
سال 29  خرداد   1391    
شماره 296 )66 دور جدید(

 

صاحب امتياز:  انجمن شركت هاي ساختماني
مديرمسئول:   مهندس جواد خوانساري

كميسيون انتشارات: مهندس جواد خوانساري، مهندس محمد كنگاني، مهندس محمدعلي پورشيرازي، مهندس جهانگير عصرآزاد
 مهندس علي ورزنده، مهندس مجتبي ضرابي،  دكتر غالمرضا علي زاده

سردبير: دكتر غالمرضا علي زاده
عکس و صفحه آرايی: داود خاني                  حروفچيني، امور بازرگاني و اشتراك:  فريبا پورآقا                     خبرنگار:  آرزو نوري

ليتوگرافي: پاسارگاد 
چاپ: مجموع زنجيره اي چاپ بيژن

نشاني: تهران، خيابان طالقاني، بين ميدان فلسطين و خيابان وليعصر، خيابان شهيد برادران مظفر )صباي جنوبي(، شماره 86، ك.پ: 1416964691
تلفن: 66464261 – 66402037  فکس: 66464084
payam.abadgaran@acco.ir :پست الکترونيکي

www.acco.ir :نشاني الکترونيکي

4 سرمقاله – شرايط اضطراري شركتهاي پيمانکار پروژه هاي عمراني توجه ويژه دولتمردان را مي طلبد 
6  كنفرانس مطبوعاتي: شركتهاي مهندسي پيمانکار پروژه هاي عمراني صنعت احداث در آستانه تعطيلي 
11  نامه هاي ارسالي به مقامات عالي رتبه كشور 
18   در غياب بخش خصوصي و كناره گيري آن چه آينده اي براي صنعت احداث مي توان تصور كرد؟ 
19  بهره گيري از تمام شيوه ها جهت تضعيف پيمانکاران بخش خصوصي واقعي، در امور زيربنايي 
21  اعالم شاخص نبايد تابع سياستهاي خاص باشد – مصاحبه با مديرعامل شركت ايران پل 
25  لزوم نهادسازي و تجميع منابع براي كار در گرجستان - گزارش سفر  
28  گفت و گو با آقاي مهندس سعادتمند در مورد شاخص هاي تعديل 
32  محيط زيست را دريابيم  

 ريزگردها در ايران
 هدايت 120 ميليون مترمکعب آب »آجي چاي« تبريز به درياچه اروميه

34 برگي از تقويم خرداد 
ساماندهي يکپارچه ماشين آ الت سنگين عمراني، راهسازي و معدني از طريق همکاري هاي تعميراتي و آموزشي           35
36  پاگرد 
38  فعاالن ساخت و ساز: نگراني از شفاف نبودن فضاي كسب و كار 
40  گزارش كميسيونهاي انجمن 
42 ضرورت تشکيل فوری  شوراي گفت و گو؛ دولت با بخش خصوصي   

 براي شما خوانده ايم
  بهره وري ملي را با افزايش كار مفيد افزايش دهيم

  يك ساختمان 6 طبقه در 24 ساعت ساخته شد!
   بيکاري نيروهاي كار، به ويژه تحصيلکرده ها در ايران

   نمي گذاريم صندوق توسعه ملي خالي شود
  پرونده بودجه 91 تصويب شد

  بانك مركزي اعالم كرد: جزئيات تورم در اولين ماه سال
  بن بست تازه براي آزادراه 20 ساله

52 اخبار صنعت ساختمان   
53  نگرشي اجمالي بر ادبيات اقتصادي و مالي 

مقاالت انگليسی



4
4

ش�ايد بي مناسبت نباشد كه مقدمه س�رمقاله با گزارش  رويدادي كه از 
نزديك شاهد آن بوديم، آغاز شود. روزي در تاكسي بين راننده و مسافر 
بر س�ر قيمت كرايه درگيري لفظي پيش آمد. پس از ختم به خير شدن 
اين مش�اجره، از راننده پرسيده شد كه براي جلوگيري از اين مشکالت 
بهتر نيست كه كيلومتر شمار را َحَکم قرار دهيد و به اينگونه برخوردهاي 
اعصاب خردكن خاتمه دهيد؟ ايشان نگاهي كرد و گفت: كيلومترشمار را 
در كش�ورهايي بايد بکار برد كه الاقل قيمتها براي يك سال ثابت باشد 
مگر ما صنف راننده تاكس�ي چه گناهي كرده ايم ك�ه در مقابل افزايش 
روزان�ه، هفتگي و ماهانه قيمت مايحتاج، عمومي و لوازم يدكي بايد براي 
مدت يك س�ال براساس كيلومتر ش�مار كرايه ثابت دريافت كنيم! دولت 
باي�د قيمتها را حداقل از آغاز تا پايان هر س�ال ثابت نگ�ه دارد تا ما هم 
كيلومترشمار را به عنوان معيار و مالك پرداخت كرايه آن سال به كار بريم.
اين تجزيه و تحليل راننده تاكسي بسيار آموزنده بود. گاهي از كنار برخي 
مردمان به سادگي مي گذريم و آنها را انسانهاي معمولي تلقي مي كنيم، 
ولی  در واقعيت چقدر واجد حکمت، عمق و گس�تره نگرش هستند و با 
چه منطقي محکم و مستدل رويدادها را مورد ارزيابي قرار مي دهند و به 
تبع آن نتيجه گيري مي كنند. بالفاصله اين گفتمان، شركتهاي مهندسي 
پيمان�کار پروژه ه�اي عمران�ي را تداعي ك�رد؛ كه چگونه آنه�ا را وادار 
مي كنند تا براساس قيمت سال 88 در مناقصه شركت كنند و پروژه هاي 
عمراني را با قيمت روز انجام دهند كه گاهي بيش از 200درصد با قيمت 
پاي�ه مناقصه تف�اوت رقم دارند، ضمن اينکه باي�د در روند پيچ در پيچ 
بوروكراس�ي اداري بخش بزرگي از وقت و ان�رژي خود را صرف كنند تا 
بتوانن�د پس از ماه ه�ا مراجعه و پي گيري بخش�ي از مطالبات مربوط به 
صورت  وضعيتهاي تس�ليمي خود را با ج�رح و  اصالحات به عمل آمده، 
ب�ه نقدينگي تبديل كنن�د و بخش ديگري از مطالب�ات آنها كماكان در 

سرفصل ديون بخش كارفرمايي باقي بماند.
متأس�فانه برخي از مديران بخش كارفرمايي شايد چنين بينديشند كه 
اين ميزان مطالبات، س�ود وي�ژه پيمانکاران پروژ هاي عمراني اس�ت و 
تأخير پرداخت آن مشکلي پيش نخواهد آورد در صورتي كه شركتهاي 
مهندس�ي پيمان�کار پروژه هاي عمراني مع�ادل و گاهي بي�ش از مبلغ 
مطالبات خود به نظام بانکي )با س�پردن انواع و اقسام ضمانت نامه ها( و 
يا با تأمين منابع پول گران از بازارهاي غيررسمي به اين بخشها بدهکار 
مي باشند؛ اگر فرض كنيم يکي از پيمانکاران پروژه هاي عمراني از بخش 
كارفرمايي مبلغ 1/440/000/000 )يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون( 
تومان طلب داش�ته باش�د و نرخ )بهره بانکي يا تورم را نيز 20درصد در 
نظ�ر بگيري�م )در صورتيکه دريافت اعتبار از بانکه�ا با نرخي به مراتب 
باالتر از اين ميزان است( چنانچه مطالبات پيمانکار پس از 2 سال توسط 
كارفرما پرداخت ش�ود. ارزش آتي طلب پيمانکار از بخش كارفرمايي از 

رابطه زير قابل دستيابي است:

Pv= ارزش فعلي Fv= ارزش آتي  
N= تعداد سال K= نرخ بهره  

بنابراي�ن چنانچه پيمانکار طلب خود را پس از دو س�ال وصول كند، در 
اص�ل ارزش آن مع�ادل 1/000/000/000= يك ميلي�ارد تومان خواهد بود 
يعني عماًل بخش كارفرمايي 440 ميليون تومان به پيمانکار پروژه ضرر و 
زيان وارد كرده اس�ت يا به تعبيري قدرت خريد مبلغ دريافتي پيمانکار 
 پروژه كاهش يافته است و حال چنانچه نرخ بهره تأمين اعتبار از بانکها 
باالتر از اين رقم باش�د )كه هست( ميزان ضرر و زيان پيمانکار پروژه با 

توجه به كاهش قدرت خريد آن به مراتب باالتر خواهد رفت.
از اين مقدم�ه مختصر مي توان نتيجه گرفت كه مناس�بات ميان بخش 
كارفرمايي و پيمانکاري مي بايس�تي براس�اس انصاف، اخالق حرفه اي و 
مهمتر از همه اسالمي استوار باشد به قول آمارتياسين )نقل به مضمون( 
اگ�ر از اقتصاد اخ�الق را كنار بگذاريم جامعه بش�ري تبديل به جنگلي 
غيرقاب�ل تحم�ل خواهد ش�دو اگر انص�اف را در مناس�بات و تعامالت 
اجتماعي وارد نس�ازيم اصول اساس�ي برد-برد كه يکي از عوامل مؤثر 
در توس�عه است، در كنش متقابل اجتماعي تأمين نخواهد شد. بنابراين 
بخ�ش كارفرمايي ب�ه دليل موقعيتي كه در اختيار دارد بايد با ش�اخص 

انصاف بيشتر و اخالق نکوتر امور پيمانکاري را رصد كند.
واقعيت امر نش�ان مي دهد كه ش�ركتهاي مهندسي پيمانکار پروژه هاي 
عمراني روز به روز با دشواري هاي غيرقابل تحمل و مشکالت توانسوزي 
كه به آنها وارد مي ش�ود در سراش�يب س�قوط و هبوط قرار گرفته اند و 
ي�أس و نااميدي بر مجموعه ش�ركتهاي پيمانکار صنعت احداث س�ايه 
گسترده است بي شك، ادامه اين وضعيت منافع ملي كشور را به مخاطره 
مي افکند و با اين نيت و رويکرد بود كه انجمن شركتهاي ساختماني پس 
از رايزني هاي فراوان كميته اي اضطراري با ش�ركت هفت انجمن مجري 
پروژه هاي عمراني تش�کيل داد تا راهي براي برون رفت از اين ش�رايط 
انديش�يده شود. نشست كميته اضطراري به اين نتيجه رسيد تا مراتب 
دش�واري هاي پيش رو و روند اضمحالل و نابودي ش�ركتهاي مهندسي 
پيمانکار را )كه به طور ميانگين هر يك از آنها بيش از 35 س�ال س�ابقه 
س�ازندگي و آبادگري دارند( طي نامه اي به استحضار مقامات عالي رتبه 
كش�ور از جمله رياست محترم جمهور اس�المي ايران برسانند و بر پايه 
اين امر نامه اي در 25 ارديبهش�ت ماه س�ال جاري به جناب آقاي دكتر 
احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسالمي ايران ارسال گرديد، در اين 
نامه به سهم 20درصدي چند هزار شركت پيمانکاري بخش خصوصي در 
اشتغال كشور اشاره شده است و درخواست گرديده بود كه مقام محترم 
رياست جمهوري امر و مقرر فرمايند موارد زير توسط بخش كارفرمايي 

پروژه هاي عمراني عملياتي و اجرايي گردد: 
 ش�اخص تعديل آحاد بهاي س�ال 1390 كه جزء وظايف و تعهدات بخش 
كارفرمايي دولتي مي باش�د، با ضرايب واقعي،  صحيح و منطبق با ضريب 
ت�ورم ابالغ گ�ردد. ذكر اين نکته الزم اس�ت كه گرچه اب�الغ تعديل نيز 
پاسخگوي افزايش بي رويه قيمتهاي اقالم، مواد و مصالح مصرفي پروژه ها 
در برخي از سه ماهه ها نمي باشد و مي بايستي در ضريب پيمان و انطباق 
تجديدنظر اصولي و متناس�ب با واقعيت روز به عمل آيد. با اين وصف از 
رياست محترم جمهور تقاضا گرديد امر و مقرر فرمايند مراتب ابالغ گردد.

درخواس�ت ديگر هفت تش�کل از رياس�ت محترم جمهوري اس�المي 
ايران در نامه ارس�الي مش�عر به صدور دس�تور ابالغ فهارس بهاي پايه 
س�ال 1391 با قيمت روز و مستقل از فهرستهاي بهاي پايه پيشين بود. 
سومين درخواست در اين نامه تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي ريالي و 
ارزي پروژه ها توسط بانکها مي باشد كه مستندات قانوني آن وجود دارد 

ولي بانکها از اجراي قانون مصوب خودداري مي كنند.
در نامه مذكور تقاضاي ديگر از رياس�ت محترم جمهور، مربوط به صدور 
دس�تور جهت رفع مشکالت ناش�ي از انتقال ارز به خارج از كشور براي 

خريد كاال و پرداخت ديون پيمانکاران به زنجيره هاي تأمين بود.
و در بخش پاياني نامه از رياس�ت محترم جمهور درخواس�ت شده است 
كه با صدور دستور موافقت فرمايند.  كميته اي با اختيارات تام با حضور 
نمايندگان انجمنها براي رفع شرايط اضطراري تشکيل شود تا به وضعيت 
بس�ياري از ش�ركتهاي عضو اين انجمنها كه در آستانه ورشکستگي و 

شرايط اضطراري شركتهاي پيمانكار پروژه هاي عمراني
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تعطيلي هستند، رسيدگي عاجل به عمل آورد.
بدون بزرگنمايي بايد گفت ش�ركتهاي مهندس�ي پيمان�کار پروژه هاي 
عمراني در هيچ دوره اي تا اين حد در ش�رايط نابودي قرار نداش�ته اند؛ 
وضعيت پيش آمده براي ش�ركتهاي پيمانکار مجري پروژه هاي عمراني، 
مصداق واقع�ي مثنوي هفتاد من كاغذ اس�ت. براي س�هولت دريافت، 
مش�کالت آنه�ا را از ابتداي ام�ر با مروري دوب�اره م�ورد بازبيني قرار 

مي دهيم. 
 در اغل�ب مناقصه ه�ا اس�ناد مناقصه ش�فاف و كامل نيس�ت و . 1

شركتهاي پيمانکار مجري براي شركت در پيمان مناقصه به اجبار 
با دريافت و مطالعه اين اس�ناد ناقص مجبور به شركت در مناقصه 
هستند كه در صورت موفقيت براي اجراي مناقصه، در روند امور 
با انواع و اقس�ام مش�کالت حقوقي، معارض ها و مشکالت ناشي 
از ناكافي بودن و عدم ش�فافيت اس�ناد مناقصه مواجه مي ش�ود 
ك�ه براي حل هر ي�ك از آنها مدتها وقت و ان�رژي مديران صرف 
مي گردد و در مواردي هزينه هاي بس�يار س�نگيني نيز به مجري 

پروژه  تحميل مي كند.
 اص�والً مناقصه ه�ا در ش�رايط برابر برگزار نمي ش�ود پ�اره اي از . 2

ش�ركتهاي وابس�ته به نهاده�اي حکومتي، دولت�ي و يا عمومي 
ب�ا امتيازات وي�ژه و در پاره اي موارد با آئين نامه ترك تش�ريفات 
مناقصه پروژه هاي بسيار بزرگ را در اختيار مي گيرند و شركتهاي 
مهندس�ي پيمانکار پروژه ه�اي عمراني، كه گاهي به اندازه س�ن 
و س�ال مديران اين قبيل ش�ركتهاي بهره مند، فقط سابقه كار و 
تجربه دارند بايد اين آمادگي را در خود ايجاد نمايند كه به عنوان 

پيمانکار دست دوم براي آنها كار كنند.
 اص�والً در مناقصه هاي�ي ك�ه ش�امل آئين نامه ترك تش�ريفات . 3

نمي باش�ند نيز بخ�ش كارفرمايي پايين ترين قيمت پيش�نهادي 
را ب�ه عنوان برن�ده مناقصه در نظر مي گي�رد در صورتي كه بايد 
پايين ترين قيمت مناس�ب با ميانگين وزني قيمتهاي پيشنهادي 
معيار قرار گيرد، متأسفانه پاره اي از شركتهاي نوظهور براي كسب 
نام و سابقه كار قيمتهاي غيركارشناسي ارائه مي دهند و پروژه  را 
به دس�ت مي آورند ولي در اجرا آنچنان دچار مشکل مي شود كه 
پروژه ها با تطويل زماني و يا تعطيلي مواجه مي شود و يا به چندين 
برابر قيمت پايه اجرا مي ش�ود و كارفرم�ا در پاره اي موارد مجبور 
مي ش�ود با متمم هايي ق�رارداد پروژه را اص�الح و به نوعي پروژه 
را هداي�ت كند؛ در صورتي كه قيمته�اي جهاني به ويژه فيديك 
و ي�ا روش معيارهاي چند متغيره معادالت ف�ازي، مي تواند براي 
احتساب بهترين و مناسب ترين قيمت پروژه  توسط مديران ارشد 
بخش كارفرمايي به كار گرفته ش�ود تا منافع ملي بيش از اين به 

دليل قيمتهاي غيرواقعي لطمه نپذيرد.
 همه س�اله در بودجه كل كشور به ويژه در بودجه عمومي دولت، . 4

براي تملك دارايي هاي س�رمايه اي، بودج�ه پروژه هاي عمراني با 
رقم قابل قبولي ارائه مي شود ولي در طول ماه هاي سال با پيدايش 
مش�کالتي براي بودجه جاري دولتها از بودجه عمراني برداش�ت 
مي كنند به طوري كه گاهي تا پايان سال، كمتر از 50درصد بودجه 
عمراني مصوب براي آنها اعتبار تخصيص مي يابد اين امر چندين 
مشکل براي پروژه هاي عمراني و ش�ركتهاي پيمانکار پروژه هاي 
عمران�ي ايجاد مي كند، از طرفي به دلي�ل اينکه باقيمانده بودجه 
عمران�ي به اجبار مي بايس�تي بين پروژه ه�اي باقيمانده از قبيل 
)پروژه ه�اي نيمه تمام در حال تکميل و انج�ام( پروژه هاي جاري 
و مطالبات انباش�ته ش�ركتهاي پيمانکاري تقس�يم  ش�ود چنين 
ش�رايطي به روند دور تسلسل باطل مشکالت با هم افزايي بااليي 
مي انجام�د اين امر تمام�ي هدفهاي پروژه ها را ك�ه در چارچوب 
برنامه هاي توس�عه و چش�م انداز افق 1404 طراحي شده اند دچار 
كن�دي و يا توقف مي كن�د و بالطبع آثار اش�تغال زايي و توليدي 
آنها را مختل مي س�ازد و در روند آينده ن�ه چندان دور، چنانچه 
تکميل ش�وند با تغيير شتابان فناوري ها، قدرت الزم براي رقابت 

الزم را نخواهند داش�ت از طرفي پيمان�کاران اين قبيل پروژه ها 
ك�ه با قيمتهاي ثابت س�ال پايه )س�ال 88( در مناقصه ش�ركت 
مي كنن�د ولي ب�ا افزايش ش�تابان قيمتها در طول س�الهاي اجرا 
مواجه مي ش�وند، اين امر باعث مي گ�ردد در پرداخت ديون خود 

دچار مشکالت عديده شوند.
 به دليل جبران كس�ري بودجه جاري دول�ت از محل بودجه هاي . 5

عمران�ي اين امر باعث مي ش�ود كه صورت وضعيت هاي ارس�الي 
پيمان�کار در بخش كارفرمايي با تطويل در پرداخت مواجه ش�ود 
و پيمان�کار براي تأمين نقدينگي و ايفاي تعهدات خويش به تهيه 
پول گران از بازار آزاد و بانکها روي آورد و تمامي هس�تي خود و 

خانواده اش را گرو بگذارد.
 تعدي�الت هرگ�ز جوابگ�وي س�رعت رش�د قيمته�ا نيس�ت و . 6

مابه التف�اوت قيم�ت پايه، با قيمت واقعي اقالم م�ورد نياز پروژه 
را در ب�ازار جبران نمي كند. وقتي قيمت س�ال پايه ميلگرد 650 
تومان اس�ت ولي در س�ال 90 قيمت آن ب�ه 1400 تومان افزايش 
مي يابد و چنانچه هزينه هاي باالسري را به آن اضافه كنيم رقمي 
باالي 2000 تومان را نش�ان مي دهد يعني فقط ميلگرد حدود سه 
برابر )س�يصد درصد( رش�د و افزايش قيمت نش�ان مي دهد و يا 
قيم�ت قير زماني كه ب�ه تني 800هزار توم�ان افزايش مي يابد و 
نس�بت افزايش�ي آن در هزاران اقالم مصرفي ديگر نيز مش�ابه 
اس�ت، با كدام تعديل مي ت�وان آن را جبران كرد؟ در صورتي كه 
ش�اخصهاي تعديل آحاد بهاي سال 90 و س�ه ماهه اول سال 91 

كماكان اعالم نشده است.
 تا اين تاريخ )خرداد ماه س�ال جاري( هنوز مطالبات پيمانکاران . 7

مج�ري پروژه هاي عمراني پرداخت نش�ده اس�ت همانطوري كه 
اش�اره ش�د، پاره اي از مدي�ران بخش كارفرمايي ش�ايد اينگونه 
مي انديش�ند ك�ه اين مبالغ س�ود ش�ركتهاي پيمانکاري اس�ت 
لذا احتماالً حساس�يت الزم را نش�ان نمي دهن�د، در صورتي كه 
تمامي اين قبيل ش�ركتهاي پيمان�کاري بيش از مطالبات خويش 
ب�ه بانکها و بازار آزاد تأمين پول گران، بدهکار هس�تند و تمامي 
اندوخته هاي دوران س�المندي و پيري خ�ود را همراه با امکانات 
خانوادگي، خويش�اوندي و دوس�تان نزديك را گرو گذاشته اند و 
مجبور به پرداخت بهره هاي سنگين و زيان ديركردهاي توانسوز 
هس�تند. ولي بخش كارفرمايي آنها را در گردونه هاي پيچ در پيچ 
بوروكراس�ي اداري س�رگردان كرده اند اين قبي�ل پيمانکاران از 
طرفي ب�راي پرداخت تعهدات خويش به اش�خاص و بانکها بهره 
مي دهن�د از س�ويي ب�ا تأخي�ر در دريافت مطالبات خ�ود ارزش 
دريافتي آنها توس�ط تورم و افزايش قيمتها ذوب مي ش�ود كه در 

ابتداي مقاله با مثالي عددي به آن اشاره شد.
 عدم تجديدنظ�ر در ضريب پيمان و انطباق و در ديگر حوزه هاي . 8

پيمانکاري پروژه ه�اي عمراني از جمله راهس�ازي حذف ضريب 
باالس�ري، ضري�ب منطقه اي و ضري�ب هدايت ترافي�ك، و عدم 
پرداخ�ت پيش پرداخ�ت كه از اهرمهاي اصل�ي تضعيف پيمانکار 
مي باش�د، باعث شده اس�ت كه زمينه هاي متالشي و نابودي اين 
قبيل ش�ركتها به س�رعت فراهم ش�ود. در اين زمين�ه از دولت 
محترم انتظار ميرود دس�تورات الزم به منظ�ور برون رفت از اين 
ش�رايط صادر فرمايند، امروز بايد به داشته هاي خود توجه كافي 
كنيم و شركتهاي مهندس�ي، پيمانکاري پروژه هاي عمراني را از 
ورطه ورشکستگي و نابودي نجات دهيم. زيرا اين مجموعه عظيم 
فني و مهندس�ي، سرمايه ملي كشور هستند كه حدود 20 درصد 
اش�تغال كشور را تامين مي كنند و اگر احيانا سودي نيز به دست 
می آورن�د آنرا در خريد ماش�ين آالت و تجهي�زات براي مملکت 
س�رمايه گذاري مي كنند و در روندي ديگر به توليد و اشتغال مي 
افزايند. ش�رايط فعلي كشور بيش از گذش�ته همدلي و همياري 

بخش دولتي و خصوصي را مي طلبد.
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در کنفرانس مطبوعاتی مطرح شد:

شركتهای مهندسی پيمانكار
 پروژه های عمرانی صنعت احداث

 در آستانه تعطيلی  
•   پایبند نبودن به اجرای تعهدات؛ آفت منافع ملی

•   صدور خدمات فنی مهندسی متوقف می شود
•  قراردادهای مقطوع به ضرر ساخت و ساز و مصلحت کشور 

•   پروژه هاي فراملي پيمانکاران ایراني تحت تأثير مشکالت مالي داخلي
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مهن�دس منوچهر ملکيانی فرد، رئيس انجمن ش�ركت های 
ساختمانی عنوان كرد: بررس��ی های تاریخی نشان داده است با 
خصوصی سازی امکان توسعه کش��ورها مهیا می شود اما متاسفانه 
بخش خصوصی معضالت و مش��کالت زیادی دارد که دولتمردان 
باید ب��ا توجه کافی آنها را حل کنند. عالرغم قوانین بس��یاری که 
در اجرای خصوصی س��ازی مکمل اصل 44 هستند، مجلس قانون 
وضع می کند و دولت هم در مواردی بر اس��اس برداشت خود کار 
را انجام می دهد. آنچه به نام تمدن صنعتی در جوامع مطرح است 
توس��ط پیمانکاران و سازندگان ش��کل گرفته است و اگر خدماتی 
را که س��ازندگان در اقصا نقاط ایران انج��ام داده اند حذف کنیم از 
جاذبه های تمدنی کشور  چیزی جز بیابانی لم یزرع باقی نمی ماند. 
اهمی��ت بخش خصوصي به خصوص پیمانکاران صنعت احداث در 
کشور مساوي با توسعه کشور و ایجاد اشتغال است بنابراین نادیده 
گرفتن این پیمانکاران به نوعی نادیده گرفتن اش��تغال و توسعه در 

کشور است.
وي با بیان اینکه صنعت احداث در کش��ور حداقل س��همی حدود 
20 درصد اش��تغال را در کشور برعهده دارد، گفت: در حال حاضر 

بي توجهي کاملی از سوی دولت نسبت به بخش خصوصي 
وج��ود دارد تا جایی ک��ه بع��د از هدفمندي یارانه ها اثرات 
افزای��ش نرخ تولیدات هنوز از س��وي دول��ت به این بخش 
پرداخت نشده است. تنگناهای تحمیلی از طرف کشورهای 
جهان بر ایران که باعث افزایش نرخ ارز ش��د تاثیر مستقیم 
در کار این گروه از پیمانکاران دارد تا آنجا که عمال پروژه ها 
متوقف خواهد ش��د. همه شرکتهای بخش خصوصی ناچار 
به کوچک ش��دن و تعدیل پرسنل هستند و روند این امر بر 

خالف اصل اشتغال زایی است. 
مهن��دس ملکیانی ف��رد افزود: ب��ه طور اعم نح��وه قرارداد 
سازندگی در ایران بدینگونه است که پیمانکاران حق دارند 
بدون لحاظ کردن تورم در مناقصات، قیمت روز را پیشنهاد 

دهند. دس��تگاه اجرایی و پیمانکاران پذیرفته اند س��ازمان مدیریت 
تحت عنوان شاخصهای حرفه ای نرخ تورم را منتشر کند تا در طول 
زمان هزینه ها تعدیل شود. این پرداخت که شرط ضمن عقد است 
به طور کامل نادیده گرفته شده است و این شبهه را ایجاد می کند 
که دولتمردان می اندیش��ند با پاک کردن صورت مسئله مشکالت 
حل می شود در حالی که به نابودی بخش خصوصی می انجامد. این 
نحوه رفتار در شرایطی که ما در حرفه ساختمان و گسترش آن در 
مرحله خوداتکایی هستیم، در راستای منافع ملی نیست. برای حل 
مشکالت، پیشنهاد می کنم قانونی که در مجلس به نام قانون بهبود 
مستمر فضای کس��ب و کار تصویب شده اجرایی شود. ما خواهان 

اجرای دقیق این قانون هستیم. 

مهندس محمد احمدی رئيس انجمن شركتهای پيمانکاری 
تأسيسات و تجهيزات صنعتی ايران نيز در ادامه اين نشست 
گفت: چنانچه دولت هر چه سریعتر به مشکالت پیمانکاران صنعت 
احداث رس��یدگی نکند روزی خواهد رس��ید که حتی در ساخت 
در و پنجره س��اختمان هم به مش��کل برخواهیم خورد. وی ادامه 

  مقاومت دولت برای پرداخت مطالبات معوق پيمانکاران بخش خصوصی و شركت های ساختمانی فعال، و تحميل ارقام مربوط به 
هزينه های ساخت و ساز سال 88 در قراردادهای سال 91 منجر شد تا مديران ارشد تشکل های عمرانی در نامه ای سرگشاده به 
رييس جمهور و ديگر دولتمردان، پيشنهاداتی در پنج محور مطرح كرده و خواهان تسريع در پرداخت مطالبات معوق پيمانکاران، 
به روز شدن قيمتهای پيشنهادی در قراردادها، مهيا شدن امکان استفاده از گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي پروژه ها 

توسط بانك ها، و صدور دستور براي رفع مشکالت ناشي از انتقال ارز به خارج از كشور شوند.
17 خرداد 1391 كنفرانس مطبوعاتی با عنوان »شرايط اضطراری پيمانکاران بخش خصوصی« برای پيگيری اين نامه ها در محل 
انجمن ش�ركتهاي ساختمانی برگزار شد. در اين نشست نمايندگانی از هفت انجمن بخش خصوصی فعال در صنعت احداث 
شامل انجمن شركتهای ساختمانی، انجمن شركتهای پيمانکار تأسيسات و تجهيزات صنعتی ايران، انجمن شركتهای مهندسی 
پيمانکاری نفت و گاز و پتروشيمی، انجمن شركتهای صنعت آب و فاضالب، كانون سراسری پيمانکاران عمرانی ايران حضور 

داشتند. 
مهندس منوچهر ملکيانی فرد رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی، مهندس محمد احمدی رئيس هيات مديره 
ش�ركتهای پيمانکار و تاسيسات و تجهيزات صنعتی ايران، مهندس احمد مهديار از انجمن شركتهای آب و فاضالب ايران، 
مهندس جواد خوانساری نائب رئيس هيات مديره انجمن شركتهای ساختمانی، مهندس احمدرضا چابك دبير كانون سراسری 
پيمانکاران عمرانی ايران، مهندس مهدی رادپور نماينده انجمن شركت های نفت، گاز و پتروشيمی و مهندس حسن سعادتمند 
نائب رئيس كانون سراسری، به نمايندگی از انجمنهای مربوطه به سخنرانی پرداختند كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به 

مشروح سخنان مطرح شده در اين نشست جلب می نماييم. 
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داد: متأس��فانه هزینه های وارد شده از قبال هدفمندی یارانه ها به 
فهرس��ت  بها از س��وی دولت مورد توجه قرار نگرفته است و اعالم 
تعدیل با ضرایب غیرواقعی، همراه با قوانین مربوط به نظام مالیات 
بر ارزش افزوده، عدم رعایت قوانین توسط سازمان تامین اجتماعی، 
عدم پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران و مشکالت بانکی نیازمند 
اقداماتی اساس��ی از طرف دولت است که متاسفانه از سوی دولت 
نادیده گرفته می ش��ود. مهندس احمدی تأکید کرد: اگر بخواهیم 
مقایسه ای داشته باشیم باید بگویم اگر پیمانکاران 5 میلیارد تومان 
از دولت طلبکار باشند به خاطر تأخیر در پرداخت این بدهی ها در 

ازای آن مبلغ 15 میلیارد تومان به بانک ها بدهکار شده اند.

مهندس احمد مهديار رئيس انجمن شركتهای آب و فاضالب 
نيز در ادامه گفت: س��ه منبع اصلی برای تأمین منابع مالی مورد 
اس��تفاده در پروژه وجود دارد که ش��امل بودجه یا اعتبار کارفرما، 

منابعی که پیمانکار وارد پروژه 
می کند و خرید اعتباری کاال و 
خدمات در بازار اس��ت. این در 
حالی است که مطالبات معوق 
و تحریم ها باعث افزایش نرخ ارز 
و تحلیل بنیه مالی پیمانکاران 

شده است.
مهن��دس مهدیار گف��ت: عدم 
پرداخ��ت بهن��گام مطالبات از 
س��وی کارفرما بخش عمده ای 
از نقدینگ��ی پروژه ها را متوقف 
کرده اس��ت و اغلب کارگاه ها با 
مطالبات معوق و بدهی به بازار 
و بانک ها مواجه هستند. اگر این 
روند ادامه یابد و دولت همچنان 
بی توجه به مشکالت پیمانکاران 

باشد نه تنها با بیکاری مواجه می شویم، بلکه صادرات خدمات فنی 
مهندسی کاهش می یابد. وي ادامه داد: شرکت هاي ایراني در اغلب 
کشورهاي منطقه و به خصوص در عراق، آفریقا و ونزوئال پروژه هاي 
عظیمي در دس��ت اجرا دارند که ادامه مش��کالت تأمین نقدینگي 

داخلي آنها را از ادامه فعالیت در کشورهاي دیگر نیز باز مي دارد.

مهندس جواد خوانس�اری نائب رئيس هيات مديره انجمن 
ش�ركتهای س�اختمانی نيز عنوان كرد: برای رفع مش��کالت 
پیمانکاران صنعت احداث 7 انجمن گرد هم جمع شدند و کمیته ای 

به عنوان کمیته اضطراری تشکیل دادند. در بدو امر برای پیگیری 
مسئله نامه ای به رئیس جمهور محترم نوشته شد، در مراحل بعدی 
نامه هایی پیرو این نامه به سایر مقامات عالی رتبه کشور ارسال شد و 
از آنها خواسته شد راه حلی برای مشکالت پیمانکاران بخش صنعت 

احداث جستجو کنند. 
وی افزود: امروزه مناقصات کشور از روی فهرست بهای سال 1388 
برگزار می ش��ود. این فهرست بها با نرخ امروز که قیمتها به دالیل 
عدیده حدود 200 درصد افزایش یافته اند همخوانی ندارد. عالوه بر 
این در فهرس��ت بهای سال 1388 برخی از ضرایب از جمله ضریب 
منطقه، و ضریب باالس��ری لحاظ نش��ده بود. متاسفانه با توجه به 
این تغییر قیمتها، پیمانکاران در پیشنهاد قیمت دقت نمی کنند و 
کارفرماها قراردادهای یکطرفه می بندند. حاصل این امر ورشکستگی 
پیمانکاران بخش خصوصی و متوقف شدن طرحهای عمرانی کشور 

خواهد بود. 
مهندس احمدرضا چابك دبير كانون سراس�ری پيمانکاران 
عمرانی اي�ران نيز با بيان اينکه اين كان�ون دارای 25 هزار 
عضو است گفت: متأسفانه در پنج سال گذشته قراردادهایی وارد 
بخش ساخت و ساز شده است که به ضرر ساخت و ساز و مصلحت 

کشور است.  
وی اف��زود: در این قراردادها پیمانکارانی که در مناقصات ش��رکت 
می کنند یا به صورت زیر بنا یا کلیدی قیمت را اعالم می کنند در 
حالیکه با توجه به رشد تورم و نمودار سینوسی تورم در چند سال 
گذشته این قراردادها از همان 
ابتدا م��ورد اعتراض پیمانکاران 
ب��ود. وی ادام��ه داد: ای��ن نوع 
ش��رایط  مناس��ب  قرارداده��ا 
اقتص��ادی کش��ور نیس��ت به 
طوریکه در 5 سال گذشته 70 
درصد شرکتهای ساخت و ساز 
در قالب این قراردادها ضررهای 
مالی زیادی دیده اند. وی تأکید 
کرد: ه��ر چن��د معتقدیم این 
ن��وع قراردادها در کش��ورهایی 
ک��ه ثب��ات نس��بی اقتصادی 
دارند مناس��ب است ولی وقتی 
نمی توان برای یک سال آینده 
ع��دد دقیق��ی از نرخ ت��ورم و 
جریان بازار ارائه کرد نمی توان 
قراردادهای مقطوع امضا کرد. وی اضافه کرد: طی درخواست کتبی 
از دولت خواس��تیم تا با توجه به ش��رایط متغیر اقتصادی و اجرای 
ف��از دوم هدفمندی یارانه ها، قراردادها را به روال قبلی یعنی همان 

قرارداد تعدیل بازگرداند.
مهندس سعادتمند، نايب رئيس هيأت مديره كانون سراسری 
در ادامه عنوان كرد: عمده مش��کل ما در صنف این هس��ت که 
دول��ت به تعهدات خود در قبال بخ��ش خصوصی عمل نمی کند. 
همه مش��کالت دیگر نشات گرفته از این مشکل بزرگ است و اگر 
بتوانی��م نظر دولت را معطوف کنیم که تعه��دات خود را در قبال 

مهن�دس مهدي�ار  : ع�دم پرداخت 
بهن�گام مطالبات از س�وی كارفرما 
بخش عمده ای از نقدينگی پروژه ها را 
متوقف كرده است و اغلب كارگاه ها 
با مطالبات مع�وق و بدهی به بازار و 
بانك ها مواجه هستند. اگر اين روند 
ادامه يابد و دولت همچنان بی توجه 
به مشکالت پيمانکاران باشد نه تنها 
با بي�کاری مواجه می ش�ويم، بلکه 
ص�ادرات خدم�ات فنی مهندس�ی 

كاهش می يابد. 
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بخش خصوصی کشور به نحو مطلوب تری عملیاتی کند گام بزرگ 
و موثری را در این جهت برداشته ایم. 

مهندس مهدی رادپور به عنوان نماينده انجمن شركت های 
نفت، گاز و پتروش�يمی مطال�ب خ�ود را در دو بخش بيان 
داش�ت و گفت: از آن جائی ک��ه عمدتاً اعضای عضو اپک با وزارت 
نفت در حال همکاری می باشند ضمن قدردانی از فعالیت های انجام 
شده توسط وزیر محترم نفت، عملکردهای فوق می تواند جهت حل 
مشکالت پیمانکاران در سایر وزارتخانه ها الگو قرار گیرد. از آن جمله 
می توان به تشکیل کمیته ی توس��عه توان داخل که از نمایندگان 

دس��ت اندرکار صنع��ت نفت در بخش 
خصوصی تش��کیل یافته اشاره کرد 
که جهت حل مشکالت آن ها اقدام 
می نمای��د و  یا به درخواس��ت اعالم 
فهرس��ت بهای س��ال 1390 مطرح 
کرد که در آخرین اقدام مقام محترم 
وزارت دس��تور برگزاری جلس��ه ای 
جهت بررسی مشکالت پیمانکاران و 
دست اندرکاران صنعت نفت را صادر 
فرمودن��د که در همین جا فرصت را 
مغتنم شمرده و از ایشان درخواست 
می گردد تاریخ دقیق جلسه را اعالم 

نمایند.
وی در بخش دوم سخنان خود افزود: 
تا بخش خصوص��ی تصمیم به حل 
مشکالت خود نگیرد کسی نمی تواند 
مشکالت آن را از بیرون حل نماید، 

یادمان باشد برای حل مشکالت باید تمامی انجمن ها شانه به شانه 
هم قدم بردارند. 

در ادامه مهندس ملکیانی فرد رئیس انجمن شرکتهای ساختمانی 
گفت: عدم حساسیت الزم توسط  دولت به اجرای تعهدات در قبال 

بخش خصوصی در راس��تای تامین منافع ملی نمی باشد. تضعیف 
بخش خصوصی در جهت ارتقای منافع ملی نیس��ت. باید به بخش 
خصوصی توجه الزم شود زیرا توجه به این بخش باعث توسعه کشور 
می ش��ود. پایبند نبودن دولت به اجرای تعهداتش موجب تضعیف 
بخش خصوصی، رشد غیرعادی ش��رکتهای دولتی، گران تر تمام 
ش��دن طرح ها، تضعیف پیمانکار ها و توسعه نیافتن کشور می شود. 
وی با اش��اره به اینکه مشکالت  بخش خصوصی فراگیر شده است 
تأکید کرد: اغلب فعاالن بخش های خصوصی به نوعی دچار مشکل 
هس��تند و توج��ه نکردن دولت به این بخ��ش ، منافع ملی را نابود 

می کند.

در  ف�رد  ملکيان�ی  مهن�دس 
ج�واب ب�ه س�وال خبرن�گاران 
ك�ه خواه�ان اط�الع از مي�زان 
دقي�ق افزاي�ش قيمته�ا بودند 
 عن�وان كرد: فهرس��ت به��ا، متر
ب��رآورد  ب��رای  گی��ری  ان��دازه   
پروژه هاس��ت. برخ��ی آقای��ان فکر 
می کنند پنهان کردن قیمت، خدمت 
است، در حالی که ما به عنوان فعال 
اقتص��ادی معتقدی��م ای��ن موضوع 
اش��تباه محض است. وی با تأکید بر 
اینکه فهرس��ت بها باید به روز باشد 
افزود: اگر متر اندازه گیری اش��تباه 
باشد برآورد پروژه ها هم اشتباه شده، 
چون تأمین اعتبار بر اس��اس برآورد 
اولیه انجام می شود در نتیجه اجرای 

پیمان ها طوالنی میگردد. 
مهن��دس ملکیانی فرد افزود: در انتش��ارات بخش نظارت س��ازمان 
مدیریت نیز اعالم کرده اس��ت تا 90 درصد عوامل موثر در طوالنی 
ش��دن اجرای پیمان ها ناشی از اش��تباه بودن برآورد اولیه و تأمین 

ملکيانی فرد: تضعيف  مهندس 
جه�ت  در  خصوص�ی  بخ�ش 
ارتق�ای مناف�ع ملی نيس�ت. 
بايد به بخ�ش خصوصی توجه 
الزم ش�ود زي�را توج�ه به اين 
بخ�ش باعث توس�عه كش�ور 
می ش�ود. پايبند نبودن دولت 
تعهدات�ش موجب  اج�رای  به 
تضعيف بخش خصوصی، رشد 
غيرع�ادی ش�ركتهای دولتی، 
گران ت�ر تمام ش�دن طرح ها، 
توس�عه  و  پيمانکار ها  تضعيف 

نيافتن كشور می شود. 
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نکردن به موقع اعتبارات اس��ت. متر اندازه گیری باید سال به سال و 
بر اس��اس واقعیت های روز تعریف شود تا پروژه ها به موقع اجرا شود. 
متأسفانه برخی از کسانی که در نقاط تصمیم گیری و تصمیم سازی 
حرفه فنی و مهندسی کشور هستند با روندی متناسب سلسله مراتب 
اداری را طی نکرده اند و تجربه الزم را برای پاس��خگویی به مشکالت 
بس��یار پیچیده ما ندارند. البته برخ��ی وزرا مانند وزیر محترم نفت؛ 
افرادی هستند که تجربه اجرایی الزم را دارند و به همین علت مطمئناً 
با وجود آقای مهندس قاسمی که بیش از 20 سال تجربه پیمانکاری 

دارند در قسمت نفت و گاز رشد خواهیم داشت. 

مهندس محمد احمدی رئيس انجمن ش�ركتهای پيمانکاری 
تأسيس�ات و تجهيزات صنعتی ايران نيز در تکميل سخنان 
مهن�دس ملکيانی فرد گفت: بحث بخ��ش خصوصی در تقابل با 
دولت نیس��ت بلکه  در راستای  تعامل با آن است تا با همکاری هم 
مش��کالت را حل کنند. بخش خصوصی خواس��تار وفای به عهد و 
رعایت دقیق قوانین از طرف دولت اس��ت. م��ا بازوان اجرایی دولت 
هستیم که متاسفانه این دستان اجرایی به دلیل عدم رعایت قوانین 
در حال قطع ش��دن اس��ت. دولت باید ما را در کن��ار خود بپذیرد،  

خدمات ما را ببیند و از آن استفاده کند. 

در ادامه مهندس سعادتمند عنوان كرد: یکی دیگر از مشکالتی 
که صنعت احداث با آن روبرو اس��ت نبود جایگاه قانونی الزم برای 
تش��کلهای صنفی جهت ایفای وظایف خود است که باعث شده در 
قوانینی که اکنون جاری است میزان اثرگذاری تشکلهای ما پایین 
باش��د. برای برطرف کردن این ضعف با ش��ش تشکل پیمانکاری 
کشور فراکسیونی تشکیل دادیم و با کمیسیون عمران مجلس وارد 
مذاکره ش��ده و توانستیم مقدمات تشکیل سازمانی به نام سازمان 

نظ��ام پیمانکاری را به وجود آوریم ت��ا از آن طریق جایگاه قانونی 
خود را کس��ب کنیم. وقت��ی در مراحل پایانی این پروس��ه بودیم 
بحث بهبود فضای کس��ب و کار مطرح ش��د. ما نیز بالفاصله آن را 
بررسی کردیم و دیدیم همه آنچه که می خواهیم از طرف سازمان 
نظام پیمانکاری کس��ب کنیم از طریق طرح بهبود فضای کسب و 
کار قابل تحقق اس��ت، برای همین طرح سازمان نظام پیمانکاری 
را متوق��ف کردیم تا نش��ان دهیم صدای بخ��ش خصوصی صدای 

واحدی است.  

مهندس احمدی نيز در تاكيد س�خنان مهندس س�عادتمند 
عنوان كرد: تنوع انجمنها به واسطه تخصص آنها و برای حل سریع تر 
مشکالت است ولی در نهایت شورای هماهنگی به عنوان نماینده کل 

انجمنها سعی در حل مشکالت دارند.  

در پايان اين نشست خبری مهندس ملکيانی فرد گفت:
 ه�م اكن�ون همه پيمان�کاران به جز كس�انی كه ب�ه صورت 
اس�تثنايی با نقاط تصميم گير آش�نا هس�تند ي�ا از امکانات 
ويژه ای برخوردارند، دچار مش�کل هستند چون نرخ كار آنها 

پرداخت نمی شود.

 ما عاش�ق اين مملکت هس�تيم و هيچ گروهی بسيجی تر از 
پيمانکاران صديق اين كش�ور نيس�تند ل�ذا بايد حول محور 

منافع ملی به خواستهای منطقی توجه شود.

 برخی قوانين ازجمله قانون گش�ايش اعتبار اس�نادی برای 
پروژه ه�ا در حمايت از بخش خصوصی وضع ش�ده اس�ت كه 

اجرای آن را خواهانيم.
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91 - 1865
1391 / 2 / 25 اشاره:

پيرو مش�کالتي که براي ش�رکتهاي س�اختماني مج�ري پروژه ه�اي عمراني در 
ابع�اد مختل�ف به وجود آمده اس�ت که بخش بزرگ�ي از این قبيل ش�رکتها را در 
معرض ورشکستگي و تعطيلي قرار داده است،  براي برون رفت از مشکالت کميته 
اضطراري توسط هفت انجمن تشکيل شد و یکي از مصوبات این کميسيون ارسال 
نامه به مقامات عالي رتبه کشور و بيان دشواري هاي نابودکننده این انجمن ها بود 
که نامه اي به ریاست محترم جمهور و سایر مقامات عالي رتبه نوشته شده است 

که براي اطالع از متن نامه ارسالي، عيناً در ماهنامه پيام آبادگران درج مي شود.
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91 - 1865
1391 / 2 / 25
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91 - 1865
1391 / 2 / 25
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91 - 1877
1391 / 2 / 26
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91 - 1877
1391 / 2 / 26
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91 - 1877
1391 / 2 / 26
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اشاره:
با روند روبه رشد مشکالت ناشي از ماليات بر ارزش افزوده که متوجه شرکتهاي پيمانکار پروژه هاي عمراني 
اس�ت، مکاتبات زیادي با نهادهاي ذیربط به عمل آمد تا نس�بت به شرایط ویژه و نوع عمل این قبيل شرکتها 
که صورت وضعيتهاي آنها پرداخت نمي شود از طرفي سازمان مالياتي به دليل عدم پرداخت ماليات برارزش 
 افزوده توسط بخش کارفرمایي به پيمانکاران مجري پروژه این قبيل پيمانکاران را جریمه کرده و زیان دیرکردي
 معادل 2/5 درصد در ماه نيز محاسبه و اجرائيه آنرا صادر مي نمایند. بدین منظور و براي برون رفت از این 
ش�رایط معاونت محترم برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاس�ت جمهوري نامه اي به رئيس س�ازمان امور 

مالياتي نوشته اند که نظر خوانندگان گرامي را به مفاد آن جلب مي کنيم.
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 در حال حاضر دولت ح�دود ده تا دوازده ميليارد تومان به 
پيمانکاران فعال در حوزه ساخت بدهکار است. اين بدهکاری 
موجب ش�ده تا فعاليت كارگاه های پيمانکاران مختل ش�ود 
و بحران كاهش چش�مگير اش�تغال در اين حوزه پيش روی 

صنعتگران قرار گيرد.
 با وجود بدهکاری دولت به پيمانکاران، اين پيمانکاران هستند 
كه بايد ماليات بر ارزش افزوده مورد نظر دولت در قراردادهايی 
يك طرفه را بپردازند. مطابق دستور دولت، پيمانکاران موظفند 
چهار درصد ماليات را به صورت وضعيت های خود اضافه كنند، 
صورت وضعيت هايی كه البته مشمول عدم پرداخت می شوند. 
بدين ترتيب به رغم عدم دريافتی از سوی كارفرمای دولتی، 
پيمانکار ناگزير اس�ت هزينه های مرتبط با مالي�ات بر ارزش 
افزوده و جريمه های ناشی از ديركرد پرداخت آن را نيز بپردازد. 
اين اتفاق به نظر نمی رسد كه چندان عادالنه باشد. آيا هست؟

 درحالی ك�ه پيمان�کاران ح�وزه صنعت س�اختمان هنوز 
اص�ل طلب خود را از دولت درياف�ت نکرده اند برای پرداخت 
ديرهنگام هزينه ه�ای مرتبط با بخش خصوصی كه بر عهده 
پيمانکار بوده اند، اجرائيه ها صادر می شوند و جريمه ناشی از 

ديركرد پرداخت نيز بر بدهکاری ها افزوده می شوند.
 قراردادهای منعقد شده ميان پيمانکاران و بخش دولتی يك 

طرفه و تركمانچايی اس�ت و با اينکه تورم هر ماه هزينه های 
اضاف�ی برای پيمانکاران به بار م�ی آورد اما در متن قراردادها 
تغييرات تورمی سرسام آور اين روزها لحاظ نشده و در پايان 
فصل سوم سال 90 هنوز مطالبات سه ماهه نخست و دوم سال 

به پيمانکاران پرداخت نشده است.
 در همين حال با اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها گازوئيل 
از ليتری 16 تومان به ليتری 350 تومان رسيد و بسياری از مواد 
س�اختمانی با افزايش قيمت روبرو شدند. به عنوان مثال قير 
كه چند سال پيش با قيمتی بسيار مناسب خريداری می شد 
هر تن 400 تا 500 هزار تومان افزايش قيمت پيدا كرد. افزايش 
قيمت ريز مصالح و مواد ساختمانی و مرتبط با صنعت ساخت 
در نهايت افزايش قيمت توليد ساخت را به وجود خواهد آورد.

بر اساس نکات پيش گفته، غير طبيعی نيست اگر كارگاه های زيربنايی كارشان متوقف شود و برخی شركت های فعال در بخش 
صنعت ساخت يا ورشکسته شوند يا در شرف ورشکستگی قرار بگيرند. بر همين اساس بوده است كه به عنوان نمايندگان بخش 
خصوصی برای اينکه بحران پيش روی اهالی اين صنعت را تا حدودی كاهش دهيم از بانك مركزی خواسته ايم تا در جهت رفاه حال 
پيمانکاران نسبت به تقسيط بدهی های آن ها اقدام كنند. به همين منظور در جلسه ای با رييس جمهوری توضيحات مفصلی در 
خصوص بدهی های معوق پيمانکاران و مشاوران پيمان های دولتی ارايه شد. همچنين گزارشی از وضعيت اشخاص حقيقی و حقوقی 
كه به علت عدم پرداخت به موقع مطالبات قراردادهايشان توسط دولت، بدهی آنها به بانك ها معوق مانده، ارايه و درخواست شد تا 
اين بدهی ها حداكثر برای پنج سال تقسيط و از پرداخت جرائم تأخير معاف شوند تا ركود كارها و ريزش كاركنان و كارگران كارگاه ها 
متوقف و از موج بيکاری و ضربه خوردن به آمار اشتغال در كشور جلوگيری شود. به دنبال آن جلسه مقرر شد تا پيمانکاران بدهکاری 
كه با سازمان ها و شركت های دولتی قرارداد دارند، نيز به بخشنامه ای كه بانك مركزی در خصوص تعيين تکليف بدهی های معوقه 
واحدهای صنعتی، توليدی و كشاورزی صادر كرده، اضافه شوند. حال اگرچه با ارسال بخشنامه مورخ نوزدهم شهريور ماه سال 1390 
بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران به تمامی بانك ها اين بخشنامه الزم االجرا است اما با وجود موافقت بانك مركزی متاسفانه هنوز 
به مرحله اجرا در نيامده و تقسيط مورد نظر انجام نمی شود. شركت های شکل گرفته در حوزه صنعت ساخت سرمايه ملی كشور به 
شمار می آيند و ورشکستگی قريب الوقوع آن ها تنها از بين رفتن سرمايه 60 سال اخير كشور است. از من خواسته ايد كه درباره آينده 
صنعت احداث و ساختمان پيش بينی های خود را بگويم. در غياب بخش خصوصی گمان می كنيد چه آينده ای بتوان برای صنعت 
ساختمان و احداث تصور كرد؟ شركت های دولتی و شبه دولتی كه يك شبه سر بر می آورند جای شركت های خصوصی را می گيرند 

همچنانکه گرفته اند و خواهند گرفت. از ديگر سوی ادامه روند فعلی به هر حال بحرانی در اشتغال زايی را به همراه خواهد داشت.

بگذاريد به جای مقدمه چينی برای اين نوشتار، به اختصار پنج نمای كلی از وضعيت پيمانکاران و كارفرمايان دولتی را با خوانندگانتان 
درميان بگذارم. پس از آن به نظر نمی رسد كه انديشيدن به آينده صنعت احداث در ايران كاری سخت و پيچيده باشد:

داستان يك زوال

در غياب بخش خصوصی و كناره گيری آن
 چه آينده ای برای صنعت احداث می توان تصور كرد؟

مهندس محمد عطارديان/ دبير كل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمايی ايران  و دبير  انجمن شركت های ساختمانی
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اما در این 5 س��ال با سازندگان زیرساختهاي توسعه کشور یعني 
بخش خصوصي چگونه برخورد شده است؟ اول رقیبهاي بي کنترل 
مقابل آنها قرار گرفت که در تاریخ گذشته  دنیا سابقه داشته است. 
مي دانیم طبق قانون یک بخش خصوصي در آخر سال باید تکلیف 
خود، عملکرد و تراز خود را روشن نماید. اما در بخش خصولتي آنهم 
ب��ه صورت کاماًل ویژه چنین چیزي نه هس��ت نه مي تواند باش��د 
ت��ا جایی که یک��ي از عزیزان بخش خصولتي گف��ت: »من خودم 
خزانه هستم« یا مثاًل پروژه اي با 4/5 میلیارد واگذار شد و با 13/5 
میلیارد تازه به صورت ناقص تمام ش��د.  مثال تأس��ف آوری جهت 
اثبات ادعا بیان مي ش��ود؛ روزي مدارک صورت کارکرد موقت یک 
پیمانکاري را نگاه مي کردم، ص��ورت کارکردي با مدارک مثبت و 
روشن آن هم با امضاي نظارت نوشته شده بود، با مبلغ حدود کمي 
بال��غ بر ده میلیارد ریال، متعاقب آن نظارت کارفرما که باید آن را 
امضا نماید پس از مذاکره با صاحب کار آن را نزدیک هفت میلیارد 
ری��ال اصالح کرد. کارفرما بي دلیل و فق��ط با نظر به این جمالت 
ش��رایط پیمان که »کارفرما مي تواند، پیمانکار مي باست« آن را با 
ح��دود پنج میلیارد ریال اصالح کرده بود، تازه این پرداخت را نیز 
ماه ها به تأخیر انداخته است. این را داشته باشید و اتفاقات بعدي 
را توج��ه فرمائید: در موقع ش��روع همین کار یکي از مصالح مورد 
نی��از این پروژه قیر بود که تني حدود 6/2 میلیون ریال به فروش 
مي رس��ید )البته توجه فرمایید قیمت قیر در عرض دقیقاً 5 سال 

در مملکتی که روي نفت نشس��ته البته براي خارجي ها 10 برابر، 
بلي! 10برابر شده است( که موقع ارائه صورت کارکرد مزبور قیر به 
تني 7/9 میلیارد رس��یده بود. خوب، سالهای سال براساس قوانین 
مدني اس��المي – عرفي مقرر بود هر سه ماه یکبار تعدیل عادالنه 
)توجه نمائید ش��عار کلي ما عدالت اس��ت( منتشر و جهت اینکه 
سازندگان نابود نش��وند )اگر اینطور باشد( ابالغ و پرداخت گردد. 
حال بالغ بر 15 ماه اس��ت که تعدیل تهیه شده در زیر میز بعضي 
مس��ئوالن دلسوز به سازندگي در حال استراحت است و در انتظار 
معجزه ابالغ مي باش��د. خوب با این تعاریف که یکي از صد مشکل 
موجود مي باشد چه باید کرد؟ حال در نظر بگیرید بخش خصوصي 

کارکرده، پول نگرفته، تعدیل هم که هیچ شده است. 
جدی��داً راه دیگري براي بدبختي پیمانکار مس��ئوالن دلس��وز در 
نظر گرفته اند و آن این اس��ت که هر س��ه ماه یکبار دستگاه دولت 
عدالت پ��رور مي گوید پولي که هیچ ارتباطي ب��ا تو ندارد )مالیات 
ارزش افزوده که حتي در ترجمه از قانون اصلي نیز بلد نبودیم که 
اس��م آن مالیات بر مصرف است( باید پول سهم دولت را تو بدهي 
و بعده��ا از او بگی��ري! اگر ندهي تا 100درصد جریمه می ش��وی 
و اگر زمین بخوري و نابود ش��وي حس��اب ات هم مسدود میشود. 
توج��ه نمائید کارکرده نقدي، پ��ول اصلي را دارند و نمي دهند )به 
ق��ول یکي از مس��ئوالن محترم وزارت دارایي در 25 س��ال پیش 
جمله اي فرمودند که صندوق دولت ایران همیشه هم ریال فراوان 

نظريه پردازان اقتصاد آمار و جامعه شناس�ان و مديران منابع انس�اني متفق القول هس�تند كه حرفه مندان صنف 
پيمانکاري و سازندگان بخش خصوصي زيربنايي هر كشوري براي گذر از اقتصاد بيمار و يا رسيدن به شکوفايي و 
حتی رس�يدن به تکنولوژي روز، از اولين و مهمترين گروههای ش�غلي هستند كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرند 
آنهم بخش خصوصي نه »خصولتي« و نه آن طوري كه بعضي از كش�ورها هش�تاد س�ال امتحان كردند و حاصل را 
ديدند و ديديم و متاس�فانه از آنها الگو گرفتيم. چون هيچ گروهي به س�رعت س�ازندگان زيربنايي واقعي گردش 
اقتصادي، ايجاد اش�تغال و توزيع پول ندارد. صورت كاركرد را صبح مي گيرد و ظهر آن را در دورترين نقطه ايران 
بين نانوا، بقال، كارگر، و  مصالح فروش تقسيم مي كند. اين گروه فرهنگ را نيز انتقال مي دهند چون اساس پروژه ها 
بر توس�عه است. هيچ حرفه اي چون اين حرفه اشتغالزا نمي باش�د؛ چنانکه بعد از جنگ جهاني دوم در كشورهاي 
مختلف مش�اهده ش�د و حتي پس از جنگ اول جهاني در همان كش�وري كه ش�ايد الگوي ما باشد بعد از 4 سال 
س�رگرداني يك حركت كوچك در س�ازندگي زيربنايي را از سالهای 1919 به بعد شروع كرد آن هم به مدت 5 يا 6 
سال، بعد فرم را تغيير داد. اگر به طرحهاي معروف جهاني در كشورهاي تخريب شده در دوران جنگ جهاني دوم 
كه حاال كامال ساخته شده اند نگاه كنيم طرحهاي ساخت زيربنايي در آنها واقعي هستند نه شعاري، و اين امر حتی 
مقدم بر نياز ايجاد كارخانه ها است. پروژه هاي زيرساخت توسعه نياز فرهنگ را مدنظر قرار داده حتي برنده بودن 

در سياست خارجي را نيز مدنظر قرار می دهد، كاری كه تركيه انجام داده است.

بهره گيری از تمام شيوه ها جهت تضعيف پيمانكاران 
بخش خصوصي واقعي  در امور زيربنايي 

مهندس محمدعلي پورشيرازي/ عضو کميسيون انتشارات
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اس��ت هم دالر، اگ��ر ندادند دلیل دیگر دارد ک��ه فهمیدن آن در 
ذهن ش��ماها نمي گنجد.( اگ��ر تعدیل را س��الیانه ندهند صورت 
کارک��رد قانوني او را نی��ز نمي دهند، بناحق اصالح می کنند چون 
کمتر شدن آن بهتر است و توسعه بخش خصوصي کارفرما را رنج 
مي دهد. اگر عدد کم باش��د توقع او کمتر مي ش��ود و یا...( مالیات 
ناح��ق با جریمه مي خوانند – بروکراس��ي را 50 برابر کردند )این 
یکي از عوامل موفق بازدارندگي است( و... حال چه توقعي داشته 
ً  آن هم جلوي خیل جماعات در س��طوح  باش��یم از طرفي جدیدا
مختلف تحصیلي مي گوئیم تورم 6درصد در همان صفحه توسط 
مقام باالي دیگري رسماً مي گوئیم 21/3درصد در صورتي که در 
عمل باالي 100درصد اس��ت چه چیزي را نسبت به یکسال و یا 
1/5 س��ال قبل حداقل دوبرابر نخریدیم؟! )معلم سرکالس گفت: 
ن��ان را چطور مي نویس��ند؟ گفت: نمي دانم،  ول��ي مي دانم با پنیر 
اگر باش��د مي خورن��د( حال این وضعیت ما اس��ت و جالب اینکه 
خصولتي ها به سرعت در حال رشد بدون کنترل قیمت و یا قیمت 
تمام ش��ده کارها مي باشند و مثال زنده آن پروژه تهران – شمال 
اس��ت که ظاهرا 20 سال پیش شروع ش��د، و باید دید برآورد در 
زمان تصویب چه مبلغي بوده و تا حال چند برابر هزینه شده تازه 

اگر 20درصد ناقص اجرا شده باشد.
بای��د گفت: خداوند انصاف بدهد عوامل��ي را که در موقع تصویب 
شروع این کار در 20 س��ال پیش اجازه ندادند کارآفرینان ایراني 
ک��ه این همه پروژه ه��اي کالن در ایران و ب��ه خصوص در خارج 
اجرا نموده اند، مجري آن باش��ند. جالب است که در طرح تصویب 
شده س��رعت 85 کیلومتر را نیز 65 کیلومتر کردند و به گروهي 
به عنوان واس��طه دادند که اصاًل چنین حرفه اي نداش��تند و حال 
مانده ایم چه کنیم؟ بالغ ب��ر 30برابر پول براي کمتر از 20درصد 
اصل پ��روژه دادیم و باید 200برابر دیگر هم در صورت اجرا براي 

تکمیل اطالعات پرداخت کنیم. توجه داشته باشید این پروژه در 
35 سال پیش برای اجرا تصویب نهایي گردید تا سال 1365 تمام 
شود. حال اگر این پروژه را یک بخش خصوصي ایراني زحمتکش، 
س��ازنده و عاش��ق میهن گرفته و اینقدر معطل کرده بود انصافاً،  
با ش��عارهاي اسالمي چه بالئي بر س��ر  او از زمین و آسمان نازل 
مي ش��د؟ باید بدانیم تمام پروژه هاي خصولتي با توجه به نوع کار 
وسرمایه گذاري بي حد و بي حساب و ماشین آالت و پرسنل شروع 
می ش��ود آنهم بدون  کنت��رل که اگر اجازه بررس��ي دهند خیلي 
سئوالها ایجاد مي شود. البته اولین جواب خصوصي ایجاد اشتغال 

فرضي بعضي پرسنل است.
امید اس��ت روزی برس��د که کمي به اطراف خود نگاه کنیم و دیگر 
داللي را از لغت نامه مرحوم دهخدا قلم بگیریم و به ترکیه – مالزي 
– کره و... نگاه کنیم با وجود اینکه انصافاً با رحمتهاي خداوند متعال 
ب��ه لحاظ توان اجرائي، امکان��ات آب و هوایي، معادن، طبیعت ایران 
اس��المي و به خصوص انساني س��ازنده که سالهاست در دنیا ثابت 
کرده ایم اگر کم نظیر نباش��یم بي نظیر هس��تیم؛ لکن در عمل و نه 
در حرف حاضر به توجه به آنها نمي باشیم چرا؟! جمله اي از ناپلئون 
را تک��رار می کنم  که بارها از قول او گفته ام: »نوابع از نبوغش��ان به 
جایي نرسیده اند بلکه بودن بستر مناسب موجب بروز نبوغشان شده 
است.« و یا جمله ماندگار دیگر اینکه: »هر شکستي هست موجب 
آن ژنرالها مي باشند بي جهت براي سرگرم کردن جامعه سربازان را 

محاکمه نکنید.«

در انتها ضمن آرزوي توفيق زحمتکش�ان واقعي نوشته ام 
را ب�ا دو جمل�ه كه روحاني�ون محترم مي گوين�د به اتمام 
مي رس�انم؛ به جاي اينکه الکالم يجر و الکالم باشد الکالم 

قل و دله شود. آمين يا رب العالمين
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      شركت ايران پل از چه سالی كار خود را آغاز كرد و شما 
از چه زمانی به اين شركت پيوستيد؟ 

- ایران پل در س��ال 1341 تاسیس شد و بعد از وقفه کوتاهی که 
بعد از انقالب در کار این شرکت به وجود آمد فعالیت خود را از سر 
گرفت. پروژه هایی مانند شهرضا- بهبهان، 8/الف، قطعه دو رامهرمز- 
بهبهان، قطعه سه تبریز– اهر، و قطعه یک رودهن- فیروزکوه جزو 
پروژه هایی بوده اند که شرکت ایران پل در این مدت بر عهده داشته 
و به اتمام رس��انده است. این شرکت سه پروژه دیگر قطعات یک و 
دو آس��تارا- تالش، کنارگذر بومهن، و جاده ویژه جنگل گلستان را 
در دست اجرا دارد که رو به اتمام هستند و حدود 85 نفر کادر فنی 
و 600 نفر نیروی انسانی ساده و متخصص در کارگاههای مربوط به 

این پروژه ها مشغول به کار هستند. 

       ب�ا توج�ه به عدم اعالم ش�اخصهای تعديل، وضعيت 
قراردادهای در دست اجرا را چگونه ارزيابی می كنيد؟

-در ابتدا باید پذیرا باش��یم که پرداخت تعدیل جایزه یا پاداشی به 
پیمانکار نیست و در واقع بخش��ی از صورت کارکرد وی می باشد. 

عدم دریافت بموقع تعدیل آثار سوء زیادی دارد.
منظور قانون گزار آن بوده که پس از گذشت هر فصل شاخص های 
تعدیل اعالم شود و تفاوت بهای ایجاد شده نسبت به مبالغ مندرج 

در فهرس��ت بها پرداخت گردد که متأسفانه این امر حداقل از دهه 
80 تاکنون محقق و اجرا نگردیده اس��ت بنابراین در شرایط فعلی 
کشور صورت کارکردی که پس از یکسال از مبادله قرارداد تنظیم 
شده با توجه به تورم های بدون توقف قیمت های اجرای کار، الاقل 
برای یکسال معادل 15 درصد افزایش قیمت  دارد و باعث می شود 
پیمانکار در انجام تعهدات خود حداقل 15درصد کس��ر نقدینگی 
داش��ته باش��د که اگر بالفاصله تعدیل منطقی آن را دریافت نکند 
مجبور می شود بصورت وام از بانک یا منابع بازار آزاد تأمین کند یا 
تعهدات خود را ناقص انجام دهد که حالت اخیر باعث بروز اختالل 
در اجرای برنامه زمانبندی و پیش��رفت کارها خواهد بود. البته این 
وضعی��ت در حالی اس��ت که پس از وصول کارکرد به ذیحس��ابی 
وجه آن بالدرنگ پرداخت ش��ود که عموماً بین رس��ید کارکرد به 
ذیحس��ابی و پرداخت وجه 6 ماه تا یکسال فاصله می افتد و چون 
تنظی��م کارکرد به تعدیل حق تق��دم دارد و تهیه تعدیل منوط به 
اعالم ش��اخص ها می باش��د معلوم نیس��ت که چه بر سر مطالبات 
پیمانکار خواهد آمد. همانطور که  تا این لحظه شاخص های تعدیل 

از ابتدای سال 90 اعالم نگردیده است. 
  A برای روشن شدن مس��ئله مثالی می زنم: اگر پروژه ای در زمان
منعقد گردد و یک فقره کارکرد آن پس از یکس��ال از زمان انعقاد 
قرارداد تنظیم و در جریان پرداخت قرار گیرد در شرایطی که رشد 

مدیر عامل شرکت ایران پل طي مصاحبه اي با خبرنگار پيام آبادگران عنوان کرد:

اعالم شاخص نبايد تابع سياست های خاص  باشد
 مهن�دس محم�د هاش�می صدرايی، 
مديرعامل شركت ايران پل است. وی 
متول�د 1314 ته�ران و فارغ التحصيل 
دوره فوق ليس�انس از دانشکده فنی 
دانش�گاه تهران در رش�ته مهندسی 
راه و س�اختمان می باشد كه كار خود 
را از همکاری با شركت »ورسك« آغاز 
كرد، تا س�ال 1344 در چند ش�ركت 
به عن�وان مهن�دس و رئي�س كارگاه 
مشغول به كار بوده و از سال 1344 به 
مدت چند سال در شركت »گامبرون« 
و »پل�کار« عض�و هيات مدي�ره بوده 

است. وی از سال 1349 تا سال 1369 به عنوان مديرعامل شركت توچال و از سال 1369به عنوان مديرعامل »ايران پل « 
به ساخت بسياری از پروژه های راه سازی ياری رساند.  

وی معتقد اس�ت بايد از روش جديدی برای تعيين و اس�تخراج قيمت مناقصات اس�تفاده ش�ود تا در نتيجه آن به جای 
پايين ترين قيمت، نزديك ترين رقم پيشنهادی به برآورد كارشناسان منتخب كارفرما، معيار انتخاب برنده مناقصه باشد. 
در اعالم ش�اخصهای تعديل نيز بايد هرگونه مصلحت انديش�ی يا اتخاذ سياستی خاص كنار گذاشته شود چرا كه همين 
مصلحت انديشی مقطعی در بلند مدت به صالح مملکت نيست.ضمن تشکر و قدردانی از مهندس محمد هاشمی صدرايی 
به خاطر فرصتی كه در اختيار ماهنامه ما قرار داده اند، پای صحبت ايش�ان می نش�ينيم تا برای ما و خوانندگان محترم 

ماهنامه پيام آبادگران از تجربه سالها كار عاشقانه سخن بگويد و ما را در كوله بار تجربه گرانبهای خويش سهيم گرداند.
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قیمت ها حداقلی باشد انجام هزینه هائی که به عهده  پیمانکار باشد  
با توجه به ش��رایط تورم حداقل 15درصد بیش��تر از وجه دریافتی 
خواهد بود. اگر این صورت کارکرد یک میلیارد تومان تنظیم شده 
باشد پیمانکار برای ایفای تعهد خود 150 میلیون تومان کسر دارد 
که منتظر تنظیم سند تعدیل و دریافت وجه آن در زمانی است که 
قابل پیش بینی نمی باشد. عموم پیمانکاران برای مقابله با این رویه و 
برای پیشرفت کار ناچار می شوند که مبالغ متنابهی از بانکها و بازار 
وام دریافت  نمایند که با ادامه این روش و به تدریج پرداخت وام ها 

و بدهی ها انباشته تر خواهد شد. 

     آيا ش�اخص های تعديل اعالم ش�ده واقعی هس�تند؟ 
اعمال ش�اخصهای تعديل به شکل گذشته، با توجه به 
روند رش�د فزاين�ده قيمت ه�ا می تواند پاس�خگوی 

مشکالت پيمانکاران باشد؟
-اعالم شاخص های تعدیل تابع روش علمی و فنی قابل قبولی نیست. 
مراجع رسمی اعالم می کنند که تورم بوجود آمده در یکسال حدود 
20 درصد یا بیشتر می باشد. پس از اعالم شاخص های تعدیل که در 
زمان قانونی منتشر نمی شود معلوم می شود روند افزایش قیمت ها 
در تعدیل منتشره کمتر از 50 درصد تورم واقعی می باشد. متأسفانه 
ب�������ه نظر می آید محاسبه و اعالم ارقام واقعی شاخص ه���ای 

تعدیل شرایط عادی خود را از دست 
داده و تابع تصمیم گیری های ناشی از 
سیاست های خاص می باشد چنانچه 
در یکی از دوره های دهه هفتاد شایع 
گردیده ب��ود برای تعیین ش��اخص 
فنی شاخص های  تعدیل شورایعالی 
تعدیل را در اختیار شورای اقتصادی 
قرارداده و آن شورا با توجه به مصلحت 
روز کش��ور شاخص ها را کاهش داده 
و بعد اعالم نماین��د. بنابراین به نظر 
می رس��د اگ��ر ش��اخص های واقعی 
برنامه ریزی  معاونت  توس��ط  تعدیل 
و نظارت راهب��ردی رئیس جمهور و 
شورایعالی فنی که دارای کارشناسان 
مجربی می باشد مش��خص و بموقع 

اعالم شود مضایق مالی پیمانکاران کاهش خواهد یافت. 

     در صورت پذيرش وجود مشکالتی در قانون مناقصات 
و نحوه برگزاری آن در ايران، راههای برون رفت از آنها 

را ارائه دهيد؟
- در ح��ال حاضر مناقصات با روش صحیحي برگزار نمي ش��ود و 
دس��ت کارفرما را برای آنکه بهترین پیشنهاد را انتخاب کند بسته 
نگه می دارد. کارفرما باید در انتخاب پیمانکاران از س��وابق، تجارب 
و ش��خصیت  کاری آنها اطالعات کاملی به دست آورد، و به صرف 
این که ش��رکتی باالترین رتبه را دارا می باش��ند مناقصه را به آن 
واگذار نکند. همچنین باید مهندس مشاور مکلف شود برآورد دقیق 
و کامل��ی از مقادیر کار در زمان الزم تهی��ه و به گونه ای ارائه کند 

که تغییر مقادیر کار پس از اتمام پروژه بسیار ناچیز باشد. وی باید 
ملزم باشد با در نظر گفتن زمان مناقصه و با توجه به فهرست بهای 
موج��ود دقیق ترین قیمت را اس��تخراج و محرمانه به کارفرما ارائه 
دهد. در وهله بعد باید س��ه نفر کارش��ناس منتخب باالترین مقام 
کارفرمایی بدون آنکه با یکدیگر ارتباط داشته باشند برآورد مشاور 
را مطالعه و درباره آن اظهار نظر نموده و ضریب افزایش یا کاهش 
آن را محرمانه به کارفرما اعالم نمایند. در زمان گشایش پاکات هر 
پیش��نهادی که به معدل نظریات کارشناس��ان نزدیک باشد برنده 

مناقصه اعالم گردد.
متاس��فانه طراحی و ب��رآورد هزینه 
توس��ط مشاور با سرعت و هزینه کم 
انجام می شود و باعث می گردد زمانی 
که کار به مرحله اجرا می رسد هزینه 
و زمان زی��ادی را به خود اختصاص 
دهد، در حال��ی که طراحی و برآورد 
هزینه است که باید وقت زیادی ببرد 
تا بعد از آماده ش��دن طرح، پیمانکار 
بتواند با هزینه کم و زمان محدود آن 

را اجرا نماید.

    در ش�رايط ام�روز چگون�ه 
می ت�وان در مناقص�ه پروژه های 
عمرانی براس�اس فهرست بهای 
سال 88 ش�ركت كرد و قرارداد 

منعقد نمود؟
-بنظر می رسد یکی از تصمیم گیریهای مقامات مسئول در تنظیم 
فهرس��ت بهای س��ال 88 حذف کلیه ضرایب از قبیل باالس��ری و 
منطق��ه ای و صعوبت ه��ای موج��ود در منطقه کاری بوده اس��ت. 
پیمانکاران در زمان مش��ارکت در مناقصه ناچار می شوند ضرایبی 
متناسب با افزایش قیمت های تمام شده روز نسبت به قیمت های 
فهرس��ت بها اعالم کنند که در حال حاضر قیمت محاس��به شده 
حدود  2/5 برابر قیمت های فهرس��ت بهای 88 می باشد. متأسفانه 
در حالی که با گذش��ت بیش از 33 س��ال از انق��الب در حداکثر 
بخش ها پیشرفت ه��ای چش��مگیری داشته ایم هنوز نتوانسته ایم 
قانون مدونی برای مناقصات تنظیم کنیم. به نظر می رسد در دهه 
پنجاه ضوابط مناقصات بس��یار منطقی تر و قاب��ل قبول تر از حال 

ب�������ه نظر می آيد محاس�به و 
اعالم ارقام واقعی ش�اخص ه���ای 
تعديل شرايط عادی خود را از دست 
داده و تابع تصميم گيری های ناشی از 
سياست های خاص می باشد بنابراين 
به نظر می رسد اگر شاخص های واقعی 
تعديل توس�ط معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راهب�ردی رئيس جمهور و 
شورايعالی فنی كه دارای كارشناسان 
مجربی می باشد مش�خص و بموقع 
اعالم شود مضايق مالی پيمانکاران 

كاهش خواهد يافت. 
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حاضر بود. 

      مس�ائل و مش�کالت 
ماليات ب�رارزش افزوده 
ش�ركتهای  در  را 
تش�ريح  پيمان�کاری 
نموده و راههای اجرايی 
را  آن  مرضی الطرفي�ن 

پيشنهاد نمائيد؟
- ع��الوه بر اینکه نح��وه ارتباط 
با دوایر مالیات��ی جهت موضوع 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده  وقت 
زی��ادی از اوق��ات مفی��د کاری 
پیمان��کاران را تل��ف می کن��د، 
دس��تگاه  مس��ئولین  برخ��ورد 
مالیات��ی باعث ت��رس و نگرانی 
مدیران ش��رکت های پیمانکاری 
می ش��ود. معموال کارفرما سند 
در  می کن��د  ص��ادر  پرداخ��ت 
حالی ک��ه وجه کارکرد پرداخت 
نش��ده است و  متصدی دریافت 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده نیز 
وجهی را که هنوز دریافت نشده 
مطالبه می نمای��د و در مواردی 
ب��ه دلیل عدم توانائی ش��رکتها 
در پرداخ��ت این وج��ه مدیران 
آن را ممنوع الخروج می کند. به 
نظر می رس��د انجمن به عنوان 

نماینده شرکتهای پیمانکار باید در این مورد مقامات باالتر وزارت 
امور اقتصادی و دارائی را مطلع نموده و با ارائه مدارک الزم روشی 

منطقی برای حل مشکل پیشنهاد نماید. 
      در م�ورد تاثي�ر هدفمندكردن يارانه ه�ا بر پروژه های 
عمرانی چه نظری داريد؟ آثار آن در چه بخش�هايی از 
پروژه های عمرانی و رش�ته های تخصص�ی آن نمودار 

است؟
- شاید اگر روش خوبی برای اجرای هدفمندی یارانه ها لحاظ می شد 
نتایج مطلوبتری به دست می آمد. از روزی که مسئله هدفمندی و 
پرداخت ماهیانه پول به افراد مطرح شد، بنده معتقد بودم به جای 
پرداخت مس��تقیم این پ��ول به افراد باید آن را ب��رای ایجاد کار و 
اش��تغال س��رمایه گذاری کرد. پرداخت چنین مبلغی باید در قبال 
تولید چیزی یا ارائه کاری باشد وگرنه در مملکتی که قصد توسعه 
دارد ای��ن امر به تحلیل روحیه کار و اش��تغال می انجامد. از طرفی 
افزایش قیمت س��وخت در ش��رایط فعلی می تواند برای پروژه های 
عمرانی  مشکل س��از باش��د. قیمت قیر تقریبا دو برابر ش��ده است 
و دائما در حال تغییر می باش��د، تا جایی که شرکت ما ساعت 10 

صبح پیش فاکتوری برای خرید 
قیر گرفت و بع��د از ظهر همان 
روز وقتی ب��رای تحویل گرفتن 
کاال اقدام کرد شرکت فروشنده 
اعالم کرد درصدی به قیمت قیر 

اضافه شده است. 

      ب�ا توج�ه ب�ه دو نرخی 
ش�دن قيم�ت ارز و افزايش 
قيمت بازار آزاد آن، تأثير اين 
رون�د ب�ر روی قرارداده�ای 

پيمانکاری چيست؟
- به نظ��ر اینجان��ب قیمت دو 
نرخ��ی روی کاغذ می باش��د و 
در اکثر مبادالت حاکم نیس��ت 
و عم��وم قیمت ه��ای ب��ازار بر 
اساس نرخ ارز غیررسمی اعمال 
می ش��ود. همگی شاهد هستیم 
ک��ه پس از اعالم ای��ن روش در 
تم��ام زمینه ها قیمت ه��ا بطور 
ناگهانی صع��ود غیر قابل باوری 
داش��ته و حتی در م��واردی که 
برای رفع موانع زندگی شخصی 
مراجع��ه می کنیم قیمت ها تابع 
نرخ غیررس��می دالر می باش��د 
که آنهم مرتب در تالطم اس��ت. 
البته اغلب این گرفتاریها مختص 
پیمان��کاران داخلی می باش��د که مورد حمایت ق��رار نمی گیرند و 
چنانچه پیمانکار خارجی در مواجه با این شرایط واقع شود به دلیل 
اس��تاندارد بودن قرارداد، مجری پیمان تفاوت تمام نوسانات ایجاد 

شده در قیمت ها را از کارفرما وصول خواهد کرد.
تحریمه��ای موجود برخ��الف اظهارات بعضی از سیاس��ت مداران 
اث��ر مخربی در تنظیم بودجه عملیات اجرائی بجا گذاش��ته که در 
این مورد تمام ش��هروندان از این آثار منفی متضرر خواهند ش��د. 
ش��اید بهترین پیشنهاد برای کاهش این مش��کالت این باشد که 
ماش��ین آالت الزم برای پروژه های عمرانی توسط دولت تهیه و به 
قیمت هائی که در آنالیزهای منضم به قرارداد مش��خص ش��ده به 
پیمانکاران واگذار کند. همچنین مصالح عمده قابل مصرف از قبیل 
قیر، میلگرد و س��یمان را نیز با همان قیمت های مشخص شده در 
آنالیزها تحویل نماید تا پیمانکار نیز در این مورد ادعای مابه التفاوت 

قیمت ها را نداشته باشد.  

     برای پرداخ�ت بهنگام مطالبات پيمانکاران پروژه های 
عمرانی و برای وصول مطالبات انباش�ته شده آنها چه 

در سالهای اخير تعدادی از پيمانکاران 
با س�ابقه و توانمند بدليل مشکالت 
مال�ی و عدم رضاي�ت از برخوردهای 
ناهنجار حرفه خود را ترك كرده اند. 
اگر شرايط به همين منوال ادامه يابد 
پيمانکاران بخش خصوصی روز به روز 
تحلي�ل می روند. ب�رای مقابله با اين 
پديده الزم است ترتيبی اتخاذ شود 
كه رقابت بين پيمانکاران بخش دولتی 
و بخش خصوصی با شرايط يکسان و 

در فضايی عادالنه محقق شود. 
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راهکارهايی را توصيه می كنيد؟ 
-ب��رای حل این مس��ئله باید اعتبارات مصوب س��الیانه طرح های 
اجرائی 100 درصد محقق ش��ود. عالوه بر این کارفرما با اخذ ارقام 
باقیمانده پروژه ها از مسئولین مربوطه، مبلغ پروژه و اولویت به اتمام 
رس��یدن آنها را به اطالع پیمانکار و مش��اور برساند و آنها را مکلف 
به اج��رای برآورد مربوطه کند تا با به کار بردن توان الزم فقط در 
همان محدوده کار کنند. این کارفرما است که باید با توجه به میزان 
اعتبارات، از ش��روع پروژه های جدیدی که قادر به تامین مالی آن 

نیست خودداری کند.
در مجموع چنانچه مطالبات پیمانکاران بموقع پرداخت شود اهرم 
ادعاهای ضرر و زیان از پیمانکار گرفته خواهد ش��د و کارفرما قادر 
خواه��د بود در مورد کیفیت اجرای کار با کمال قدرت اعمال نظر 

 نماید. 

      در مورد مشاركت پيمانکاران شاغل در صنعت احداث 
در پروژه های مس�کن مهر يا وارد ش�دن آنها به بحث 

بافتهای فرسوده چه نظری داريد؟
- حت��ی خانواده های که به دلیل ضعف مالی در بدترین ش��رایط 
زندگی می کنند نیز به محل س��کونت خود خو می گیرند، داشتن 
امکاناتی مانند آب، برق، تلفن و دسترس��ی آس��ان به مراکز خرید 
از دالیل عمده ای اس��ت که آنها را از ترک محله خود و س��کونت 
در جایی مانند پرند که هنوز بسیاری از تاسیسات زیربنایی در آن 
لحاظ نش��ده، منصرف می کند. برخی از افرادی که اقدام به خرید 
مس��کن مهر کرده اند دو هدف داش��ته اند، که یک��ی از این اهداف 
فروش این واحدها با قیمتی باالتر از قیمت خریداری شده و دیگری 

اجاره دادن واحد با قیمت مناسب است. 
در مورد بافتهای فرس��وده نی��ز باید گفت اگرچه به دلیل موقعیت 
جغرافیایی ش��رایط س��کونت و امکانات زیربنای��ی در آنها بهتر از 
مسکن مهر خواهد بود اما باید دید افرادی که در بافتهای فرسوده 

س��اکن هس��تند امکان مالی 
نوس��ازی و بهسازی این بافتها 
را دارن��د؟ و مراجع ذیربط چه 
پتانسیل و امکاناتی برای وارد 
شدن بخش خصوصی در این 
حوزه و مش��ارکت و همکاری 

آن اختصاص خواهد داد؟

      حرفه من�دان پيمانکار 
عمران�ی  پروژه ه�ای 
برای حفظ و بقای خود 
باي�د چ�ه اقداماتی را 

انجام دهند؟
- ب��ا ادامه روند فعل��ی آینده 
برای بخش خصوصی  روشنی 
نیس��ت. در س��الهای  متصور 
اخیر تع��دادی از پیمانکاران با 

سابقه و توانمند بدلیل مشکالت مالی و عدم رضایت از برخوردهای 
ناهنج��ار حرفه خود را ترک کرده اند. اگر ش��رایط به همین منوال 
ادام��ه یابد پیمانکاران بخش خصوصی روز به روز تحلیل می روند. 
برای مقابله با این پدیده الزم اس��ت ترتیبی اتخاذ شود که رقابت 
بین پیمانکاران بخش دولتی و بخش خصوصی با شرایط یکسان و 

در فضایی عادالنه محقق شود. 

       چه پيش�نهادی برای ارتقای بيش�تر عملکرد انجمن 
شركتهای ساختمانی داريد؟ 

- عموم پیمانکاران ش��اغل در صنعت اح��داث از زحمات و صرف 
وقت ه��ای فوق العاده همکاران فعال در انجم��ن آگاهی دارند ولی 
انتظار می رود با انتخاب راهکار مناس��ب  نتیجه این زحمات بنحو 
ملموس تری اخذ شود. متاس��فانه زحمات زیادی کشیده می شود 
که منتج به نتیجه نمی شود. باید دید چرا این اتفاق می افتد و برای 
حل آن چه چاره ای بهتر اس��ت اندیشیده شود؟ به نظر من بخش 
خصوصی و دولتی با لغات و کلماتی متفاوت به گفتگو می نشینند 
که همین باعث کج فهمی و عدم تفاهم می شود. شاید بهتر باشد 
بخش خصوصی در بیان مطالبات و مشکالت خود از لحنی مشابه 

با لحن دولتمردان استفاده کند.
عالوه بر این زمانی که نمایندگان انجمن از مقامات باالی کارفرما 
تقاضای تشکیل جلسه می نمایند معموالً این مقامات بعلت ضیق 
وقت مدیران میانی و یا پایه را مس��ئول امر مربوطه می نماید حال 
آنکه این مدیران اختیار الزم را برای تصمیم گیری ندارند و مجددا 
باید مراتب را به اطالع مقامات باالتر برسانند. برای رفع این نقیصه 
حتی المقدور باید با باالترین مقام تصمیم گیرنده به گفتگو نشست و 

تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات را مکتوب کرد.
       ضمن تشکر از حوصله ای كه نشان داديد، بسيار مايلم 
بدان�م اگر ادام�ه فعاليت در حرفه مهندس�ی برايتان 

ميسر نبود چه شغلی را انتخاب می كرديد؟ 
 بنده شخصا نه کار دیگری بلدم و 
نه عشق به کار دیگری دارم. عالوه 
بر این که معتقدم تا زنده هستم و 
توان انجام کار تولیدی دارم نباید از 
آن دریغ کنم. حتی اگر من بتوانم 
سالی 5 کیلومتر راه بسازم، باز به 
خودم می بالم که در راه س��اختن 
این مملک��ت قدمی برداش��ته ام. 
و ضمن��ا افرادی ه��م در پروژه ها 
حضور دارند که به خاطر همکاری 
در  ساختن همین راهها توانسته اند 
معیش��ت خود و خانواده ش��ان را 
تامین کنند. چون ما منابع طبیعی 
و انسانی زیادی داریم . باید از کار 
تولیدی و سازندگی حمایت شود 
که این دو امر با برنامه ریزی صحیح 

محقق می شود.  
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در کتاب هاي توس��عه اقتصادي از تدریجي بودن امر توسعه، ایجاد 
شفافیت و در نتیجه کنترل فساد سخن بسیار رفته است و تجربیات 
اکثر کشورها نیز همین امر را تایید مي کند؛ ولي گرجستان روندي 

متفاوت را تجربه مي نماید.
ای��ن کش��ور کوچک 4/5 میلیوني که تا بیس��ت س��ال پیش جزو 
کش��ورهاي تحت پوشش اتحاد جماهیر شوروي س��ابق بود، امروز 
روندي س��ریع به سوي توسعه و کنترل فساد را در پیش رو دارد که 
اگر همچنان ادامه پیدا کند مي تواند تحولي جدي در قفقاز جنوبي به 
وجود آورد و خود را به مرکزي قابل اعتنا براي تبادل کاال و خدمات 
در منطقه تبدیل کند. هفته گذش��ته به بهانه ش��رکت در اجالس 
منطقه اي اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( که هر شش ماه یک بار 
در یکي از کش��ورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا تشکیل مي شود به 
گرجستان سفر کردم و طي سه روز اقامت در این کشور، با تجربه اي 
مواجه شدم که روندي متفاوت از توسعه و کنترل فساد و همچنین 
ارائه خدمات سهل دولتي را به نمایش گذاشته بودند. گرجستان در 
ش��مال کشورهاي آذربایجان و ارمنستان واقع شده و از طرف غرب 
در مجاورت دریاي سیاه قرار دارد. کشوري نیمه کوهستاني است و 
از منابع طبیعي خدادادي فقط بارندگي بسیار دارد )حدود یک هزار 
میلیمتر در سال( که حدود پنج برابر متوسط بارندگي در ایران است.
گرجستان تا ده سال پیش مملو از فساد و تباهي بوده است به ترتیبي 
که رییس ICC گرجستان مي گفت: »در آن زمان من مجبور بودم 
با حداقل شش محافظ در شهر حرکت کنم«، ولي امروز این کشور 
آنچنان امن است که نه او دیگر نیازي به محافظ دارد و نه خبري از 
قتل و غارت منتش��ر مي شود. رمز تغییر در گرجستان آن است که 
تعدادي از وزراي جوان دولت ش��وارد نادزه در سال 2003 حرکتي 
 )Rose Revolution( را به راه مي اندازند که به انقالب گل سرخ
معروف شده است. هدف از این حرکت کنار گذاشتن افراد فاسد در 
سلسله مراتب حکومتي و بازسازي نظام اداري کشور براساس نظام 
اقتصاد بازار و ایجاد ش��فافیت کامل در امور بوده اس��ت. از اتفاقات 
عجیب در گرجستان آنکه در یک روز، تمام پرسنل پلیس راهنمایي 
کشور را اخراج مي کنند و افرادي جدید طي چند ماه بعد استخدام 
مي نمایند و جالب آنکه نقل مي کنند که طي چند ماهي که کشور 

بدون پلیس بود، امور حمل ونقل کشور بهتر از گذشته اداره مي شد. 
نخست وزیر گرجس��تان نقل مي کرد که در یک بررسي بین المللي 
مشخص شده که در سال گذشته تنها سه درصد از افراد خانوارهاي 
گرجستاني مبادرت به دادن رشوه کرده اند؛ در حالي که این شاخص 

حتي در برخي کشورهاي اروپایي باالتر از این رقم است.
طي نه سال گذشته حکومت گرجستان تحوالت غیر قابل باوري را 
به اجرا گذاشته است. از جمله سیستم گمرکي را به وجود آورده که 
یک کامیون طي یک س��اعت وارد گمرک ش��ده، مورد ارزیابي قرار 
مي گیرد و از در دیگر گمرک پس از انجام کلیه تش��ریفات گمرکي 
خارج مي شود. سیستم هاي اسکن آنچنان دقیق اند که امکان هیچ 
گونه تخلفي وجود ندارد و سیستم اداري گمرک به ترتیبي سازمان 
یافته ک��ه از لحظه ورود فرد متقاضي به گمرک ت��ا زمان خروج او 
هم��ه جا تصویر و صداي او ضبط مي ش��ود. به ع��الوه همه امور به 
صورت اتوماتیک انجام مي گیرد؛ بنابراین دخالت ماموران گمرک در 

تصمیم گیري ها در حداقل است.
مراکزي تح��ت عنوان خدمات عموم��ي ایجاد کرده ان��د که در آن 
پاسپورت طي یک ساعت صادر مي شود، صدور گواهینامه رانندگي 
نی��ز به همین ترتیب اس��ت. امتحان گواهینام��ه و آزمون رانندگي 
در سیس��تم هاي دیجیتالي طي همان یک س��اعت انجام مي شود و 
گواهینامه در همین فاصله- در صورت قبولي- صادر مي گردد. گفته 
مي شود که اجازه ساخت و ساز و همچنین صدور مجوز براي هرگونه 
کسب و کار طي یک روز انجام مي شود و فرد متقاضي تکلیف خود را 
به روش��ني مي داند که چه دیون��ي دارد و در مقابل چه امتیازاتي را 
دریافت مي کند. نخست وزیر گرجستان طي سخنان خود در جلسه 
افتتاحیه اجالس ICC گفت که رتبه گرجستان از نظر شفافیت طي 
ده سال گذشته از 112 به 12 در بین کشورهاي جهان ارتقا یافته و 
امیدوار بود که در چند سال آینده به شفاف ترین کشور جهان مبدل 
شوند. این کشور کوچک حدود 25 میلیارد دالر تولید ناخالص دارد 
که 10 درصد آن از محل فعالیت هاي کش��اورزي تامین مي شود. در 
حالي که 56 درصد نیروي کار آن کشور در کشاورزي مشغول کارند 
که مقایس��ه این دو رقم نش��ان از عدم تعادلي چشمگیر دارد. البته 
رش��د اقتصادي گرجستان در سال هاي 2007 و 2008 که با روسیه 

اشاره:
چندي قبل گروهي از مديران ارشد بخش دولتي و خصوصي 
كشور گرجستان در محل انجمن شركتهاي ساختماني حضور 
يافتند و در مورد س�رمايه گذاري در آن كش�ور و تسهيالت 
ف�راروي س�رمايه گذاران مطالب�ي ايراد كردند ك�ه متعاقب 
آن نمايندگان�ي از هيأت مدي�ره انجمن به آن كش�ور س�فر 
كردند. بخشي از سرعت و س�هولت ايجاد شده براي امنيت 
سرمايه گذاري در آن كشور توسط مديران آن مطرح شده بود 
ك�ه هيأت اعزامي واقعيت آن را تأييد كرده اند و براي تکميل 

آن مطالبي كه آقاي دكتر محمدمهدي بهکيش در روزنامه دنيای اقتصاد مورخ  23خردادماه جاري در اين زمينه مطرح 
كرده اند، جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران عيناً درج مي شود.

کنترل فساد و مافيا در گرجستان
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در ابتدای جلس��ه گزارش��ی درب��اره امور کش��اورزی و فرصتهای 
سرمایه گذاری مربوط به آن در گرجستان ارائه شد و عنوان گردید: 
گرجستان سرزمین بکری برای س��رمایه گذاری است که مالکیت 
صددرصدی را به سرمایه گذاران واگذار می کند و شرایط مساعدی 

هم برای کشاورزی دارد.
در ادامه مهندس جواد خوانس�اری نائب رئيس هيات مديره 
انجمن شركتهای ساختمانی عنوان كرد: طی صحبتهایی که با 

مدیر کل راهها و پلهای گرجستان درباره مناقصات بین المللی و تامین 
اعتبارات داشتیم متوجه شدیم آنها در مناقصات هیچگونه اختالفی بین 
شرکتهای داخلی و خارجی نمی گذارند منتها چون اغلب تامین اعتبار 
این شرکتها توسط بانکهای جهانی صورت می گیرد شرکتها قوانین این 

بانکها را رعایت می کنند. ضمانت نامه ها اغلب بیمه نامه است. 
در مالقاتی که با مدیران ش��هرداری تفلیس داشتیم آنها قوانینی 
جاری را برای ما توضیح دادند که بهتر بود تعدادی از مسئولین ما 

نيم�ه اول خرداد ماه رئيس اتاق ايران در رأس يك هيأت 
تجاري- اقتصادي به تفليس گرجس�تان سفر كرده و از 
آمادگي ايران در خصوص مش�اركت در س�اخت بندر در 
كش�ور گرجس�تان  و آمادگی ش�ركت هاي ايراني برای 
ش�ركت در پروژه هاي مربوط به تقويت زير س�اخت هاي 

تجاري كشور گرجستان خبر داده بود. 
هيأت�ی ايران�ي نيز در اج�الس منطقه اي ات�اق بازرگاني 
بين المللي كه در روز نهم خرداد ماه هم زمان با اين سفر در 

گرجس�تان، برپا ش�ده بود حضور يافت و نمايندگاني از 
ش�ركت هاي س�اختماني در حوزه ص�دور خدمات فني 
مهندس�ي و صنعت غ�ذا در اين هيأت حضور داش�تند. 
در همين راستا  روز ش�نبه 20 خرداد ماه جلسه ای برای 
بررسی ره آورد اين مسافرت در اتاق بازرگانی و با حضور 
مهندس سيدمهدی ميرابوطالبی معاون امور بين المللی 
اتاق اي�ران برگزار ش�د كه مهندس جواد خوانس�اری و 

مهندس كاظم سماك نيز دراين جلسه شركت كردند. 

در جلسه ره آوردهای هيات تجاری- اقتصادی مطرح شد:

لزوم نهادسازی و تجميع منابع 
برای کار  در گرجستان

مشکل پیدا کرد تنزل جدي نمود، ولي بعد از آن، رشد مثبت شده 
و رو به افزایش است. به ترتیبي که در سال 2011 رقم 6/8 درصد 
رش��د را ثبت کرده اند، هرچند هنوز جذب سرمایه گذاري خارجي 
به میزان جذب آن در س��ال هاي 2005 و 2006 نرسیده است. با 
اقدامات متهورانه اي که دولت گرجستان در جهت بازسازي انجام 
داده مي توان آینده اي روشن براي آن تصویر کرد. به عالوه بررسي 
متغیرهاي کالن اقتصادي کش��ور از سالمت اقتصادي آن حکایت 
دارد و به تعبیر نخس��ت وزیر »ما مزیت خ��ود را در تقویت بخش 
خصوصي دیده ایم تا خدماتي ارزان، ش��فاف و سریع به کشور خود 
و همسایگان ارائه کنیم« و به نظر مي رسد که هدف گذاري دقیقي 
کرده اند و در آن مس��یر با اطمینان به پیش مي روند. این تجربه از 
آن جهت بسیار متفاوت و مهم است که مي توان یک کشور غوطه ور 

در فساد و فاقد منابع قابل توجه طبیعي را طي ده سال به کشوري 
پیشرو تبدیل کرد. مس��ووالن گرجستاني ICC معتقد بودند که 
رمز موفقیت درخواست سیاس��ي و ایجاد انگیزه در مدیران جوان 
تحصیلکرده و پرانرژي بوده است. البته باید توجه کرد که مخالفان 
در احزاب مخالف دولت حاکم متمرکز ش��ده اند و ممکن است در 
ش��رایطي داراي اکثریت ش��ده و حکومت را در دست گیرند، ولي 
صرف نظر از آنکه آینده گرجستان به چه ترتیب رقم خواهد خورد 
این سوال براي کشورهاي در حال توسعه و از جمله خود ما مطرح 
اس��ت که آیا راه هاي میان بر براي ایجاد تغییر در امور مهمي چون 
فساد وجود دارد؟ یا آنکه مي توان خدمات دولتي را به سرعت شفاف 
و سهل کرد و در اختیار مردم قرار داد؟ گرجستان براي این سواالت 

جواب مثبت پیدا کرده و ثابت نموده که فساد قابل کنترل است.
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آنجا بودند تا نحوه اجرای قانون و شیوه برخورد با مردم را مشاهده 
مي کردند تا ما نیز با گامهاي مؤثرتري براي رسیدن به توسعه واقعی 
کش��ور حرکت مي کردیم. بنابر اطالعاتی که مسئوالن  شهرداری 
تفلیس در اختیار ما گذاش��تند حداکثر در عرض 24 ساعت جوایز 
س��اختمانی صادر و انشعابات آب و برق واگذار می شود. دادن جواز 
پایان کار و  تفکیک س��اختمان بیشتر از یک روز طول نمی کشد. 

انتقال سند مالکیت هم با همین سرعت انجام مي شود. 
مسئوالن این کشور عنوان کردند: دولت امکانات زیادی در اختیار 

اف��رادی ک��ه بخواهن��د در گرجس��تان، 
س��اختمانهای  زمین��ه  در  مخصوص��ا 
گردشگری وهتلها س��رمایه گذاری کنند 
ق��رار می دهد، حت��ی در بنادر س��احلی 
دریای سیاه برای احداث بناهای توریستی 
زمی��ن رای��گان در اختیار س��رمایه گذار 
قرار می گیرد تا توس��عه محقق شود. این 
برخ��ورد با س��رمایه گذاران خارجی قابل 
تامل اس��ت در حالی ک��ه حرفه ای ترین 
افراد در کشور ما گاهی برای گرفتن جواز 
س��اختمان تا 6 ماه در شهرداری معطل 
می ش��وند.   اگر امکاناتی به وجود آید که 
پیمانکاران شرکتهای ساختمانی با تجمیع 
سرمایه در آنجا بخصوص در ساختمانهای 

توریستی سرمایه گذاری کنند هم بانکهای گرجستان به آنها کمک 
می کنند و هم دولت گرجس��تان تس��هیالت زیادی در اختیار این 
پیمان��کاران قرار می دهد. بر خ��الف اکثر قوانین ما، قوانین در این 
کش��ور کوچک، بستر مناس��بی برای فعالیت بخصوص در زمینه 
نوسازی ساختمانهای قدیمی فراهم کرده است امیدوارم با تشویق 
و س��وق دادن پیمانکاران خود به س��رمایه گذاری در گرجستان به 

گسترش صنعت احداث در بیرون از مرزها یاری رسانیم.
مهن��دس میرابوطالبی در ادامه عنوان کرد: در بخش س��اختمانی 
می توانیم سه نگاه  به گرجستان داشته باشیم. گرجستان به دلیل 
وضعیت و مش��کالتی که با کشور روس��یه دارد سیستم اقتصادی 
جدید را توس��ط آمریکایی ها پیاده کرده است. یک سری پروژه ها 
هس��ت که بند »ب«اعتبارات جهانی است و ضوابط خود را دارد و 
شرکتهای ما اگر  بتوانند در آنها قوی ظاهر شوند موفق خواهند بود. 
در این جهت مشکل عمده ای که در بسیاری از کشورها داریم عدم 
امکان س��پردن ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه است و حتی 
آنهایی که برنده مناقصه شده اند در مورد ضمانت نامه حسن انجام 
کار با مش��کل مواجه اند که در برخی جاها از جمله در الجزایر این 
مش��کل را حل کردیم و با دادن نامه ای به دولت الجزایر خواس��تار 
قب��ول ضمانت نامه های بانکی خود ش��دیم. در مورد گرجس��تان 
هم اگر چنین مش��کلی باش��د قادر به حل آن هس��تیم. در زمینه 
سرمایه گذاری در گرجستان هم شرایط بسیار مناسب و سهل  است 

وطی صحبتهایی که با بانک مرکزی صورت گرفته می توانیم اعتبار 
را به صادر کننده تس��هیل کنیم. بنابراین اگر پیمانکاران بخشی را 
خود سرمایه گذاری کنند و بخشی را ضمانت بدهند می توان وارد 

کار ساختمانی در این کشور شد. 

مهندس خوانس�اری عنوان كرد: اگر مشکل ضمانت نامه حل 
ش��ود و تبادل پول ایران و گرجس��تان به راحتی صورت گیرد و ما 
مجبور نباش��یم به واس��طه دالر واحد پول را از ریال به دالر تغییر 
دهیم مشکالت کم تر می ش��ود. در این 
مورد از ش��ما و دکترنهاوندی��ان انتظار 

پیگیری داریم.
مهن��دس میرابوطالبی در این باره گفت 
تبدیل مستقیم پول بین ما و کشورهایی 
اس��ت که توانایی عرضه کاالیی را به ما 
داشته باشند صورت می گیرد و باید دید 
انگیزه گرجس��تان برای تبادل تجاری با 
ای��ران تا چه حدی اس��ت و ت��ا چه حد 

می توان این امر را عملیاتی کرد.

مهن�دس كاظم س�ماك از ش�ركت 
س�رمايه گذاری نام آوران مهندسی 
ايران عنوان كرد: س��فارتخانه ایران در 
گرجس��تان بس��یار خوب و فعال بود و اتاق بازرگان��ی باید این امر را 
منعکس کند که این سفارتخانه به وظایف ذاتی خود عمل می کند و 
از همه توان خود برای ارتقای بخش خصوصی استفاده می کند. ذات 
اقتصاد سیاسی که ظرف 20 سال در این کشور پیاده شده قابل بحث 
اس��ت. باید دید چگونه یک کشور کامال کمونیستی در این سالها از 
لحاظ س��هولت کسب و کار به جایی رس��یده که رتبه 12 را بدست 
آورد. باید برخود یک جامعه با اقتصاد مطالعه شود و از آن الگو برداری 
گردد، مخصوصا اتاق بازرگانی که نقش دوجانبه اي را در گفتگوی بخش 
خصوصی با دولت بر عهده دارد باید به جزئیات این سیستم اقتصادی 
دقت کند. در مورد صنعت س��اختمان بنده معتقدم اگر موسسات ما 
تک تک به گرجستان بروند کار زیادی از پیش نمی برند و نمی توانند 
در فضای رقابتی آنجا به تنهایی کار کنند، پس باید نهادسازی کرد و 
با تجمیع منابع در موقعیت قابل قبولی وارد کار در آنجا شد. عالوه بر 
این که پیمانکاران برای فعالیت برون مرزی به یک سری حمایتها از 

طرف دولت نیاز دارند. 

مهندس ميرابوطالبی در پايان عنوان كرد: دولت مبلغی بیشتر 
از سالهای قبل برای صادرات کاال و خدمات ارائه می دهد، بخشهای 
خصوصی مخصوصا شرکتهای ساختمانی نیز باید به شکل منسجم  
و با توانمندی کافي وارد بازار کار این کش��ور ش��وند تا در رقابت با 

کشورهایی مثل ترکیه موفق باشند.

 اگ�ر امکاناتی به وج�ود آيد كه 
پيمانکاران شركتهای ساختمانی 
با تجميع سرمايه در آنجا بخصوص 
توريس�تی  س�اختمانهای  در 
سرمايه گذاری كنند هم بانکهای 
گرجستان به آنها كمك می كنند 
و هم دولت گرجستان تسهيالت 
زيادی در اختيار اين پيمانکاران 

قرار می دهد.
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 - به نظر ش�ما با توجه به عدم اعالم ش�اخصهای تعديل، 
وضعيت قراردادهای در دست اجرا چه خواهد شد؟

- زمانی ک��ه پیمانکار قرارداد را منعق��د می کند قیمت مصالح و 
تجهیزات بر اساس نرخهای روز است و ممکن است اجرای قرارداد 
چند س��ال طول بکش��د و تغییراتی در نرخ به وجود آید که برای 
پوشش این تغییرات، پیمانکار و کارفرما هنگام عقد قرارداد شرط 
ضم��ن عقدی را می پذیرن��د که طبق آن باید هر س��ه ماه یکبار 
ش��اخصهایی اعالم ش��ود که این تغییرات را مدنظر قرار دهد. در 
هر فصل ضریبی به نام ضریب تعدیل از طرف س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اعالم می ش��ود تا در صورت وضعیت لحاظ ش��ده و 
قیمته��ا را به روز کند. این ش��رط ضمن عقد ج��زو دیون دولت 
است. اما متاسفانه مدتی است این شاخصهای تعدیل اعالم نشده 
و پیمانکاران کشور را با مشکل مواجه کرده است. پیمانکاران پایان 
هر م��اه صورت وضعیت��ی را اعالم می کنند که بای��د به ازای آن 
مابه التفاوتی را دریافت کنند اما به دلیل نوسانات باالی قیمتی در 
ماههای اخیر هر صورت وضعیتی به جای باال بردن توان آنها برای 
ادام��ه کار، بنیه آنها را برای اجرای کار ضعیف تر می کند. پیمانکار 
مجبور می ش��ود مابه التفاوت نرخ های زمان شروع قرارداد و تاریخ 
اعالم صورت وضعیت را خود بپردازد که این امر به روشهایی مانند 
وام گرفت��ن و خری��د مدت دار مصال��ح و در نهایت وخامت اوضاع 

پیمانکاران انجامیده است. 
طبق قانون باید شاخص های هر نیمه از سال یعنی سه ماهه اول 
و دوم و یا س��ه ماهه سوم و چهارم حداکثر تا سه ماه بعد از نیمه 

سال اعالم شود ولی متاس��فانه از سه ماهه چهارم سال 1389 تا 
کنون این ش��اخص ها اعالم نشده است. در شرایط عمومی پیمان 
پیش بینی شده که اگر به هر دلیلی غیر از قصور پیمانکار سه ماه 
از اعالم ش��اخصهای تعدیل هر نیمه از سال )سه ماهه اول و دوم 
یا س��وم و چهارم( بگذرد و ش��اخص های تعدیل آن نیمه از سال 
بصورت قطعی اعالم نشود پیمانکار می تواند طبق تبصره ذیل بند 
»ب« ماده 37 شرایط عمومی پیمان، مدت پیمان را افزایش دهد 
و حتی تأخیرات پروژه در این ش��رایط ج��زو تأخیرهای مجاز به 

شمار می رود.  
برای اعالم شاخص ها معاونت نظارت راهبردی با همکاری تشکلها 
قیمتها را بررسی می کند و با استفاده از فرمولها و مکانیسمی خاص 
شاخص ها را محاسبه و آن را به شورای عالی فنی اعالم می کند تا 
شورا این شاخص ها را بررسی و تصویب کند. اما متاسفانه تا امروز 
این ضرایب که از طرف ش��ورای عال��ی فنی  نیز تصویب گردیده 
اعالم نش��ده است. البته چون با اعالم این شاخص ها میزان واقعی 
تورم مش��خص می شود و بر میزان مطالبات پیمانکاران نیز افزوده 
می شود، شاید اعالم نش��دن آنها در اثر برخی مصلحت اندیشی ها 
باشد. ما با مصلحت اندیشی مخالف نیستیم اما چرا باید تاوان این 

مصلحت اندیشی را بخش خصوصی پرداخت کند.
ع��الوه ب��ر این با توج��ه به افزایش ش��دید قیمتها ک��ه در مورد 
قراردادهایی که طی یکی دو سال اخیر منعقد شده اند اتفاق افتاده 
اس��ت فعالیت پیمان��کاران بدون پرداخت تعدیل دش��وار و حتی 
غیرممکن شده است. بخش خصوصی پیمانکاری کشور برای رفع 

كانون سراس�ری تشکلی صنفی است كه از س�ال 1378 تأسيس شد 
و تركيب 7 نفره هيات مديره آن از 7 اس�تان مختلف انتخاب می شود 
كه مهندس س�عادتمند به عن�وان نماينده انجمن اس�تان يزد در اين 
هيات حضور دارد. حس�ن س�عادتمند متول�د 1343 و فارغ التحصيل 
رشته معماری است كه از سال  1385به عنوان بازرس كانون سراسری 
هم�کاری خود را در اين كانون آغاز كرد و از س�ال گذش�ته به عنوان 
نايب رئي�س هيأت مديره كانون سراس�ری پيمان�کاران عمرانی ايران 
هم�کاری خود را ادامه داد. وی عضو كارگروهی در ش�ورای هماهنگی 
است كه درصدد برطرف كردن ايرادات سيستم رتبه بندی است. برای 
گفتگ�و درباره سيس�تم رتبه بندی و مس�ائل و مش�کالت پيمانکاران 
عمرانی كش�ور به كانون سراس�ری می رويم تا پ�ای صحبت مهندس 
سعادتمند بنشينيم. ايشان با تشکر از فرصتی كه ماهنامه پيام آبادگران 

برای انعکاس مسائل مبتالبه پيمانکاران عمرانی در اختيار كانون قرار داده، درباره مشکالت و مسائل اين صنف به 
سواالت ما جواب دادند كه خوانندگان محترم را به خواندن مشروح اين گفتگو دعوت می نماييم.

 نايب رئيس هيأت مديره كانون سراسری در گفتگويی  عنوان كرد:
• در پاره ای موارد بخش خصوصی تاوان مصلحت اندیشی بخش دولتی را پرداخت می کند

• ضریب تطبيق نوسان شدید قيمتها را تعدیل می کند

• تاخير در اجرای پيمان به خاطر عدم اعالم شاخص های تعدیل قانونی است 
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این مش��کل تالش زیادی کرده اس��ت. از جمله 15 تشکل فنی و 
مهندسی عضو شورای هماهنگی که در قالب نهاد تعامل با معاونت 
نظارت راهبردی ب��ه تبادل نظر در موضوعات مختلف می پردازند 
پیگیری های الزم در این خصوص را انجام داده اند که همه اقدامات 

صورت گرفته تا کنون بی نتیجه مانده است. 

- آيا اعمال ش�اخص های تعديل به شکل گذشته، با توجه 
به روند رشد فزاينده قيمتها می تواند پاسخگوی مشکالت 

پيمانکاری باشد؟
- از زمانی که قرارداد بسته می شود تا زمانی که کار اتمام  می یابد 
نرخ تورم تغییر می کند که معاونت نظارت راهبردی برای جبران 
آن شاخص های تعدیل را اعالم می کند، هر چند ما تا کنون معتقد 

بوده ایم این شاخص ها در بعضی 
بخش ها پوشش دهنده همه آن 
تورم نیست ولی به دلیل نوسان 
ش��دیدی که اخی��راً در قیمتها 
به وج��ود آمده الزم اس��ت در 
بعضی فصول فهرس��ت بها و در 
برخی مقاطع زمانی خاص این 
نوسان ش��دید قیمتها با ضریب 
تطبیق جداگانه ای تعدیل شوند. 
بخ��ش خصوصی  تش��کل های 
نهایت س��عی خود را دارند که 
نهاده��ای مرتب��ط را متقاع��د 
ب��ه گنجاندن ای��ن تغییرات در 

محاسبات رایج نمایند. 

- در ش�رايط اقتص�ادی ام�روز چگونه می توان بر اس�اس 
فهرس�ت بهای س�ال 1388 در مناقصه پروژه های عمرانی 

شركت كرد و قرارداد منعقد نمود؟
- آخرین فهرس��ت بهای اعالمی مربوط به س��ال 1388اس��ت و 
برآورد پیمانکاران از پروژه ها بر اس��اس همین فهرس��ت است اما 
واقع بینی باعث می ش��ود هر پیمانکاری قیمته��ای روز را در نظر 
بگیرد و پلوس��ی که نس��بت به برآورد در پیش��نهاد خود اعمال 
می کند مطابق با قیمتهای روز باش��د. هر چند وقتی فهرس��ت بها 
اعالم نمی ش��ود برآورد هزینه ها پایین اس��ت و می تواند در تامین 
مالی پروژه ها اش��کال ایجاد کند ولی در این مورد پیمانکاران باید 
با برآورد درست و منطقی قیمت های پیشنهادی خود را به صورت 

واقعی اعالم نمایند.
متاسفانه ش��رایط به گونه ای رقم خورده که پیمانکاران با این که 
می دانند ش��رایط نامساعد اس��ت ناگزیر وارد این ورطه می شوند 
ت��ا حیات خ��ود را ادامه دهن��د. برخی پیمانکاران برای پوش��ش 
پروژه ه��ای قبلی در پروژه بعدی ش��رکت می کنن��د و از چاله به 
چاه می افتند. اگر جامعه پیمانکاری کش��ور هماهنگ با هم اعالم 
کند این شرایط برای فعالیت مناسب نیست حتما دولت تدبیری 
می اندیشد. هر چند همیشه بیم آن می رود که پیمانکاران دولتی 
و شبه دولتی از این غیبت استفاده کنند مخصوصا اینکه آنها کار را 

با شرایط مناسب تر و امکانات ویژه بر عهده می گیرند. 
عالوه بر مش��کالت اعتباری، صدور برخ��ی آئین نامه ها که جهت 
رفع نقائص اس��ت مس��ائل را پیچیده تر می کند. بر اساس قوانین 
موج��ود بعد از رتبه بندی ش��رکتها، ظرفیتهای ریال��ی آنها نیز با 
توجه به رتبه آنها اعالم می ش��ود. بس��یاری از ش��رکتها رتبه  های 
قبلی خود را به دلیل ش��رایط س��خت تشخیص صالحیت تمدید 
می کنن��د و بطور طبیعی ظرفیت ه��ای قبلی آنها نیز مالک عمل 
قرار می گیرد که این ظرفیت ها به دلیل افزایش ش��دید قیمت ها 
و به تبع آن افزایش قابل توجه مبالغ قراردادها بسیار پائین است 
ولی چون برآوردها براساس فهارس بهای سال 88 تنظیم می شود 
این اختالف مشکل س��از شده و به ناچار بخشنامه ای صادر شد تا 
با استفاده از آن این اشکال رفع شود. بنابراین می بینیم زمانی که 
به طور مثال فهارس بها به موقع 
به  ابالغ نمی ش��ود مش��کالتی 
وج��ود می آی��د که ب��رای حل 
آنها مجبوریم بخش��نامه صادر 
کنی��م و واضح اس��ت که حجم 
زیاد قوانین و بخشنامه ها وضع 
را پیچیده تر می کن��د. در واقع 
ه��ر رویدادی اگر به موقع اتفاق 
نیفتد مش��کالت بعدی آن زیاد 

است.

- با توجه به دو نرخی شدن 
قيم�ت ارز و افزايش قيمت 
كش�ور،  در  آن  آزاد  ب�ازار 
تاثير اين روند را بر روی قراردادهای پيمانکاری پروژه های 
عمران�ی درون م�رزی و برون م�رزی و ش�ركتهای مجری 
پيمانهای داخلی و خارجی چگونه ارزيابی می كنيد؟ جايگاه 
تحريمها در اين زمينه چيس�ت و برای رفع اين مش�کالت 

چه پيشنهادی را ارائه می دهيد؟
- ب��ه دلیل نقش مؤث��ر بانکهای خارجی در مب��ادالت اقتصادی، 
تحریم ه��ا روی انتقال ارز و خرید خارجی تأثیر داش��ته، افزایش 
قیم��ت ارز نیز باعث افزایش قیمت ماش��ین آالت و تجهیزات در 
داخل کش��ور نیز می شود چون به هر حال اغلب این ماشین آالت 
از خ��ارج خریداری می ش��وند بنابرای��ن در م��ورد تحریم ها باید 
گفت، وقتی همه کش��ور ناخواسته درگیر شرایطی می شود بخش 
خصوصی هم سهمی از آن دارد اما در صورتي که امکان کم کردن 
اثر تحریم ها با ایجاد شرایطی ممکن باشد، باید آن را بررسی کرد. 
بخش خصوصی کشور همیشه سعی دارد با دیگر نهادهای کشور 
همگام باشد ولی این که فشارهای وارد شده فقط شامل این بخش 

شود عادالنه نیست. 

- مسائل و مشکالت ماليات بر ارزش افزوده را در شركتهای 
پيمانکاری تشريح نموده و راههای اجرايی مرضی الطرفين 

آن را پيشنهاد نمائيد؟
- پیمان��کار کار را برای بخش کارفرمایی انجام می دهد، و طبیعی 

 برخی پيمانکاران برای پوشش پروژه های 
قبل�ی در پروژه بعدی ش�ركت می كنند 
و از چال�ه ب�ه چاه می افتن�د. اگر جامعه 
پيمانکاری كش�ور هماهنگ با هم اعالم 
كند اين ش�رايط برای فعاليت مناس�ب 
نيس�ت حتما دولت تدبيری می انديشد. 
ه�ر چند هميش�ه بي�م آن م�ی رود كه 
پيمان�کاران دولتی و ش�به دولتی از اين 
غيبت استفاده كنند مخصوصا اينکه آنها 
كار را با شرايط مناسب تر و امکانات ويژه 

بر عهده می گيرند.
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اس��ت که مالیات بر ارزش افزوده را از کارفرما دریافت و به دارایی 
پرداخ��ت کند. یعنی از طریق ص��ورت وضعیتی که ارائه می دهد 
مالیات را از کارفرما دریافت و به دولت پرداخت نماید. پیمانکار به 
نوعی واسطه است که بدلیل درگیر شدنش در جریان این فرآیند 
امکان حذف این واسطه از سیستم وجود ندارد چون بمحض آنکه 
برای تأمین مصالح، لوازم و تجهیزات پروژه اقدام به خرید می نماید 
در جریان این مالیات قرار می گیرد چرا که بخشی از این مالیات 
را نقداً به فروش��نده می پردازد بنابراین باید همه مالیات برارزش 
افزوده پ��روژه را از کارفرما دریافت نم��وده، مبالغ پرداختی خود 
را در خریده��ای پروژه از آن کس��ر و مابقی را به حس��اب دارایی 

واری��ز کن��د. منته��ا قرار اس��ت 
کارفرم��ا این مبلغ را به پیمانکار 
بپ��ردازد تا وی بتوان��د آن را به 
حس��اب دارایی واری��ز نماید. از 
آنجایی که صورت وضعیت ارائه 
ش��ده توس��ط پیمانکار با تأخیر 
پرداخ��ت می ش��ود، پیمانکاران 
را  مالی��ات  نمی توانن��د  اغل��ب 
پرداخ��ت کنند ک��ه همین امر 
باعث می ش��ود جریمه ای معادل 
ماهیان��ه 2 درص��د ه��م باب��ت 
دیرکرد آن پرداخت نمایند. البته 
اگر کارفرماها به موقع به تعهدات 
خود عمل کنند بس��یاری از این 
مشکالت به وجود نمی آید و نیاز 
به تغییر روی��ه پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده نیس��ت، اما با ادامه این روند بهتر اس��ت تدبیری 
اندیش��یده ش��ود که کارفرما در مورد پرداخ��ت مالیات بر ارزش 

افزوده طرف حساب دارایی باشد.

- در مورد مش�کالت به وجود آمده در سيستم رتبه بندی 
چ�ه نظری داريد؟ و برای بهينه س�ازی آن چه پيش�نهاد و 

توصيه ايی داريد؟
- ش��رایط فعلی رتبه بندی اندکی پیچیده اس��ت و امکان تفسیر 
ب��ه رأی و برداش��تهای متفاوت و ب��روز خطاها را زی��اد می کند. 
بخش��نامه های وحدت روی��ه برای حل این معضل صادر ش��دند 
اما ظاهرا به نتیجه دلخواه منجر نش��دند. برای همین کارگروهی 
متش��کل از نمایندگان تش��کل های پیمانکاری کشور در شورای 
هماهنگی و مسئولین و کارشناسان این حوزه در معاونت نظارت 
راهبردی تشکیل گردید تا در یک تعامل سازنده فرایند تشخیص 
صالحیت را مورد بازنگری قرار دهند. این بازنگری شامل دو بخش 
است. بخش اول سامانه ساجات و بخشنامه های موسوم به وحدت 
رویه و بخش دوم آئین نامه تش��خیص صالحیت است. البته یکی 
دیگر از کارهای این کارگروه این اس��ت ک��ه در خصوص ضریب 
ارزش��یابی پیش بینی ش��ده در فرآیند نیز رویه ای را معمول کند. 
در حال حاضر مبنای تش��خیص صالحیت بر اس��اس چهار معیار 
است که سه مورد آنها اجرا می شود ولی معیارچهارم به دلیل عدم 

آمادگی اجرا مس��کوت مانده اس��ت. این چهار مورد شامل موارد 
زیر است:

1- توان مالی پیمانکار که براساس اظهارنامه های مالیاتی سنجیده 
می شود و اشکالی که هم اکنون در این بخش وجود دارد این است 
که مالک محاس��به ی امتیاز توان مالی، اظهارنامه مالیاتی س��ال 
قبل پیمانکار است که ممکن است بدلیل نداشتن پروژه فعال در 
حد پائینی باشد و پیشنهاد ما این است که بطور مثال متوسط 5 

سال گذشته مبنای محاسبات قرار گیرد. 
2- توان اجرایی پیمانکار که براساس کارهای انجام شده 15 سال 
گذش��ته پیمانکار به شکل کّمی س��نجیده می شود و این که چرا 
ماقبل 15 س��ال محاسبه نمی شود 
محل اختالف اس��ت ک��ه باید در 
ج��ای خود ب��ه ای��ن موضوع هم 

رسیدگی شود.
3- ت��وان تخصصی که براس��اس 
و  مدی��ران  تجرب��ه  و  تخص��ص 
س��نجیده  ش��رکت  کارکن��ان 
می ش��ود و در م��ورد آن اختالف 
نظرهای زیادی وجود دارد و اغلب 
مربوط  رتبه بندی  پیچیدگی های 
ب��ه همین مورد اس��ت. بی ش��ک 
نیروی انس��انی شاغل در شرکتها 
تعیین کننده هس��تند ولی نباید 
با تاکید زیاد روی این مس��ئله به 
حاشیه ها دامن بزنیم. متاسفانه با 
سیستم موجود امروزه شاهد رواج 

فروش مدرک تحصیلی هستیم. 
4- امتیاز ارزشیابی که براساس کارهای انجام شده به شکل کیفی 
سنجیده می شود تا پیمانکار قوی از پیمانکار ضعیف تشخیص داده 
شود. از آنجایی که ارزشیابی کارهای انجام شده نیاز به کار میدانی 
دارد و بس��تر آن فراهم نبوده این مورد تا کنون مس��کوت مانده و 
ضریب لحاظ ش��ده برای آن فعال یک اس��ت. البته قرار اس��ت با 
همکاری تشکل های پیمانکاری فرمول محاسبه ضریب ارزش یابی 
تدوین و اعمال ش��ود. در این خصوص از معاونت  نظارت راهبردی 
انتظار داریم نقش تش��کل ها را در م��ورد این ضریب و تعیین آن 
نادیده نگیرد چرا که این صنف بهتر از بقیه می تواند در این مورد 

ایفای نقش کند. 
در مجموع هر چقدر با مسئله تشخیص صالحیت محکم تر برخورد 
شود بهتر است چون در نتیجه این ریزبینی و دقت عمل مدرکی 
که به عنوان برون داد رتبه بندی به پیمانکار ارائه می شود، از ارزش 
واقعی باالتری برخوردار است. برای تحقق این امر باید پیچیدگی ها 
حذف ش��ود و از انحراف در تعیین رتبه ش��رکتها جلوگیری شود. 
متاس��فانه در روزنامه ه��ا ش��اهد درج آگهی های��ی هس��تیم که 
رتبه بندی های صوری را ترویج داده و باعث از بین بردن ارزش این 
رتبه بندی شده است تا جایی که رتبه شرکتها دیگر نشان دهنده 
صالحیت آنها نیس��ت. به نظر من بهترین بسترسازی برای بهبود 
وضعیت رتبه بندی پیمانکاران همکاری معاونت نظارت راهبردی 

تش�خيص  مس�ئله  ب�ا  چق�در  ه�ر 
صالحي�ت محکم ت�ر برخورد ش�ود 
بهت�ر اس�ت چ�ون در نتيج�ه ای�ن 
ریزبين�ی و دق�ت عم�ل مدرک�ی که 
به عن�وان ب�رون داد رتبه بن�دی به 
پيمان�کار ارائ�ه می ش�ود، از ارزش 
واقع�ی باالت�ری برخ�وردار اس�ت. 
برای تحقق این امر باید پيچيدگی ها 
حذف ش�ود و از انح�راف در تعيين 

رتبه شرکتها جلوگيری شود. 
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با تشکل های صنفی مربوطه است. 
- در مورد تاثير هدفمندكردن يارانه ها بر پروژه های عمرانی 
چه نظ�ری داريد؟ آثار آن در چه بخش�هايی از پروژه های 

عمرانی و رشته های تخصصی آن بيشتر نمودار است؟
- ب��ه دلیل تاثیری که هدفمن��دی یارانه ها روی قیمت حاملهای 
انرژی دارد، مش��اغل مرتبط با صنعت اح��داث را تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت. عمده مصالحی که ما اس��تفاده می کنی��م در ارتباط 
مس��تقیم با حاملهای انرژی اس��ت که بع��د از اجرای هدفمندی 

یارانه ها قیمت آنها باال رفته است. 
پیمانکاران می توانند در پیشنهاد قیمت برای پروژه هایی که مربوط 
به بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اس��ت تمام جوانب را در 
نظر بگیرند. درباره قراردادهایی که قبل از این تغییر اساسی بسته 
شده اند هم می توان با اعالم به موقع تعدیلها که جزو دیون دولت 
اس��ت از ضرر و زیان وارده به پیمانکاران جلوگیری کرد. فقط در 
مورد قراردادهای سرجمع )مقطوع( و فهرست بهایی بدون تعدیل 
ک��ه تعدیل و مابه التف��اوت به آنها تعلق نمی گی��رد باید تدبیری 
اندیشیده شود. کانون سراسری به محض اعالم هدفمندی یارانه ها 
کمیس��یونی تخصصی ترتیب داد که نتیجه آن پیشنهاد فرمولی 
برای جبران آث��ار هدفمندی یارانه ها در ای��ن قراردادها بود. بعد 
از بررس��ی همه جوانب و اعمال اصالحات مختلف، این فرمول به 
معاونت نظارت راهبردی ارائه ش��د. آنها نیز قول مساعد دادند که 
بعد از بررس��ی، نتیجه را اعالم کنند. ظاه��را این فرمول پذیرفته 

شده ولی هنوز ابالغ نشده است.  

- برای پرداخ�ت بهنگام مطالبات پيمان�کاران پروژه های 
عمرانی و وصول مطالبات انباشته شده آنها چه راهکارهايی 
را توصيه می كنيد؟ برای آينده تخصيص بودجه پروژه های 

عمرانی چه پيشنهادی داريد؟
- معموال بودجه های عمرانی نه تنها کفاف به س��رانجام رس��اندن 
پروژه ها را نمی دهد بلکه از آن برای بودجه های جاری هم برداشت 
می شود. معموال دولتمردان برای توجیه این مسئله می گویند هنوز 
برای اجرای پروژه های عمرانی وقت زیادی وجود دارد اما نمی توان 
حقوق کارمن��دان را پرداخت نکرد. از منظری این امر منطقی به 
نظر می رس��د اما در واقع برداشت از بودجه عمرانی باعث می شود 
مطالبات پیمانکاران به موقع پرداخت نش��ود و مش��کل پرداخت 
ب��ه موقع حقوق در بخش کارکنان بخش خصوصی ایجاد ش��ود. 
متاس��فانه این مسئله از نظر دولت مغفول مانده است. دولت باید 
بدان��د کارکنان ما از مریخ نیامده اند و ش��هروندان همین مملکت 
هستند و انصاف نیست که حقوق آنها چند ماه عقب بیافتد. ضمن 
این که بنده معتقدم نباید تاوان مشکالت دولت را بخش خصوصی 
بدهد، باید درباره مس��ائل مدیریتی هم بیشتر دقت کرد تا اجرای 

هیچ پروژه ای بدون منابع مالی کافی آغاز نشود. 
پیش��نهادی که می توان ارائه داد اجرای همان روندی است که در 
یکی از لوایح بودجه س��الهای گذش��ته پیش بینی شده بود. وقتی 
دولت می داند ممکن است در اثر برخی مشکالت از جمله مشکل 
نقدینگی نتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت نماید، بهتر است 
قبل از ش��روع هر پ��روژه ، بانکی را به عن��وان بانک عامل انتخاب 

و اعتب��ار کامل پروژه را به حس��اب آن واری��ز نماید. بدین ترتیب 
زمانی که صورت وضعیت پیمانکار تأیید شد، از طریق بانک عامل 
پرداخت می ش��ود. زمانی که اعتبار پروژه به اتمام رس��ید بانک از 
محل منابع خود صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت می کند و در 
نهایت برای زمان هایی که پول پروژه نزد بانک بوده سود می دهد 
و برای زمان هایی که پول به پروژه تزریق می کند س��ود می گیرد. 
اما متأس��فانه به دلیل بدهکاری سنگین دولت به سیستم بانکی 
کشور، بانک ها از انجام آن سر باز زده و این پروژه عملیاتی نشد. در 
حال حاضر هم راه حل های دولت برای حل این مش��کل بیشتر به 
سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی است 
که این ش��رایط برای ش��رکت هایی که صرفاً پیمانکار هستند نه 
سرمایه گذار شرایطی بحرانی را رقم زده است که باید سعی شود 

راه حل ها در جهت حفظ ماهیت شرکت های پیمانکاری باشد.

- حرفه مندان پيمان�کاران پروژه های عمرانی برای حفظ و 
بقای خود چه اقداماتی را بايد انجام دهند؟

- جامعه پیمانکاری کشور باید متحد و منسجم عمل کند، نقش 
خود را در تعیین و ترس��یم سرنوش��ت خود به درستی ایفا کرده، 
مواضع انفعالی اتخاذ نکند. هر چند جایگاه تش��کلهای صنفی ما 
از نظر قانونی جایگاه تعیین کننده و اثرگذاری نیس��ت ولی نباید 
فرام��وش کنیم ک��ه ما می توانیم با همکاری در امور و مش��ارکت 
در بخشهای مختلف اثرگذار باشیم و با عمل هماهنگ و منسجم 
جایگاهی را که از نظر قانونی به ما اثربخش��ی می دهد به دس��ت 
آوریم. پیمانکاران باید س��عی کنند با پرهیز از مواضع انفعالی در 
همه فرایندهای تصمیم گیری حضور داشته باشند و هنگام شرکت 

در مناقصات واقع بینانه عمل کنند. 

- حرفه مهندس�ی را چگونه می بينيد و چه چش�م اندازی 
برای آن متصور هستيد؟ 

- م��ن این حرفه را دوس��ت دارم و اگر مخیر ب��ه انتخاب مجدد 
ش��غل باشم باز هم همین حرفه را انتخاب می کنم و فکر می کنم 
عشق است که باعث می شود با وجود همه مشکالت باز هم همین 
مسیر را انتخاب کنیم. دلم می خواهد بتوانم در جامعه صنفی خود 
اثرگذار باش��م. امیدوارم تش��کلهای صنفی ما جایگاه قانونی خود 
را بیابند و بتوانیم ب��ه عنوان پیمانکاران ایرانی در همه جای دنیا 
حتی در کشورهایی که امروزه تکنولوژی بهتری نسبت به ما دارند 

حرفی برای گفتن داشته باشیم. 
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در ایران منش��أ اصل��ی  ریزگردها کویره��ا و باتالق های در حال 
خشک ش��دن عراق اس��ت. درگذشته س��ه کش��ور ایران، عراق و 
عربستان به صورت مش��ترک هزینه های مالچ پاشی این اراضی را 
تامین و تمام اراضی در فصل خاصی از س��ال مالچ پاش��ی می شد. 
مالچ ماده چسبنده گرفته شده از مواد نفتی است که برای تثبیت 
ش��ن های روان در اراضی بیابانی اس��تفاده می ش��ود. به علت بروز 
برخی مشکالت و تغییر رویه دولت ها در این ارتباط، این اقدام در 
س��ال های اخیر صورت نگرفت و پدیده ریزگرد به صورت گسترده 

بخش هایی از کشور را مورد هجوم قرار داد.
با افزایش گرد و غبار موس��وم به ریزگرد یا غبار عربی در بسیاری 
از شهرهای کشور از جمله تهران، متخصصان توصیه می کنند که 
افراد سالمند، خردسال و مبتالیان به بیماری های قلبی و ریوی در 

خانه بمانند یا از ماسک های مخصوص استفاده کنند.

چه می توان کرد
در م��ورد راه حل و درمان این پدیده طبیعی به نظر می رس��د کار 
بس��یار موثری از دست بش��ر با توجه به گستره زیست محیطی و 
عرصه پهناور حیات طبیعی ساخته نیست اما می توان برای کاهش 

اثرات زیانبار آن به اقدامات ذیل اشاره کرد:
1- احیای تاالب ها  وآبگیرهای کشور همسایه غربی

2- افزایش آب گذر رودهای آن
3- افزایش پوشش گیاهی در کانون های تولید ریزگرد

4- کش��ت گونه های مقاوم به خش��کی پ��س از مطالعات دقیق 
کارشناسی

5- تقوی��ت مراکز پایش غلظت و کیفی��ت ریزگردها و تجهیز به 
 امکان��ات رص��د ماهواره ای ک��ه پیش آگهی ریزگرده��ا را ممکن

 می سازد.
6- تشکیل یک سازمان مردم نهادمنسجم و چابک مورد حمایت 
دول��ت مرک��ب از متخصصان مدیری��ت مناطق بیابان��ی و دیگر 

تخصص ها برای رهیافتی موثر در برون رفت از شرایط کنونی
7- تنظیم راهبردی مبتنی بر مدیریت ریسک جایگزین مدیریت 

بحران
آن طور که دکتر پرویز کردوانی می گوید عملیات بیولوژیک در مهار 
گرد و غبار باید در اولویت اول قرار داشته باشد و تنها در صورتی 
باید از مالچ پاشی استفاده شود که امکان عملیات بیولوژیک نباشد 
زیرا مالچ پاش��ی اثرات نامطلوب زیس��ت محیطی دارد  البته انجام 
عملی��ات بیولوژیک در یک میلیون هکتار، کاری دش��وار و تقریبا 
نش��دنی اس��ت ضمن آنکه بسیار هزینه بر اس��ت و حداقل 10 تا 
15س��ال هم طول می کشد تا گیاهان در تثبیت گرد و غبار موثر 
واقع شوند بنابراین با توجه به اینکه زمان تعیین شده برای تثبیت 
گرد و غبار پنج سال است شاید نتوان این کار را به نتیجه رساند.

تثبيت شن های روان عراق توسط ايران
جهان صنعت – 91/3/16: رئیس سازمان محیط زیست با اشاره 
به برنامه توس��عه پنجم بیان کرد  : قرار اس��ت ای��ران یک میلیون 
هکتار از ش��ن های روان کش��ور عراق را تثبیت کند اما الزم است 
عراق امنیت جانی نیروهای ایرانی مش��غول ب��ه کار را در اطراف 

رفع مشکل ریزگردها در کشور توجه ویژه مسئوالن را می طلبد

گرد و خاک؛ موج جديد در راه است
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کربال و بصره که کانون های اصلی انتشار ریزگرد هستند، تضمین 
کنند و ساالنه 250 میلیون دالر برای این منظور اعتبار پیش بینی 

کنند تا در طول یک دوره پنج ساله این اقدام انجام شود.
محمدي زاده افزود: برخی کش��ورهای دیگر درگیر با این موضوع 
خواستار عمل به تعهدات کشورهای مختلف در حوزه مهار ریزگرد 
هس��تند. در مورد عراق که بیش��ترین اث��ر را در ایران دارد حتی 
از دبیرکل کنوانس��یون مبارزه با بیابان زایی س��ازمان ملل متحد 
خواسته ایم فشارهای بین المللی را برای متقاعد کردن عراق بیشتر 

کند تا برای این موضوع منابع مالی بگذارد.
محمدی زاده در پاس��خ به این مس��اله که به نظر می رسد معاونت 
علمی فناوری ریاست جمهوری به سبب پژوهش های انجام داده از 
دارندگان نظر درباره حل معضل ریزگردهاست، اظهار داشت: این 
معاونت می تواند به ما در کاهش اثرات منفی آالینده ها در فضاهای 
محدود و بسته کمک کند. به گفته وی، قراردادی با معاونت علمی 
فناوری ریاست  جمهوری منعقد شده است تا در مدارس، پادگان ها 
و مراکز جمعیتی محدود دستگاه هایی تولید و نصب شود که هوا 

را عاری از ریزگردها می سازد.
 

پروژه مقابله با ريزگرده
ا امسال بودجه ندارد

همش�هري – 91/3/10 : معاون توس��عه مدیریت حقوقی و امور 
مجلس س��ازمان محیط زیس��ت گفت: در سال 91 بر خالف سال 
90 که 100میلیارد تومان اعتبار برای مهار ریزگردها و ساماندهی 
تاالب ها و دریاچه ها بودجه اختصاص داده شده بود ردیف بودجه 

خاصی برای این مباحث درنظر گرفته نشده است.
حس��ن ش��یخ نیا در جمع خبرنگاران با بیان ای��ن مطلب افزود: 
البته در سال 91 رش��د اعتبارات اختصاص داده شده به سازمان 
محیط زیست برای نخستین بار افزایش بسیار چشمگیری داشته 
و مجموعه اعتبارات هزینه ای جاری و تملک دارایی این س��ازمان 

رشدی معادل 5/74 درصد نسبت به سال گذشته داشته است.
به گفته وی، در س��ال 90 اعتباری ک��ه به عنوان هزینه جاری به 
س��ازمان محیط زیست اختصاص داشت معادل 21 میلیارد تومان 
بود که این رقم نس��بت به س��ال 89، 8 درصد افزایش داش��ت. 
همچنین اعتبارات تملک دارایی سرمایه معادل 51 میلیارد تومان 

بود که نسبت به سال 89 دو درصد کاهش داشت.
ش��یخ نیا اظهار داش��ت: اما در س��ال 91 اعتبارات هزینه جاری 
مع��ادل 8/23 میلیارد تومان درنظر گرفته ش��ده که نس��بت به 
س��ال 90 این میزان 13 درصد رش��د داشته و این در حالی است 
که میانگین رش��د هزینه های جاری در کل دس��تگاه های کشور 
6 درصد بوده اس��ت؛ بنابراین رش��د اعتب��ارات هزینه های جاری 
در س��ازمان محیط زیست بسیار خوب بوده اس��ت. به گفته وی، 
اعتبارات تملک دارایی س��ازمان محیط زیست در سال 91 با رشد 
 بی سابقه 4/94درصدی نس��بت به سال 90 از 51 میلیارد تومان 

به 9/98 میلیارد تومان رسیده است.

اثرات مخرب آلودگی ها بر انسان
منابع آلودگی هوا

  مناب��ع آلوده کنن��ده ه��وا به دو قس��مت طبیع��ی و مصنوعی 
تقسیم بندی می شود:

از جمله منابع طبیعی:
- فعالیت های آتشفشان ها و آتش سوزی جنگل ها

- گرد و غبار طبیعی
- دود و منواکسیدکربن ناشی از آتش سوزی ها

- گاز رادون ناشی از کانی های زمین
و از جمله منابع مصنوعی نیز :

- وسایل نقلیه موتوری
- مناب��ع متمرک��ز مانن��د خروج��ی دودکش ه��ای نیروگاه ه��ا، 

کارخانجات، مراکز سوزاندن زباله های شهری
- منابع متحرک مانند اتومبیل ها، هواپیما و... 

- ذرات به وجود آمده به دلیل س��وختن کنترل شده کشاورزی و 
جنگلی 

- اتومبیل هایی که باعث متصاعد شدن مواد آالینده می شوند.
- وزش غبار 

- فعالیت های کش��اورزی مانند ش��خم زدن ، کاشتن و درو کردن  
منجر به ایجاد قابل مالحظه ای از غبار می شوند . انتشار تراکتورها ، 

دروکننده ها و سایر ماشین آالت کشاورزی خیلی مهم نیستند.
- آفت کش ه��ا: به کار بردن آفت کش ها در زمین های کش��اورزی 
به ش��کل پاشیدن با هواپیما ممکن اس��ت این مواد را به مناطق 

مسکونی انتقال دهد.

اثراث مخرب آلودگی هوا و ريزگردها:
- تاخیر در واکنش روانی

- اختالل در تکلم
- افزایش پارکینسون در جوانان

- اختالل در مغز اجتماعی
- عقب ماندگی در کودکان

- موجب بروز عالیم قلبی و عروقی، درد قفسه سینه
- تعریق سرد و تهوع و تنگی نفس
- تشدید بیماری آسم و برونشیت

- انسداد مزمن ریه
- کاهش اکسیژن در خون

- کم خونی
- التهاب حلق و گلو

- آبریزش چشم
- اثرات سوءژنتیکی

- آلودگی آب: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف 
اعم از شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و 

نقش اساسی آن در مصارف ویژه اش شود.
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منطق��ه اي  آب  مدیرعام��ل 
آذربایجان ش��رقي از رهاسازي 
120 میلی��ون مترمکعب از آب 
آجي چ��اي تبری��ز در دریاچه 
ارومی��ه خب��ر داد و گف��ت: با 
ش��هیدمدني  س��د  اق��دام  این 
تبریز امس��ال آبگی��ري نخواهد 
ش��د. مهندس ارسالن هاشمي 
افزود: با آنکه س��د شهیدمدني 
تبریز که ب��ر روي این رودخانه 

س��اخته شده اس��ت از پارس��ال آماده آبگیري بوده است، اما 
امس��ال نیز آبگیري نخواهد شد. به گفته وي این 120 میلیون 
مترمکع��ب از آب رودخانه آجي چاي تبریز با توجه به اهمیت 
پیش��گیري از خش��کي دریاچه ارومیه به س��وي این دریاچه 
رهاسازي شده است.مدیرعامل آب منطقه اي آذربایجان شرقي 
یادآور ش��د: در حال حاضر دریاچه ارومیه 13 میلیارد و 970 

میلی��ون مترمکعب آب دارد که 
در مقایس��ه با 10 سال گذشته 
288 س��انتیمتر و در مقایس��ه 
با پارس��ال 36سانتیمتر کاهش 
نش��ان مي ده��د و در مقایس��ه 
ب��ا مهر س��ال گذش��ته نیز 30 
س��انتیمتر افزایش یافته است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه تصمیم��ات 
وی��ژه ش��وراي عالي ح��وزه به 
حوزه آذربایج��ان غربي، گفت: 
اختص��اص 600 میلیارد ریال به آبرس��اني از رودخانه ارس در 
آذربایجان شرقي به دریاچه ارومیه از اهم تصمیمات این شورا 
اس��ت.او درباره سد شهید مدني تبریز گفت: این سد که از نوع 
س��نگریزه اي با هس��ته رس��ي و با حجم مخزني 361 میلیون 
مترمکعب اس��ت از بستر رودخانه 47 متر ارتفاع دارد و عرض 

تاج آن 7 متر است.

به دریاچه اروميههدايت 120 ميليون مترمكعب آب »آجي چاي« تبريز 

1خرداد- روز بهره وری و بهينه سازی مصرف
 1خرداد- بزرگداشت مالصدرا 

  مالص��درا پای��ه گ��ذار حکم��ت متعالیه مي باش��د که حاوي 
ژرف ترین پاسخ ها به مسائل فلسفي است. 

3 خرداد )1 رجب(- والدت امام محمدباقر )ع(
 

3 خرداد- فتح خرمشهر؛ نقطه آغاز تزلزل دشمن 
روز سوم خرداد سالگرد حماسه آزادي و فتح خرمشهر گرامی باد 

5خرداد )3 رجب(- شهادت امام علی النقی )ع(
 12 خرداد )10 رجب(- والدت حضرت امام جواد)ع(

رحلت امام خمينی )ره(
امام خمینی)ره( بزرگ معمار انقالب اسالمي ایران ساعت 20/ 22 
بعدازظهر روز شنبه سیزده�م خ�رداد ماه س�ال 1368 جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. یادش گرامي باد و روحش شاد.

15خرداد )13 رجب(- والدت امام علی )ع( 
13 رجب روز والدت حضرت علی)ع( داماد و همچنین جانشین 

پیامبر)ص( و امام اول شیعیان جهان است .

16خرداد- روز جهانی محيط زيست فرخنده باد
 

17خرداد )15 رجب(- وفات حضرت زينب
 

27 خرداد )25 رجب(- شهادت امام موسی كاظم )ع(
 

29خرداد- درگذشت دكتر علي دكتر شريعتي 
 

29 خرداد )27 رجب(- مبعث رسول اكرم )ص(
امیرالمؤمنین )ع( مي فرمایند: »خداوند پیامبر اس��الم)ص( به 

عنوان آخرین پیامبر خدا به بعثت برگزید.« 

ربگی از تقویم   خرداد

اشاره:
ماهنامه پيام آبادگران در شماره قبل در زمينه تغيرات اكوسيستم ها در جغرافيايي طبيعي ايران مطالبي را ارائه داد و مطالبي 
را نيز در ش�ماره هاي ماهنامه به محيط زيس�ت )اين امر مهم( تخصيص داده است. به نظر مي رسد مجموعه عواملي دارنده 
دغدغه هاي زيست محيطي در كشور اين امکان را فراهم ساختند كه براي مشکل پيش آمده براي درياچه اروميه تمهيداتي 
انديشيده شود كه يکي از آنها انتقال بخشي از آبهاي جاري و رودخانه اي به اين درياچه مي باشد. در اين زمينه به گزارش به 

نقل از روزنامه اطالعات مورخ 91/3/23 نظر خوانندگان را جلب مي نمائيم.
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در مراس��م امض��اي تفاهم نامه همکاري تعمیراتي و آموزش��ي، 
آقاي شریعتمدار تهراني، عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل 
ش��رکت خیبر با تأکید ب��ر نقش ویژه اپرات��ور و همچنین لزوم 
بازدیدهاي مس��تمراز قطعات و لوازم ماش��ین آالت، خاطر نشان 
کردند که در زمینه بازار قطعات، شرکت خیبر بر اساس مدیریت 
راهب��ردي به صورت مس��تمر بازار قطعات را بررس��ي مي کند و 
عل��ي رغم تحریم ها نیاز داخلي را با اس��تانداردهاي مناس��ب و 
دقی��ق تأمین مي نماید.ایش��ان در مورد ض��رورت همکاري هاي 
مشترک گفتند که جلسات متعددي که با جناب آقاي مهندس 
ج��واد خوانس��اري و همکاران ایش��ان در انجمن ش��رکت هاي 
س��اختماني و در مجتمع آموزشي ادب داش��تیم به این نتیجه 
رس��یدیم که به منظور ساماندهي ماشین آالت سنگین عمراني، 
راهسازي و معدني، مي توانیم در حوزه هاي نگهداري و تعمیرات 
و آموزش هاي متنوع ماش��ین آالت سنگین همکاري هاي مؤثر و 

گسترده اي داشته باشیم.
آقاي شریعتمدار درمورد اثرات آموزش بر ساماندهي ماشین آالت 
افزود: یک اپراتور آم��وزش دیده که با دانش و آگاهي و توانایي 
حرفه اي از ماش��ین آالت براي برنامه ه��اي عملیاتي بهره برداري 
مي کن��د، با اجراي س��ریعتر و اقتصادي ت��ر فعالیت هاي تعریف 
ش��ده، موجب افزایش بهره وري مي گردد. اس��تفاده درس��ت از 

ماشین آالت، کاهش هزینه هاي تعمیراتي را نیز دربردارد.
آقاي مهندس خوانساري نیز در ضرورت همکاري هاي مشترک 
در حوزه ماش��ین آالت س��نگین بیان داش��تند که: از یک س��و، 
س��اماندهي یکپارچه ماشین آالت سنگین، اعم از امور مدیریتي، 
فني و آموزش��ي با وجود س��رمایه گذاري هاي چش��مگیر بخش 
دولتي و خصوصي، بدون متولي و برنامه مش��خص مي باشد و از 
س��وي دیگر  ظرفیت هاي تعمیراتي و آموزشي خوبي در کشور 
وج��ود دارد که باید با همکاري و بسترس��ازي، از این ظرفیت ها 
اس��تفاده ش��ود. وضعیت موجود نش��ان مي دهد که باید ضمن 
تدوین س��بک مدیریت و رهبري س��اماندهي ماشین آالت، این 

بخ��ش مهم اقتصادي را از نظام صرفاً دولتي خارج و به س��مت 
توس��عه مدیریت مشارکتي و سازمان هاي بخش خصوصي سوق 
دهیم. هر چند که در سالهاي بعد از انقالب در این زمینه ها خیلي 
هزینه شده است، ولي در عین حال دستگاه هاي اجرایي دولتي 
و بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي با معضالت س��اماندهي و 
کمبود نیروي کار آموزش دیده در حوزه ماش��ین آالت س��نگین 

عمراني، راهسازي و معدني مواجه هستند.
بنابرای��ن براي حل این مش��کل و ب��ه منظور جلوگی��ري از به 
ه��در رفتن س��رمایه هاي مادي و معنوي، عزم ملي الزم اس��ت. 
در این راس��تا، همکاري هاي مش��ترک مجتمع آموزشي ادب و 
شرکت خیبر در زمینه ساماندهي ماشین آالت سنگین عمراني، 
راهس��ازي و معدن��ي را به فال نیک مي گیری��م و امیدواریم که 
با اجرایي کردن هر چه س��ریعتر مفاد ای��ن تفاهم نامه همکاري 
بتوانیم حداقل در این حوزه دین خود را به اقتصاد کشور و مردم 
عزیزمان ادا نمائیم.آقاي دکتر نیکوئي با اش��اره به ابعاد گسترده 
تعمیراتي و آموزش��ي تفاهم نامه همکاري بین مجتمع آموزشي 
ادب و شرکت خیبر، خاطر نشان ساخت که تمهیداتي اندیشیده 
شده است که با همکاري بین دستگاه هاي اجرایي دولتي و مراکز 
مؤسسات ذیربط بخش خصوصي و همچنین امکان بهره برداري 
از تجارب بین المللي به ویژه در کشور آلمان در زمینه ساماندهي 
یکپارچه ماشین آالت سنگین، امکاناتي فراهم گردد که در قالب 
این تفاهم نامه موفق شویم الگوي مؤثر و کارا در زمینه تعمیرات 
و آموزش ماشین آالت سنگین به دستگاه هاي اجرایي و متولیان 

بخش ماشین آالت سنگین و آموزشي کشور ارائه دهیم.
در پایان مراسم طرفین ضمن تأکید مجدد بر ضرورت و اهمیت 
این هم��کاري، خطاب به ش��رکت هاي پیمان��کاري و صاحبان 
ماش��ین آالت س��نگین، درخواس��ت نمودند: به منظور مقابله با 
ضعف ه��ا و کمبودهاي نگهداري و تعمیرات و راهبري و به طور 
کلي س��اماندهي ماش��ین آالت س��نگین، با این حرکت جدید و 

یکپارچه، همکاري و همراهي نمایند.

ساماندهي يكپارچه ماشين آ الت سنگين عمراني، راهسازي و معدني
از طريق همكاري هاي تعميراتي و آموزشي

پس از تعامالت و تبادل نظرات متعدد و متنوع و نس�بتًا 
طوالني مجتمع آموزشي صنعت ساختمان بهاءالدين ادب 
با مسئوالن و مديران شركت خيبر، مديران و كارشناسان 
برخي از ش�ركتهاي مهندسي پيمانکاري صنعت احداث 
و همچني�ن ب�ا مديران ارش�د و كارشناس�ان س�ازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش�ور و وزارت راه و شهرسازي 
پيرام�ون ض�رورت س�اماندهي يکپارچه ماش�ين آالت 
س�نگين راهسازي و معدني، باالخره تفاهم نامه همکاري 
بي�ن مجتم�ع آموزش�ي ادب و ش�ركت خيبر اخي�راً به 
امضاء رس�يد.بر اين اس�اس تعميرات كيف�ي و تضميني 

ماشين آالت سنگين توسط شركت خيبر و برگزاري دوره هاي گوناگون آموزشي و بازآموزي حرفه اي ماشين آالت توسط 
مجتمع آموزشي ادب با هدف ساماندهي يکپارچه بخش ماشين آالت سنگين كشور، پيش بيني شده است.
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات    
 

شگفتي جهانيان از مهندسي ايرانيان باستان

پس از 10 س��ال پژوهش پي در پي تیم های کار آزموده ي باستان شناس��ی دانشگاه های گالسکو و لیدز آبراه خشایارشا، سرانجام 
در هش��تم ماه مي 2001 در یکی از ش��به جزایر دریای اژه، پیدا شد. 18 اردیبهشت برابر با هشتم ماه مي 2001 هم زمان است 
با این کش��ف. کار بر روی پروژه ي کش��ف کانال خشایارش��ا از آوریل 1990 آغاز شده بود. یک گروه باستان شناسی یونانی نیز 
باستان شناس��ان انگلیس��ی را در این کار یاري مي کردند. خشایارش��ا، شاه دودمان هخامنشی در س��ال 480 پیش از میالد در 
جریان تالش ایرانی ها برای چیرگي بر یونان، فرمان کندن این کانال ش��گفت  انگیز را داده اس��ت. این آبراه یکي از بزرگ ترین و 

شگفت انگیزترین کارهاي مهندسی زمان بوده است.
این خبر شگفت انگیز در بخش علمی 13 نوامبر 2001 روزنامه ي نیویورک تایمز، به چاپ رسید. دکتر  »یچارد جونز«، سرپرست 
تیم پژوهشي پروژه و باستان شناس دانشگاه گالسکو پس از پیدا شدن این آبراه بنابه گزارش نیویورک تایمز، گفت: »این کانال 
بر روي زمین 30 متر پهنا داش��ته که این پهنا براي حرکت دو کش��تی بادبانی جنگی کافی بوده اس��ت. آبراه به گونه ای کنده 
شده که از هر دو سو رو به پایین، شیب داشته و پهناي آبراه در ژرفا به 15 متر می رسیده است. درازاي این آبراه که در میان 

شبه جزیره ای در دریای اژه کنده شده بود نزدیک به 1/4 مایل )2253 متر، کمتر از 2/5 کیلومتر( است.
»يوجيت بهاتاچارجی«، گزارش�گر بخ�ش علمی روزنامه ي نيويورك تايمز و تنظيم كننده ي اين گزارش نوش�ته: » كندن اين 
كانال برای خشايارشا جنبه ي حياتی داشته چرا  كه اگر اين آبراه را نمي ساختند ايرانيان می بايست كيلومتر ها در امتداد اين 
ش�به جزيره به س�وی جنوب دريای اژه كشتيرانی كنند و دوباره همان راه را پس از رسيدن به دماغه ي جنوبی شبه جزيره به 
س�وی ش�مال بروند. اما خشايارش�ا از اين كار خودداری كرد چرا كه ژنرال او ماردونيوس، 12 س�ال پيش در جريان يورش به 
يونان، ناوگان ايران را به سوی دماغه ي شبه جزيره هدايت كرد. هنگامی كه ناوگان ايرانی در جنوب دماغه در حال دور زدن 
به سوی شمال بود دچار توفاني سخت شد و بيشتر كشتی های ايرانی غرق شدند. خشايارشا، برای پرهيز از پيش آمدن دوباره  
اين رويداد به مهندسان ارتش ايران فرمان داد آبراهي را از كرانه خاوري)شرقي( شبه جزيره به كرانه ي باختري آن حفر كنند. 

پس از كندن آبراه، ناوگان ايران بر يونانيان چيره شد«.
به گفته ي »دكتر جونز«، سرپرست پروژه ي كشف آبراه؛ »ايرانيان گمان نمی كردند اين آبراه تبديل به اثری شود كه از آن ها 
برجاي بماند چراكه خيلي زود پس از بازگشت كشتي ها از اين آبراه به كشور، پايان استفاده از كانال فرا رسيد. در سده هاي 
پي در پي، اين رويداد تاريخی كم كم به گونه ي يك افسانه در آمد و كسی گمان نمی كرد كه آبراه شگفت انگيز مهندسی جهان 

باستان حقيقت داشته است.«
»هرودوت«، رخداد نگار يونانی داستان كندن اين آبراه را در كتاب تاريخی خود آورده است اما كسی اين داستان شگفت انگيز 
را باور نمی كرد چراكه بيشتر به افسانه مي مانست. سرانجام با تالش دانشمندان انگليسی و يونانی و با بهره گيري از يافته هاي 
زمين شناسی اين آبراه در سال 2001 پيدا شد. نيويورك تايمز مي نويسد؛ ساختار كانال كه زير رسوبات دريايی و الی و لجن 
25سده ي پيش دفن شده است، به استراتژی نظامی درخشان ايرانی ها و مديريت كار انسانی و مهندسی راه و ساختمان آن ها 
گواهی می دهد.»دكتر جونز«، يادآور ش�ده اس�ت كه: »تيم او از يك شيوه ي لرزه نگاري براي پيدا كردن آبراه سود جسته اند. 
اين چنين كه از يك قطعه فلز د ر روي زمين، امواج شوك بسيار قد رتمند ي را د رون زمين مي فرستاد ند  و سپس با تحليل زمان 

رسيد ن امواج، توانستند  نقشه ي آبراه را طراحي كنند.«

سنجش عملکرد
پس�ر كوچکی وارد مغازه ای ش�د، جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد. بر روی جعبه رفت تا دستش به دكمه های تلفن برسد و 
شروع كرد به گرفتن شماره. مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد. پسرك پرسيد: »خانم، می توانم خواهش كنم 
كوتاه كردن چمن های حياط خانه تان را به من بسپاريد؟« زن پاسخ داد: »كسی هست كه اين كار را برايم انجام می دهد.« پسرك 
گفت: »خانم، من اين كار را با نصف قيمتی كه به او می دهيد انجام خواهم داد.« زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد كامالً راضی 
است. پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد: »خانم، من پياده رو و جدول جلوی خانه را هم برايتان جارو می كنم. در اين صورت 
شما در يکشنبه زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت.« مجددا زن پاسخش منفی بود. پسرك در حالی كه لبخندی بر لب 
داش�ت، گوش�ی را گذاشت. مغازه دار كه به صحبت های او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت: »پسر، از رفتارت خوشم آمد؛ به 
خاطر اينکه روحيه خاص و خوبی داری دوست دارم كاری به تو بدهم«. پسر جوان جواب داد: »نه ممنون، من فقط داشتم عملکردم 

را می سنجيدم. من همان كسی هستم كه برای اين خانم كار می كند.«
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قهرمان شدن فقط با يک فن!

کودک��ی ده س��اله که دس��ت چپش در ی��ک حادثه 

رانندگ��ی از بازو قطع ش��ده بود، ب��رای تعلیم فنون 

رزمی جودو به یک اس��تاد سپرده ش��د. پدر کودک 

اصرار داش��ت اس��تاد از فرزندش یک قهرمان جودو 

بس��ازد. اس��تاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که 

یک س��ال بعد می تواند فرزندش را در مقام قهرمانی 

کل باشگاه ها ببیند!در طول شش ماه استاد فقط روی 

بدن س��ازی کودک کار کرد و در عرض این شش ماه 

حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد ! بعد از ش��ش 

ماه خبر رس��ید که یک ماه بعد مس��ابقات محلی در 

ش��هر برگزار می شود. اس��تاد به کودک ده ساله فقط 

یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقات فقط 

روی آن تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات انجام شد 

و کودک توانس��ت در میان اعجاب همگان با آن تک 

فن همه حریفان خود را شکس��ت ده��د! و به عنوان 

قهرمان سراسری کشور انتخاب گردد. وقتی مسابقات 

به پایان رس��ید، در راه بازگش��ت به منزل، کودک از 

اس��تاد راز پیروزی اش را پرسید. اس��تاد گفت: دلیل 

پیروزی تو این بود که اوالً به همان یک فن به خوبی 

مس��لط بودی، ثانیاً تنها امیدت همان یک فن بود، و 

سوم اینکه راه شناخته شده مقابله با این فن، گرفتن 

دس��ت چپ حریف بود که تو چنین دستی نداشتی! 

یاد بگیریم که در زندگی، از نقاط ضعف خود به عنوان 

نقاط قوت خود استفاده کنیم. 

 استفاده از بنتونيت 

در ساخت جزيره های مصنوعی

در زم��ان قدیم خاکی بود که به آن گل سرش��وی می گفتند و خواصی 

مش��ابه صابون داش��ت که برای شستشو استفاده می ش��د. امروز به این 

خاک بنتونیت می گویند که اگر یک مش��ت از آن را داخل یک لیترآب 

بریزید حجیم می شود و بعد از خشک شدن از بتون هم محکمتر است. 

در خراس��ان جنوبی معادن خاک بنتونی��ت وجود دارد که مرغوب ترین 

خاک آن سفید رنگ است و عمری هزار ساله دارد. بعضی از این معادن 

ماهانه س��ه هزار تن از این خاک را بوس��یله لودر اس��تخراج می کنند. 

خاک بنتونیت به دلیل چسبندگی؛ جذب آب؛ تورم پذیری و نرم بودن 

کاربرده��ای زیادی در ریخته گری؛ حفاری چاه های نفت؛ سدس��ازی و 

کشاورزی دارد. عمده واحدهای فعال خاک بنتونیت که خاک مرغوب و 

صادراتی دارند در قائن؛ شمال غرب بیرجند و بخشی در فردوس هستند. 

اما اینکه این خاک به چه دردی می خورد و کجا می رود حکایت جالبی 

دارد. هر تن خاک بنتونیت را ده هزار تومان می فروشند و همین خاک 

در دوبی بعد از فناوری هر کیلو تا هفتصد هزار تومان به فروش می رسد.

ساالنه صدها هزار تن از این خاک مرغوب چه بطور رسمی و چه قاچاق 

به کشور دوبی صادر می شود ظاهراً برای استفاده برای چاه های نفت اما 

حقیقت این اس��ت که این خاک برای س��اخت جزایر مصنوعی استفاده 

می ش��ود. به اس��م صادرات غیرنفتی مرغوب ترین خ��اک ایران را خارج 

می کنند تا جزایری به مس��احت پنجاه کیلومتر مربع در امارات ساخته 

بشود که هم تهدیدی برای محیط زیست خلیج فارس محسوب می شود 

و هم خواس��ته یا ناخواس��ته با این کار تیشه به ریش��ه معادن و منابع 

خودمان می زنیم.  تنها جزیره نخلی جمیرا نیاز به بیش از پنجاه میلیون 

مترمکعب خاک برای به سطح آب رساندن این سازه دارد.

 پس از رس��یدن یک تم��اس تلفنی برای ی��ک عمل جراحی 
اورژانسی، پزشک با عجله راهی بیمارستان شد. او پس از اینکه 
جواب تلفن را داد، بالفاصله لباسهایش را عوض کرد و مستقیم 
وارد بخش جراحی شد, او پدر پسر را دید که در راهرو می رفت 
و می آم��د و منتظر دکتر بود. به محض دی��دن دکتر، پدر داد 
زد: چرا اینقدر دیر آمدید؟ مگر نمي دانید زندگی پس��ر من در 
خطر است؟ مگر احساس مسئولیت ندارید؟پزشک لبخندی زد 
و گفت: »متأس��فم، من در بیمارستان نبودم و پس از دریافت 
تماس تلفنی، هرچه س��ریعتر خودم را رس��اندم........ و اکنون، 
امیدوارم ش��ما آرام باش��ید تا من بتوانم کارم را انجام دهم.....« 
پدر با عصبانیت گفت:"آرام باشم؟! اگر پسر خودت همین حاال 

توی همین اتاق بود آیا تو مي توانستی آرام بگیری؟ 
پزش��ک دوباره لبخندی زد و پاس��خ داد: "ما بهترین کارمان را 

انجام می دهیم به لطف و کمک خدا......"

پدر زمزمه ک��رد: "نصیحت کردن دیگ��ران وقتی خودمان در 
ش��رایط آنان نیستیم آسان اس��ت.". عمل جراحی چند ساعت 
طول کشید و بعد پزشک از اتاق عمل با خوشحالی بیرون آمد: 

"خدا را شکر! پسر شما نجات پیدا کرد...."
و ب��دون اینکه منتظر جواب پدر ش��ود، با عجل��ه و در حالیکه 
بیمارس��تان را ترک می کرد گفت : اگر ش��ما س��ؤالی دارید، از 

پرستار بپرسید.....
پدر با دیدن پرس��تار پس از رفتن پزشک گفت: "چرا او اینقدر 
متکبر است؟ نمی توانست چند دقیقه صبر کند تا من در مورد 
وضعیت پس��رم ازش س��ؤال کنم؟ پرس��تار درحالیکه اشک از 
چش��مانش جاری بود پاسخ داد: "پسرش دیروز در یک حادثه 
رانندگی َمرد، وقتی ما با او برای عمل جراحی پس��ر تو تماس 
گرفتیم، او در مراسم تدفین بود و اکنون با عجله اینجا را ترک 

کرد تا در مراسم خاکسپاری پسرش شرکت کند."

 حكايتی زيبا از قضاوت عجوالنه 
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در حاش�يه مراس�م دي�د و بازديد س�ال نو ك�ه در انجمن 
ش�ركتهای س�اختمانی برگزار ش�د  و مجالی برای تجديد 
ديدار مديران و كنش�گران عرصه سازندگی بود، ماهنامه 
پيام آبادگران با تنی چند از مديران ارشد شركتهای عضو 
انجمن  به گفتگو نشست تا مشکل عمده شركت آنها را در 
راس�تای كار اجرايی ارزيابی كند. در اين گفتگو سعی شد 
تحليلی از فضای كس�ب و كار و ش�يوه های بهبود آن ارائه 
ش�ود كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به مشروح اين 

گفتگوها جلب می نماييم.

ش�ركت ناودي�س راه در بخ�ش راهس�ازی و سدس�ازی 
مش�غول به كار است. مهندس محمود مصطفی زاده، رئيس 
هيات مديره شركت ناوديس راه  در مورد فضای كسب و كار 
می گويد: با توجه به این که فضای کس��ب و کار رقابتی نیست و 
دولت به عنوان متولی و مجری در فضای کسب و کار حضور دارد 
شرایط این فضا مناسب به نظر نمی رسد. رانتهای دولتی، و پاره ای 
از زمینه های فساد اداری و مالی باعث شده است فضا از شفافیت 
الزم برخوردار نباش��د که ادامه این روند به محیط کس��ب و کار 

لطمات زیادی وارد خواهد کرد. 
ولی درباره مشکالت شرکتهای پیمانکار پروژه های عمرانی گفت: 
»عمده مشکالت این شرکتها عدم پایبندی الزم کارفرمایان دولتی 
به قوانین ج��اری و حاکم بر قرارداد می باش��د. کمبود اعتبارات، 
تخصی��ص بی برنامه، عدم ابالغ تعدیل و مابه التفاوت خرید، مزید 
بر علت می باشند. تا زمانی که دولت بخش خصوصی را به رسمیت 
نشناس��د و خود به عنوان رقیب در قالب ش��رکتها و س��ازمانها با 
بخش خصوصی وارد رقابت ش��ود بهبودی برای فضای کس��ب و 
کار متصور نیست. این فضا در یک محیط رقابتی، شفاف و عاری 
از فس��اد مالی و اداری  رو به بهبودی می گذارد. برای این منظور 
اصالح قوانین، پایبندی به اصول، رعایت اخالق حرفه ای در درون 

صنف، اعمال فشار به مراجع قانونگذاری برای تصویب قوانین الزم 
و درخواس��ت از مجریان قانون برای رعایت آن، همچنین تشویق 
بخش خصوصی به حضور دائمی در تصمیم س��ازی نهادهای ویژه 

ضروری به نظر می رسد. 

ش�ركت پارس يکم نيز كه در زمينه ابنيه، تاسيسات برقی، 
مکانيک�ی، آبي�اری و زهکش�ی فعاليت می كن�د، در حال 
حاضر پروژه هايی را در شهر خرمشهر در دست اجرا دارد. 
مهندس شعبان يوس�فيان رئيس هيات مديره اين شركت 
درباره فضای كس�ب و كار گفت: »فضای کسب و کار چندان 
روش��ن نیست زیرا در بس��یاری موارد تفکر مسئولین در رابطه با 
صنف پیمانکاران خصوصی غیر قابل پیش بینی اس��ت. لذا انتظار 
تنگ تر ش��دن عرصه ب��رای بخش خصوصی محتمل ت��ر به نظر 
می رس��د و به دلیل وجود جایگزین تنه��ا اتفاقی که خواهد افتاد 
باال رفتن قیمت تمام ش��ده کارهای عمرانی اس��ت. مهندس فرخ 
جمالی، مدیر عامل  این ش��رکت نیز فضای کسب و کار کشور را 
نامس��اعد ارزیابی نبود و اظهار امیدواری کرد دولت این محیط را 

برای فعالیت سازندگان کشور مهیا کند.

ش�ركت لمبه كوب در زمينه ابنيه و تاسيسات و تجهيزات 
ساختمان فعال است و چند پروژه  ورزشی را در شهرستان 
يزد در دست اجرا دارد. مهندس عين اهلل ظاهری مديرعامل 
اين شركت درباره فضای كسب و كار گفت: »وقتی دولت که 
طرف قرارداد اکثر شرکتها است به تعهدات خود عمل نمی کند و 
نمی تواند قیمتها را ثابت نگه دارند و یا تغییرات را در شاخصهای 
تعدیل اعمال نمی کنند فضای کس��ب و کار نی��ز متاثر از همین 
بی توجه��ی دولت به س��مت رکود و نابودی پی��ش می رود«. وی 
عنوان کرد شرکت لمبه کوب تعدادی واحد در زمینه پروژه مسکن 
مهر در اس��تان قزوین در دس��ت اجرا داشت که به دلیل افزایش 

فعاالن عرصه ساخت و ساز مطرح کردند:

نگرانی از شفاف نبودن فضای كسب و كار
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قیمتها با مشکل پیشرفت مواجه می باشد.

شركت بن دژكاو شركتی است كه پايه های بتنی پل درياچه 
ارومي�ه را اجرا كرده اس�ت. این ش��رکت در زمینه پروژه های 
مختلف عمران��ی از جمله پروژه های اداری، صنعتی، مس��کونی، 
بیمارستانی، نیروگاهی و ابنیه سنگین فعالیت دارد. در حال حاضر 
نی��ز چند پروژه از جمله در درون کش��ور، در مناطق مرزی و در 
کش��ور عراق را در دس��ت اجرا دارد. مهندس سیدحسین امامی، 
مدیرعامل این ش��رکت مهمترین مشکالت شرکتهای ساختمانی 
را ناش��ی از عدم ابالغ ش��اخصهای تعدیل و دشواریهای مالیاتی و 
بیمه ای سازمانهای ذیربط می داند. وی شرایط فضای کسب و کار 
را نامطل��وب ارزیابی می کند چرا که قیمته��ا روز به روز در حال 
افزایش هستند و دولت نسبت به این مسئله بی تفاوت است، ضمن 
اینکه امروزه در بخش کارفرمایی کش��ور افراد کارآزموده کمتر و 

کمتر می شوند. 

شركت آس�ال بتن در زمينه احداث ساختمانهای ورزشی، 
تاسيس�ات  و  ابني�ه  فرهنگ س�را،  اداری،  بيمارس�تانی، 
مکانيکی و برقی فعاليت دارد و در حال حاضر پروژه احداث 
بيمارس�تانی 96 واحدی را در دس�ت اج�را دارد. مهندس 
حميدرضا رشوند، مديرعامل اين شركت معتقد است: برای 
بهبود فضای کسب و کار باید در جهت اعالم به موقع شاخصهای 
تعدیل تالش شود. اگر این شاخصها تا حدودی منطبق با واقعیت 
باشد می تواند گره  بسیاری از مشکالت  پیمانکاران را باز کند. وی 
درباره فضای کسب و کار گفت: عمال شرکت در مناقصات و برنده 
ش��دن کار غیرممکن گردیده اس��ت و کارهای ج��اری و در حال 
اجرای ش��رکت به علت عدم اعالم شاخصهای تعدیل و یا درست 

اعالم نکردن شاخصهای تعدیل تعطیل می باشد. 

شركت ايران رامپ در زمينه س�اختمان و تاسيسات فعال 
اس�ت و در ح�ال حاضر چند پروژه از قبيل مس�جد، پل و 
دانش�کده را در دس�ت اجرا دارد. مهندس محمدبهاالدين 
صديقی، مديرعامل اين شركت فضای کسب و کار را به دالیلی 
از جمله کمبود نقدینگی، تورم سرس��ام آور، قیمتهای انتحاری در 

مناقص��ات، عدم واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی واقعی، عدم 
ابالغ به موقع ش��اخصهای تعدیل، و تاخی��رات طوالنی پرداخت 
مطالب��ات نامطلوب می داند و معتقد اس��ت با رف��ع این نواقص و 

ایرادات است که می توان به بهبود این فضا کمک کرد.

ش�ركت البرز كوم�ه در زمين�ه پل س�ازی، ابني�ه و ابنيه 
س�نگين فعاليت می كند و در ح�ال حاضر كارهای اجرايی 
كه اين ش�ركت در دس�ت اجرا دارد يك پل زيرگذر است. 
اميرحس�ين خوش�بخت، مديرعامل و رئيس هيات مديره 
اين شركت از مشکالت شرکت خود سخن گفت و فضای کسب 
و کار را بحران��ی ارزیابی کرد. وی راه حل الزم برای حل مش��کل 
این شرکت و ش��رکتهای نظیر را اجرای مناقصه بر اساس قیمت 

واقعی دانست. 

ش�ركت فانديشن در زمينه راهس�ازی، بزرگراه، زيرسازی 
و روس�ازی آسفالت و پل س�ازی فعاليت می كند. مهندس 
بيژن همتی مديرعامل اين ش�ركت در گفتگو با ماهنامه پیام 
آبادگران فضای کس��ب و کار را مبهم و آینده پروژه ها را غیرقابل 

پیش بینی دانست.

مهندس كاظم س�ماك مديرعامل شركت پاست مستر نیز 
فضای کس��ب و کار را مبهم دانس��ت و با اعالم این مس��ئله که 
قرارداد جدیدی در این شرکت منعقد نشده است، راه حلهای الزم 
برای بهبود فضای کسب و کار را حاکمیتی دانست و گفت: فعاالن 

بخش خصوصی در این مورد نمی توانند راه حلی ارائه دهند.

مهندس عبدالرسول مهجوريان مديرعامل شركت اصالت 
ني�ز بهبود فض�ای كس�ب و كار را من�وط به سياس�تها و 
سياس�تگذاريهای كارگ�زاران و بخصوص مجلس ش�ورای 
اس�المی و كميس�يونهای مرتبط  با آن دانست. وی مشکل 
عمده این ش��رکت  را در راستای فعالیت کاری خود عدم دریافت 
مطالب��ات دانس��ت و اظهار امی��دواری کرد با پرداخ��ت به موقع 
مطالبات پیمانکاران فضای جدی��دی برای فعالیت و ادامه حیات 

آنها باز شود.  
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کمیس��یون روابط عمومی در  جلسات فروردین واردیبهشت  ماه 
موارد و موضوعاتی را در دستور کار خود قرارداده که اهم آن بدین 

شرح می باشد:
- نامه مربوط به نمایش��گاه اربیل توس��ط آقای مهندس  خزایی 
قرائت ش��دو در ارتباط با آن بحث و بررس��ی انجام گردید و مقرر 

شد که نامه مذکور به اعضا ایمیل گردد.
 در خصوص نشستی در رابطه با دید و بازدید نوروزی و تبریک 
س��ال نو به اعضای محترم انجمن بحث  و گفتگو ش��دو از طرف 
اعضای حاضر پیشنهاد گردید بسته ای  هم به عنوان هدیه تهیه 

گردد و همچنین از تعدادی افراد فعال قدردانی گردد .
 مقرر گردید در ارتباط با  تاریخ و  روز دقیق     جلسه ایکه برای  
دید و بازدید با اعضای انجمن قرار اس��ت  تدارک دیده ش��ود در  

جلسه  آینده  هیأت مدیره مشخص گردد.
 مقرر گردید برای جلسه دید و بازدید ازاعضای رتبه بندی شده 
در تهران و شهرس��تان که عضو سندیکا نیستند 100 نفر بعنوان 
مهمان ویژه دعوت شوند تا برای عضویت سندیکا تشویق گردند.

 کمیسیون روابط عمومی در جلسات فروردین واردیبهشت ماه 
خود موارد وموضوعاتی را در دستور کار خود قرارداده که اهم آن 

بدین شر ح می باشد.
 نامه مربوط به نمایش��گاه اربیل توس��ط آقای مهندس  خزاعی 
قرائت شد و ر ارتباط با آن بحث و بررسی انجام گردید و مقرر شد 

که نامه مذکور به اعضا ایمیل گردد.
 در خصوص بدهی اعضا نیز در کمییس��ون روابط عمومی بحث 
بررسی شد و نظر کمیس��یون در قالب پیشنهاد جهت بخشیدن 

بدهی اعضا به هیأت مدیره مطرح  می گردد.
- مقرر گردید موضوع راه اندازی فعالیت س��ایت انجمن در هیأت 
مدیره مطرح شود و به پیشنهاد اعضای  کمیسیون بهتر است راه 
اندازی س��ایت را به ش��رکتی واگذار نمائیم و قول مساعدت یک 
س��اله را به ش��رکت مزبور بدهیم تا انگیزه ای باشد برای فعالیت 

بیشر شرکت جهت رسیدن به اهداف انجمن. 

 
گزارش عملكرد كميسيون قوانين و مقررات

 در فروردين وارديبهشت ماه سال 91
 کمیس��یون قوانین و مقررات در جلسات فروردین واردیبهشت  
م��اه خود  در راس��تای برنامه های انجم��ن باپیگیری موضوعات 
ارجاع شده به کمیسیون فعالیت و اقدامات ذیل رادر تکمیل امور 

قبلی در دستور کارخود داشته است.
موضوع بازنگری اساس��نامه انجمن در خصوص بررس��ی ضوابط" 
شرایط عضویت "و "مجامع عمومی" که از طریق هیات مدیره در 
دستور کار کمیس��یون قرار گرفته  مورد بحث و بررسی و تبادل 

نظر اعضاء قرار گرفت موضوع ضوابط عضویت در دو بخش  نحوه 
عضویت و حق عضویت از ماده 8 اساس��نامه انجمن ش��رکتهای 
س��اختمانی   مورد بررس��ی واقع ش��د و به هیات مدیره محترم 

گزارش گردید.
در بررس��ی اساس��نامه در خصوص" مجامع عموم��ی " نظرات 
کمیسیون قوانین بدین شرح اعالم شد که درصورت تصویب مورد 

در مجمع عمومی انجمن ،اساسنامه تغییر می یابد.

 مجمع عمومی عادی 
"مجمع عمومی عادی وقتی رس��می اس��ت که الاقل نمایندگان 
نصف بعالوه یک اعضاء انجمن در آن حاضر باشند اگر بار اول این  
حد نصاب حاصل نش��د ،جلس��ه نوبت دوم ظرف پانزده روز برای 
زمان معین دعوت میشود که با حضور هر تعداد نمایندگان اعضاء 
رسمیت خواهد یافت." بر این اساس در صورت تصویب  ماده 14 

اساسنامه انجمن نیز تغییر می یابد. 

مجمع عمومی فوق العاده
نظر کمیسیون درمورد ماده 15 اساسنامه انجمن" مجمع عمومی 
فوق العاده "نیز اصالح ماده  بودکه در بحث میزان وتعداد  اعضاء  
جهت رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نیز این متن مد 

نظر ومورد پیشنهاد کمیسیون واقع شد:
"در مجم��ع عمومی عمومی فوق الع��اده دارندگان بیش از نصف 
اعضاء که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد 
نصاب مذکور حاصل نش��د مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور 
بیش از یک س��وم اعضاء انجمن رس��میت یافته و اتخاذ تصمیم 
خواهد ش��د.به ش��رط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید 
شده باشد."و جهت نفوذ و اعتبار جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 
"تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو س��وم 

آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود"
 موضوع آئین نامه تش��خیص صالحیت از موضوعاتی اس��ت که 
آقایان مهندس مسعودی و مهندس وفایی در جلسات کارشناسی 
بررس��ی قانون تشخیص صالحیت  در جلسات شورای هماهنگی 
و جلس��ات برگزار شده در معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری 
ش��رکت نموده تا ضمن بیان مشکالت سایت ساجات و مصوبات 
وحدت رویه و آئین نامه تش��خیص که اعضاء محترم  مواجهه اند 

از حقوق صنف دفاع نمایند .
 بررس��ی مواد ش��رایط عمومی پیمان نیز از موضوعاتی اس��ت 
ک��ه آقای مهندس جمالی عضو محترم کمیس��یون بهمراه آقای 
مهن��دس ملکیانی فرد ریاس��ت محت��رم هیات مدی��ره مرتبا در 
جلس��ات کارشناس��ی جهت  دفاع از نظرات کمیس��یون قوانین 

گزارش كميسيون های انجمن 
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وانجمن حضور مستمری دارندواقدامات خوبی نیز صورت پذیرفته 
ک��ه پس از قطعی ش��دن موضوع به اطالع اعض��اء محترم خواهد 

رسید.
 از دس��تور کارهای  مهم  کمیس��یون قوانین موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده  بوده که در ماههای گذشته  اعضاء کمیسیون آقایان 
مهندس پورش��یرازی و مهندس مسعودی در جلسات برگزار شده 
در مح��ل معاون��ت امور مالیات بر ارزش افزوده  ش��رکت نموده و 
پیگیر حل مش��کالت ناش��ی از اجرای قانون برای اعضاء بوده که 
تاکنون نتایج قابل توجهی بهمراه نداش��ته لیکن تا حصول نتیجه 

الزم همچنان پیگیر موضوع      می باشند.
 بررس��ی مش��کل قانونی و قراردادی یک��ی از اعضای انجمن که 
با حضور در جلس��ه مسائل و مش��کالت قراردادی خود با کارفرما 
را مطرح نمود،کمیس��یون پس از ش��نیدن اظهارات عضو انجمن 
راهنمایی هاو مش��اوره خود در این زمینه و اقدامات مورد لزوم را 

متذکر گردید.
 بررسی قوانین و آئین نامه ها و پاسخ به سواالت و مکاتبات اعضا 

مطابق معمول از جمله فعالیت های کمیسیون بود.
 بررسی شرایط عمومی پیمان از دستور کار های آتی کمیسیون 

می باشد.

گزارش كميسيون اقتصادی و بانكها   
فروردين و ارديبهشت ماه سال 91

کمیس��یون اقتصاد در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری 
موارد و موضوعات ذیل را در دستور کار خود داشته و اقدامات ذیل 

را عملی نموده است:
 در اولین جلس��ه سال 91 کمیسیون با حضور اعضاء خود تقویم  

تشکیل جلسات را برای هر دو هفته یکبار  مصوب نمود.
 در بررسی وضعیت فضای کسب وکار و وضعیت فعلی پیمانکاری 
و راههای برون رفت از این تنگناها در جلسه کمیسیون سه محور 

مورد بحث وبررسی اعضاء کمیسیون قرار گرفت
1-اتحاد در صنف برای تامین حقوق اولیه 

2-رویکرد به فعالیت های دیگر 
3-تغییر اتکا به منابع مالی دولت و حرکت در جهت تامین منابع 

مالی پروژه ها
  بررسی  پیش نویس تفاهم نامه با بانک صادرات که کمیسیون 
اقتصاد در حال پیگیری و رس��یدن به تامین    نیاز های اعضاء از 
همکاری با بانکهاست با نگاه تامین منابع مالی پروژه از صفر تا صد 
پروژه و با حداقل هزینه دریافت  ضمانت نامه ها و ایجاد تسهیالت 
اعتباری برای اعضاء ، پیش نویس ارسالی را اصالح و آماده ارسال 
برای بانک نمود که پس از قطعی شدن مذاکرات، نتیجه را باطالع 

اعضاء می رساند.
 بررس��ی موضوع اعتبارات اسنادی ریالی  برای پروژه ها از دیگر 
موضوعات مورد بحث اعضاء کمیسیون در جلسات بود که با توجه 
به عدم پرداخت پیش پرداخت قراردادها،بحث فاینانس وگشایش 
اعتبار اس��نادی پروژه از بهترین جایگزین هاس��ت.که بایستی ساز 
وکار اعتبارات اسناد ریالی برای پروژه ها توسط دولت فراهم گردد 
که تاکنون نیز عملی نشده است. دراین باره نظر کمیسیون این بود 
که بانک مرکزی بر اساس بخشنامه یا  دستور العملی فضا رابرای 

بانک ها جهت پرداخت تسهیالت و اعتبارات فراهم نماید .
در ای��ن مورد، ازاعضای کمیس��یون با بانکها وارد مذاکره ش��ده و 
پیشنهاداتی نیز جهت  تعریف وعملیاتی کردن اسناداعتبار ریالی  
برای پروژه را به یکی از بانکها داده اند که با اخذ نتیجه ،کمیسیون 
با  پیگیری موضوع برای بهرمندی تمامی اعضاء در صدد عملیاتی 

کردن برای تمامی صنف خواهد شد.
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ضرورت تشکیل فوری شورای گفت وگو  

دولت با بخش خصوصی 

جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص��ی در حالی از 
مدت ها پیش تش��کیل نشده که ظاهرا جایگزین هایی برای آن در 
نظر گرفته ش��ده است.شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
که براساس قانون برنامه پنجم و برای نخستین بار در کشور تشکیل 
شد، قرار بود نهادی باش��د که فعاالن بخش خصوصی و مسووالن 
دولتی را در کنار هم بنشاند. هدف اصلی تشکیل این شورا این بود 
که مقامات دو بخش به جای حضور در جلس��ات جداگانه و انتقاد 
از کارهای یکدیگر، بر سر یک میز به حل مشکالت خود بپردازند.

در این میان اما بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس 
ش��ورای اس��المی باعث بروز اختالفاتی می��ان بخش خصوصی و 
مس��ووالن دولتی ش��د به طوری که مقامات دولت��ی از حضور در 
جلسات شورای گفت وگو امتناع کردند و چون شان این جلسه به 
گونه ای بود که بدون حضور مس��ووالن دولتی امکان برگزاری آن 

وجود نداشت، به همین دلیل شورا عمال تعطیل شد.

جلسات ابهام برانگيز
در حال حاضر بیش از س��ه ماه از برگزاری آخرین جلس��ه شورای 
گفت وگو گذش��ته اس��ت، اما در این میان با وجود اینکه برخی از 
اعضای ش��ورا مانند رییس اتاق بازرگانی ایران نس��بت به تشکیل 
جلسه شورا در آینده نزدیک اظهار امیدواری کرده بودند، دو جلسه 
سوال برانگیز برگزار شد. نخس��تین جلسه میان مقامات دولتی از 
وزارت اقتص��اد و وزارت صنعت،  معدن و تجارت برگزار ش��د. این 
جلس��ه که در آن هیچ مق��ام بخش خصوصی حضور نداش��ت به 

بررسی مشکالت بخش خصوصی اختصاص یافت.
به هر حال مش��خص نش��د بدون حضور متولیان بخش خصوصی 
مانند اعضای اتاق های بازرگانی، چگونه ممکن اس��ت مش��کالت 
پیش روی تولید بررسی و برطرف شود.اما هنوز جای پای مقامات 
دولتی در این جلس��ه خشک نشده بود که جلسه دیگری با عنوان 
»هم اندیش��ی ارتقای فضای کسب و کار با محوریت تامین مالی« 
برگزار شد. در این جلسه اگرچه مقامات بخش خصوصی حضوری 
داشتند اما بیشتر آنها از مدیران حوزه صنعت بودند. از سوی دیگر 
تنها مدیر دولتی ش��رکت کننده در جلس��ه از حوزه اقتصاد کالن، 
معاون وزیر اقتصاد بود. این جلس��ه البته ب��ه اذعان وزیر صنعت،  
مع��دن و تجارت،  خروجی مش��خصی هم نداش��ت و در حالی که 

غضنفری تالش کرد معاون وزیر اقتصاد را به ارایه روش های نوین 
برای تامین مالی حوزه تولید تا اول تیرماه مجاب کند اما در پایان 

جلسه اعالم کرد که به این کار موفق نشده است.
این جلس��ه حاش��یه ای هم داشت. یک عضو ش��ورای گفت وگو با 
اشاره به نشس��ت هم اندیشی ارتقای فضای کس��ب و کار، مدعی 
ش��د که در واقع ش��ورای گفت وگوی واقعی همین جلس��ه است.
محمود دودانگه که به جلس��ات ش��ورای گفت وگو انتقاد داش��ت، 
اع��الم کرد که اگر تعامل میان دولت و بخش خصوصی به ش��کل 
مناسبی وجود داشت و دستور کارهای مناسب، مشخص و روشن 
در شورا می بود، این نهاد می توانست مثمر ثمر باشد.به ادعای وی، 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یک رکن مشورتی بود، 
نه رکن رس��می ب��رای تصویب قانون یا آیین نام��ه و اگر تعامالت 
خوب دنبال می شد و موضوع های مهم مورد توجه قرار می گرفت، 
شورا می توانست به خوبی روند خود را ادامه دهد.این مقام دولتی 
در تش��ریح ایرادهای خود به جلسات شورای گفت وگو اظهار کرد: 
اشکالی که من به جلسات شورای گفت وگو می گیرم، این است که 
رویکرد کارشناس��ی خیلی قوی در آن جلسات مورد توجه نبود و 
بیشتر افرادی که در جلسه حضور پیدا می کردند، دوست داشتند 
موضوعات خودش��ان را مطرح کنند، نه اینکه به یک هم اندیش��ی 
فکر کنند. ادبیات گفت وگو باید در هر جلس��ه رعایت شود. جلسه 
شورای گفت وگو جلسه  مجلس یا دولت نیست بلکه جلسه ای برای 

تعامل و پیدا  کردن مسیری برای حل مشکالت است.

شورای مصلحتی
دودانگ��ه اگرچه انحالل ش��ورای گفت وگو را رد ک��رد اما به نظر 
می رسد بقیه مسووالن دولتی نیز همین دیدگاه را درباره جلسات 
ش��ورا دارند و تمایلی ندارند که با بخش خصوصی بر سر یک میز، 
مشکالت را بررسی کنند. از دیرباز در کشور ما، بخش دولتی نگاه 
چندان مطمئنی نسبت به بخش خصوصی نداشته و نمونه این نگاه 
را می ت��وان در حوزه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی 
مش��اهده کرد.با این وجود تش��کیل جلس��ات موازی با ش��ورای 
گفت وگو، به نظر می رسد که مسووالن بخش دولتی تمایلی برای 
حضور در این ش��ورا ندارند و ترجیح می دهند خودشان، مشکالت 

تولید را بررسی و برطرف کنند.
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پایین بودن دس��تمزدها، عدم تقوی��ت فرهنگ کار، نگرش خاص 
اف��راد به بهره وری و ناتوانی دولت در حمایت کافی از تولید باعث 
کاهش ش��دید س��اعات کار مفید در ایران شده به نحوی که این 

میزان روزانه در بخش دولتی تنها 22 دقیقه است!
در م��اده 51 قانون کار می��زان مجاز س��اعت کار روزانه افراد در 
بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور 8 ساعت اعالم شده 
است که البته کارگر و کارفرما می توانند با توافق ساعات کار برخی 
روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت 

کلی نمی تواند از 44 ساعت بیشتر باشد.
در این زمینه عنوان می ش��ود که مش��موالن قان��ون کار در طول 
یک هفته کاری که البته غیر از جمعه محاس��به می ش��ود تا 49 
س��اعت نیز کار می کنند. با این حال قانون کار هیچگونه تاکیدی 
بر وضعیت بهره وری نیروی کار و میزان س��اعات مفید کاری افراد 

در قالب ماده 51 ندارد.

متاس��فانه به دلیل پایین بودن به��ره وری در اقتصاد ایران چه در 
بخش بهره وری س��رمایه و چه در نیروی کار باعث شده است که 
رفته رفته فاصله پیش��رفت تولید و رشد اقتصادی کشور از برخی 
کشورهای توسعه یافته بیشتر شود که البته در این بخش می توان 

عللی را نیز مورد توجه قرار داد.

نزول انگيزه در بنگاه ها
شاید مهم ترین نکته در مورد پایین بودن بهره وری نیروی کار در 
ایران را بتوان به پایین بودن س��طح درآم��د و دریافتی های افراد 
مرتبط دانست به نحوی که این مسئله اساسی باعث شده که افراد 
انگیزه افزایش سهم خود در تولید و ارائه خدمات در بنگاه ها را تا 

حدود زیادی از دست بدهند.
ش��ورای عالی کار در یکی دو دهه گذش��ته نتوانسته است تالش 
موث��ری را در بهبود وضعیت حقوقی و معیش��ت خانوار کارگری 

اشاره:
يک�ي از مهمترين عوامل مؤثر در توس�عه به�ره وري منابع 
انس�اني است و بهره وري در عين سال رابطه با كار مفيد هر 
فرد در س�ازمان اجتماعي كار دارد. بنابراين وقتي در ژاپن 
ميزان كار مفيد حدود 7/5 س�اعت در طول هش�ت ساعت 
كاري اس�ت، بالطبع اين كش�ور مي تواند در روند توسعه از 
موقعيت و جايگاه بااليي برخوردار ش�ود و قيمت تمام شده 

بهره وري ملي را با افزايش كار مفید افزايش دهیم

كاالها و خدمات آنها بسيار ارزان تر از ساير كشورها باشد. بنابراين نفوذ در بازارهاي جهاني با كار مفيد از ارتباط 
دارد و در كشور ايران نيز بايد فرهنگ سازي الزم به عمل آيد تا كار مفيد افزايش يافته و فضيلت كار در روندي از 
نگرش به بينش و سپس به رفتاري نهادي شده تبديل وضعيت نمايد. بدين منظور تالشهاي همه جانبه فرهنگي 
و مديريتي براي اين امر ضروري است. در اين زمينه به گزارشي به نقل از روزنامه آفتاب يزد، مورخ 91/2/30 نظر 

خوانندگان گرامي را جلب مي نمائيم.



44
44

انجام دهد و می توان گفت فاصله دریافتی ماهیانه درصد باالیی از 
مش��موالن قانون کار با هزینه ها و سبد معیشت خانوار قابل توجه 
است که به همراه خود آفت هایی مانند کم کاری پنهان، بی انگیزه 
بودن نیروی کار و همچنین پایین آمدن س��طح بهره وری بنگاه را 

خواهد داشت.
عالوه بر موضوع حیاتی دستمزد و حقوق افراد شاغل در بنگاه ها؛ 
پایی��ن بودن فرهنگ کار و آموزش نیروی انس��انی نیز از مواردی 
اس��ت که به پایین ماندن به��ره وری نیروی کار در واحدها لطمه 
می زند. با این حال پایین بودن تکنولوژی مورد استفاده در بیشتر 
واحدهای اقتصادی کشور و ضعف های مدیریتی نیز بر ادامه روند 

پایین بودن بهره وری نیروی کار لطمه می زند.
بررسی آمارهای رسمی و غیررسمی بازار کار کشور نشان می دهد 
که با وجود پایین بودن بهره وری نیروی کار و همچنین س��اعات 
کار مفی��د افراد در هفت��ه؛ هم اکنون 40,2 درصد کل ش��اغالن 
مش��مول قانون کار کش��ور در طول هفته 49 ساعت و بیشتر کار 

می کنند.
ساعت کار مفید هفتگی ایران؛ 11 ساعت!

همچنین برآوردهای دیگری نش��ان می دهد که از 44 ساعت کار 
هفتگی قانونی در کش��ورهای توس��عه یافته 28 ساعت به صورت 

مفید انجام می ش��ود و در ایران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت و 
بیشتر کار در هفته؛ ساعات کار مفید فقط 11 ساعت است.

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد که در خوشبینانه ترین حالت 
س��اعات کار مفید در ایران در هر روز تا 2 ساعت است که میزان 
هفتگی آن به بیشتر از 11 ساعت نمی رسد. البته برخی آمارهای 
دیگر نیز این میزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد کرده است. با 
این حال میزان ساعات کار مفید هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ساعت 

و در کره جنوبی نیز 54 تا 72 ساعت برآورد می شود.
متاس��فانه آمارهای ارائه ش��ده در مورد میزان س��اعات کار مفید 
کارکنان ش��اغل در بخش دولتی کش��ور به هیچ وجه قابل قبول 
نیس��ت چرا که برآورد شده است متوس��ط ساعت کار مفید افراد 
در بخش دولتی در طول یک روز فقط 22 دقیقه اس��ت که البته 
این موضوع نافی فعالیت های مثبت بسیاری از کارکنان شاغل در 

بخش دولتی کشور نیست اما به صورت کلی با آمارهای مناسبی 
در این بخش مواجه نیستیم.

جدول وضعيت ساعات كار مفيد در 11 كشور جهان
ساعت كار مفيد )ساليانه(  كشور   

800 ساعت  ایران   
2420 ساعت  ژاپن   
کره جنوبی   1900 ساعت 
1420 ساعت  چین    
 آمریکا    1360 ساعت 
1330 ساعت   ترکیه    
1100 ساعت   پاکستان    
 افغانستان    950 ساعت 
1700 ساعت   آلمان    

600 ساعت   کویت    
720 ساعت   عربستان   

حمی��د حاج اس��ماعیلی با اع��الم اینکه برای انج��ام برنامه ریزی 
دقیق و شناس��ایی واقعی ضعف ه��ا در زمینه بهره وری نیروی کار 
در بخش��های مختلف اقتصادی الزم اس��ت تا مراکزی مستقل از 
چارچوب دولت ایجاد شوند، گفت: هم اکنون جایگاه بهره وری در 

اقتصاد کشور مشخص نیست.
نماینده کارگران در هیئت حل اختالف، اظهار داش��ت: بررسی ها 
نشان می دهد که افراد شاغل در بنگاه ها نسبت به بهبود عملکرد 
خود نگاه متفاوتی دارند به نحوی که همیشه با این سوال مواجهند 
که در برابر تالش ه��ای خود چقدر حقوق می گیرند؟ آنها خود را 
با مدیران خود مقایس��ه می کنند و می پرسند تفاوت من با مدیر 

چیست؟
حاج اس��ماعیلی، ادام��ه داد: این موضوعات نش��ان دهنده میزان 
رضایت افراد از مشاغل و همچنین تنظیم کننده ساعات کار مفید 
است. با این حال در ایران، فعال نمی توان گفت دارای ساعات کاری 

مفید مناسبی هستیم.

اجرای طرح های مقطعی

وی در ارتب��اط ب��ا این موضوع که آیا بخش خصوصی نس��بت به 
بنگاه ه��ای دولت��ی از وضعیت بهتری از لحاظ س��اعات کار مفید 
برخوردار است، خاطر نشان کرد: بدون گسترش دانش و فرهنگ 
کار در کش��ور ن��ه در بخ��ش خصوصی و ن��ه در دولتی نمی توان 

انتظارات مناسبی از بهبود بهره وری داشت.
این مقام مس��ئول کارگری، تاکید کرد: در برخی موارد دولت در 
قالب برنامه های کوتاه مدت و زودگذر مانند کارت اعتباری خرید، 
سهام عدالت و یارانه به دنبال تقویت بهره وری در جامعه و بنگاه ها 
اس��ت اما برای پایدار ماندن ش��رایط بهره وری و ارتقاء تولید بهتر 

است یارانه ها را به تولیدکننده پرداخت کنند.
حاج اس��ماعیلی خاطر نش��ان کرد: اگر س��اختارها درست شود 
بهره وری ارتقاء خواهد یافت. با این حال در ش��رایط فعلی میزان 

بهره وری سرمایه و نیروی کار در ایران بسیار پایین است.



يک ساختمان ۶ طبقه در 2۴ ساعت ساخته شد!
 اشاره:

رشد جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه نياز به اشتغال و مسکن را در درجه اهميت و اولويت بااليي قرار 
مي دهد و ساختن مسکن هاي اجتماعي ارزان قيمت در مدت زمان كوتاه براي حل مشکالت اجتماعي امري ضروري 
است به همين جهت نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران را به سرعت ساخت 6 طبقه در 24 ساعت در كشور 

چين به نقل از روزنامه جهان صنعت جلب مي كنيم.

چینی ها که با تولید محصوالت مختلف به پایین ترین قیمت ممکن، 
بازار بس��یاری از کشورهای جهان را به خاک سیاه نشانده اند حاال با 

یک سرعت باور نکردنی وارد عرصه ساختمان شده اند.
یک ش��رکت چینی اعالم کرده که به زودی می تواند یک ساختمان 
شش طبقه را در مدت 24ساعت بسازد و تحویل مشتری دهد! این 
ش��رکت ساختمان سازی که پروژه هایش همه را غافلگیر کرده است 
برای ساخت س��اختمان ها از قطعات پیش ساخته استفاده می کند. 
آخرین پروژه این ش��رکت، ساختمانی س��ه طبقه در منطقه هونان 
اس��ت که ساخت آن در مدت هش��ت روز به پایان رسید. ژانگ یوآ، 
مدیرعامل این شرکت اما رویاها و طرح های بیشتری را در سر دارد، 

او می گوی��د: ای��ن روزها نیاز به ساخت وس��ازهای س��ریع و ایمن با حداقل هزینه در همه جای جهان وج��ود دارد. به گفته ژانگ یو که 
بنیان گذار این شرکت ساختمان سازی است دیگر در دوره جدید روش های زمانبر ساختمان سازی پاسخگوی نیاز مشتری ها نیست.

چند وقت پیش این ش��رکت در یکی از پروژه های مهم خود س��اخت هتلی 30 طبقه را در 15روز به پایان رساند و نظر همه رسانه های 
جهان را به خود جلب کرد. مدیرعامل این شرکت می گوید نیروهایش با تجربه پروژه های گذشته حاال می توانند ساختمانی شش طبقه 

را در یک روز به پایان برسانند.
مقام های این شرکت همچنین اعالم کرده اند که می خواهند ساختمانی 220 طبقه را که می تواند مرتفع ترین آسمان خراش جهان باشد 

را در عرض تنها چهار ماه بسازند!
مهندس��ان این ش��رکت نحوه کار خود را شبیه ساختمان سازی بچه ها با اسباب بازی هایی مانند لِگو می دانند. به گفته آنها همه قطعات 
ساختمان آماده است و کارگرها در محل ساختمان فقط آنها را بر اساس نقشه تعیین شده سر هم می کنند، این ساخت وساز سریع در 
حالی صورت می گیرد که قیمت تمام ش��ده س��اختمان هم از انواع سنتی ارزان تر تمام می شود و ایمنی ساختمان هم توسط مهندسان 

تضمین شده است.
ژانگ یوآ با اشاره به زلزله هایی که در چین آمده و کشته شدن افراد بسیاری را به خاطر تخریب ساختمان ها را به دنبال داشته، می گوید 

که مساله امنیت و مقاوم بودن ساختمان اولویت ویژه ای در کار این شرکت دارد.
کارگران این شرکت می گویند یاد گرفتن این روش ساختمان سازی خیلی ساده است. آنها باید فقط نقشه را بخوانند و بدانند که قطعات 

را کجا باید به ه��م پیچ کنند؛ دیگر خبری از گچ، آجر و 
مصالح سنتی دیگر نیس��ت، این نحوه ساختمان سازی با 
قطعات پیش س��اخته هزینه ها را هم پایین نگه می دارد. 
رویترز گزارش داده که با روش این ش��رکت ساخت وساز 
در ه��ر متر مربع 635 دالر )چهار هزار یوآن( نس��بت به 

روش های سنتی ارزان تر تمام می شود.
سرعت ساخت وساز را هم که کنار بگذارید، هزینه ساخت 
ساختمانی سه طبقه توسط این شرکت 8/2 میلیون دالر 
تمام ش��ده که نسبت به روش های س��نتی در چین 30 

درصد ارزان تر است.
 عالوه بر این اگر مالک س��اختمان بخواهد، این ش��رکت 
می تواند دوباره اجزای س��اختمان را از هم باز کند و آن را 

در جایی دیگر بنا کند. 
س��اختمان س��ه طبقه ای که کار س��اختش تازه تمام شده قرار اس��ت به عنوان کافه تریا مورد اس��تفاده قرار بگیرد اما احتماال خیلی از 

45کشورهای جهان با این روش باید منتظر واردات خانه ها و ساختمان  های ارزان چینی باشند!
45  
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اشاره:
اگر بپذيريم كه مهمترين سرمايه سازمانها، منابع انساني 
آن مي باش�ند؛ بي شك زمينه هاي تخصصي منابع انساني 
در روند توس�عه آثار بس�يار مهم و نقش بس�زايي دارد. 
بنابراين بي�کاري نيروه�اي متخصص جامع�ه پيامدها و 
آس�يبهاي فراواني مي تواند در روند ام�ور ايجاد كند. در 
افزايش اش�تغال نيروهاي تحصيلکرده دانش�گاهي بايد 
تمهيدات الزم معمول گردد. در اين زمينه نظر خوانندگان 
گرامي ماهنام�ه پيام آبادگران را به راهکارهاي اش�تغال 
تحصيلکرده ه�ا ب�ه نق�ل از روزنامه اطالع�ات مورخ 23 

خردادماه سال جاري درج مي شود.

در عص��ر امروز که تکنول��وژي به عنوان یک پدی��ده خودنمائي 
مي کند، تخصص نیروهاي آموزش دیده به عاملي براي پیشرفت 
جامعه نیروي انس��اني تبدیل شده است به هر عنوان مدرنیته در 
جهان معاصر در حال همه گیر ش��دن اس��ت از این رو جوامع با 
توجه به س��طح برخورداري از دانش نوین و علوم پیش��رفته، در 
حال اتصال به یکدیگر هس��تند: به عنوان مثال اینترنت به عنوان 
اب��زاري براي اتصال و ارتباط افراد با یکدیگر در سرتاس��ر جهان 

شناخته مي شود.
پس از این مقدمه، به موضوع اصلي بحث مي پردازیم � دانش��گاه 
به عنوان مرکزي که جوانان و حتي افراد مس��ن )به عنوان مرکز 
علم آموزي، تحقیق و پژوهش و تبادل افکار و اندیشه ها( شناخته 
ش��ده و داراي اهمیت در هرجامعه اي محسوب مي شود و مکاني 

براي پرورش افکار خام است.
در ایران پس از انقالب اسالمي دانشگاه جایگاه و اعتبار و ارزش 
به سزایي به دس��ت آورد. تأسیس دانشگاه آزاد اسالمي و... حتي 
به کارمندان این اجازه را مي داد که بتوانند پس از س��اعات کار 
علم آموزي کنند و ب��ه مرور در اقصي نقاط ایران مراکز علمي و 

آموزش��ي دایر گردید. این موض��وع را از دو جنبه مي توان مورد 
تحلیل و بررسي قرار داد!

1� آیا رش��ته هائي که در دانشگاه ها ایجاد شده تناسب و توان با 
بازار کار را دارد:

2� کیفیت مراکز دانش��گاهي متناس��ب با اس��تانداردهاي روز و 
دانش روز طراحي و ساخته شده است؟

راهکارهاي ایجاد شغل و رفع بیکاري
1� به عن��وان نمونه ایجاد ش��غل، با بهره گی��ري از آب خیزداري 
مي ت��وان به تدری��ج بیابان زدائي کرد و به افزایش فضاي س��بز و 
جنگل هاي کشور افزود که در نهایت به ایجاد کارخانه هاي چوب 

و... افزود.

ایجاد کانال ه��اي آب رو براي انتقال آب به زمین هاي خش��ک 
و ایج��اد مراتع و چراگاه حیوانات اهل��ي و افزایش علوفه جهت 
پس��تانداران ش��یرده و افزایش تولید فرآورده هاي لبني و عمدتاً 

کاهش قیمت هاي فرآورده هاي دامي.
2� از بین بردن بافت هاي فرسوده در شهرهاي پرجمعیت مانند 
تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز و... ایجاد درختکاري 

در این مناطق و بیرون بردن ساکنان به خارج از شهرها.
بدیهي اس��ت خانه س��ازي و ایج��اد مجتمع هاي جدی��د به دور 
از ش��هرها از ازدحام و تراکم ش��هرها و آلودگ��ي هوا جلوگیري 
خواهد کرد و فضاي تنفس��ي مناسب براي کودکان و افراد مسن 
و سالمند و بیماران قلبي ایجاد و از تراکم بیمار در بیمارستان ها 

و درمانگاه ها کاسته مي شود.
3� جلوگیري از تولید بیش از حد اتوموبیل   شخصي و راه اندازي 
اتومبیل در سطح شهرها و افزودن بر وسائل نقلیه عمومي، ایجاد 
پارکینگ و فضاس��ازي در محدوده مترو.  بهر عنوان، جمع آوري 
کلیه پیش��نهادات توسط افراد متخصص و شهروندان دلسوز در 

کاهش نرخ بیکاري مؤثر خواهد بود.

براي اشتغال تحصیلکرده ها چه مي توان كرد؟

بيكاري نيروهاي كار، به ويژه تحصيل كرده ها در ايران
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گروه اقتصاد- برداش��ت کلی از منابع صندوق توسعه ملی برای 
جبران منابع بودجه ای دولت موضوع جنجالی بوده که به شدت از 
س��وی نمایندگان مجلس شورای اسالمی نقد شده است. با توجه 
به اساسنامه صندوق  توسعه ملی، منابع این صندوق برای جبران 
کس��ری بودجه دولت قابل برداشت نیس��ت و طبق قانون برنامه 
منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی به بخش غیردولتی 
اختص��اص یابد.با این وجود در بودجه امس��ال تامی��ن اعتبارات 
هزینه های دولت از صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی برای طرح های بخش غیردولتی آورده  شده که خالف 

قانون اساسی است و در صحن علنی هم تصویب نشد.

منابع ریالی  صندوق 
در همین حال حجت االس��الم غالمرضا 
مصباحی مق��دم، عض��و هی��ات امن��ای 
صن��دوق توس��عه ملی ب��ا اع��الم اینکه 
ش��رط تامین 1/5 برابر منابع ریالی برای 
استفاده  کنندگان از صندوق توسعه ملی 
حذف شد، گفت: می خواهند صندوق به 
سرنوشت حساب ذخیره دچار شود ولی 

ما نمی گذاریم.
وی افزود: صندوق توس��عه ملی براساس ماده »84« قانون برنامه 
پنجم توس��عه تشکیل شده که سال قبل 20 درصد از درآمدهای 
نف��ت و گاز و فرآورده��ای نفتی و میعان��ات گازی در آن وارد آن 
 ش��د و برای س��ال 91 براس��اس قانون 23 درصد از این درآمدها 

پیش بینی شده است. 
وی افزود: منابع صندوق توس��عه مل��ی طبق قانون به بخش های 
غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت 

تسهیالت پرداخت می شود.
عضو هیات امنای صندوق توس��عه ملی افزود: نکته این است که 
اوال تس��هیالت صندوق توسعه ملی به صورت ارزی پرداخت شود 
و تبدیل به ریال نشود، دوم اینکه این منابع در سرمایه گذاری های 
آینده اقتصادی به کار گرفته ش��ود و شرط سوم این است که این 
طرح های سرمایه گذاری دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشد.
مصباحی مقدم یادآور شد: هیات امنای صندوق که رییس جمهور 
رییس آن اس��ت و وزرای اقتصادی، مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی، رییس بانک مرکزی و دو نفر از مجلس از کمیسیون های 

اقتصادی، کمیس��یون برنامه بودجه به عن��وان اعضای هیات امنا 
هستند، سیاست گذاری در مورد صندوق انجام می دهد.

عض��و هی��ات امنای صن��دوق توس��عه مل��ی اف��زود: در دومین 
جلس��ه هیات امنای صندوق توس��عه ملی تعیین تکلیف ش��د که 
براس��اس سیاس��ت گذاری قانون برنامه پنجم روش های اجرایی و 
آیین نامه های مربوطه تدوین ش��ود که سال گذشته در واقع نیمه 
اول صرف این امور شد و از شش ماه دوم عمال کار صندوق شروع 
ش��د.وی افزود: همچنین زمان زیادی برای تشکیل ساختار اداری 
و تهیه مکان و نرم افزار و س��خت افزار اداره صندوق استفاده شد و 
عمال صندوق از اواخر س��ال وارد کار گردید و همچنین تش��کیل 
هیات نظارت از خارج از هیات امنای صندوق زمانبر بود و مسایل 

اجرایی وارد ماه های آخر سال 90 شد.
مصباحی مق��دم افزود: تاکن��ون یکی دو 
گزارش از صندوق توس��عه ملی به هیات 
امنا ارایه ش��ده و خود هیات امنا نیز دو 
جلس��ه داشته که در این جلسات تعیین 
شده اس��ت چند درصد از منابع صندوق 
به چه بخش��ی داده ش��ود همچنین نرخ 
س��ود تس��هیالت ارزی ک��ه ب��ه صورت 
ارزی پرداخت و بازپرداخت خواهد ش��د 
مشخص می شود و سهم سود صندوق و 

سهم سود بانک های عامل در نشست هیات امنا مشخص شد.

حمایت از بخش کشاورزی 
عضو هیات امنای صندوق توس��عه ملی گفت: براس��اس گزارش 
صندوق تا پایان سال گذشته 14/5 میلیارد دالر از منابع صندوق 
گش��ایش اعتبار شده و به بانک های عامل پرداخت شده است که 
از ای��ن رقم 5/5 میلیارد دالر برای بانک صنعت و معدن مس��دود 
ش��د و 1/5 میلیارد دالر به صورت ریالی برای بانک کش��اورزی و 
700 میلیون دالر برای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
اختصاص یافت و موارد دیگری از این قبیل از طریق عقد قرارداد 
به بانک های عامل انجام شد.وی گفت: شرطی از سوی هیات امنا 
عنوان ش��ده بود که 1/5 برابر مبل��غ ارزی به صورت منابع ریالی 
توس��ط بانک عامل از منابع داخلی بانک به متقاضی تس��هیالت 
پرداخت ش��ود. این ش��رط در واقع به مثابه یک مانع عمل کرد.
مصباحی مق��دم اف��زود: بانک صنعت و معدن و کش��اورزی اعالم 

مصباحی مقدم: 

نمی گذاريم صندوق توسعه ملی خالی شود
اشاره:

صندوق توسعه ملي به عنوان منبع مالي براي ارائه تسهيالت به بخشهاي غيردولتي شامل خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي 
تشکيل شده است. البته آن بخش از بنگاه هاي اقتصادي مي توانند از تسهيالت اين صندوق بهره مند شوند كه تسهيالت اعطايي 
را به صورت ارزي مصرف كنند و در ضمن در چارچوب برنامه هاي آينده اقتصادي عمل نمايند كه واجد توجيه اقتصادي باشند. 
اين اقدام كه بر اس�اس ماده 84 قانون برنامه پنجم توس�عه شکل گرفته است بخش بسيار مهم و مؤثري در توسعه كشور دارد 
ولي با توجه به قانون اساس�ي كه اقتصاد كش�ور را از سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف مي كند افزودن بخش عمومي 
غيردولتي مي تواند احتماالً امکان ورود بخش دولتي را با نام ها و نمادهاي ديگرگون براي دريافت بيشترين بخش از تسهيالت 

فراهم نمايد و براي آن بايد انديشه شود.



48
48

کردند چون منابع ریالی در اختیار ندارند بنابراین در تصمیم گیری 
بعدی هیات امنا که نشس��تی برگزار نشد اما تصمیم گیری شده و 
به امضای اعضا رسید، مقرر شد برای برخی از بانک ها شرط یک و 
نیم برابری تامین منابع ریالی حذف شود که در مورد بانک صنعت 

و معدن و توسعه  سازان و بانک های توسعه ای بوده است.

اولين برداشت از صندوق
عضو هیات امنای صندوق توس��عه ملی گفت: با این مصوبه اخیر 
تا حدی قفل منابع صندوق توس��عه ملی باز شد. از این مبلغ 2/5 
میلیارد دالر توس��ط بانک های عامل برداشت شده و به پروژه های 

موردنظر پرداخت شد.
وی افزود: متقاض��ی به بانک عامل مراجعه می کند و توجیه فنی 
و اقتصادی طرح توس��ط بانک بررس��ی شده و خود بانک ضمانت 
بازپرداخت را برعهده می گیرد و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت 
را برعه��ده می گیرد و با نرخ دو درصد برای صندوق و 6/5 درصد 
ب��رای بانک عامل و در مجموع حدود 8/5 درصد س��ود پرداخت 

می شود.
عضو هیات امنای صندوق توس��عه ملی ادامه داد: در کمیس��یون 
تلفی��ق نی��ز مقاومت زیادی ص��ورت گرفت که بخش��ی از منابع 
صندوق در اختیار دولت قرار گیرد و عنوان صندوق در ردیف های 

بودجه ذکر شود.
وی تصریح کرد: اش��کال ندارد اصالح سیاس��ت ها انجام شود اما 
منابع صندوق فقط در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی 
باید پرداخت و همچنین فقط به ش��کل ارزی و نه ریالی پرداخت 

شود.
وی گفت: س��ال گذشته اولین س��وراخ در صندوق ایجاد گردید و 
10 درصد منابع برای کشاورزی و آب به صورت ریالی تصویب شد 
که البته توجیه منطقی دارد چون نیاز بخش کش��اورزی ریالی و 
نه ارزی است و کشاورزی نیاز به حمایت دارد تا نیازمند ارز باشد.
مصباحی مقدم افزود: امس��ال برای بخش کشاورزی 20 درصد و 
برای بخش صنعت ومعدن 20 درصد و برای بخش های دیگر پنج 
درص��د و همچنین دو میلیارد دالر برای راه آهن ش��هری و مترو 
ب��ه صورت ریالی در تلفیق تصویب ش��د که اگر این رویکرد ادامه 
پیدا کند و منابع صندوق برای بودجه کنار گذاش��ته ش��ود، آنگاه 
اختیارات هیات امنا به ه��م می ریزد و صندوق ماهیت بودجه ای 

پیدا می کند.
وی با بیان اینکه هنوز تجربه درس��تی از صندوق توسعه ملی در 
دست نیست، گفت: با سه یا شش ماه نمی شود مشکالت صندوق 
را به یکباره حل کرد بلکه اگر ایرادی وجود دارد و اگر قانون مشکل 
دارد درست می کنیم، نه اینکه ماهیت بودجه ای به منابع صندوق 
توسعه ملی داده شود.عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: 
به رییس مجلس نیز گفتم که نباید منابع صندوق حیثیت درآمد 
برای دولت داشته باشد بلکه باید برای سرمایه گذاری استفاده شود 

که ایشان هم تایید کرد.
مصباحی مق��دم گفت: برای بخش باالدس��ت صنایع نفت که نیاز 
به سرمایه س��نگینی دارد در بودجه تصویب ش��ده 14/5 درصد 
از درآمد نفت برای وزارت نفت و س��رمایه گذاری اس��تفاده شود و 
س��ال گذشته همچنین چیزی بود همچنین امسال تصویب شده 
10 هزار میلیارد تومان اوراق صکوک و مشارکت منتشر شود که 
می تواند حتی به ش��کل ارزی در اختی��ار وزارت نفت قرار گیرد و 

درآمد برای پروژه های نفتی به دس��ت آورد به ویژه در حوزه های 
مشترک نفتی سرمایه گذاری شود.

عضو هیات امنای صندوق توس��عه ملی در مورد امکان اس��تفاده 
پیمانکاران خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری 
باالدست نفت گفت: اگر پیمانکاران خصوصی با طرح های توجیه دار 
بخواهند از منابع این صندوق برای س��رمایه گذاری در باالدس��ت 
نفت اس��تفاده کنند، ایرادی ندارد و باید از طریق بانک عامل وارد 
شوند اما اینکه برای سرمایه گذاری در باالدست در بودجه ردیفی 
گنجانده ش��ود، کار درستی نیست چون س��ال های دیگر نیز در 
ردیف های بودجه تکرار می ش��ود و خدای ناکرده آن بالیی که سر 
حساب ذخیره ارزی آمد و تا آخرین دالر صرف هزینه های جاری 
ش��د، سراغ صندوق توس��عه ملی نیز می آید و چیزی از منابع آن 

باقی نمی ماند.

سود واقعی از سرمایه گذاری 
وی اف��زود: من نگرانم که منابع صندوق توس��عه ملی به ش��کل 
بودجه ای اس��تفاده ش��ود و دیگر چیزی نمان��د. دو بند در الیحه 
بودجه آمده بود که با وجود اینکه سه ساعت در مجلس برای آن 
بحث ش��د اما به نتیجه نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا 
در آن اصالح شود و اگر مشکلی برای صندوق توسعه وجود دارد، 

برطرف شود.
مصباحی مقدم به دیدار نمایندگان با رییس جمهور اش��اره کرد و 
گفت: رییس جمهور در این جلس��ه اعالم کرد روی منابع صندوق 
توسعه ملی قفلی گذاشته اید که می خواهیم آن را برداریم و اجازه 
دهید ارز این صندوق در بازار تبدیل به ریال ش��ود. من در پاسخ 
گفت��م این کار خطرناک اس��ت چون نباید گف��ت منابع صندوق 
توس��عه ملی برای تنظیم بازار ارز به کار م��ی رود و برای حل هر 

مشکل راحت ترین راه استفاده نشود.
عض��و هی��ات امنای صندوق توس��عه ملی گفت: بای��د منابع این 
صندوق صیانت شود ولی نباید فقط در صندوق ذخیره شود. سال 
قبل از محل ذخیره منابع صندوق توسعه ملی 220 میلیون دالر 
سود به دس��ت آمد اما معتقدیم این سود بسیار اندک است بلکه 
سود واقعی باید از س��رمایه گذاری این منابع در طرح های زاینده 

اقتصادی ایجاد شود.
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اجزاء تش�کيل دهنده بودجه كل كش�ور را به ش�رح زير به 
اطالع مي رسانيم:

ال��ف � منابع بودجه عموم��ي دولت از لحاظ درآمده��ا و واگذاري  
دارایي ه��اي س��رمایه اي و مالي و مصارف بودج��ه عمومي دولت از 
حی��ث هزینه و تملک دارایي هاي س��رمایه اي بالغ بر یک میلیون و 
642 هزار و 177 میلیارد و 61 میلیون ریال شامل اقالم زیر است:

الف 1 � منابع بودجه عمومي بالغ بر یک میلیون و 442 هزار و 699 
میلیارد و 77 میلیون ریال

الف 2 � درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بالغ بر 
201 هزار و 477 میلیارد و 984 میلیون ریال

ب � ش��رکتهاي دولتي بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 
از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین ارتباط بالغ بر چهار میلیون و 
211 ه��زار و 754 میلیارد و 289 میلیون ریال و از حیث هزینه ها 
و سایر پرداختها بالغ بر چهار میلیون و 211 هزار و 754 میلیارد و 

289 میلیون ریال است.
ماهنامه پیام آبادگران چون گذش��ته و روند همه ساله به بررسي و 
تجزیه و تحلیل همه جانبه بودجه س��الیانه کشور خواهد پرداخت 
و دیدگاه هاي کارشناس��ي خود را براي اط��الع خوانندگان گرامي 

ماهنامه درج خواهد کرد.
مجلس س��رانجام بررسی پرونده بودجه س��ال 91 را روز پنجشنبه 
تمام کرد تا سند دخل و خرج ساالنه کشور با بیشترین تاخیر ممکن 
به خط پایان نزدیک ش��ود؛ اما تصمیم نمایندگان مبنی بر موافقت 
با هزینه کرد 5 میلیارد دالر مازاد درآمد نفتی کشور در قالب بودجه 

عمومی دولت زنگ خطر را به صدا درآورد. 
چه اینکه این احتمال قوی وجود دارد صندوق توسعه ملی به عنوان 
س��ازوکاری قانونی جهت مصون ماندن دالرهای نفتی از هزینه کرد 
بودجه ای دولت ها به تدریج به قلک بودجه ای دولت تبدیل شود. به 
گزارش همش��هری هرچند مجلس پیش��نهاد اولیه دولت مبنی بر 
اختصاص بخشی از منابع صندوق یادشده در قالب بودجه سال جاری 
را نپذیرف��ت اما موافقت نمایندگان با اختصاص منابع صندوق برای 
تامین هزینه های سرمایه ای بودجه با محوریت بخش خصوصی این 

امکان را برای دولت فراهم می کند تا پول های صندوق توسعه ملی 
را برخالف سیاس��ت های کلی برنامه پنجم هزینه کند. آیا ش��ورای 
نگهبان در بررس��ی الیحه بودجه مصوب مجلس برای سال جاری با 
برداشت از صندوق توسعه ملی و هزینه کرد مازاد درآمد نفتی برای 

جبران هزینه های جاری و عمرانی دولت موافقت می کند؟

تعيين تکليف درآمدهای مازاد نفتی
رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با فارس، در 
م��ورد تکلیف م��ازاد درآمدهای نفتی در الیح��ه بودجه 91، گفت: 
3میلی��ارد دالر از این م��ازاد برای تقویت بنی��ه دفاعی، 25 درصد 
برای سرمایه گذاری در بخش باالدستی نفت و حوزه های مشترک، 
500میلی��ون دالر برای صنایع دفاعی، 5میلی��ارد دالر برای کمک 
ب��ه بودجه های عمرانی و هزینه ای، یک میلیارد دالر برای کمک به 
تهیه قیر برای پروژه های عمرانی و 500 میلیون دالر برای صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی اختصاص می یابد. رضا عبداللهی در پاس��خ به 
این پرس��ش که آیا پرداخت ریالی تسهیالت صندوق توسعه ملی با 
فلسفه تشکیل صندوق منافات ندارد، گفت: البته این امر یک مقدار 

با اساسنامه صندوق مغایرت دارد.

مغایرت با سياست های ابالغی
عضو دیگر کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس در ای��ن ارتباط به 
خبرنگار ما گفت: با وجود مش��خص بودن جریان درآمدهای نفتی 
در قان��ون، تعیین تکلیف برای بخش��ی از درآمدهای نفتی مغایر با 
سیاس��ت های ابالغی برنامه پنجم توسعه است. جعفر قادری افزود: 
استداللی که موجب شد تا این مصوبه در مجلس رأی بیاورد، بحث 
نیازهای ارزی وزارت دفاع بود که البته به نظر می رسد این اعتبارات 
باید پیش از برداشت به حساب ذخیره ارزی رفته و پس از طی روال 
قانونی از آنجا برداش��ت شود. وی در عین حال گفت: سال گذشته 
این تصمیم توس��ط شورای نگهبان رد نش��د و به  نظر می رسد که 

امسال نیز با مخالفت مواجه نشود.

پرونده بودجه 91  تصويب شد
اشاره:

بودج�ه س�ال 91 س�رانجام پ�س از 8 روز و 14 جلس�ه بح�ث و 
بررسي هاي كارشناسي در مجلس شوراي اسالمي با موافقت 123 
نماينده مجلس با سقف 566 هزار ميليارد تومان مورد تصويب قرار 
گرفت.بودجه امسال از حيث منابع )درآمدها( بالغ بر پنج ميليون 
و 665 ه�زرا و 618 ميلي�ارد و 35 ميليون ريال و از حيث مصارف 
)هزينه ه�ا( بالغ بر پنج ميليون و 665 ه�زار و 618 ميليارد و 35 
ميليون ريال اس�ت. در اين بودجه مشخص شد كه بخشي از مازاد 
درآمد نفتي در امور ابنيه و صنايع دفاعي،  سرمايه گذاري در بخش 
باالدستي نفت و حوزه هاي مشترك و كمتر به بودجه هاي عمراني و 
تهيه قير و صندوق نوآوري و شکوفايي هزينه شود. در بودجه سال 

91 دول�ت اج�ازه يافت 5 ميليارد دالر از درآمد نفتي را هزينه كند. در ضمن در اين بودجه تاكنون حدود 4 هزار ميليارد 
تومان كسري براي پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان دولت در سال جاري وجود دارد.
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بانک مرکزی جزئیات رشد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفي 
در مناطق ش��هري ایران ) تورم( را در فروردین ماه امسال منتشر 
کرد. بر اس��اس جزئیات ارائه ش��ده از س��وی بانک مرکزی، عدد 
ش��اخص تورم در فروردین ماه امسال با 2/6 درصد افزایش نسبت 
به اسفندماه 90 به 31/72 درصد رسید و در تمامي استان ها تورم 

با افزایش همراه بوده است.
گراني سبد هزینه خانوار 

آمار رس��می بانک مرکزی از تورم فروردین ماه نش��ان می دهد که 
افزایش قیمت کاالهایی مانند مرکبات، گوشت مرغ، انواع گوشت 
قرمز، انواع برنج، گوجه فرنگی، موز، انواع شیر، پنیر و. . . شاخص 
بهای کاالهای گروه آشامیدنی و خوراکی ها را به میزان 5/3 درصد 

نسبت به اسفندماه 90 افزایش داد. 
تورم این گروه در مقایس��ه با فروردین ماه سال گذشته 33 درصد 
افزایش داش��ت. در این میان، آمار جالبی از افزایش شاخص بهای 
برخی کاالهای خوراکی توسط بانک مرکزی منتشر شده؛ از قبیل 
موز که نس��بت به اسفند 90 نزدیک به 27 درصد افزایش قیمت 
داشته اس��ت. یا گوشت مرغ که ش��اخص بهای آن 13/3 درصد 
نسبت به اسفندماه 90 افزایش داشته است.  گوشت گوساله 7/4 

درصد و گوشت گوسفند 6 درصد افزایش قیمت داشته است.

دخانيات رکورددار تورم ساالنه
شاید کمی عجیب باشد که باالترین میزان افزایش شاخص بهای 
کاالها در فروردین ماه س��ال 91 نس��بت به فروردین ماه سال 90 
متعلق به گروه دخانیات باشد؛ اما بنا بر آمار بانک مرکزی، شاخص 
به��ای این گ��روه از کاالها به دلیل باال رفتن ش��اخص بهاي انواع 
سیگار با توتون خارجي تا سطح 4/4 درصد، نزدیک به 40 درصد 

در فروردین 91 نسبت به فروردین 90 افزایش داشته است. 

افزایش شاخص بهای مسکن اجاره ای
بانک مرکزی در ادامه به ش��اخص بهاي گروه مسکن، آب، برق و 
گاز و س��ایر سوخت ها نسبت به اسفندماه سال گذشته پرداخته و 
عنوان کرده که این ش��اخص در فروردین ماه امسال 6 دهم درصد 
افزایش داش��ت. بنا به اعتقاد بانک مرک��زی، افزایش بهای ارزش 
اجاره ای مس��کن ش��خصی تا س��طح نیم درصد موجب باال رفتن 

ش��اخص بهای این گروه شده است. در مقایسه با فروردین ماه 90 
ش��اخص بهاي گروه مس��کن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها تا 

13/8 درصد افزایش داشت. 

افزایش نزدیک به 20 درصد شاخص بهای 
بهداشت و درمان

آم��ار جزئی بانک مرک��زی از تورم فروردین ماه 91 نش��ان دهنده 
افزایش ش��اخص بهای گروه بهداشت و درمان نیز هست. چنانکه 
به گواه این آمار، در مقایس��ه با فروردین ماه س��ال 90 ش��اخص 
بهاي گروه بهداش��ت و درمان 19/6 درصد افزایش داشت. عالوه 
بر افزایش ش��اخص بهای دارو تا س��طح نزدیک به یک درصد در 
فروردین ماه 91 نس��بت به اسفندماه 90، در همین مدت شاخص 
بهای خدمات دندانپزشکی و پزشکی نیز معادل 1/6 درصد افزایش 

داشت. 

تفریح گران شد
بنا به آمار بانک مرکزی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی 
نیز نس��بت به فروردین ماه س��ال گذش��ته افزایش داشت. بانک 
مرکزی میزان این افزایش را 28/4 درصد عنوان کرده اس��ت. بنا 
به آمار بانک مرکزی، ش��اخص بهای بلیت سینما در فروردین ماه 
91 نسبت به اسفند 90 معادل 17/5 درصد افزایش داشته است. 

بانك مركزي اعالم كرد

جزئيات تورم در اولين ماه سال
اشاره:

افزايش قيمتها را مي توان به مهره هاي دومينو تش�بيه كرد كه ضربه به اولين مهره چيده ش�ده در تمامي مهره هاي 
دومينو تأثير گذاش�ته و آنها را از تعادل خارج مي س�ازد و لذا اثرات افزايش قيمت در اقالمي از س�بد هزينه خانوار 
وارد س�اير اقالم مورد نياز مي ش�ود و به صورت زنجيره ماركوف در كليه اقالم با توجه به شدت نياز و ميزان توليد و 
موجودي در بازار تأثير افزايشي مي گذارد. در اين زمينه نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران را به گزارشي 
از روزنام�ه دني�اي اقتصاد مورخ 20 خرداد در مورد جزئيات تورم در اولين ماه س�ال جل�ب مي كنيم و توجه آنان را 
معطوف مي نمائيم كه با توجه به وضعيت پروژه هاي عمراني كه مي بايس�تي براس�اس ش�اخص بهاي س�ال 88 )و با 
ش�رايط فعلي قيمتها در س�ال 91( عملياتي و اجرايي شود، دشواري هاي نابودكننده تفاوت قيمتها در اين دو مقطع 
زماني كه فراروي شركتهاي پيمانکار پروژه هاي عمراني قرار دارد، مي توان واقعيتهاي توان سوز امور پيمانکاري را به 

درستي دريافت
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رستوران و هتل
در جزئی��ات آمار ت��ورم فروردین ماه 91 به ت��ورم گروه خدماتی 
رس��توران و هتل اش��اره ش��ده که بنا به آمار بان��ک مرکزی در 
فروردین ماه 91 نسبت به فروردین ماه 90 شاخص بهای این گروه 
تا 26/4 درصد افزایش داش��ت. افزایش شاخص بهای این گروه به 
صورت ماهانه یکی از باالترین رشد های ماهانه تورم در مقایسه با 

دیگر گروه های کاالیی بوده است: 4/2 درصد در یک ماه. 

سهم هر یک از کاالها در رشد تورم
بخش جالب توجه جزئیات تورم فروردین ماه 91 مربوط به س��هم 
انواع کاالها در رشد تورم ماهانه است. بانک مرکزی در این بخش 
به بررس��ی سهم قیمتی 100 کاالی مختلف در رشد ماهانه تورم 
پرداخته است. بنا به آمار بانک مرکزی، بیشترین میزان اثرگذاری 

افزایش تورم ماهانه متعلق به »ارزش اجاره مسکن« است. 
چنانکه بانک مرکزی سهم این بخش را در رشد تورم ماهانه 21/8 
درصدي در فروردین، 2/3 واحد اعالم کرده اس��ت. درصد س��هم 
این کاال در رش��د تورم فروردین 10/4 درصد بوده اس��ت. پس از 
ارزش مسکن اجاره ای، شاخص بهای »نان لواش« بیشترین میزان 
تاثیرگذاری در تورم فروردین ماه را داشت. شاخص بهای این کاال 
5/1 درصد در افزایش تورم ماهانه نقش داش��ته است. بنزین با 5 
درصد س��هم، گاز خانگی با 3/5 درصد، برق خانگی با 2/8 درصد 
سهم از تورم ماهانه فروردین رتبه های بعدی افزایش شاخص بها 

را داش��ته اند، اما نکته جالب س��هم کاالیی مانند »تخم مرغ« در 
افزایش تورم ماهانه فروردین ماه اس��ت. بن��ا به آمار بانک مرکزی 

سهم این کاال در افزایش تورم ماهانه فروردین 2/3 درصد بود. 

بيشترین و کمترین تورم استان ها
بنا به گزارش بانک مرکزی، ش��اخص تورم در تمامی اس��تان های 
کش��ور طی فروردین ماه 91 افزایش��ی بوده و اس��تان کردستان 
رک��ورد افزایش ت��ورم را در این ماه جابه جا کرده اس��ت: چیزی 
نزدیک به 5 درصد افزایش نس��بت به اس��فندماه سال گذشته و 
26/7 درصد نس��بت به فروردین 90. تورم فروردین ماه در استان 
هرمزگان در فروردین ماه 90 نس��بت به اس��فندماه سال گذشته 
3/3 درصد افزایش پی��دا کرده؛ این یعنی افزایش 23/8 درصدی 
تورم در فروردین ماه 91 نس��بت به فروردین ماه سال گذشته. در 
اس��تان کهکیلویه و بویراحمد نیز روند تورم افزایشی بوده و تورم 
فروردین ماه امس��ال در این استان به 3/3 درصد رسید؛ تورم این 
اس��تان در فروردین ماه 91 نس��بت به فروردین ماه س��ال گذشته 
23/5 درصد بوده اس��ت. ضمن اینکه بانک مرکزی میزان افزایش 
تورم در اس��تان تهران را در این مدت 2 درصد اعالم کرده؛ رقمی 
که نس��بت به فروردین ماه سال گذشته 22/3 درصد افزایش پیدا 
کرده اس��ت. در مقابل استان قم پایین ترین میزان تورم را داشته 
اس��ت. در این استان طی فروردین ماه 91 نسبت به اسفندماه 89 

تورم کمتر از یک درصد افزایش پیدا کرده است. 

باال گرفت��ن اختالفات بین دول��ت و بنیاد 
مس��تضعفان درباره آزادراه تهران – شمال 
یک مش��کل دیگر یا به عبارت بهتر مانعي 
جدید اما بزرگ به موانع احداث این آزادراه 
اضافه ش��د. به گزارش همش��هري، پس از 
گذشت 20 سال از آغاز این پروژه، وزارت راه 
و شهرسازي انگشت اتهام را به سمت بنیاد 
مستضعفان گرفته و با معرفي این نهاد بخش 
خصوصي به عنوان مهم ترین مانع پیشرفت 

فیزیکي آزادراه تهران – شمال خواستار کناره گیري آن از این پروژه 
اس��ت. از سوي دیگر بنیاد مستضعفان نیز حاضر به کناره گیري از 
آزادراه افسانه اي نبوده و براي نشان دادن اقدام انجام شده،  تدارکات 
برگزاري یک تور خبري از این پروژه را فراهم کرده است. اما به نظر 
مي رسد که کوتاهي ها و قصورهاي مدیریتي وزارت راه و شهرسازي 
از یک سو و تعلل بنیاد مستعضعفان از سوي دیگر سبب شده است 
تا در طول س��الهاي متمادي وعده هاي متع��ددي به عنوان زمان 
افتتاح این پروژه اعالم ش��ود. معاون وزیر راه و شهرسازي با اشاره 
ب��ه عزم دولت براي کنار گذاش��تن بنیاد از قطع��ات 2 و 3 آزادراه 
تهران – شمال، به خبرنگار ما گفت: در طول این سالها تقریباً هیچ 
اق��دام در خور توجهي در این قطعات انجام نش��ده و این کار باید 

به سایر سرمایه گذاران و پیمانکاران توانمند 
واگذار ش��ود. احمد صادق��ي تأکید کرد: در 
ماه هاي گذشته 2 کنسرسیوم براي آغاز به 
کار در ای��ن پروژه اع��الم آمادگي کردند اما 
به علت حجم س��نگین سرمایه گذاري، این 
تفاهمنامه ها به قرارداد تبدیل نشد.او ادامه 
داد: در حال حاضر باب مذاکره با پیمانکاران 
داخلي و خارجي باز اس��ت و در این راس��تا 
در حال بررسي هستیم تا سرمایه گذار براي 
اجراي این دو قطعه بیابیم. اما به نظر مي رسد کنار گذاشتن بنیاد از 
این پروژه چندان هم کار آساني نیست؛ چرا که چندي پیش وزیر 
راه و شهرسازي گفته بود: بنیاد مستضعفان در قطعه 2 و 3 آزادراه 
تهران – ش��مال نه خودش کار مي کند و نه اجازه مي دهد ما وارد 
شویم. علي نیکزاد با بیان اینکه بنیاد مستضعفان مانع اجراي آزادراه 
تهران – شمال است، تأکید کرده بود: بنیاد در قطعه 2 و 3 آزادراه 
تهران – شمال مانع انجام کار عملیاتي و ورود بخش خصوصي به 
این کار مي شود و از این موضوع گله مند هستیم. خبرنگار ما براي 
اطالع از نظرات مدیران ش��رکت آزادراه تهران – شمال وابسته به 
بنیاد مس��تضعفان با این شرکت تماس گرفت؛  اما مسئوالن حاضر 

به پاسخگویي نشدند.

آزادراه تهران – شمال با 10درصد پيشرفت فيزیکي در دست انداز اختالفات افتاد

بن بست تازه براي آزادراه 20 ساله
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ساخت و تکميل 15 سد جدید در سال 91
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه برای سال جاری 
منابع مناس��بی برای تکمیل مجتمع های آبرسانی روستاها پیش 
بینی ش��ده اس��ت، از ساخت و تکمیل 15 س��د جدید در کشور 
خبر داد. محمدرضا عط��ارزاده در گفتگو با مهر با اعالم اینکه در 
سال 91 پیش بینی شده اس��ت که حدود 15 سد به بهره برداری 
برسد، گفت: همچنین با استفاده از ردیف های در نظر گرفته شده 
در قانون بودجه س��ال جاری، مجتمع های آبرسانی کشور را نیز 

تکمیل خواهیم کرد.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داش��ت: از س��وی دولت 
در زمینه اختصاص منابع و بودجه های مناسب برای بهره برداری 
تعداد زیادی از مجتمع های آبرسانی کشور برنامه ریزی شده است 
و می ت��وان با تکمیل اینگونه طرحها آنها را در اختیار روس��تائیان 
کشور قرار داد. عطارزاده خاطر نشان کرد: همچنین از دیگر بحثهای 
مهم حوزه آب در س��الجاری تامین آب طرح های کشاورزی است 
که برای این منظور نیز کارگروه کش��اورزی در اس��تان ها تشکیل 
شده است. این مقام مسئول در وزارت نیرو هدف اصلی از تشکیل 
کارگروه های استانی را آبرسانی به طرحهای کشاورزی اعالم کرد 
و ادامه داد: یکی از مهمترین مس��ائل در این بخش این است که 
بتوانیم صرفه جویی مناسبی را در بخش مصرف آب داشته باشیم. 

 
دستور ویژه ریيس جمهور برای رفع 

مشکل دریاچه اروميه
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از دستور ویژه رئیس جمهور 
ب��رای تقویت منابع طرح انتق��ال آب به دریاچه ارومیه خبر داد و 
گفت: بارور کردن ابرها، تس��ریع در روشهای اصالح نوین آبیاری 
از س��وی وزارت جهاد کش��اورزی و تقویت منابع برای انتقال آب 
از حوضه های دیگر از برنامه های دولت برای رفع مش��کل دریاچه 
ارومیه در سال جاری است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
محمد جواد محمدی زاده رییس سازمان حفاظت محیط زیست با 
اعالم این خبر گفت: بارور کردن ابرها، تسریع در روشهای اصالح 
نوین آبیاری از س��وی وزارت جهاد کشاورزی و تقویت منابع برای 
انتقال آب از حوضه های دیگر از برنامه های دولت برای رفع مشکل 

دریاچه ارومیه در سال جاری است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره برنامه های در دست 
اقدام برای رفع مشکالت دریاچه ارومیه گفت: یک اقدام مهم برای 
رفع مش��کل، انتقال آب از ارس و حوضه های دیگر اس��ت و باید 
انجام ش��ود که منابع آن تخصیص داده شده و رئیس جمهور هم 

دستور دادند تا منابع تقویت شود.
محمد جواد محمدی زاده درباره آخرین وضعیت برنامه های دولت 
برای رفع مشکل دریاچه ارومیه گفت: به تازگی جلسه شورایعالی 
آب ب��ا حضور رئیس جمهور تش��کیل و تذکراتی در این باره داده 
شد. جلسه ستاد مدیریت اجرای حوضه آبریز ارومیه نیز با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، استانداران سه استان و همچنین وزرای 
مربوطه تشکیل شد. ارزیابی اقدامات سال 90 برای دریاچه ارومیه 
و توسعه برنامه ها برای سال جاری از مواردی بود که در این جلسه 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت در ادامه ش��ایعات مربوط به بروز خطر سونامی نمک در 
دریاچه ارومیه را بزرگ نمایی موضوع از س��وی برخی افراد عنوان 

کرد.

 
بلندترین برج جهان به بهره برداری رسيد

بلندتری��ن ب��رج جهان در ژاپن ب��ا نام »توکیو اس��کای تری« روز 
2 خ��رداد افتتاح ش��د. به گ��زارش خبرگزاری فارس ب��ه نقل از 
آسوش��یتدپرس، نزدیک به 8000 بازدید کننده منتظر بازدید از 
قسمت های مختلف این برج با استفاده از آسانسورهای سریع السیر 
آن هستند و گفته می شود حدود یک هفته به طول خواهد انجامید 
تا این افراد از برج بازدید کنند. برج "اسکای تری توکیو" به عنوان 
بزرگترین و بلندترین برج جهان شناخته شده است. پیش از این 
بلندترین برج جهان برج »کانتون« در چین با 600 متر ارتفاع بود. 
اما بلندترین سازه جهان، سازه خلیفه دوبی است که حدود 828 
متر ارتفاع دارد اما این س��ازه در زمره آس��مان خراش ها قرار دارد 
و با برج ها مقایس��ه نمی شود. برج اسکای تری قرار است به عنوان 
یک برج آنتن دهی برای رادیو و تلویزیون مورد استفاده قرار گیرد 
اما طوری ساخته شده است که جاذبه توریستی هم داشته باشد.

 احداث واحدهاي نيمه ویالیي
 در پرند و پردیس

معاون عمراني استاندار تهران از احداث »مسکن ویژه تهران« با شرایط 
خاص و امکانات رفاهي کامل خبر داد و گفت: بزودي شرایط واگذاري 
ای��ن واحدها را اعالم خواهیم کرد، اما در حال حاضر هیچگونه ثبت 
نامي نداریم و ش��رایط ثبت نام تنها از طریق و اداره کل مس��کن و 
شهرس��ازی اس��تان تهران اعالم خواهد ش��د. محمدرضا محمودي 
در گفت وگو با خبرگزاری ایس��نا، با اش��اره به طرح کارگروه مسکن 
و شهرس��ازي اس��تان تهران گفت: در حال حاضر احداث یک پروژه 
10 هزار واحدي در تهرانپارس کلید خورده که ش��رایط واگذاري آن 
متعاقبا اعالم خواهد شد. وي افزود: قیمت مسکن ویژه استان تهران 
همچون مس��کن مهر نیس��ت که با متري 300 تا 400 هزار تومان 
تمام مي ش��ود. اما قیمت آن از ام��الک و آپارتمان هاي فعلي ارزانتر 
اس��ت و تمام امکانات و شایستگي هاي شهر تهران را داراست. معاون 
عمراني استاندار تهران خاطرنشان کرد: این واحدها به صورت مجتمع 
یا برج هاي مسکوني احداث مي شوند که در جایابي ها، »تهرانپارس«، 
»تهرانسر« و »حکیمیه« نهایي شده  و ساخت نخستین واحدهاي این 
پروژه در تهرانپارس آغاز شده است. محمودي همچنین از آغاز احداث 
30 هزار مسکن مهر نیمه ویالیي در شهر جدید پرند خبرداد و اظهار 
کرد: این واحدها در مجاورت شهر جدید پرند به صورت نیمه ویالیي 
و در زمین هاي باالي 300 متر احداث مي شود که امکانات آن متفاوت 

از مسکن مهر است و از شرایط و رفاه مناسبي برخوردار است
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تسهيالت بانکي
در فص��ل س��وم قان��ون عملی��ات بانکي ب��دون رب��ا، بانک ها در 
زیربخش��هاي تولیدي، بازرگاني، خدماتي،  مسکن و امور شخصي 
در چارچوبهاي مشخص تسهیالت پرداخت مي کند این چارچوبها 
شامل قرض الحسنه، فروش اقساطي، سلف، اجاره به شرط تملیک، 
مشارکت مدني،  مضاربه، جعاله، مشارکت حقوقي،  سرمایه گذاري 

مستقیم، مزارعه مساقات،  خرید ِدین و ضمانت نامه است.

الف: قرض الحسنه
در ماده 15 آئین نامه قرض الحس��نه عقدي است که به موجب آن 
یک��ي از طرفین )قرض الحس��نه( مقدار معین��ي از مال خود را به 
طرف دیگر )قرض گیرنده( تملیک مي کند که قرض گیرنده مثل 
و یا در ص��ورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید. 
برابر ماده 16 آئین نامه تس��هیالت قرض الحس��نه براي موارد زیر 

داده مي شود.
� تأمین وس��ایل و ابزار و س��ایر امکانات الزم به منظور ایجاد کار 

براي کساني که این قبیل امکانات را ندارند. )در شکل تعاون(
� کمک به افزایش تولید کشاورزي، دامي و صنعتي

� رفع نیاز ضروري مانند هزینه ازدواج،  تهیه جهیزیه، کمک هزینه 
تحصیلي و تعمیرات مسکن

ب : فروش اقساطي
با توجه به زیر بخشهاي مختلف و نیازهاي اشخاص فروش اقساطي 

شامل موارد زیر است:
� فروش اقساطي تأمین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي

� فروش اقساطي وسایل تولید ماشین آالت و تأسیسات
� فروش اقساطي مسکن

برابر ماده 47 آئین نامه »منظور از فروش اقس��اطي عبارت اس��ت 
از واگ��ذاري عین به به��اي معلوم به غیر به ترتیب��ي که تمام یا 
قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي یا غیرمساوي در سررسید 

یا سررسیدهاي معني دریافت گردد.«
شرایط و ویژگي هاي مهم فروش اقساطي

� تعهد کتبي متقاضي بر خرید و مصرف کاالي مورد درخواست، 
به همین دلیل بانک از خرید اموال بدون وجود متقاضي و تعهد او 

به فروش و یا نگهداري منع شده است.
� فروش اقساطي در امور بازرگاني قابل استفاده نیست )زیر تأمین 

مالي براي تولید و خدمات است(.
� چون فروش اقساط بیع است بنابراین موجود بودن کاال و آماده 

تحویل بودن آن شرط اساسي براي صحت قرارداد است.

ج: سلف
ب��ه موجب ماده 40 آئین نامه منظور از معامله س��لف پیش خرید 

نقدي محص��والت تولیدي به قیمت معین مي باش��د )باتوجه به 
ضوابط ش��رعي( بانکها براي تأمین س��رمایه در گردش واحدهاي 
تولیدي به درخواس��ت آنها محصوالت تولیدي آنها را پیش خرید 
مي کند. برابر ماده 43 آئین نامه پیش خرید محصوالت واحدهاي 

تولیدي با رعایت شرایط زیر مجاز است.
� تولید واحد درخواست کننده تولید شود.

� سریع الفساد نباشد )اقدامات احتیاطي براي جلوگیري از فساد در 
فاصله تحویل و فروش انجام شود(

� سهل البیع باشد.

د : اجاره به شرط تمليك
براس��اس ماده 57 آئین نامه:  اجاره به شرط تملیک عقد اجاره اي 
اس��ت که در آن ش��رط شود مس��تأجر در پایان مدت اجاره و در 
صورت عمل به ش��رط مندرج در قرارداد عین مس��تأجر را مالک 
گردد. در اجاره به ش��رط تملیک ش��رط مباش��رت مس��تأجر در 
اس��تیفاي از منافع مورد اجاره ضروري است مگر در موارد قهري 
و اضطراري به تش��خیص بانک،  معامالت اجاره به ش��رط تملیک 
اموالي که عمر مفید آنها کمتر از دو سال است براي بانکها ممنوع 

است.
ه� : مشاركت مدني

در ماده 18 آئین نامه مش��ارکت مدني عبارت است از درآمیختن 
سهم الش��رکه نقدي و یا غیرنقدي متعلق به اشخاص حقیقي و یا 

حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

مضاربه:
م��اده 36 آئین نامه مضاربه را ق��راردادي مي داند که به موجب آن 
یکي از طرفین )مالک( عهده دار تأمین س��رمایه )نقدي( مي گردد 
ب��ا قید این که طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در س��ود 

حاصله شریک باشند )مضاربه در امور واردات مجاز نیست(

نگرشي اجمالي بر ادبیات اقتصادي و مالي
دكتر غالمرضا علي زاده



54
54

حباله: در ماده 66 آئین  نامه حباله عبارت اس��ت از التزام شخص 
»جاعل« یا کارفرما به اداي مبلغ یا اجرت معلوم »جعل« در مقابل 
انج��ام عملي معین طبق قرارداد طرفي که عمل را انجام مي دهد 

»عامل« یا پیمانکار نامیده مي شود.

مشارکت حقوقي
ماده 23 آئین نامه منظور از مشارکت حقوقي عبارت است از تأمین 
قس��متي از سرمایه شرکتهاي سهامي جدید و یا خرید قسمتي از 

سهام شرکتهاي سهامي موجود.
سرمایه گذاري مستقيم

س��رمایه گذاري مستقیم عبارت است از تأمین سرمایه الزم جهت 
اجراي طرحهاي تولیدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانکها 
بدون مش��ارکت اش��خاص حقیقي و یا حقوقي غیربانکي )اجراي 

طرحهاي مزبور با تشکیل شرکتهاي سهامي مجاز است(
مزارعه

در ماده 71 آئین نامه اینگونه آمده است که قراردادي است که به 
موج��ب آن یکي از طرفین )مزارع( زمین ش��خصي را براي مدت 
معیني به ط��رف دیگر )عامل( مي دهد تا در زمین مذکور زراعت 
کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقس��یم گ��ردد. )مزارعه روش 

تأمین منابع مالي کوتاه مدت در بخش کشاورزي است(

مساقات
در ماده 74 آئین نامه،  مس��اقات معامله اي است که بین صاحبان 
درخت و مثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع 

مي شود؛ ثمره اعم از میوه و برگ و گل و غیر آن است.
خرید دین:

خرید دین تنزیل اس��ناد تجاري اس��ت. براساس ماده 2 آئین نامه 
موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاري مصوب 1361/11/26: بانک ها 
مي توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت واحدهاي تولیدي 
و بازرگان��ي و خدماتي اس��ناد و اوراق تجاري متعلق به این قبیل 

واحدها را طبق ضوابط این آئین نامه تنزیل نماید.
منظ��ور از تنزی��ل )Discount( پرداخت مبلغ اس��ناد تجاري 
مدت دار )مانند س��فته( اس��ت که هنوز سررس��ید نشده است به 

مبلغي کمتر از قیمت اسمي آنها

)Bank Guarantee( ضمانت نامه
ضمانت نامه بانکي س��ندي اس��ت که به موجب آن بانک ضمانت 
اش��خاص حقیقي و حقوقي را در انجام تکالیف و تعهدات موضوع 
قرارداد می��ان مضمون له و مضمون عنه در برابر مغمون له برعهده 
مي گیرد. در ضمانت نامه س��ه طرف وج��ود دارد: بانک را ضامن، 
ذي نفع ضمانت نامه را مضمون له و بدهکار اصلي را یا ضمانت خواه 

را مغمون عنه مي گویند.
حداکثر مدت ضمانت نامه )سررس��ید( یک س��ال است و چنانچه 
ذي نفع پیش از سررس��ید درخواست تمدید آن را به بانک بدهد 
و ضمانت خ��واه موجبات تمدید را فراهم کن��د، ضمانت نامه قابل 
تمدی��د خواهد بود. ان��واع ضمانت نامه ها ک��ه در بانکهاي تجاري 

استفاده مي شود عبارتند از:
الف: ضمانت نامه انجام تعهد

ب: ضمانت نام��ه اس��ترداد حس��ن انجام کار )اس��ترداد کس��ور 
وجه الضمان(

ج: ضمانت نامه پیش پرداخت
د: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

ه� : ضمانت نامه تعهد دین یا تعهد پرداخت )مانند ضمانت نامه هایي 
که براي ترخیص کاال از گمرک صادر مي شود.(

تعريف بودجه: بودجه دولت س��ندي است که معامالت دخل و 
خرج مملکت ب��راي مدت معیني دوران پیش بیني و تصویب مي 
ش��ود.بودجه الیحه پیش بیني کلیه عواید و مخارج مملکتي براي 
مدت یک س��ال است. برنامه مالي دولت است که براي مدت یک 

سال شمسي به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسیده باشد.

اجزاي بودجه عمومي دولت
� پیش بین��ي دریافته��ا و مناب��ع تأمی��ن اعتبار که مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم در س��ال مالي قانون بودجه به وسیله دستگاه ها از 

طریق حساب هاي خزانه داري کل گرفته مي شود.
� پیش بیني پرداخت هایي که از محل درآمد عمومي یا اختصاصي 
براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه هاي اجرایي 

مي تواند در سال مربوط انجام دهد.
� بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها شامل پیش  بیني درآمد و دیگر 

منابع تأمین اعتبار
� بودجه مؤسساتي که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه 

کشور منظور مي شود.

اصول بودجه
� اصل ساالنه بودن بودجه

� اص��ل تق��دم درآمد بر هزین��ه )پیش از هر اقدام��ي باید منابع 
درآمدي و سقف هر یک از آنها پیش بیني شود(

� اصل تعادل بودجه )درصد رش��د هزینه ها نباید بیشتر از درصد 
رشد درآمدها باشد(

� اص��ل پیش بیني و تق��دم )باید پیش از فرارس��یدن دوران اجرا 
پیش بیني بودجه و تقدم و اولویت مواد بودجه مش��خص و معین 

شود.(
�  اصل وحدت بودجه )هر دس��تگاي براي خود بودجه اي نداشته 

باشد بلکه بودجه یکپارچه باشد.(
� اص��ل تمرکز عایدات )بلکه درآمدهاي دولت از منابع مختلف به 

خزانه  واریز شود(
� اص��ل کاملیت و جامعیت بودجه )کلی��ه درآمدها و هزینه ها در 
سند بودجه جمع آوري و به صورت ناخالص به مجلس ارائه شود.( 
به بیاني بهتر درآمدها و هزینه ها یکدیگر را تهاتر نکنند. همه اقالم 

درآمدها و همه اقالم هزینه ها در بودجه عمومي منعکس شود.
� اصل ش��املیت یا تفضیل بودجه:  )بودجه ب��ا جزئیات و به طور 

مشروح تهیه و تنظیم و به مجلس ارائه شود.(
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� اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه )دولت موظف اس��ت هر 
اعتباري را صرفاً به موضوع خاص آن تخصیص دهد(

بودجه كل كشور:
تعریف بودجه کل کشور: برنامه مالي دولت است که براي یکسال 
مالي تهیه مي شود و حاوي پیش بیني درآمدها و سایر منابع اعتبار 
و برآورد هزینه ها براي انجام عملیاتي که منجر به نیل سیاستها و 

هدفهاي قانوني مي شود.
قسمهاي بودجه کل

بودجه کل کشور از سه قسمت تشکیل مي شود:
1� بودجه عمومي دولت )ش��امل بودجه جاري و بودجه عمراني 

است(
2� بودجه شرکتها

3� بودجه مؤسساتي که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه 
تنظیم مي شود.

انواع بودجه از لحاظ تکنيك بودجه ريزي
بودجه بندي بر مبناي صفر

در ای��ن روش منابع مال��ي مورد نیاز براي برنام��ه در زمان تهیه 
بودجه محاس��بات و توجیه مي ش��ود. این نوع بودجه بندي را بر 

مبناي صفر مي گویند.
در ای��ن روش دوره مال��ي را 18 ماهه در نظر مي گیرند که س��ه 
ماه س��ال قبل و سه ماه سال بعد را به 12 ماه سال بودجه اضافه 

مي کنند.
در ای��ن روش اعتبارات به تفکیک مش��خص مي ش��ود در ضمن 
وظایف، برنامه ها،  فعالیت ها و طرح ها،  حجم عملیات و هزینه هاي 
اجراي عملیات دولت و دس��تگاه هاي دولت��ي طبق روش علمي 
مانند حسابداري قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیري مي شود.

بودجه برنامه اي:
در ای��ن روش اعتب��ارات بودجه بر حس��ب وظای��ف، برنامه ها و 
فعالیتهایي که سازمان دولتي در سال مالي اجرا بودجه براي نیل 
به اهداف پیش بیني مي ش��ود. این نوع بودجه در قالب برنامه هاي 
عمراني کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در نظر گرفته مي شود 
و هر س��اله بخش��ي از آن برنامه عمراني در قالب بودجه یکساله 

گنجانده مي شود.

بودجه متداول
بودجه اي که در آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفکیک فصول 
و مواد هزینه مش��خص مي شود ولي هدف و منظور هزینه در آن 

مشخص نیست و دوره آن یکساله است.

)Values Moblieres( اوراق بهادار
به اس��ناد مالي گفته مي ش��ود که در معامالت بورس��ي و بانکي 
قابلی��ت نقل و انتق��ال دارد. در ضمن در زم��ان واحد داراي نرخ 

مشخص و معین معامله مي باشد.

)Dra� & Bill of Change( برات
براس��اس مندرجات حقوق تجارت س��ندي اس��ت تجاري که به 
وس��یله آن ش��خصي که محی�ل نامیده مي ش��ود به شخصي که 
محال علیه نامیده ش��ده است حواله مي دهد که مبلغي را در وجه 
شخص ثالث )که محال له برات نام دارد( یا به حواله کرد او بپردازد. 

)ماده 223 به بعد حقوق تجارت(

)Kind of Dra�( انواع برات
� ب��رات انتقال��ي )�Transferred Dra( ی��ا ب��رات جی��رو 
)ظهرنویسي شده( به براتي گفته مي شود که با ظهرنویسي، وجه 

آن به شخص ثالث واگذار شده باشد.
� برات به دستور و حساب دیگري )�Ordered Dra(: به براتي 
اطالق مي شود که شخص به اسم خود ولي به دستور و به حساب 

دیگري صادر کند.
� برایت پستي )�Postal Dra(: سندي است که در تأیید قبول 

انتقال پول به واسطه پستخانه از طریق پست داده مي شود.
برات تلگرافي )�Telegraphic Dra(: براتي اس��ت که مطابق 

آن دستور پرداخت پول به صورت تلگراف داده مي شود.
� برات داخلي )�Internal Dra(: براتي که محل صدور و محل 

پرداخت آن در داخل کشور باشد.
� ب��رات رجوعي )Retraite(: براتي اس��ت که دارنده برات اصلي 
پ��س از اعتراض براي دریافت وجه آن مخارج صدور اعتراض نامه 
و تف��اوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکي از ظهرنویس��ان صادر 

مي کند.
� برات ش��هري )�Municipal Dra(: به براتي اطالق مي شود 

که محیل و محال علیه آن در یک شهر باشند.
� برات کش )Tireur(: به محیل در برات گوینده معادل فارسي 

آن برات کش است.  



56
56

the companies follow the regulations of these banks . The 
guarantee letters are mostly the same insurance letters. 

In a meeting with the managers of municipality of Tbili-
si, they explained us the current rules. It would have 
been suitable if some of our officials could be present 
there to observe the method of implementation of law 
and method of treatment with people. This would have 
enabled us to take more effective steps to reach the real 
development.  

According to the information received from the officials 
of Tbilisi municipality, at most, the construction, water, 
and electricity branching permits are issued within a 24 
hours.  Giving the permit of construction work comple-
tion and building division permit do not last more than 
one day. The transfers of title deeds are performed at the 
same speed. 

The authorities of this country announced,” Government 
gives many facilities to the individuals who desire to in-
vest in Georgia in particular in the field of tourism build-
ings and hotels. Even in coastal ports of the black sea, the 
free of charge lands are given to investors to construct 
touristy units, so that development can be materialized”.  
This treatment with investors is noticeable, whereas the 
most professional individuals in our country are held up 
by 6 months in municipalities to receive a construction 
permit.

If facilities could be established for the contractors of 
construction companies, and they can invest in touristy 
building, then the Georgian banks will help them and 
the government of Georgia will also offer contractors 
many facilities.  Despite most of our rules, the rules in 
this small country have paved a proper ground for the 
activities in particular in the renovation of old buildings.

It is hoped that by giving motivation and directing our 
contractors to invest in Georgia, we could be able to help 
with the development of construction industry outside 
the borders. 

At the continuation of discussion, Engineer Mir Aboutale-
bi added,” As for the construction sector, we can have 
three ways of view towards Georgia.  Georgia, due to 
its problems with Russian Federation, has implemented 
a new economic system by Americans. There are series 
of projects which are related to the Paragraph “B” of the 
world credits. It has its own regulations. If our companies 
could emerge strong, they will succeed. In this direction, 
the main problem which we have in many countries is 
the lack of giving guarantee letter to take part in tenders. 
Even in those cases which our companies have won the 
tenders, they still face problem for the guarantee letter 
of good performance. In some places, including Algeria, 
we have solved this problem.  We have sent a letter to the 
Government of Algeria and have requested to accept our 
banking guarantee letters.  As for the Georgia, if there 
would be such a problem, we will be able to solve it.  
Concerning the investment in Georgia, conditions are 
proper and easy. According to our negotiations with the 
Central Bank, we can facilitate giving credits to the ex-

porter. So, if contractors invest a part by themselves, and 
guarantee another part, it will be possible to join the con-
struction work in that country. 

Engineer Khansari said,” If the problem of guarantee let-
ter to be solved, then the exchange of Iran and Georgia 
monies can be performed easily , so that we will not be 
forced to change the Rials into Dollars and use it as a 
intermediary and the problems will be reduced. In that 
case, we expect you and Dr. Nahavndian to follow up 
the case. 

Engineer Mir Aboutalebi said,” The direct change of 
money is between us and those countries which are ca-
pable to supply a commodity to us. We should see what 
is the extent of motivation of Georgia for commercial 
exchange with Iran and to what extent; it is possible to 
make it operational”.

Engineer Kazem Sammak from Namavaran Mohandesi 
International Investment Company stated,” The Irani-
an embassy in Georgia was very good and active. Iran 
Chamber of Commerce Industries and Mines, (ICCIM)
should reflect these abilities and that this embassy per-
forms its inherent duties well  and uses all its powers to 
promote the private sector.  

The nature of the political economy which has been im-
plemented in this country for the 20 years is discussable.  
It should be seen , how a fully communist country has 
reached to a position in these years which at present it 
ranks the 12th .  The society’s treatment with the econo-
my must be studied and modeled after that.  In particular, 
the ICCIM which undertakes a mutual role in the dia-
logue between private sector and the government should 
notice the details of this economic system. 

As for the construction industry, I believe if our institu-
tions go to Georgia individually , they will not promote 
and can not work in the competitive atmosphere there . 
So, it is necessary to establish institutions ,and having ac-
cumulated the resources , it will be ideal to enter the area 
in an acceptable way.  In addition to that , contractors will 
need a series of supports in the side of government for 
external activities. 

At the end of discussion, Engineer Mir Aboutalebi stated 
,” Government allocates a greater amount for the export 
of goods and services as compared with the previous 
years . The private sectors in particular the construc-
tion companies should enter the labor market of this 
country(Georgia) in an integrated and capable form to be 
successful in competing with countries like Turkey.       
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istrative hierarchy properly and do not have sufficient 
experience to respond to our very complex problems. Of 
course , some of the ministers such as respectable Minis-
ter of Petroleum are individuals with sufficient executive 
experience . For this very reason, surely, having Engineer 
Ghasemi with more than 20 years of contracting experi-
ence, we will have growth in the sector of oil and gas. 

Completing the remarks of Engineer Malekyanifard , En-
gineer Mohammad Ahmadi, Head of Iranian syndicate 
of M & E  and industrial contractors said,” The topic of 
private sector is not in conflict with the government , but 
it is in line with interaction with it , so that the problems 
could be solved through mutual cooperation. The private 
sector asks the government to meet its promise and ob-
serve the exact regulations. We are administrative arms 
of the government , but unfortunately, these executive 
hands are going to be cut due to lack of observance of 
regulations. Government should accept us beside itself , 
see our services and utilize it. 

Continuing the discussion, Engineer Saadatmand stated, 
“ Another problem which construction industry facing 
with is the lack of necessary legal position for the guilds 
to perform its duties . This has reduced the influence of 
our organizations . In order to remove such a weak point, 
we have formed a group and engaged in negotiation with 
the Development Commission of the Parliament. We 

could create the preliminary steps to form an organiza-
tion , so called, “ Contractor’s Organization”, so that we 
can gain our own legal position.  When we were in the 
last stages of this process , the topic of improvement 
of business climate was put forth. We also reviewed it 
abruptly and saw that whatever we desire to gain through 
Contractor’s organization , can be met through improve-
ment of the climate of business. So , we stopped the proj-
ect of Contractor’s Organization to show that voice of the 
private sector is a united voice. 

Emphasizing Engineer Saadtmand’s words , Engineer 
Ahmadi stated, “ The diversity of associations is because 
of their expertise and for solving the problems faster , but 
at the end , the Coordination Council as the representa-
tive of all associations tries to solve the problems. 

At the end of press conference , Engineer Malkyanifard 
said,” At present , all contractors are facing problems , 
since the rate of their work is not paid ( with the excep-
tion of those who are familiar with the decision points 
exceptionally or enjoy specific facilities). We love this 
country and no group is more faithful to revolution’s ide-
als than contractors , so round the pivot of national inter-
est , our logical requests should be considered. Some reg-
ulations including the law for opening document credits 
for the projects have been legislated in support of private 
sector , which we demand their implementation.    

In May 2012, the Head of Iran Chamber of Commerce 
Industries and Mines, (ICCIM), leading a commercial 
and economic delegation paid a visit to Tbilisi, Georgia. 
There, he voiced the readiness of Iran in contributing to 
construct ports in Georgia. He also expressed the readi-
ness of Iranian companies to participate in the projects 
related to the reinforcement of commercial infrastruc-
tures of Georgia. 

The Iranian delegation also attended the Regional Meet-
ing of International Trade Chamber, which was held on 
29th May concurrent with its visit to Georgia.  In that 
delegation, there were some representatives from con-
struction companies in the area of issuance of technical 
and engineering services and food industry.

In line with this activity, on 9 June, 2012, a meeting was 
held to review the outcome of this visit at the venue of 
ICCIM in the presence of Engineer Seyed Mehdi Mir 
Aboutalebi, Deputy for International Affairs, ICCIM, 
Engineer Javad Khansari and Engineer Kazem Sammak. 

At the beginning of the meeting, a report was presented 
on agricultural affairs and the related investment op-

portunities in Georgia. The report read”: “Georgia is an 
intact land for investment. It offers a hundred percent 
ownership to investors and has a favorable condition for 
agriculture”. 

Furthermore, Engineer Javad Khansari , the Deputy Head 
of Board for the Association of Construction Companies 
said,” Through our discussions with the General Director 
of Roads and Bridges of Georgia on international tenders 
and credit supply , we learned that they do not distinguish 
any difference between local and foreign companies in 
tenders , but due to the fact that most of the credits of 
these companies are supplied by the banks of the world , 

The results of the commercial and economic missions were discussed in a Meeting.  

The necessity of institutionalization and 
accumulation of resources for working 
in Georgia
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many coefficients such as the coefficient of the region 
and overhead coefficient had not been included. Unfortu-
nately, with regard to the price changes , the contractors 
do not pay attention to this issue in the price proposal 
and the employers conclude a unilateral contracts.  The 
result of this action is the bankruptcy of the contractors 
of private sector and stoppage of developmental projects 
in the country. 

Engineer Ahmad Reza Chabok , Secretariat for the Ira-
nian Civil Contractors Center : Stating that the center has 
25/000 members, he said,” unfortunately , in the last five 
years , certain contracts have entered the construction 
sector which are against the construction and national 
interest”. 

He added, “ In these contracts, the contractors who take 
part in the tenders announce the price in infrastructural 
or key forms whereas , regarding the inflation growth 
and sinuous diagram of inflation in the past years , these 
contracts were rejected by the contractors from the be-
ginning. 

He further continued,” These types of contracts are not 
proper for the economic condition of the country . It is 
such that in the last five years, 70 percent of construction 
companies have experienced many financial damages 
within the framework of these contracts . 

He emphasized,” Though we believe these types of con-
tracts are suitable for the countries with a relative eco-
nomic stability , but when it is not possible to present an 
exact figure for the inflation rate and market flow , it is 
not possible to sign a fixed price contract.  

He added, “ In a written request, we requested the gov-
ernment to return the contracts to the previous trend , i.e. 
the modification contract with regard to the conditions of 
economic variables and the implementation of the sec-
ond phase of the purposeful subsidies. 

Engineer Saadatmand , Deputy Head of Board of Direc-
tors, Iranian Civil Contractors Center stated, “ Our main 
problem in this guild is that the government does not 
practice its commitments towards the private sector . All 
other problems are resulting from this big problem . If 
we could direct the government’s view to make its com-
mitment towards the private sector practical, we will take 
great and big steps in that direction. 

Engineer Mahdi Radpour , Representative of the Asso-
ciation Oil, Gas and Petrochemical Industries companies 
expressed its views in two parts. He said ,” As mainly 
the members of OPEC are cooperating with the Ministry 
of Petroleum , and while appreciating the already per-
formed activities by the respectable Minister of Petro-
leum , the above performances can be used as a model to 
solve the problems of the contractors in other ministries. 
For instance, we may refer to the formation of a com-
mittee for the development of local power consisting of 
the delegates of the oil industry in private sectors . This 
committee moves in line with solving their problems.  Or 
in connection with the price list of the year 2011 , in the 
last action, the respectable minister has asked to form a 

meeting to study the oil industry contractors’ problems . 
Hereby I would like to take this opportunity to request 
to keep us informed about the exact date of the meeting. 

In the second part of his remarks, he added, “ As far as 
the private sector does not decide to solve its problems, 
no body can solve its problems from outside. It should 
not  be forgotten, in order to solve the problem, all asso-
ciations should move shoulder by shoulder of each other. 

Engineer Malekiyanifard , Head of the Association of 
Construction Companies: ,” The lack of necessary sen-
sitivity by the government in implementing its commit-
ment towards the private sector is not in line with the 
supply of national interests.  Weakening the private sec-
tor is not in line with the promotion of national interests. 
The private sector should be given sufficient attention 
, because paying attention to this sector will make de-
velopment of the country.  Lack of commitment of the 
government in performing its commitment will cause the 
weakening of the private sector, irregular growth of gov-
ernmental companies , higher price of the projects, and 
weakening the contractors and lack of development of 
the country. 

Referring to the fact that the problems of the private sec-
tor has been prevailing , he emphasized, “ most of the 
activists of the private sector are facing problems in one 
way or another and lack of attention in the side of govern-
ment to this sector will annihilate the national interests.”

Responding to the question of the reporters who were 
asking about the exact rate of price increase , Engineer 
Malekyanifard said , “ The price list, is a meter to esti-
mate the projects. Some people think that concealing the 
prices is a service , whereas , we as economic activities 
believe that this is a pure mistake”.  Emphasizing that the 
price list should be updated , he added, “ If the meter of 
measurement is wrong , then the estimate of projects will 
be also wrong . Since the credit supply is made based on 
the primary estimation , so that the implementation of 
contracts becomes longer”. 

Engineer Malekyanifard added, “ In the publications of 
the Monitoring Section of the Management Organization 
, it is written that up to 90 percent of the factors affect-
ing the prolongation of the implementation of projects is 
resulting from the primary wrong estimation and lack of 
on-time credit supply.  The meter of measurement should 
be defined year by year and based on the realities of the 
day ,so that the projects can be implemented on time. Un-
fortunately , some of the individuals who are in the deci-
sion making and decision taking centers for the technical 
and engineering professions , have not paved the admin-



59
59  

related associations.

Hereby, we would like to call the kind attention of the re-
spectable readers of this Monthly Review to the detailed 
speeches of the meeting. 

Engineer Manouchehr Malkeyanifard , Head of the As-
sociation of Construction Companies: “ Historical stud-
ies show that it is possible to develop countries through 
privatization . However , and unfortunately , the private 
sector has many problems which should be solved by the 
statesmen through paying sufficient attention.  Despite 
many rules which are supplementary to the Principle 44 , 
the Parliament legislates a rule and government does the 
job based on its interpretation in many cases . 

What is put forth under the name of industrial civiliza-
tion in the societies , have been formed by contractors 
and constructors . If we delete the services which have 
been done by the constructors in many regions of Iran, 
out of the civilizational attractions, there will remain only 
a dried desert. 

The significance of the private sector in particular the 
contractors of the construction industry in the country is 
equal to national development and creation of job.  So , 
ignoring these contractors is in a way ignoring the em-
ployment and development in the country”. 

Stating that the construction industry undertakes at least 
a share of about 20 percent of the employment in the 
country , he said,” at present , there is a full lack of atten-
tion to the private sector by the government . It is such 
that after making the subsidies purposeful , the effects of 
the increase of the production rate has not been paid to 
this sector by the government.  The imposed bottlenecks 
by the countries in the world on Iran which gave rise to 
the increase rate of currency exchange , has a direct im-
pact on the work of this group of contractors to the extent 
that the projects will be stopped in practice.  All compa-
nies of private sector will have no way but to downsize 
and modify their personnel and this trend is against the 
principle of job generation. 

Engineer Malkyani Fard added, “ In general , the method 
of the contract of construction in Iran is in this manner 
that the contractors have  a right to propose the price of 
the day without inclusion of inflation in the tenders .  The 
executive bodies and contractors have accepted that the 
Management Organization publishes the inflation rate 
under the title of professional indexes , so that the costs 
will be modified . This payment which is one of the con-
ditions during the contract has been fully ignored . This 
gives rise to  this doubt that the statesmen think having 
removed the problem surface , the problem will be solved 
, whereas this will lead to the annihilation of the private 
sector.  In order to solve these problems, I suggest that it 
will be proper to approve a law in the parliament under 
the title of “ constant improvement of business climate” 
and to be implemented. We ask for the exact implementa-
tion of this law. 

Engineer Mohammad Ahmadi, Head of Iranian Syn-

dicate of M&E and Industrial Contractors: 

If government does not consider the problems of the  
contractors of the construction industry, there will come 
a day in which we will face problem even in producing 
doors and windows of a building”. He added, “  Unfor-
tunately, the costs imposed by the plan of purposeful 
subsidies to the price list has not been given attention 
by the government . Announcing the modification with 
the unreal coefficients , along with regulations related to 
the tax system on added value , the lack of observing the 
rules by Social Security Organization , lack of payment 
of the delayed payments of the contractors and bank 
problems all demand the adoption of basic measures by 
the government and unfortunately, they are ignored by 
the government. 

Engineer Ahmadi emphasized,” in a comparison , we 
should say  if contractors demand payment from the gov-
ernment for 5 billion Tomans , due to delay in payment 
of these debts, in lieu of that, they get into debt to banks 
for 15 billion Tomans. 

Engineer Ahmad Mahdyar ,  Head of Iranian Associa-
tion of Water and Wastewater Industry Companies said,” 
There are three main resources to supply the financial re-
sources for a project which includes : the budget or the 
employer’s credit , the resources which are input by the 
contractor into the project and commodity  -service credit 
purchase in the market. At the same time, the delayed 
demands and sanctions have increased the rate of foreign 
currencies and have diminished the financial affordabil-
ity of the contractors. 

Engineer Mahdyar said, “ The lack of on-time payment 
of the payment demands by the employers has stopped a 
main part of project liquidities, Most of the work places 
are facing the delayed payment and debts to the market 
and banks and if trends to continue , and the government 
remain indifference towards contractors’ problems, then 
we will face not only unemployment , but also the export 
of technical and engineering services will also decrease.  
The Iranian companies in most of the countries in the re-
gion and in particular in Iraq, Africa and Venezuela hold 
large projects and the problems of their local liquidities 
will prevent them to continue their activities in other 
countries. 

Engineer Javad Khansari, Deputy Head of the Board of 
Directors, The Association of Construction Companies 
said, “In order to remove the problems, the contractors 
of 7 associations get together and formed a committee 
entitled “ emergency committee. In the beginning , a let-
ter was sent to the honorable President to pursue the case 
. In the following stages , some other letters were sent to 
the high ranking officials as a follow up to that letter and 
they were asked to seek a solution to solve the problems 
of the contractors at the construction industry. 

He added,” Today , the tenders in the country are held 
based on the list of the prices of the year 2009. This list 
of price is not compatible with the present rate ( where 
the prices have increased by 200 percent due to many 
reasons). In addition , in the price list of the year 2009, 
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7- Up to this date ( June 2012) , still the claims of the 
contractors of the developmental projects have not been 
paid. As it was mentioned, some managers of employer 
sector perhaps think that these figures are the profits of 
contractor’s companies , so that possibly , they do not 
show necessary sensitivity.  At the same time , most 
of these types of contractor companies are indebted to 
banks more than their claims and to the free market due 
to supply of expensive money . They have pledged all 
the facilities of their families , relatives and close friends 
and are forced to pay heavy interests and damages of due 
payments.  The employer sector has made them wan-
dering about in the twisting channels of administrative 
bureaucracy. These types of contractors gives interest 
to persons and banks to pay their own commitments in 
one hand and on the other hand, by receiving their claims 
along with delay, the value received by them is melted by 
inflation and price increase. This was mentioned in the 
beginning of the article with a numerical example. 

8- The lack of revision in the coefficient of contract and 
adaptation , and in other areas of contactor of develop-

mental projects including road making , omission of the 
overhead coefficient , regional coefficient and the co-
efficient of traffic orientation , and lack of payment of 
in-advance payment ( which are among the main instru-
ments of weakening a contractor) has accelerated ground 
for the annihilation and disintegration of these types of 
companies.  

In this regard, the respectable government is expected 
to issue necessary orders to move out these conditions . 
Today we should pay sufficient attention to our own be-
longings and save engineering and contractor companies 
of developmental projects from bankruptcy and annihila-
tion , because this great technical and engineering col-
lections are the national capitals of the country . They 
supply about 20 percent of the national employment and 
if they possibly gain a profit , they will invest it in pur-
chasing machineries and equipments for the country and 
add to production and employment in another trend. The 
present conditions of the country demands empathy and 
mutual assistance of governmental and private sectors 
more than in the past years.            

The contractor engineering companies of the  
construction industry for developmental projects at 
the threshold of closure  

* Lack of commitment to the implementation of  
commitments, the plague of the national interest 

*We will face problem even in producing doors and 
windows 

*The export of technical engineering services will be 
stopped. 

* The fixed price contracts are against the construction 
and national interest 

* Transnational projects of Iranian contractors are 
under the influence of local financial problems 

The government’s resistance to pay the delayed payments 
of the contractors of private sector and active construc-
tion companies and the impose of figures related to the 
costs of construction in the year 2009 in the contracts of 
the year 2011 made a condition that the senior managers 
of developmental associations sent an open letter to the 
President and other statesmen. Thereby, they proposed 
certain proposals in five pivots and requested to speed 
up the process of payment of the delayed payments, to 
update the suggested prices in the contracts, to arrange 
the possibility of using the opening of bank credits in Ri-
als and foreign currencies of the projects by banks and to 
issue an order to remove the problems resulting from the 
transfer of foreign currencies. 

On 6 June 2012 , a press conference was held under the 
title of “ emergency conditions for the contractors of the 
private sector” to follow up these letters at the venue of 
the Association of Construction Companies.  In the meet-
ing, the representatives of seven associations of the active 
private sector in the construction industry were present 
including: The Association of Construction Companies, 
Iranian Syndicate of M&E And Industrial Contractors 
, Association of Petroleum Industry , Engineering and 
Construction Companies , Iranian Association of Water 
and Wastewater Industry Companies , and Iranian Civil  
Contractors Center . 

Engineer Manouchehr Malekyani Fard , the Head of 
Board of Directors of the Association of Construction 
Companies, Engineer Mohammad Ahmadi, the Head of 
Board of Directors of Iranian Syndicate of M&E and In-
dustrial Contractors , Engineer Ahmad Mahdyar from the 
Iranian Association of Water and Wastewater Industry 
Companies , Engineer Javad Khandari, Deputy Head of 
the Board of Directors of the Association of Construction 
Companies , Engineer Ahmad Reza Chabok , Secretariat 
for the Iranian Civil Contractors Center , and Engineer 
Hasan Saadatmand , Deputy Head of the Iranian Civil 
Contractors Center presented lectures on behalf of the 

It was announced during a press conference: 
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The other request of seven organizations from the Presi-
dent of I.R. of Iran in the mentioned letter was to issue 
an order to communicate the price lists of the base price 
of the year 2012 in the price of the say and independent 
from the lists of the previous base prices. 

The third request of the letter was to open the credit 
document(L.C.) in Rials and foreign exchange of project 
by banks whose legal documents exist but the banks re-
frain to perform the approved law. 

In the mentioned letter, another request addressed to the 
President was in connection with the issuance of an or-
der to remove the problems resulting from the transfer 
of foreign exchange to abroad to buy goods and pay the 
contractor’s claim to the supply chains. 

In the last part of the letter addressed to the President , 
it was requested to agree to establish a committee with 
full authority in the presence of the representatives of as-
sociations to overcome the emergency conditions . This 
would help to deal with the conditions of member com-
panies of these associations which are at the threshold of 
bankruptcy and closure immediately. 

Without exaggeration, it should be said that the contrac-
tor engineering companies of developmental projects 
have not been facing such a destructive status in any pe-
riod .  The situation of contractor companies which are 
the agents of developmental projects demands much time 
to be explained. In order to grasp the nature of their prob-
lems, once again , their problems are reviewed from the 
beginning: 

1- In most of tenders, the tenders documents are not 
transparent and full. The executive contractor company 
are forced to receive these incomplete documents and 
take part in the tenders. If they win the tender, then face 
many legal problems , and difficulties resulting form 
insufficiency and lack of transparency of tender docu-
ments.  In order to solve each of these problems, much 
time and energy is spent by managers and in some cases, 
a very heavy cost is imposed on the project executive. 

2- Basically, the tenders are not held in an equal condi-
tions . Some of these companies which are affiliated to 
the governmental institutions or the public sector , under-
take the tender of very large projects with specific privi-
leges and in some cases with the instruction of leaving 
protocols of tenders . Then the contractor engineering 
companies whose experiences are sometimes equal to the 
managers’ ages of these companies , should be prepared 
to work as second-hand contractors for them. 

3- Mainly , in the tenders which do not include the in-
struction of leaving the protocols , the employer sector 
considers the lowest proposed price as the winter of the 
tender , whereas , the lowest proper price with the weight 
average of suggested prices should be taken as an stan-
dard . Unfortunately, many newly emerged companies 
present non-expert prices to gain name and add to their 
record , but they face problem in practice . Then the proj-
ects are facing a prolonged time or closure, or they may 

be implemented several times more than the base price . 
In some cases, the employers is forced to amend or direct 
the project in a way through some supplements to the 
project . At the other side, it is possible to use the world 
prices in particular feedback or methods of multivariable 
standards of fuzzy equations, to calculate the best and 
most suitable project price by the senior manager of the 
employer sector , so that the national interest will not 
face damages due to unrealistic prices. 

4- Every year , in the total country budget , in particu-
lar in the public budget of the government, for the pos-
session of capital assets , the budget of developmental 
projects is presented in an acceptable figure. However, 
during recent months, with the emergence of problems 
for the current budget, the government withdraws and 
takes from the developmental budget. It is such that up to 
the end of the year , less than 50 percent of the approved 
developmental budget is allocated for their credits . This 
creates problem for the developmental projects and con-
tractor companies of developmental projects.  On the oth-
er hand , as the remaining developmental budget should 
be divided obligatory between the remaining projects ( 
such as incomplete project in the process of completion 
and implementation) , current project and accumulated 
claims of contractor’s companies, so such a condition is 
led to the nullified chain of problems with a high syn-
ergy. This makes slow or stops all projects which have 
been designed within the framework of Development 
Plans and Mission Document of 2020. Consequently , 
it disturbs their employment and product generation.  If 
they are completed in a not far future, because of speedy 
change of technologies, will not have enough power to 
compete. On the other side, the contractors of these series 
of projects which take part in tenders with the fixed pric-
es of the base year ( 2009) , but they face the speedy rise 
of the prices during the years of execution , this makes 
them face various problems in paying their debts.
 
5- Due to the compensation of the shortage of current 
budget of the government from the developmental bud-
gets , the statements sent by contractors in the employer 
sector to be faced prolongation in payment . Then con-
tractors resorts to the free market and banks to supply its 
liquidity and fulfill its commitment and pledges all assets 
belonging to himself and his family.

6- Adjustments(modifications) are not responding the 
speed of price growth and the difference of the basic 
price , with the real price does not compensate the  items 
needed for the project in the market.  When the price of 
the base year of the round bar is 650 Tomans but in the 
year 2011 , its price increases to 1400 Tomans, if we add 
the overhead costs to it , it shows a figure over 2000 To-
mans. That is to say , only the round bar shows a growth 
and price increase  of about three times ( three hundred 
percent). Or when the price of tar is increased each ton 
for 800 thousands Tomans and the increasing proportion 
in thousands of consuming items are similar , then with 
what kind of adjustment , it is possible to compensate it? 
. By the way, the indices of the adjustment of all prices of 
the year 2011 and the first three months of the year 2012 
have not been announced yet.
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Editorial 
The emergency conditions of the contractor companies 
of developmental projects require specific attention of 
the statesmen 

It might be interesting to start the editorial with a report 
of an event which was observed by us.
 One day, there occurred a verbal dispute over the price 
between a taxi driver and a passenger.  After the end of 
this dispute, the driver was asked whether it was good to  
use taximeter as a measure and put an end to such kind 
of nervous conflicts? . The driver had a look and said,” 
taximeter should be used in countries in which the prices 
are at least fixed for a year . What is our fault as a taxi 
driver. Why should we keep the priced fixed for a year 
against the daily, weekly and monthly increase of the 
prices of general livelihood necessities and spare parts. 
The government should keep the prices at least from the 
beginning to the end of each year fixed , then we will 
also use taximeter as the measure and standard of taxi 
price for that year. 

This analysis by the taxi driver was very instructive. 
Sometimes, we pass people simply and consider them 
as ordinary people. But in fact they are very deep and 
broad minded. They evaluate issues logically and make 
conclusions.  This dialogue reminds us the contractor en-
gineering companies for developmental projects . They 
are forced to take part in tenders based on the price of 
the year 2009 and perform the developmental projects in 
the price of the day which sometimes differs more than 
200 percent with the base price of the tender. Moreover 
, they should spend much of their time and energy in the 
intricate trend of administrative bureaucracy, so that af-
ter months of referring and following up , they could be 
able to change part of their price list into cash with many 
amendments and part of their demands to remain in the 
debts of employer sector. 

Regretfully , some managers of employer sector may 
think that this rate of payment demands is the specific 
profit of the contractors of developmental projects 
and delay in its payment will bring about no problem. 
Whereas , the contractor engineering companies of de-
velopmental projects are indebted equal or sometimes 
more than their demands to the bank system ( by de-
positing various types of guarantees) or are indebted by 
supplying the resources of costly money from informal 
sectors.  Suppose , one of the contractors of the develop-
mental projects to be a creditor from the employer sector 
for 1/440/000/000 and if suppose the rate of the bank 
interest or inflation equal to 20  percent ( whereas receiv-
ing credits from banks are with a rate much more than 
this rate) , if the claims of the contractor to be paid by the 
employer after 2 years , the future value of the contrac-
tor’s claim  from the employer’s sector can be obtained 
through the following relations: 

 
 Fv= Future value    Pv=Present value   K=interest rate 
N=Number of years 

Therefore, if the contractor collects its claim after two 
years , in fact , its value will be equal to 1/000/000/000. 
That is to say , in practice, the employer’s sector has im-
posed 440 million Tomans damage to the contractor of 
the project . In other words , the power to purchase of the 
amount which is received by the contractor has reduced . 
Now if the interest rate of the supply of credits from the 
banks is higher than this figure ( which is so ) , the rate 
of project contractor’s damage will be much higher with 
regard to the decrease of purchase power. 
Taking into consideration this short introduction , it can 
be concluded that the relationship between employers 
and contractors sectors should be based on fairness, pro-
fessional ethics and more importantly Islamic values Ac-
cording to Amartya Sen( paraphrased) , if we take away 
ethics from economics , the human society will turn into 
an unbearable jungle. If we do not enter fairness into the 
social relations and interactions , the basic principle of 
win-win which is one of the factors affecting the devel-
opment will be supplied in the mutual social action. So , 
the employer sector , due to its position , should consider 
the index of further fairness and better ethics in contrac-
tor affairs. 
The reality shows that the contractor engineering compa-
nies of developmental projects , day by day , as a result 
of unbearable imposed difficulties are going to fall and a 
kind of disappointment is shadowing over the contractor 
companies of construction industry. With no doubt, the 
continuation of this situation will endanger our national 
interests . Given this attitude and intentions, and follow-
ing frequent consultation , the Association of Construc-
tion Companies formed an emergency committee in the 
presence of seven associations which were the executive 
of developmental projects. This was an effort to move 
out such a condition . The meeting of the emergency 
committee came to this conclusion that it will be good to 
reflect the difficulties of decline of contractor engineer-
ing company through a letter addressed to high ranking 
officials including the respectable President of I.R. of 
Iran ( in average , these companies have more than 35 
years record of construction ) . 

On this basis , a letter was sent to H.E. Dr. Ahmadinejad, 
the President of I.R. of Iran on 14 May, 2012.  In that let-
ter, a reference was made to the 20-percent share of some 
thousands contractor companies of the private sector in 
the national employment.  There the president of I.R. of 
Iran was requested to issue an order to have the employer 
sector to implement the following cases in respect of de-
velopmental projects: 

1- The adjustment(modification)index of all prices of the 
year 2011 which is part of the duties and commitments of 
the governmental employer sector , to be communicated 
with real, proper and harmonized with inflation coef-
ficients. It is worth mentioning that communication of 
the adjustment will not meet the irregular increase of the 
prices of items and consuming materials of the projects 
in some three-month periods , and must be practiced in 
the coefficient of a contact and basic revision in harmony 
with the realities of the day , however, it was requested 
from the President to communicate the order. 

through the following relations: 

 Fv= Future value    Pv=Present value   K=interest rate 
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