درصد کل بودجه عمرانی س��ال پرداخت شده و 72 درصد از بودجه 

عمرانی پرداخت نشده است.
وی در مورد بند 2 از واگذاری دارایی های سرمایه ای یا همان فروش 
نفت گفت: در 7 ماهه سال جاری 34 هزار و 458 میلیارد دالر تومان 
پیش بینی ش��ده بود که 34 هزار و 424 میلیارد تومان یعنی 99.9 
درصد در فروش نفت خام و میعان��ات گازی و صادرات فرآورده های 

نفت و میعانات درآمد کسب شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد واگذاری دارایی های 
مالی)سهام( و تسهیالت خارجی، حساب ذخیره ارزی، گفت: همچنین 
سهام واگذاری شرکت های دولتی منابع حاصل از آن و برگشتی ها در 
7 دوازدهم 20 هزار و 134 میلیارد تومان پیش بینی ش��ده بود و در 
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کل سال 34 هزار و 516 میلیارد تومان پیش بینی شده که در 7 ماه 
3 هزار و 999 میلیارد تومان یعنی 19/9 درصد محقق ش��ده و 81 

درصد عدم تحقق در این بخش به چشم می خورد.
ثروت��ی گفت: کل دریافتی های دولت در طول س��ال باید 154 هزار 
میلیارد تومان برآورده ش��ود که در 7 ماهه باید 90 هزار و 175 هزار 
میلیارد تومان درآمد کسب کند، اما آنچه محقق شده 60 هزار و 371 

میلیارد تومان یعنی 66/9درصد محقق در 7 ماه از کل درآمدها اتفاق 
افتاده و 33 درصد عدم تحقق درآمدهای دولتی مواجه شده است.

نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و س��ملقان در مجلس یادآور شد: کل 
پرداختی ها باید 90 هزار و 175 میلیارد تومان در 7 ماه انجام می شد 
که 54 هزار و 596 میلیارد تومان یعنی 60/5 درصد محقق شده است 
و حدود 40 درصد عدم تحقق پرداخت ها در 7 ماهه اول اتفاق افتاد.

 امروز به دنبال این هستیم که خودکفایي کامل در صنعت نفت شکل 
بگیرد که البته این امر بستگي به سازندگان و تولید کنندگان داخلي 

دارد.
به منظور حمایت از سازندگان داخلي و در صورت تصویب در بودجه 
سال آینده 60 تا 70 درصد هزینه قراردادهاي صنعت نفت در ابتداي 

پروژه به صورت وام به سازندگان پرداخت مي شود.  
به گزارش ش��انا، رستم قاس��مي وزیر نفت در سومین همایش ملي 
ارتقاي توان داخلي در مرکز همایش هاي صدا و س��یما ضمن اعالم 
این مطالب گفت: در بودجه سال آینده صنعت نفت، صندوقي براي 
حمایت از سازندگان داخلي پیش بیني شده است تا بتوان از طریق 
ذخایر این صندوق 60 تا 70 درصد هزینه قراردادها را به صورت وام 
و به عنوان پیش پرداخت در اختیار تولیدکنندگان قرار داد.قاسمي 
اف��زود: تاکنون 10 درص��د به عنوان پیش پرداخت به س��ازندگان 
پرداخت مي شد که امیدواریم با تصویب بودجه این صندوق در سال 
91 بتوانی��م از این طریق حمایت هاي موثري از س��ازندگان داخلي 

انجام دهیم. 
رستم قاس��مي با تاکید بر این که 
امروزه بخ��ش قابل توجهي )بیش 
از 90 درصد( از انرژي دنیا از منابع 
هیدروکرب��وري تامین مي ش��ود و 
مالیات هاي بس��یار زی��ادي به این 
ن��وع از انرژي ه��ا تعل��ق مي گیرد، 
گفت: طبق بررسي هاي کارشناسان 
ظ��رف کمت��ر از 30 س��ال منابع 
هیدروکربوري دنیا پایان مي یابد که 
این میزان در کشورهاي خاورمیانه 
60 س��ال و در کش��ورمان بیش از 

100 سال است. 
وي با تاکید بر این که کش��ورمان 

ح��دود 12 درصد از منابع نفت و 17 درصد از منابع گاز جهان را در 
اختیار دارد، گفت: ایران با 600 میلیارد بشکه ذخایر درجا هم اکنون 
با ضریب برداشت فعلي قابلیت برداشت 155 میلیارد بشکه نفت خام 
از ذخایر خود را دارد. قاسمي در مورد داخلي سازي تجهیزات مورد نیاز 
صنعت نفت گفت: در سال هاي اخیر در کشور در زمینه داخلي سازي 
اقدامات بسیار خوبي انجام شده است و مقدار زیادي از وابستگي این 
صنعت به تجهیزات خارجي کم شد که این امر باید تا مرز خودکفایي 
پیش برود.  وي افزود: هم اکنون کمیته مش��ترکي با همکاري وزارت 
نفت و بخش خصوصي تشکیل شده است تا به طور کامل برنامه دقیق 
زمان و میزان تولید تجهیزات داخلي کشور در آن تعریف و تعیین شود. 
قاس��مي افزود: به ای��ن منظور بزودي س��امانه الکترونیک اطالعات 
سازندگان داخلي در کش��ور راه اندازي مي شود که تمامي اطالعات 
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و مشخصات تجهیزاتي که از خارج 
وارد کش��ور مي ش��ود، در این س��امانه در اختی��ار تولیدکنندگان و 

عالقمندان قرار خواهد گرفت. 
وي اف��زود: با اتکا به ت��وان داخلي 
پروژه ساخت کمپرسور 100 درصد 
ایراني را تا ش��هریور س��ال آینده و 
توربو کمپرس��ور ایراني را تا بهمن 
امس��ال به بهره ب��رداري خواهیم 
رساند. قاسمي با تاکید بر استقبال 
صنعت نفت کش��ور از س��ازندگان 
داخلي گفت: س��ه نکت��ه مهم در 
بخش ساخت داخل وجود دارد که 
کیفیت، زمان بندي و اقتصادي کار 
کردن است که اگر سازندگان داخل 
به این س��ه موضوع توجه بیشتري 
کنند، توفیق هاي بیشتري حاصل 

خواهد شد. 

خودکفایي کامل در صنعت نفت شکل مي گيرد

ام�روز ب�ه دنب�ال ای�ن هس�تيم كه 
خودكفای�ي كام�ل در صنع�ت نفت 
شكل بگيرد كه البته این امر بستگي 
به سازندگان و توليد كنندگان داخلي 

دارد.
به منظور حمایت از سازندگان داخلي 
بودج�ه  در  تصوی�ب  ص�ورت  در  و 
س�ال آینده 60 ت�ا 70 درصد هزینه 
قراردادهاي صنعت نف�ت در ابتداي 
پ�روژه به ص�ورت وام به س�ازندگان 

پرداخت مي شود

اشاره:
آقاي مهندس قاسمي وزیر محترم نفت در سومين همایش ملي ارتقاي توان داخلي در مركز همایش هاي صدا و سيما اعالم 
كردند كه در بودجه سال آینده صندوقي براي حمایت از سازندگان داخلي پيش بيني شده است كه 60 تا 70درصد هزینه 
قراردادها را به صورت وام و به عنوان پيش پرداخت در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. ضمن آرزوي تصویب دستورالعمل 
اجرایي و قانوني این صندوق اميد است كه در این زمينه ميان نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز وحدت رویه اي ایجاد شود 
كه در سایر نهادهاي كارفرمایي پروژه هاي عمراني و زیربنایي كشور این روش و منش پایه تعامل با پيمانكاران پروژه هاي 
عمراني قرار گيرد و شاهد تفاوت ها و تمایزها و تعارض ميان سازمان هاي كارفرمایي در این زمينه نباشيم زیرا كه وحدت 
رویه، پایه ها و مایه هاي الزم را براي ثبات امور و رشد شاخص هاي توسعه اي ایجاد مي كند. در این زمينه نظر خوانندگان 

ماهنامه پيام آبادگران را به گزارشي به نقل از روزنامه اطالعات هشتم دیماه سال جاري جلب مي كنيم.
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وزارت نيرو پول نقد ندارد

واگذاري امالک به جاي  مطالبات پيمانکاران
اشاره:

یكي از مشكالت اساسي شركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي عمراني عدم دریافت مطالبات آنها از نهاد كارفرمایي 
اس�ت. این قبيل ش�ركت ها به تمامي زنجيره هاي تأمين پروژه  بدهكار مي باشند و بخشي از بدهي هاي خود را از طریق 
وام هاي با بهره هاي بسيار باال )پول گران( و با انواع تضمين هاي فردي، خانوادگي، خویشان و آشنایان كارسازي كرده اند. 
واگذاري امالك چنانچه در مورد آنها نيز بكار رود مشكل آنها را حل نخواهد كرد با این حال نظر خوانندگان گرامي ماهنامه 

پيام آبادگران را به این گزارش به نقل از روزنامه جهان صنعت مورخ سيزدهم دیماه سال جاري جلب مي نمائيم.

 دبیر کمیسیون انرژي مجلس گفت که بر اساس قانون به پیمانکاران 
بزرگ صنعت برق نمي توانند به جاي پول نقد  اراضي یا ملک واگذار 
کنند اما مطمئنا این کار براي حل مشکل پیمانکاران بزرگ صنعت 
برق اس��ت.  موید حسیني صدر، نماینده مردم خوي در گفت وگو با 
فارس در پاسخ به این سوال که پیمانکاران بزرگ صنعت برق هیچ 
عالق��ه اي به گرفتن دارایي ه��اي وزارت نیرو بابت طلب هاي خود از 
این وزارتخانه ندارند و خواس��تار پول نقد هستند، افزود: وزارت نیرو 
پ��ول ندارد و واگذاري اراض��ي به جاي پول نقد راهي براي پرداخت 
بدهي هاست. وي ادامه داد: بر اساس قانون باید به پیمانکاران بزرگ 
پول نقد پرداخت شود  ولي چون وزارت نیرو راهي ندارد ناچارا اعالم 

کرد که به جاي پول نقد به پیمانکاران ملک واگذار شود.
حسیني صدر خاطرنشان کرد: بر اساس قانون باید به پیمانکاران پول 
پرداخت شود اما چیزي که مشخص است این است که نمي توانند به 
اجبار به پیمانکاران ملک یا اراضي واگذار کنند اما این کمکي است 

که براي حل مشکل آنها انجام مي شود.

دبیر کمیسیون انرژي مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس 
در خصوص واگذاري اراضي به جاي پول نقد ورود پیدا خواهد کرد، 
گفت: نیاز به ورود مجلس نیس��ت  چرا ک��ه این موضوع داراي قانون 
اس��ت  اما به هر حال مجلس وارد ش��ده و مجوز داده که تهاتر شود 
وگرنه تهاتر غیرقانوني اس��ت و باید تمام دریافت  ها و پرداخت ها از 

طریق خزانه باشد.
حسیني صدر ادامه داد: مجلس در این خصوص ورود پیدا کرد و به 
وزارت نی��رو مجوز داد تا ب��ا واگذاري اراضي یا ملک به پیمانکاران و 

فروش این اراضي مشکالت پیمانکاران را حل کند.
وي خاطر نشان کرد: پیمانکاران بزرگ صنعت برق مي توانند با دریافت 

این زمین ها و اراضي آنها را به فروش برسانند.
برخي از پیمانکاران بزرگ به خصوص مپنا نسبت به واگذاري اراضي 
به جاي پول نقد چندان عالقه اي ندارند حتي در یکي از مصاحبه هاي 
مطبوعاتي مدیر عامل مپنا با صراحت اعالم کرد که هیچ عالقه اي به 

گرفتن دارایي هاي وزارت نیرو از بابت طلب هاي خود ندارد.
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شیب باالي افزایش آلودگي هواي کالن شهر تهران نه تنها به یکي 
از مبرم ترین مسائل و مشکالت زیست محیطي تبدیل شده است 
بلکه فراتر از آن جان و س��المت ش��هروندان را نیز با خطر جدي 
مواجه س��اخته است. کجاست سعدي س��خن پرداز و سخن سنج 
که ببیند »هر نفس��ي که فرو مي رود« دیگر ممد حیات نیس��ت! 
»و چون برمي آید« مفرح ذات نمي باش��د بلکه مجموعه اي از مواد 
س��مي و گازهاي خطرناک است که در هر دم و بازدم وارد جریان 
خون شهروندان تهراني مي شود و زندگي و سالمت آنها را تهدید 
مي کند. به طوري که بررس��ي ها نشان مي دهد در سال 88 تهران 
19 روز س��الم )بخوانید قابل تحمل( داش��ت که این رقم در سال 
89 ب��ه 14 روز و در س��ال 90 به دو روز تقلیل یافته اس��ت و از 
نظر تعداد انواع آالینده هاي موجود در هوا نس��بت به دوازده سال 
گذشته بي سابقه بوده است به طوري که اگر این روند آالینده ها در 
تهران ادامه یابد مي توان گفت در س��ال 90 تهران نسبت به 200 
سال گذشته از نظر آلودگي رکوردار خواهد بود. با این توضیح که 
اکثر آالینده هاي موجود در هواي تهرا از نوع س��رطان زاي مطلق 
)Cancerozen( مي باش��ند و با توجه به قرار داش��تن شاخص 
ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روي عدد 140 هواي تهران 
در شرایط ناس��الم قرار دارد. و بیماران قلبي، ریوي، خردساالن و 
س��الخوردگان بایستي از قرار گرفتن در بیرون از منزل خودداري 
کنند. گرچه هواي داخل منزل ها نیز از همان هواي بیرون تشکیل 
شده اس��ت شاید به دلیل بس��ته بودن درها و پنجره ها از هجوم 
پ��اره اي از ذرات خطرناک معلق در هوا مصون باش��د. لذا توصیه 
ش��ده است که بیماران ریوي، خردس��االن و سالخوردگان جز در 

موارد ضروري در سطح شهر تردد نکنند.
بررسي کارشناس��ان زیست محیطي نش��ان مي دهد که بیش از 

70درصد مواد سمي و آالینده در هواي تهران ناشي از وسائط نقله 
که از سوخت فسیلي اس��تفاده مي کنند این وسائط نقلیه ساالنه 
ح��دود 600 هزار تن آالینده وارد ه��واي تهران مي کنند. عده اي 
از متخصص��ان آلودگ��ي زیانبار هواي تهران را ب��ه دلیل وارونگي 
)انورژن( مي دانندکه خود داراي چهارنوع تشعشعي،  تریوالنسي و 
 فرونش��یني جبهه اي مي باشد که در سال 89 نوع تشعشعي آن را 

عمده ترین نوع آلودگي اعالم کرده اند.
از نقطه نظر اقتصادي باید گفت که خس��ارت آلودگي هواي تهران 
در س��ال 1389 از مرز 3/3 میلیارد دالر گذش��ت و در کل کشور 
حدود 10 میلیارد دالر بوده است که یک سوم این رقم مربوط به 

شهر تهران است.
مهمترین آالینده هاي ش�هر تهران را مي توان به شرح زیر 

طبقه بندي كرد:
1- عوام��ل طبیعي ش��امل فوران هاي آتشفش��اني،  وزش توفان 

بادهاي شدید و... گازهایي را وارد هوا مي کنند.
2- عوامل انس��اني شامل: فعالیتهاي انسانها، بهره  گیري از وسایل 

گرمایشي و سرمایشي در منازل و محیط هاي کار
3- عوامل صنعتي شامل: کارخانجات صنعتي که گازهاي مختلف 

ناشي از فرایند تولید را وارد هوا مي کنند.
4- عوامل کش��اورزي نیز با مصرف انواع کودهاي شیمایي،  سموم 
دفع آفات کشاورزي،  با تولید گازهاي گلخانه اي گازهاي آالینده اي 

را وارد هوا مي کنند.
5- عوامل شهرس��ازي و توس��عه شهري: با اس��تفاده از انواع مواد 
شیمیایي پاره اي از آنها در مراحل کار و بخش دیگري پس از اتمام 

موجد ایجاد گازهاي آالینده مي شوند.
6- عوام��ل وس��ائط نقلیه: ب��ا توجه به رش��د روزافزون وس��ائط 

آلودگي  هواي تهران خطري که جان و سالمتي شهروندان را تهدید مي کند
تهیه و تنظیم : کمیسیون انتشارات
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نقلیه به ویژه نوع ش��خصي آن باعث ش��ده است که چه در زمان 
س��وخت گیري و چه در زمان حرکت در سطح خیابان انواع گازها 

را وارد هوا کنند.
نوع گازهاي آالینده هواي شهر تهران

گازه��اي آالین��ده ه��واي ته��ران عبارتن��د از منودي اکس��ید 
کرن، دي اکس��ید گوگرد، هیدروکربن هاي س��وخته نشده، ذرات 
ریزمعلق، برمید سرب، منوکسید کربن، هیدروکربورها،  اکسیدهاي 

فتوشیمیایي و  مواد رادیواکتیو مي باشد.
به این آالینده ها چنانچه آلودگي هاي ناش��ي از بو و صدا را اضافه 
کنیم عمق مسائل و مشکالت آلودگي هاي هواي تهران مشخص 
و معین مي گردد و در پایان اگر مسائل آب تهران را که بخشي از 
آن از آبهاي جاري و بخشي از آبهاي تحت االرضي تأمین مي شود 
به آن بیافزائیم؛ آنگه مس��ائل و مش��کالت هوا با روشني بیشتري 

چهره مي نماید.
چه باید کرد؟ به نظر مي رسد براي حفظ جان انسان ها مي بایستي 
برنامه ریزي هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتي را تهیه و تدارک 
ببینیم. تهران ظرفیت این میزان جمعیت و وسائل نقلیه موتوري 
را ندارد به ویژه که از نظر توپولوژي تهران به مثابه کاسه اي است 
که از اطراف توسط کوه ها احاطه شده است و کوچکترین وارونگي 
هوا )اینورژن( ذرات معلق خطرناک در هوا، آن را به س��طح آورده 
و وارد بدن انس��ان مي س��ازد. بخش بزرگي از بیماري هاي قلبي، 

تنفسي که منجر به مرگ مي شود ناشي از این پدیده مي باشد.
در کالن ش��هر تهران مي بایستي فرهنگ سازي خالق و اثربخش 
انجام ش��ود به نوعي که بهره گیري از وس��ائط نقلیه ش��خصي نه 
ب��ه عنوان یک ارزش بلکه ضدارزش تلقي گردد و کس��اني که به 
صورت تک سرنش��ین در خیابان ه��ا رفت و آمد مي کنند از طریق 
فرهنگ س��ازي احس��اس گناه کنند وعذاب وجدان در آنها ایجاد 

نماید.

این امر مشروط بر آنست که وسائط نقلیه عمومي در سطح شهر 
افزایش یابد و دسترسي به آنها با سهولت امکان پذیر باشد. ضمن 
آنکه کرامت انس��اني و ش��أن مردم در بهره گیري از وسائط نقلیه 
عمومي حفظ ش��ود آنگونه نباش��د که امکان پیاده و سوار شدن 
به وس��ائط نقلیه عمومي به نوعي تنبیه شاق و گذر از گردنه هاي 
صعب العبور تبدیل ش��ود و فشار جمعیت و تنگي جا حتي امکان 
تنفس هواي آلوده آن را نیز دچار مشکل سازد. بنابراین با بررسي 
همه جانبه از نحوه و چگونگي توزیع جمعیت در مسیرهاي شهري 
در ساعات اولیه روز زمینه هاي نقل و انتقال با حفظ کرامت انساني 
مسافران انجام شود تا به مرور فرهنگ بهره گیري از وسایل نقلیه 
عمومي جایگزین وسایل ش��خصي شود که خود بخش بزرگي از 

هزینه هاي خانواده ها را نیز کاهش خواهد داد.

روز شنبه مورخ 90/10/3 جمعي 
از فارغ التحصي�الن دانش�كده 
فن�ي دانش�گاه ته�ران جهت 
دیدار، احوالپرس�ي و قدرداني 
كوش�ش هاي  زحم�ات،  از 
دستاوردهاي  و  خستگي ناپذیر 
ارزن�ده اس�تاد بزرگ�وار پرویز 
عل�م  ح�وزه  در  ش�هریاري 
ریاضيات به منزل مسكوني وي 

رفتند.
اس�تاد با آن كه ضعيف و رنجور 
مي نمود با خوش�رویي تمام كه 
از صف�ات ب�ارز این دانش�مند 
مي باش�د از مهمان�ان پذیرایي 

نمود.
دیدار حدود یك ساعت در محيطي گرم و صميمانه به طول انجاميد كه در آن از خاطرات تدریس استاد از دانشكده فني 

درسالهاي قدیم صحبت به ميان آمد.
اميد است این دیدار مقدمه اي بر دیدار دیگر دوستان از این استاد بزرگوار باشد.
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درباره قیمت کاال و منش��أ آن در اش��عار ش��اعران ما قضاوت ها و 
احکام مختلفی آمده اس��ت که به هر صورت بس��یارجالب است. 
مهم ترین اندیش��ه ای که در این زمینه دیده می شود آن است که 
فراوانی متاع باعث ارزانی آن اس��ت و کمیابی و ندرت آن موجب 

گرانی. اینک امثله ای در این باره کاتبی گوید:
 لب و دهان تو صد جان به هيچ نستاند

         متاع در همه جا كم بها ز بسياری است 
جامی در »تحفه االسرار« می گوید: 

  نرخ متاعی كه فراوان بود 
         گر به َمَثل جان بود ارزان بود 

قاآنی متوجه اس��ت که ارزانی ناش��ی از فراوانی می تواند به آن جا 
برسد که کاال به ضرر فروخته شود: 

كم شود قيمت كاال چو فراوان گردد
 با فراوانی كاال ضرر آميخته اند 

 
ابو حنیفه اسکافی می گوید: 

 ز فر جود تو شد خوار در جهان زر و سيم 
  نه خوار گردد هر چيز كان بود بسيار؟

 
سعدی می گوید: 

  گر سنگ همه لعل بدخشان بودی
         پس قيمت لعل و سنگ یكسان بودی

 
همو می گوید :

 اگر ژاله هر قطره ای ُدر شدی 
       چو خر مهره بازار از او پر شدی

 
و نیز می گوید: 

 آبگينه همه جا هست از آن قدرش نيست
     لعل، دشواربه دست آید از آنست عزیز

 
سنایی می گوید:

  آب نایافته گران باشد 
       چون بيابند رایگان باشد 

 
اندیشه دیگر آن است که برای تقویم عادالنه قیمت یک کاال مقوم 
کارش��ناس وارد و خریدار اهل و صالح الزم است واال ممکن است 
که کاالی ذی قیمتی اگر خریدار مربوط را نیابد به بهای اندک به 

ف��روش رود و به طور کلی اص��ل در این جا عامل ذهنی )معرفت 
خریدار، نیاز او، آز او غیره( است نه فراوانی یاکمی کاال یا مختصات 

ذاتی آن.
به همین جهت می گفته اند: »شبه فروش چه داند بهای در ثمین« 
یا » قدر زر زرگر شناس��د، قدر گوهر گوهری« س��خن حافظ در 

همین زمینه است:
  آه آه از دست صرافان گوهر ناشناس

  هر زمان خرمهره را با ُدر برابر می كنند
 

در همین معنی کمال الدین اسمعیل می گوید:
 حرص توست این كه همه چيز گران گردد 

  آز كم كن كه همه ارزان گردد 
 

ناصر خسرو، برعکس، حاالت روحی و معرفت خریدار را در قیمت 
کاال مؤث��ر نمی دان��د و آن را امری مس��تقل از ای��ن عامل ذهنی 

می شمرد و می گوید:
  قيمت و عزت كافور شكسته نشود 

    گر ز كافور به آید به سوی موش پنير
 

و س��عدی نیز قیمت را گاه ناش��ی از خاصیت ش��یئی می داند و 
می گوید: 

      »قيمت شكر نه از نی است كه از خاصيت وی است«
 

نزدیک به همین معنی سنایی می گوید : 
  سفال از طاس زر كم نيست در كار 

     ولی گاه گرو گردد پدیدار
 

ب��ا آن ک��ه »راز« قیمت را ش��اعران ما نمی توانس��تند حل کنند 
)مطلبی که حتی برخي از اقتصاددانان نیز در درک آن غالباً عجز 
نشان داده اند و دچار سردرگمی شده اند( ولی این مثل رایجی بوده 
و هس��ت که »هيچ گران�ی بدون علت و هي�چ ارزانی بدون 

حكمت نيست«.
  پیش از خاتمه این مبحث دو بیت از ناصر خسرو در همین زمینه 
ذکر کنیم و یادآور شویم که شاخص غالب اظهارنظرهای اقتصادی 
ناصر)ک��ه اتفاقا در دیوان او نظایرش زیاد اس��ت( عمق و دید غیر 

عادی اوست، از جمله به این دو بیت توجه کنید :
 چيزی به گران هيچ  خردمند نخرد 

         هرگاه كه بيابد به از آن چيز به ارزان 
و نیز : 

برداشتي جامعه شناختي از کسب و کار و بازرگاني

 در اشعار شاعران ایراني
 تهيه و تلخيص: كميسيون انتشارات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسمت اول



55
55  

خریدار ُدر ار چه باشد بسی 
    سفالينه را هم ستاند كسی 
 و اما محل فروش کاال در بازارها بود که برخی موس��می و فصلی 
بود مانند بازار»طراویس« در بخارا که به قول نرش��خی در تاریخ 
بخارا ده هزار بازرگان در آن شرکت می کردند و بازار زمستانی ده 
روزه »شرغ« و بازار بیست روزه »درخشه« که آنها نیز در بخارا بود 
و برخی دائمی از قبیل بازارهای بزرگ )سوق یا سوک( و بازارچه ها 
و میدان های بارفروش��ی و تیمچه ها و غی��ره. در منابع تاریخی از 
بازارهای بزرگ، بازار »ماخ« در بخارا و »راس الطاق« در سمرقند 

و »روده« در ری ذکر می شود.
بازارهای بزرگ دائمی موافق اصناف و رسته هایی که در آن دکان 
داشتند به بخش های مختلف تقسیم می شد مانند رسته مسگران، 
رس��ته عطاران، رس��ته رس��ن بافان، رسته خز فروش��ان، رسته 
پسته شکنان و غیره. درباره رسته ها و اصناف و ِحَرف از کتاب های 
تاری��خ و به ویژه درباره اصناف دوران صفوی در کتب موس��وم به 

»شهرآشوب« اطالعات بسیار می توان به دست آورد. 
در اش��عار کالسیک ما یک رشته اشاراتی است که برخی از قواعد 

مهم و متداول کسب و بازرگانی را روشن می کند. از آن جمله: 
موافق قاعده »تعاش��روا کاال خ��وان و تعاملو کاال جانب«. هرگونه 
گذشت و نرمش بر خالف قاعده س��ودورزی در بازرگانی ناپسند 
بود می گفتند: »حساب به دینار، بخشش به خروار« و می گفتند: 

»وصلت با خویش معاملت با بيگانه«.
در سخاوت چنان كه خواهی ده 

ليك اندر معاملت بسته 
ستد و داد را مباش زبون

مرده بهتر كه زنده و مغبون
می گفتند: »علم بی بحث، مال بی تجارت و ملک بی سیاس��ت را 
بقایی نیست« و الزمه پیشرفت در تجارت داشتن مایه و سرمایه 

است و تنها اعتبار و نام تاجر کافی نیست. 

فردوسی می گوید: 
كسی را كه نام است دینار نيست 

به بازارگانی كسش یار نيست 
 

س��عدی می گوید کسی که مایه را بر باد دهد، حق ندارد به سود 
امیدوار شود: 

به مایه توان ای پسر سود كرد 
چه سود افتد آن را كه سرمایه خورد 

ناصر خسرو که ما به دقت او در امور اقتصادی اشاره کردیم، لزوم 
اندازه گیری دقیق در داد و ستد را متذکر می شود و می گوید:

جز سخته و پيموده نخر چيز، كه نيكوست 
كردن ستد و داد به پيمانه و ميزان 

 
خود امر بازرگانی هنگامی موفقیت آمیز است که بازرگان بداند در 
ه��ر معامله ای و مرحله ای چگونه رفتار کند. مثال »هر چه در نظر 
خوار آید« نگاه دارد »که روزی به کار آید« زیرا »داشته آید به کار 
ور که بود زهر مار«. باید کوشید تا گران نخرید زیرا گران خریدن 

گران تر فروختن است و این مایه کساد بازرگانی است. می گفتند: 
» ب��ه گزاف نخر تا به گزاف نباید فروخ��ت« و نیز به دنبال ارزان 
نباید رفت زیرا »ارزان خری، انبان خری« و »گل به گوهر و خر به 
خیار« نباید داد یعنی از مغبون شدن در معامله باید پرهیز داشت 
زیرا »س��زای گران فروش نخریدن است « به ویژه به قول غزالی 

در کیمیای سعادت:
»از توانگ�ر كاال ب�ه غبن خریدن نه مزد بود و نه س�پاس و 

ضایع كردن مال بود.«

در قابوس نامه توصیف می شود: 
  » هر چه فروش�ی در وقت روایی فروش و از س�ود كردن 

عيب مدار كه گفته اند بياید چميد ار بخواهی خرید«.
 

و نیز قابوسنامه می گوید : 
 »َسِر بازرگانی راستی و دیانت شناختن دان« 

یکی دیگر از قواعد مهم داد و س��تد و بازرگانی احتراز از نس��یه 
فروشی و ترجیح مس��لم و قاطع نقد بر نسیه است موافق قاعده: 
»خيرالُبيوع ناِجزا به ناجز«. می گفتند: »از سودای نقد بوی 

ُمشك آید« 
و در قابوسانه آمده است:

 »گنجشكی به نقد، به كه طاووس به نسيه«

خواج��ه رش��یدالدین فضل اله در نهی نس��یه فروش��ی می گوید:  
»موجود را به مفقود و یافته را به نایافته نفروش«

ناصر خسرو می گوید:
به نسيه مده نقد اگر چند نيز

به خرما بود وعده و نقد خار

در فارس��ی به نقد می گویند »پیشادس��ت« یا »دستادست« و به 
نسیه »پسادست«. در این زمینه شاعری می گوید: 

  ستد و داد جز به پيشادست 
        داوری باشد و زیان وشكست 

 
و ابوشکور بلخی می گوید: 

  ستد و داد مكن هرگز جز دستادست 
  كه پسادست خالف آرد و الفت ببرد

 
     با این حال سنایی بر آن است که اگر یاری شراکت در کیسه 
باش��د این نش��انه برادری صادقانه اس��ت و به جا نیست که »عم 
جدا و کیس��ه جدا« باشد. روش��ن است که پند سنایی خطاب به 
بازرگانان نیس��ت بلکه در حق خویشان، ولی به هر حال از آن جا 

که متضمن نکته ایست در ستایش انبازی، آن را می آوریم: 
 به دل آن گه برادران باشيد 

 كه زر و سيم یار بر پاشيد
 هيچ ناید تغيری پيدا 

 تا بود عم جدا و كيسه جدا 
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)Money Laundering( پول شوئي
پول ش��وئي فعالیتي غیرقانوني است که در طي انجام آن، عواید و 
درآمدهاي ناشي از اعمال خالف قانون تحصیل مي گردد به عبارت 
دیگر پولهاي کثیف ناش��ي از اعمال خالف به پولهاي تمیز تبدیل 

شده و در بدنه اقتصاد جایگزین مي شود.

جرم پول شوئي در ایران
طبق قانون مبارزه با پول شوئي در ایران، جرم پول شویي در موارد 

زیر احصاء شده است:
- تحصیل، تملک، نگهداري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهاي 
غیرقانوني با علم به این که به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در 

نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
- تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به منظور پنهان کردن منش��اء 
غیرقانوني آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشي 
از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول 

آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
- اخف��ا یا پنهان ک��ردن یا کتمان کردن ماهیت واقعي منش��اء و 
منبع، محل، نقل و انتقال جابه جایي یا مالکیت عوایدي که به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
این عمل یک روش معمول و منطقي براي به دس��ت آوردن سود 
از فعالیتهاي غیرقانوني براي مجریان مي باشد. خالفکاران از طیف 
وسیعي از اعمال غیراخالقي و غیرقانوني مانند قاچاق مواد مخدر، 
تقلب��ات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگان  گی��ري، قمار و همچنین 
اهداي پول به سازمانهاي تروریستي و حتي تقلبات مالي در اینترنت 

و یا دیگر ابزار اطالع رساني سودهاي کالني را به دست مي آورند.

روش هاي پول شویي:
1. تبدیل مقادیر زیاد پول به مقادیر کوچک و س��رمایه گذاري آن 

به طور مستقیم در بانک ها 
2. خرید ابزارهاي مالي چون چک، س��فته و سرمایه گذاري آن در 

مکان هاي دیگر 
3. س��رمایه گذاري موقت در بنگاه هاي تولی��دي، تجاري قانوني، 

سرمایه گذاري در بازار و سهام و اوراق قرضه
4. ایجاد سازمان هاي خیریه غیرواقعي

5. سرمایه گذاري در بازار طال و الماس – شرکت در مزایده اجناس 
هنري و کاالي قدیمي

6. انتقال پول به کشورهاي داراي مقررات بانکي آزاد مثل کشور سوئیس

)Money Improvement( اصالح پولي
سیاس��ت گذاري و برنامه ریزي با هدف بهبود شرایط پول ملي یک 
کشور را اصالح پولي مي گوئیم که به دو گروه عهده تقسیم مي شوند.

1. اصالح ساختاري و بنيادي
در این نوع اصالح پولي سیاست هاي پولي با پشتیباني سیاست هاي 
ارزي و مالي مکمل به منظور حفظ ارزش پول ملي کشور در حوزه 
داخلي )تبعات س��طح عمومي قیمت و یا همان تورم( و در حوزه 

خارجي )حفظ ارزش برابري آن با سایر ارزها( به کار برده مي شود.

2. اصالح سطحي و روبنایي
این شیوه اصالح پول معموالً در تغییر قطع اسکناس و مسکوک خود 

را نشان مي دهد و به طور کلي در سه گروه طبقه بندي مي شوند.
- تغییر نام واحد پول یک کشور
- حذف چند صفر از واحد پول

- ترکیبي از روش مذکور در فوق

Social Concept of Money 3. مفهوم اجتماعي پول
براي اولین بار )Veblen 1953( به مفهوم اجتماعي پول اش��اره 
کرد. در این مفهوم کیفیت پول توسط فرهنگ و ساختار اجتماعي 
و از طریق نهادینه کردن کنترل ها، تمایزات در منابع، محدودیت ها 
و روش��هاي تخصیص بر آن تأثیر مي گذارد. گرچه پول متعلق به 
بازار اس��ت ولي در انحصار بازار نیست و وقتي پول به عنوان یک 
مفه��وم عیني از محاس��بات عقالني مطرح مي ش��ود متوجه این 
مسئله مي شویم که آن قدر هم عقالني نیست. پول خانگي )پول 
زن، پول شوهر، پول کودک، پول فرزند(، بحث خاصي از پول را در 
جامعه مدرن مطرح مي کند که همانا مفهوم اجتماعي پول اس��ت 
که براساس تغییر فرهنگي مفهوم پول در زندگي خانوادگي، روابط 

قدرت، سن و جنسیت چارچوب بندي مي شود.

ضریب فزاینده )ضریب تكاثر( 
 Increasing �e Coe�cient

ه��رگاه یک��ي از عوام��ل مس��تقل مؤثر ب��ر تقاض��اي کل مانند 
سرمایه گذاري، مخارج دولت، مصرف و.... افزایش یابد؛ درآمد ملي 

به میزان چندبرابر آن افزایش مي یابد.

Checking Deposit  سپرده  دیداري
به حسابهاي جاري بدون بهره در بانک هاي تجاري )به استثناي سپرده 

سایر بانک ها، دولت و دولتهاي خارجي( سپرده دیداري مي گویند.

Active Money Supply :عرضه پول فعال
کلیه اسکناس ها و مسکوک در اختیار مردم و سپرده هاي دیداري 

نگاهي اجمالي بر ادبيات اقتصادي و مالي
دکتر غالمرضا علي زاده
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م��ردم که در اختیار بانک هاي تجاري اس��ت به عنوان عرضه پول 
فعال نامگذاري مي شوند.

Liquidity :نقدینگي
به عرضه پول فعال به اضافه ش��به پول )شامل سپرده پس انداز و 

مدت دار و...( نقدینگي یا تعریف گسترده پول مي گویند.

Legality Reserve ذخيره قانوني
مبالغي ک��ه بانک مرکزي از س��پرده هاي بانک تج��اري دریافت 
مي کند ت��ا در صورت بروز مش��کالتي چون بحران ه��اي مالي و 
ورشکس��تگي و نظیر آن بتواند از این مبال��غ براي کمک به رفع 
مشکالت آنها استفاده نماید ذخیره قانوني مي گویند. درصدي که 
از جانب بانک مرکزي براي ذخیره به بانکها اعالم مي شود در عرف 

بانکداري به آن نرخ ذخیره قانوني مي گویند.

پایه پولي: )پول پرقدرت( 
 Power Full Money( Monetary Base

مجموع مقدار کل پول نقد،  اس��کناس و مسکوک در دست مردم 
و ذخایر نزد بانک ها را پایه پولي گویند که مستقیماً توسط بانک 

مرکزي کنترل مي شود.

Trade Balance :تراز تجاري
می��زان ص��ادرات و واردات ی��ک کش��ور و کلی��ه پرداخت ه��ا و 
دریافت هاي حاصل از آن در حس��ابي به نام حس��اب تجاري درج 
مي گ��ردد تفاوت ارزش کاال و خدم��ات صادراتي و وارداتي بیانگر 
تراز تجاري است. در صورتي که این اختالف صفر باشد مي گویند 
حس��اب تجاري تراز است. اما اگر صادرات بیشتر باشد گویند که 
داراي مازاد تجاري اس��ت و اگر واردات بیشتر باشد گفته مي شود 

که داراي کسري تجاري است.

Opportunity Cost  هزینه فرصت
ارزش اس��تفاده از فرصتهاي دیگر به جاي فرصت موجود را هزینه 
فرصت مي گویند. به عنوان مثال وقتي یکي از عوامل تولید کمیاب 
مي ش��ود اختص��اص دادن آن در یک فعالیت تولی��دي به معناي 
چشم پوشي از کاربرد آن در زمینه هاي دیگر است که به آن هزینه 

فرصت مي گویند.

نظام پایه طال – ارز )سيستم برتن وودز(
این نظام پولي پس از جنگ جهاني دوم با ابتکار آمریکا و انگلیس 
و با پیوس��تن 44 کش��ور دیگر عضو سازمان ملل متحد به آن در 

نشستي در محلي به نام )برتن وودز( آمریکا طرح ریزي شد.
در این نشس��ت پیش��نهاد جوالي س��ال 1944 آمریکا مبني بر 
رجعت به سیستم پایه طال مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید 
کش��ورهاي عضو پول ملي خود را براس��اس طال و یا یک ارز قوي 
وابس��ته به طال )دالر( تعریف نمایند و بان��ک مرکزي ارزش پول 
کشورشان را به نحوي حفظ نمایند که دامنه نوسان هاي آن بیش 
از یک درصد )1 درصد( نباش��د. در این جلس��ه تشکیل صندوق 

بین المللي پول نیز به تصویب رسید.
این سیستم پولي بین المللي )برتن وودز( حدود یک ربع قرن دوام 
آورد ولي در س��ال 1969 با کاهش ارزش پولي برخي از کشورها 

پایه هاي آن در عمل فرو ریخت زیرا علي رغم باال بردن نوس��انات 
ارزش پولي به 5/4 درصد این نسخه نیز شفابخش نشد و در سال 
1973 آمریکا دالر را ش��ناور کرد و با این عمل موافقت نامه )برتن 

وودز( با نرخ برابري ثابت پول کشورها کنار گذاشته شد.
)Wall Street( وال استریت

 خیابان بس��یار معروفي اس��ت در محله منهتن نیویورک آمریکا 
ک��ه بزرگترین بازار بورس جهان از نظ��ر میران معامالت و حجم 
مال��ي در این خیابان قرار دارد. در ضمن مرکز بزرگترین نهادهاي 
اقتصادي و چند بازار بورس مهم دیگر در این خیابان قرار دارد که 
 ،)NYSE( مي ت��وان به برخي از آنها از جمله بازار بورس نیویورک
 ،)AMEX( بازار ب��ورس آمریکا )NASDAQ( بازار ب��ورس نزدک
بازار بورس تجاري نیویورک )NYMEX( و میز بازرگاني نیویورک 

)NYBOT( اشاره کرد. 
در پایان باید گفت خیابان وال استریت به مکان انسان هاي داراي 
نفوذ باالي اقتصادي آمریکا ش��هرت یافته است و روزنامه مشهور 
وال استریت ژورنال نیز نام خود را از این خیابان وام گرفته است.

بورس هاي بزرگ جهان
قب��ل از اعالم ب��ازار بورس هاي بزرگ جهان باید اش��اره کنم که 
بازارهاي بورس مالک س��هام شرکتها نمي باش��ند بلکه بازارهاي 
پیشرفته و با تکنولوژي باالیي هستند که خریداران و فروشندگان 
یکدیگ��ر را در این بازار مالق��ات مي کنند. همانطوریکه در بخش 
وال اس��تریت به بزرگترین بازارهاي بورس مستقر در این خیابان 
اشاره شد بخشي از موارد ذکر شده را هم در طبقه بندي مي آوریم.
1. ب�ورس نيوی�ورك: این بازار، بزرگتری��ن و معتبرترین بورس 

دنیاست.
2. ن�زدك )NASDAQ(:ای��ن ب��ازار ب��ورس بزرگترین مرکز 
معامالت الکترونیک س��هام در آمریکاس��ت که بی��ش از 3200 

شرکت در آن حضور دارند.
3. ب�ورس لندن )LSE(:این بازار ب��ورس همانطور که از نامش 
پیداس��ت در ش��هر لندن در میدان پاتر فوس��تر نزدیک کلیساي 
جامع سنت پائولو قرار دارد و در سال 1801 تأسیس شده است.

4. بورس توكيو: )TSE(: در پایتخت ژاپن قرار دارد و س��ومین 
بازار بورس دنیا با 2292 ش��رکت فهرست شده و بازاري به ارزش 

3/8 تریلیون دالر است.
5. ب�ورس فرانكفورت )FWB(: یک��ي از بازارهاي مهم بورس 
سهام است که از لحاظ سرمایه بازار در رتبه دوازدهم دنیا قرار دارد.
6. ب�ورس پاری�س: یک��ي از بازارهاي مهم بورس اس��ت که به 

فعالیتهاي خود به صورت خیلي آرام ادامه مي دهد.
7. بورس شانگهاي: این بازار بورس پس از توسعه اقتصادي چین 

اهمیت باالیي پیدا کرد.
8. بورس تهران:  این بازار نیز علي رغم تحریم ها، بس��یار موفق 
عمل کرده اس��ت. و علي رغم عدم دقت در خصوصي س��ازي این 

بورس توانسته است از معامالت آن بهره گیري الزم داشته باشد.
 9. ب�ورس اس�تراليا )ASX(:  این بورس در س��ال 1971 در 
س��یدني استرالیا تأسیس ش��ده اس��ت و روزانه حدود 500هزار 

معامله در آن انجام مي شود.
10. ب�ورس امارات:بخش بزرگي از س��رمایه در گردش این بازار 
بورس توسط سرمایه گذاران ایراني تأمین مي شود و به شدت تحت 

تأثیر بازار جهاني قرار دارد.
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جناب آقای مهندس محمد کنگانی
عضو هيات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت خانم وجیهه نورزاده مادر همسرگرامی  جنابعالی 
را به شما و خانواده محترم نورزاده تسلیت عرض  می نماییم برای آن مرحومه 

علو درجات  و برای شما و خانواده محترم صبر شکیبایی آرزومندیم
هيأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

جناب آقاي مهندس شریعتي پور
مدیرعامل محترم شرکت ساختماني دناوار

با دریغ و تأس�ف خبر درگذش�ت فرزند دلبند شما را دریافت 
کردی�م. این مصیبت جانس�وز و جانگ�داز را ب�ه جنابعالي و 
خانواده محترم تسلیت عرض مینمائیم. زبان و کالم درمانده و 
ناتوان از بیان احساس همدردي است. از خداوند بزرگ مسئلت 

مینمائیم که صبر و شکیبایي کافي در این سوك بزرگ عطا فرماید. صمیمانه خود 
را در این غم توانسوز با شما سهیم و شریك میدانیم.

هيأت مدیره و بازرسان انجمن شرکتهای ساختمانی

شركت ساختمانی كولهام
  قالبهای تونل های آب بر
 به شرح ذیل را به فروش می رساند:

1. قالب دایره  کامل:
 به قطر 3/5  متر به طول 6 متر 2 دستگاه

2. قالب دایره کامل:
 به قطر 2/5 متر به طول 6 متر 2 دستگاه

3. قالب هیدرولیکی دایره کامل:
 به قطر 9  متر به طول 6 متر  یک دستگاه

تلفن:  88046460
فکس: 88046480  
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some of them have not been paid yet.  Member of Parliament 
Development Commission said, the most significant sections 
which have not received the development budget include the 
Housing Foundation which was to ameliorate villages and the 
Rural ABFA Corporation.

Warning to the Mehr Housing Managers
Mehr News Agency- the Minister of Roads and City Construc-
tion announced that 193000 houses will be inaugurated in Teh-
ran until the summer, next year. He said, the managers who do 
not make an end to the Mehr housing units until the year 1391 
must resign and leave their jobs. In the ceremony held for in-
troducing the managing director of the new cities construction 
corporation, referring that there are 372000 housing units under 
construction in the new cities, Ali Nikzad said, each managing 
director who does not make an end to the housing units until the 
year 1391 must resign and go away.

The Private Sector Calls for Opening LC
Mehr News Agency- The delegation member of Iran’s Chamber 
of Commerce, Industry, and Mining announced that the private 
sector has sent a letter to five members of cabinet calling for the 
re-opening of the LCs. He also pointed out that stopping the LCs 
is a kind of self sanctioning. Abolhassan Khalili added a group of 
economic activists in a letter to the five cabinet members called 
for for re-opening LCs. This letter has been sent to the Ministers 
of Industry; Mining and Commerce; Finance and Economic Af-
fairs; Agriculture; head of Central Bank (CB); Deputy Minister 
of Planning and Strategic Control; and the head of Iran’s Cham-
ber of Commerce as a member of Credit and Finance Council.   
Member of Commerce, Industry, and Mining Chamber added, 
the private sectors activists believe that the Central Bank’s mea-
sure for blocking the LCs has led to a kind of self-sanctioning 
and has caused that the interior industrialists encounter facilities 
deficiencies.  He reiterated that the letter calls on the Credit and 
Finance Council Members for preparing the ground to benefit 
from the opening credit facilities again using the LCD. The full 
text of the letter sent to the cabinet members from the food in-
dustries is as follows:   “As you know, following the problems in 
the banking system, the Central Bank wrote a circular letter to all 
the banks and banned the opening of any sort of credits (LC) for 
the producers. The Central Bank action which can regarded as an 
interior sanctioning has caused not only the interior industrialists 
encounter facilities deficiencies but also has ruined the produc-
ers’ motivation and production capacities. Also, this measure has 
prepared the ground for reducing the quality of the products and 
that if this happens the Iranian consumers will suffer a loss”.
 

Farewell
Gabriel Garcia Marquez, famous writer from Colombia, and 
Nobel Peace Prize winner for literature, had a form of cancer 
which was terminal. He sent a farewell letter to his friends.

He says:  If God, for a second, forgot what I have become and 
granted me a little bit more of life, I would use it to the best of 
my ability. I wouldn’t, possibly, say everything that is in my 
mind, but I would be more thoughtful of all I say. I would give 
merit to things not for what they are worth, but for what they 
mean to express. I would sleep little, I would dream more, be-
cause I know that for every minute that we close our eyes, we 
waste sixty seconds of light. I would walk while others stop; I 
would awake while others sleep. If God would give me a little 
bit more of life, I would dress in a simple manner, I would place 
myself in front of the sun, leaving not only my body, but my 
soul naked at its mercy. To all men I would say how mistaken 
they are when they think that they stop falling in love when they 
grow old, without knowing that they grow old when they stop 
falling in love. I would give wings to children, but I would leave 
it to them to learn how to fly by themselves. To old people I 
would say that death doesn’t arrive when they grow old, but 
with forgetfulness. 

I have learned so much with you all, I have learned that every-
body wants to live on top of the mountain, without knowing that 
true happiness is obtained in the journey taken and the form used 
to reach the top of the hill. I have learned that when a newborn 
baby holds, with its little hand, his father’s finger, it has trapped 

him for the rest of his life. 

I have learned that a man has the right and obligation to look 
down at another man, only when that man needs help to get up 
from the ground. Say always what you feel, not what you think. 
If I knew that today is the last time that that I am going to see 
you asleep, I would hug you with all my strength and I would 
pray to the Lord to let me be the guardian angel of your soul. If 
I knew that these are the last moments to see you, I would say ‘I 
love you’. There is always tomorrow, and life gives us another 
opportunity to do things right, but in case I am wrong, and today 
is all that is left to me, I would love to tell you how much I love 
you and that I will never forget you. 

Tomorrow is never guaranteed to anyone, young or old. Today 
could be the last time to see your loved ones, which is why you 
mustn’t wait; do it today, in case tomorrow never arrives. I am 
sure you will be sorry you wasted the opportunity today to give 
a smile, a hug, a kiss, and that you were too busy to grant them 
their last wish. 

Keep your loved ones near you; tell them in their ears and to 
their faces how much you need them and love them. Love them 
and treat them well; take your time to tell them ‘I am sorry’;’ 
forgive me’,’ please’ ‘thank you’, and all those loving words 
you know. Nobody will know you for your secret thought. Ask 
the Lord for wisdom and strength to express them. Show your 
friends and loved ones how important they are to you. 

Send this letter to those you love. If you don’t do it today...to-
morrow will be like yesterday, and if you never do it, it doesn’t 
matter, either, the moment to do it is now. 
For you, With much love, 
Your Friend, 
Gabriel Garcia Marquez

 Tehran’s Air Pollution; One of the Biggest Environmental 
Challenges Ever
Air pollution in Tehran is increasing habitually, and it is chang-
ing into one of the biggest environmental concerns regarding. 
Moreover it is threatening the lives of people specially those of 
old ones and children. The air which once was refreshing and 
life giving, is not so any longer.
Air pollution in the Iranian capital became so bad recently, that 
the Department of Environment issued a public warning. The 
warning advises all vulnerable residents to stay indoors as much 
as possible. The warning pertained not only to children and the 
elderly, but also to people with heart conditions and the like. It 
can be said that Tehran’s air pollution hit a record in the past 
200 years.

A particular increase in carbon monoxide levels, with low wind 
speed and atmospheric “stagnation” blamed for aggravating the 
city’s continuous battle with air pollution.
Damage by air pollution in Tehran in 1389 exceeded 3/3 billion 
dollars, it reaches about $10 b for the whole country
Last year the Iranian government enforced strict traffic laws to 
curb this deadly phenomenon; however, air pollution caused the 
government to close down public organizations, banks, schools 
and universities in Tehran. 

Stopping polluting vehicles and industries, and stepping up local 
traffic restrictions were among other measures carried out by the 
government. But it is believed the issue needs something more 
than a temporary solution. 

Following the pollution hike, several quarries and mines as well 
as tarmac and brick factories have been temporarily closed in the 
western and southern suburbs of the capital. 
Tehran is city home to an estimated population of over 15 mil-
lion people and traffic jams of more than 3 million cars and 
buses. 

A study by the Air Quality Control Center shows that in Tehran 
cars produce at least 4,400 tons of air pollutants every day.
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The Construction Industry News

A Reform on the Pension of the Insured Working in two or 
more Workshops
Mehr News agency- the social security organization issued the 
official decree to reform the pensions of the insured who work 
simultaneously in two or more workshops. 
The issued  decree from the social security says, according to the 
act 34 of social security, in the case that the insured works for two 
or more employers, each of the employers are required to deduct 
the insurant’s insurance share from his salary or wage and pay 
that, together with their own share, to the social security organiza-
tion.

Niyaesh Tunnel to Become Operational 
in the Fajr Deacade, 2012
Fars News Agency- the Niyaesh tunnels which had kicked off 
early this year will become operational within the Fajr decade.  
According to the International Tunnel Association (ITA), this tun-
nel is one of the longest road tunnels in the world.
The project involves the northern and southern tunnels, the Kord-
estan tunnel, and the 04 tunnel with a total length of 8560 me-
ters along with their accessible and connective tunnels. The to-
tal length of the Niyaesh tunnel together with the ramps reaches 
10252 meters which is regarded as one of the 20 longest road tun-
nels in the world.  Of course, many of the road tunnels which are 
longer than the Niyaesh tunnel are inter-city tunnels. Thus, if we 
only count the inner-city tunnels, the Niyaesh tunnel with its pecu-
liar qualities will rank higher in the world’s ranking. 
 The fact that the ramp area of this tunnel covers 447 square me-
ters of the bifurcation Is regarded as one of the exceptional expe-
riences in the construction of inner-city tunnels acclaimed by the 
national and foreign experts. This tunnel has been constructed on 
alluvial soil and consequently has accompanied the drilling opera-
tions with intricacies.  At the present, the Laerdal tunnel in Nor-
way with a length of more than 24 kilometers is the longest road 
tunnels in the world which had become operational late 2000. Of 
course, the Norwegians have a long background in the road tun-
nels construction and have constructed the Gudvanga and Folge-
fonn tunnels with a length of more than 11 kilometers.  They will 
have become operational the Jondal tunnel in 2012 and the Toven 
tunnel in 2014 which are about 10 kilometers long.

 The Government is to Issue the Outcomes of the
 Industrialization of the Construction Project 
ILNA- six month after that the first pilot project on housing in-
dustrialization kicked off in the Parand city(phase iii ), the mass 
constructors and experts are  waiting  for the technical report on 
this project. 
Referring to the influential role of this project on the housing in-
dustrialization promotion, the secretary of ISF assembly as one of 
the active industrial constructivists suggested, since the project 
has been finalized and has been handed over to the applicants, it 
is the best time to evaluate and assess the applied systems in this 
project.  Seyed Mohammad Khalkhali Sharifi added, regarding 
that a wide range of various information on the utilized material 
type, the man hours, the quality control, etc in different industrial 
systems are available, we can arrive at an authentic and reliable 
output to choose the best modern housing technology and system 
in terms of our own indigenous conditions. Referring to the appli-
cation of the modern housing technologies in the pilot project of 
Parand city (phase iii),  he said, in addition to the taking advantage  
of various systems including the tunnel molding, ICF, LSF and 
bolt and nut molding, etc, various operational methods have been 
applied in the  Mapsa pilot project.  This requires a technical and 
expert analysis for the selection of the best industrial construction 
system.

The Government’s Ratification on the Acceleration of the Pri-
vate Sector’s
 Financial Claims Repayment
The Government’s data base- the Council of Ministers assigned 
its authorities in the provinces to the Minister of the Interior, the 
governors and relevant organizations in order to accelerate the re-
payment of the executives, the real and legal persons. The Council 
of Ministers pertaining to the constitution’s article one hundred 
and twenty seven ratified that the Council of Ministers ‘authori-
ties in the executive affairs stated in the paragraph (36) of the state 
budget law, 1390 were handed over to the governor, the Minister, 
or the highest-ranking official concerned as the president’s spe-
cial representative to settle or barter the public debts. Thus, the 
decisions of the afore-mentioned representatives concerning the 
paragraph (1), article one hundred twenty seven equal to the presi-
dent’s decision and are executable according to the article (19) 
of the Council of Ministers’ interior bylaw. This ratification has 
been notified by the president’s First Deputy, Mohammad Reza 
Rahimi.

The Real Estate Agents Kicked Off the Mehr Housing Sale
Mehr News Agency- the real estate agents started officially to sell 
the Mehr Housing project in the Parand new city.  Consequently, 
the qualified applicants can refer to the real estate agencies and 
register for their own appropriate housing. 
According to the contract between the real estates confederation 
and the construction corporation of Parand newly-established cit-
ies, the specifications of all the housing units in the Parand new 
city are handed over the real estate agents so that the applicants 
can choose their own housing unit. 
The real estate agents can only receive 40000 tomans as their 
own consultant fee. In addition, the applicants also need to pay 
their own share to the construction corporation of Parand newly-
established cities.

 Senior Member of the Provinces Supreme Council: the Mu-
nicipalities and Engineers must Control 
the Construction in Earnest
Fars News Agency- Isfahan’s parliament member for the Prov-
inces supreme council said, if the municipalities and the observant 
engineers have a solemn control on the various construction  Pro-
cedures, we will not witness illegal actions in this regard. 
 Regarding the illegal excavations and destructions which lead 
to deadly accidents, Abbas Haj Rasouliha stated, the engineering 
system principles are observed in Isfahan and consequently we 
are not concerned in this regard. He continued to say, there are no 
illegal constructions in Isfahan and we have a serious control on 
this issue. He added, the Municipalities and Observant Engineers 
must Control the Construction in earnest.  Special Insurance Fa-
cilities for Construction Workers The Government data base- the 
implementation of  construction workers insurance which had be-
come overdue due to credit problems is to be facilitated using spe-
cial insurance facilities. The Minister of Cooperation, Labor and 
Social Welfare said, the co-ordinations between the Ministry of 
Cooperation, Labor and Social Welfare and the Ministry of Road 
and City Construction were arranged so that two can facilitate the 
construction workers insurance coverage.
 
Parliament Development Commission Member: 45 Percent of 
the Development Budget did not to pay off
Fars News Agency- Member of Parliament Development Com-
mission announced that 55 percent of this year development 
budget will be allocated within eight moths.  He added, since the 
government income has been spent on the cash subsidies, the allo-
cation of the development budget encountered problems this year. 
Enayatollah Hashemi said, the governmental officials report and 
the allocations of various development budgets has been submit-
ted to the Parliament Development Commission indicating that 55 
percent development budget has been allocated this year which 

tion of the development budget for compensating the cur-
rent budget deficit has been one of the influential factors 
that has caused the projects to remain incomplete  and con-
sequently to keep the contractors’ financial claims unpaid. 
It seems that a fundamental reconsideration needs to be 
made in budgeting so that it prepares the ground for devel-
opment infrastructures, employment and production in the 
determined time table.

To get a more widespread perspective, the next issue will 
deal with some of features and qualities of Iran’s economy 
to present strategic approaches to overcome its relevant 
problems. In addition, to grasp a more comprehensive 
understanding of the Iran’s economy, several more points 
will be discussed to introduce more precise approaches to 
overcome the current economic problems.  
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Editorial
 Strategies for Overcoming the Economic 
Obstacles in the Construction Industry

After the Islamic Revolution victory, the development 
budgets have been deducted to be spent for the annual 
current budgets so that in the year 1390, only 27 percent 
of the development budget has been allocated and it is 
possible that less than 10 more percents a lso be allocated 
until the end of this year. In fact, more than 60 percent of 
the development budgets has been spent on the current 
budget and other non-development costs. Put it another 
way, this amount has been spent to compensate the cur-
rent budget deficit.  These conditions and the present ap-
proaches in the state economics system has caused that 
every year many entrepreneurial systems postpone their 
undertakings to the next year. Consequently if the gov-
ernment decides to spend the entire development budget 
for the construction of development infrastructures, part 
of that needs be allocated to the incomplete projects and 
another part to the contractors’ financial claims.  In this 

prospect, a portion of the development budget, in fact, 
will be melted due to inflation. Consequently, the new 
projects will not be backed by the development budget 
and as a result the contractors’ financial claims will re-
main unpaid.
To get a better understanding, the development budgets 
situation and their allocations within several recent 
years will be presented. 
 The table for developmental budgets of the country from 1385 to 1390

 )In thousabd Billion Toman(

 
 

The table for developmental budgets of the country from 1385 to 1390 (In 
thousands Billion Toman) 

 
Absorption in 

percent
the absorbed budget for 
developmental projects

budget allotted to 
developmental projectsThe year

   
   
   
   
   
   

 

Since the budget allocation for the last three months of 
the year 1990 has not yet assigned, the following amount 
is an estimation.

According to the above table, it is clear that the deduc-
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