
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:  طرح ورنگ                   چاپ:  چاپ آوا:77574528 
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

سرمقاله: بودجه سال 92 كشور  و چالشهاي احتمالي  فرا روي پروژه هاي عمراني               2 
گفتگو با عضو شوراي رقابت         8
14  ديدار پيمانکاران  با مديرعامل شركت مديريت منابع آب كشور  
گفتگو با دبير كانون سراسری انجمنهای ساختمانی، تاسيساتی و تجهيزاتی ايران    18

مصرف بهينه انرژی و حفظ محيط زيست  22
25 قطع نامه صنعت احداث  
27  ورود بخش خصوصی و ساز و كار سازمانی، راه حل مشکل بافت فرسوده  
به ياد مهندس  قاسم صفوي  30
32 اعالم نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده در سال 92 
كاربرد فن آوری اطالعات، رمز موفقيت  شركت های مجری پروژه های عمرانی  در شرايط دشوار 33

34 گزارش كميسيون ها  
برای شما خوانده ايم  44
47 ارز مرجع و مبادالتی حذف می شود  
50 پاگرد  
52 اخبار صنعت ساختمان  
54 محيط زيست: 

باغ های زير زمينی، رؤيايی كه به واقعيت نزديک می شود؟ 
بلندترين آسانسور بيرونی جهان

پل هاي سرزمين من
59 نگرشي اجمالي به ادبيات اقتصادي و مالي 

سال 30  فروردين  1392 



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:  طرح ورنگ                   چاپ:  چاپ آوا:77574528 
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

سرمقاله: بودجه سال 92 كشور  و چالشهاي احتمالي  فرا روي پروژه هاي عمراني               2 
گفتگو با عضو شوراي رقابت         8
14  ديدار پيمانکاران  با مديرعامل شركت مديريت منابع آب كشور  
گفتگو با دبير كانون سراسری انجمنهای ساختمانی، تاسيساتی و تجهيزاتی ايران    18

مصرف بهينه انرژی و حفظ محيط زيست  22
25 قطع نامه صنعت احداث  
27  ورود بخش خصوصی و ساز و كار سازمانی، راه حل مشکل بافت فرسوده  
به ياد مهندس  قاسم صفوي  30
32 اعالم نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده در سال 92 
كاربرد فن آوری اطالعات، رمز موفقيت  شركت های مجری پروژه های عمرانی  در شرايط دشوار 33

34 گزارش كميسيون ها  
برای شما خوانده ايم  44
47 ارز مرجع و مبادالتی حذف می شود  
50 پاگرد  
52 اخبار صنعت ساختمان  
54 محيط زيست: 

باغ های زير زمينی، رؤيايی كه به واقعيت نزديک می شود؟ 
بلندترين آسانسور بيرونی جهان

پل هاي سرزمين من
59 نگرشي اجمالي به ادبيات اقتصادي و مالي 

سال 30  فروردين  1392 



6
6

با اليحه بودجه ارائه شده به صورت سه دوازدهم )معادل 45 هزار ميليارد 
تومان( يا به بيان بهتر فصلي موافقت ش�د تا بررسيهاي كارشناسي در 
مورد آن انجام شود، به دليل وجود برخي ابهام ها كه به نظر مي رسد در 
بودجه وجود دارد مجلس آن را به دولت برگشت داد. با اين حال به نظر 
مي رسد سعي بر اين است كه با بودجه فعلي موافقت شود لذا ما نيز آن را 
از ديدگاه شکلي و ماهوي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

قبل از ورود به بحث اصلي، ارقام مقايسه اي بودجه سال 91 و 92 را ارائه 
مي دهيم تا براساس آن بتوان به چشم انداز مناسبتري براي نتيجه گيري 

و ارائه پيشنهادها دست يافت.
با نگاهي اجمالي به ارقام بودجه سال 92 و مقايسه آن با سال 91 مي توان 
به واقعيتهايي دست يافت كه در جدول زير خالصه شده آن را مي آوريم.
 ب�ا توجه ب�ه جدول ف�وق اين واقعي�ت به دس�ت مي آيد ك�ه از بودجه

 731 هزار ميليارد توماني كل كش�ور در س�ال 92 حدود 80درصد آن به 
بودجه ش�ركتهاي دولتي،  مؤسسات انتفاعي وابس�ته به دولت و بانکها 
اختصاص يافته اس�ت و فقط 20درصد آن مربوط به بودجه عمومي دولت 
است كه خود شامل بودجه جاري و بودجه عمراني مي باشد. از سويي ميزان 
بودجه عمومي دولت رقمي حدود 146 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد 

كه بالطبع معادل 20درصد بودجه كل كشور است. 
در ارتباط با ارقام بودجه سال 91 اين واقعيت مشخص مي شود كه بودجه 
كل كشور در سال 92 حدود 30درصد نسبت به بودجه سال 91 افزايش 

نشان مي دهد.
ولي آنچه مي توان گفت اين اس�ت كه چنانچه براس�اس اليحه بودجه، 
بررسي انجام شود بودجه عمومي دولت حدود 146 هزار ميليارد تومان 
خواه�د بود ولي آنچه از طريق كميس�يون عمران ب�ه ويژه رئيس اين 
كميسيون مطرح شده است بودجه عمومي دولت رقمي معادل 192 هزار 
ميليارد تومان اعالم گرديده اس�ت ك�ه تفاوتي حدود 46 هزار ميليارد 
تومان را نش�ان مي دهد. در اين مورد دكتر مصباحي مقدم رقم بودجه 
عمومي را 166 هزار ميليارد تومان اعالم مي كند. تفاوتهاي ارقام بودجه 
در بسياري از موارد نشان دهنده عدم وضوح و شفافيت بودجه است و يا 
احتماالً ارقامي از آن در البه الي س�ندها قرار گرفته و در جدول مربوط 
به خود نيامده است اين امر شايد يکي از عوامل ابهام در بودجه باشد كه 
پاره اي از منابع درآم�دي و محل مصرفهاي هزينه اي در البه الي بندها 
يا )تبصره هاي( بودجه گنجانده شده است و با تعريف علمي بودجه كه 
بايد ارقام و رديفهاي عددي تمام سياستهاي يکساله دولت را نشان داد 
تا حدودي متفاوت اس�ت و تفاوتهاي ارقام ارائه شده توسط مسئوالن 
نهادهاي ذيربط شايد ناشي از اين ويژگي بودجه باشد، در شرايط متعارف 

ابهام زداي�ي در بودجه حکم مي كند كه تمامي ارقام مندرج در بندهاي 
ماده واحده بيرون كشيده شود و در جداول مربوط به خود قرار گيرد تا 
حجم واقعي سرجمع، آشکار و هزينه ها با شفافيت كامل، امکان مقايسه 

با يکديگر را بيابند.
از مواردي كه در بودجه سال 92 تا حدودي منابع آن مغفول مانده است 
بحث افزايش هدفمندي يارانه هاست؛ به طوري كه دولت پرداخت يارانه 
را دوبرابر پيش بيني كرده است ولي محل تأمين اين ميزان منابع مشخص 
نشده است ضمن اينکه احکام غيربودجه اي متعددي ، در بودجه سال 92 
وجود دارد كه به نظر مي رسد ضرورت دارد از اليحه بودجه خارج گردد 
تا بدينوسيله با ابهام زدايي از آن بررسي دقيقتر بودجه امکانپذير گردد.

آنچه از برخي از ارقام بودجه مستفاد مي شود اين است كه درآمد ارزي 
حاصل از فروش نفت واقعي نيست زيرا در بودجه سال 91 دولت حدود 
95 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از فروش نفت در نظر گرفته بود كه به 
دليل تحريمها حدود 45هزار ميليارد تومان آن تحقق يافت يعني كمتر 
از 50درص�د؛ بالطبع اين امر در مورد پيش بيني درآمد ناش�ي از فروش 
نفت در سال 92 نيز مي تواند مصداق يابد و اتفاق بيفتد و شايد با شدت 
بيشتري نيز همراه باشد زيرا كه تحريمها گسترده تر و پيچيده تر  شده اند. 
در ضمن درآمدهاي مالياتي و عوارض كه در قانون بودجه سال 91 رقمي 
معادل 45هزار ميليارد تومان بود به 53هزار ميليارد تومان در سال 92 
 افزايش يافته اس�ت ضمن آنکه از رقم پيش بيني شده مالياتي سال 91
 )به ميزان 45هزار ميليارد تومان( فقط 32 هزار ميليارد تومان آن تحقق 
يافته اس�ت يعني در اين بخش حدود 71درصد مبلغ پيش بيني ش�ده 
حاصل گرديده اس�ت و 29درصد آن الوصول مانده اس�ت و اين نشان 
مي دهد كه راههاي فرار مالياتي زيادي وجود دارد كه بايد به  بستن آنها 

اقدام گردد تا بودجه سال 92 دچار اين شکاف درآمدي نگردد.
بررس�يهاي كارشناس�ي از بودج�ه س�ال 91 آنگونه كه رئي�س ديوان 
محاسبات كش�ور اعالم كرده است بودجه س�ال 91 با حدود 50درصد 
كس�ري درآمد مواجه است. گزارش 9ماهه عملکرد سال 91 دستگاه ها 
كه توسط ديوان محاسبات به آنها ارائه شده است تا پايان سال 91 حدود 
50درصد درآمدها تحقق يافته اس�ت يعني 50درصد كسري درآمد در 
بودجه س�ال 91 وج�ود دارد كه بالطبع تعهدات آن به بودجه س�ال 92 
سرريز خواهد شد و آثار كسري بودجه جاري و بودجه عمراني را احتماالً 

در پي خواهد داشت.
از سويي دكتر احمد توكلي رئيس سابق مركز پژوهشهاي مجلس كسري 
بودجه سال 92 را  حدود 82هزار ميليارد تومان اعالم كرده است كه اين 
رقم نيز در صورت تأييد بر مشکالت خواهد افزود. در مجموع بايد گفت 

بودجه سال 92 كشور  و چالشهاي احتمالي
روي پروژه هاي عمراني  فرا 

1 
 

سال پروژهبودجه فراروي احتمالي چالشهاي و عمرانيكشور هاي

توزيع فراواني بودجه كل كشور و ميزان بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در بانکها
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كه بودجه كل كشور در سال 92 نسبت به سال 91 رشدي معادل 30درصد 
را نشان مي دهد. در اليحه بودجه سال 92 بودجه هاي مربوط به وظايف 
حاكميتي حدود 16درصد رشد داشته است در حالي كه اقالم مربوط به 
تصدي گري دولتي در اين اليحه از رش�دي حدود 39درصدي برخوردار 
است. اين عدم تناس�ب ميان رشد هزينه هاي حاكميتي و تصدي گري 
دول�ت ريس�ک گريزي بخش خصوص�ي را افزايش مي دهد زيرا رش�د 
16درصدي بودجه حاكميتي در اليحه بودجه سال 92 در مقابل نرخ تورم 
30درصدي در جامعه نشان مي دهد كه دولت در سال 92 خدمات كمتري 

ارائه خواهد كرد.
از موارد ديگري كه به عنوان ابهام و عدم شفافيت كافي در بودجه سال 
92 مطرح است همانطوريکه تلويحاً اش�اره شد نرخ برابري ارز به ويژه 
دالر مي باشد. آنچه از ارقام بودجه متبادر به ذهن مي شود اين است كه 
حداقل قيمت دالر در بودجه س�ال 92 حدود 2200 تومان بايد محاسبه 
ش�ده باش�د كه حدود 70درصد نسبت به بودحه س�ال 91 رشد نشان 
مي دهد ولي در اليحه بودجه تقديمي به اين گفته بسنده شده است كه 

قرار است نرخ ارز به روش شناور مديريت شود.
بحث ديگري كه در مورد بودجه س�ال 92 مطرح اس�ت موضوع ش�وك 
تورم�ي مربوط ب�ه 120 هزار ميليارد توماني ناش�ي از اعتبار هدفمندي 
يارانه هاست زيرا كه دولت براي سال 92 اعتباري معادل 120 هزار ميليارد 
تومان براي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اختصاص داده است. با توجه 
به كاهش صادرات نفت از 2/3 ميليون بشکه در روز به 1/3 ميليون بشکه 
در سال 92 يعني كاهش يک ميليون بشکه در روز  و ساير سازوكارهاي 
محدودكننده ناشي از تحريم نفتي و بانکي كشور، تحقق اين امر فقط با 
تزريق پولهاي خارج از توليد امکانپذير مي شود كه ورود پولهاي پرفشار 
زمينه هاي افزايش شديد تورمي درپي خواهد داشت همانطوري كه اشاره 
رفت ارقام بودجه در س�خنرانيها و نوش�ته هاي متخصص�ان و متوليان 
اعداد متفاوتي را نش�ان مي دهد. رئيس كميس�يون تلفي�ق بودجه در 
خطبه هاي پيش از نماز جمعه تهران در 25 اسفندماه سال 91 )به نقل از 
رونامه جهان صنعت مورخ 91/12/26( بودجه عمومي دولت را 192 هزار 
ميليارد تومان و بودجه شركتهاي دولتي،  مؤسسات انتفاعي وابسته به 
 دولت و بانکها را حدود 585 هزار ميليارد تومان و بودجه كل كش�ور را 
731 هزار ميليارد تومان اعالم كرد در صورتي كه رقم بودجه شركتها و 
بودجه عمومي را جمع كنيم به رقمي معادل )777=192+585( هفتصد 
و هفتاد و هفت هزار ميليارد تومان مي رسيم كه 46 هزار ميليارد تومان 
از بودجه كل كش�ور ارائه شده بيشتر است و چنانچه بودجه عمراني را 
كه معادل 37 هزار ميليارد تومان است از بودجه عمومي دولت كم كنيم 
بودج�ه جاري به دس�ت مي آيد كه اگر رقم 192 هزار ميلي�ارد تومان را 
مالك قرار دهيم بودجه جاري حدود 155 هزار ميليارد تومان مي شود و 
اگر مابه التفاوت بودجه كل كشور از بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات 
انتفاعي و بانکها را از بودجه كل كشور كم كنيم)146=585-731 ( بودجه 
عمومي دولت معادل 146 هزار ميليارد تومان مي شود كه چنانچه بودجه 
عمراني را از آن كسر كنيم بودجه جاري كشور )109=37-146( حدود 109 
هزار ميليارد تومان خواهد شد. اين مغايرتها كه در ارقام بودجه وجود دارد 
زمينه هاي تجزيه و تحليل بودجه را بسيار مشکل مي سازد ولي با توجه به 
جميع جهات آنچه در اين مقاله مطرح است مسأله بودجه عمراني سال 92 

و چالشهاي فراروي پروژه هاي عمراني است كه به آن مي پردازيم.
با نگاهي به اليحه بودجه سال 92 درمي يابيم كه به جز چند مورد خاص 
هيچ طرح عمراني جديدي پيش بيني نشده است. ضمن آنکه در سال 92 
حدود 37 هزار ميليارد تومان بودجه براي پروژه هاي عمراني اختصاص 
يافته است كه شامل پروژه هاي قبلي و ناتمام و مطالبات پيمانکاران )كه 

حدود 8هزار ميليارد تومان مطالبات انباشته دارند( مي باشد، اين بودجه 
نسبت به بودجه س�ال 91 )كه حدود 39هزار ميليارد ريال بود( كاهش 

نشان مي دهد.
بايد اذعان كرد بخشي از منابعي كه براي بودجه عمراني تعريف شده است 
زمينه هاي الزم و قابل اعتمادي براي تأمين آن مشهود نيست به عنوان 
مثال مقرر شده است كه حدود 10هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي 
يارانه ها به بودجه پروژه هاي عمراني منتقل ش�ود و اين در حالي اس�ت 
كه زمزمه هايي به گوش مي رس�د مبني بر اينکه مرحله دوم هدفمندي 
يارانه ها اجرا نخواهد شد بالطبع چنانچه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها 
اجرا نش�ود مبلغ مورد نظر نيز نمي تواند به بخش عمران واريز شود. اگر 
روند امور پروژه هاي عمراني را به عنوان واحد مقايسه و تجزيه و تحليل 
براي سال 92 درنظر بگيريم اين واقعيت مشاهده مي شود كه از مجموع 
2877 طرح عمراني با اعتباري معادل 20هزار ميليارد تومان حدود 831 
طرح افتتاح ش�ده است يعني 30درصد آن طرحها سرانجام يافته است؛ 
بنابراين در اليحه بودجه سال 92 كه حدود 2816 طرح با اعتباري معادل 
19/4 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه با بررسي آن مشخص 
مي شود كه با افزايش تعداد طرح و كاهش بودجه مواجه است ضمن آنکه 
بخشي از اعتبار )الاقل 30درصد آن توسط تورم از دسترس خارج خواهد 
شد( با يادآوري اين نکته كه بخشي از آنها پروژه هاي ملي استاني هستند 
و بخش�ي به صورت ويژه به استانها منتقل شده اند؛ لذا چون منابع قابل 
اطمينان براي تأمين بودجه تعريف نشده است از سويي تعهدات دولت و 
بخش كارفرمايي در سال 91 به بودجه سال 92 منتقل شده است كماكان 
اجراي پروژه ها با مشکل مواجه خواهد شد مگر اينکه دولت سازوكارهاي 
ديگ�ري را تعريف كرده باش�د كه بايد آنها را در مع�رض ديد و قضاوت 
كارشناسان و متخصصان نهادهاي ذيربط و تحليلگران مالي و اقتصادي 
قرار ده�د. بنابراين در خوش بينانه ترين حالت مي ت�وان گفت كه روند 

پروژه هاي عمراني همچون سال 91 خواهد بود.
ب�ا اين توضيح اضافي كه در س�رجمع اعتبارات عمراني كش�ور حدود 
6درصد كاهش نيز داريم كه اين رقم براي پروژه هاي عمراني وزارت راه 
حدود 11درصد كاهش نش�ان مي دهد ب�ه طوري كه بودجه اين بخش از 
5600 ميليارد تومان در سال 91 به حدود 5027 ميليارد تومان در سال 92 
كاهش يافته است. در ضمن در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
و نقل بودجه پيش بيني شده حدود 12درصد كاهش يافته است و از مبلغ 
2300 ميليارد تومان در س�ال 91 به حدود 2004 ميليارد تومان در سال 
92 كاهش يافته است و بي هيچ ش�بهه اي مي توان گفت اين عوامل در 

دستيابي به چشم اندازهاي پروژه هاي عمراني ايجاد مشکل خواهد كرد.
اينگون�ه ب�ه نظر مي رس�د ك�ه بودجه عمران�ي در س�ال 92 به نوعي 
انقباضي تنظيم ش�ده اس�ت و دولت بن�ا دارد پروژه هاي�ي را تعريف 
 كن�د كه مج�ري پروژه )ش�ركتهاي پيمانکار س�اختماني( ب�راي آنها 
س�رمايه گذار)nancer�(  يافته و يا خود سرمايه گذاري نمايند حال با 
كدام نوع  روش�هاي س�رمايه گذاري B.O.T، B.O.O، B.L.T و.... اين 
سرمايه گذاري انجام شود بستگي به سياستهاي دولت آينده دارد. لذا 
بحث مبسوطتر بودجه را به زماني ديگر كه عوامل ذكر شده در بودجه 
تا حدودي ش�فافيت يافته و روشن ش�ود واگذار مي كنيم و اميد آن را 
داري�م كه دولتمردان، زمينه هاي فعاليت ش�ركتهاي مجري پروژه هاي 
عمراني را بيش از پيش فراهم كنند كه اين خواست نه براي تأمين كار براي 
آنها بلکه براي تحقق منافع ملي كشور و ساخت زيرساختهاي توسعه اي و 
ايجاد اشتغال زايي است زيرا كه با كاهش فعاليتهاي شركتهاي ساختماني 

زمينه های رشد بيکاري فراهم مي شود. 
با اين اميدواري س�رمقاله را به پايان مي بريم و براي همگان آرزوي خدمات 

صادقانه و براي كشورمان سربلندي و سرفرازي از خداوند منان خواهانيم.
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دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی: 
دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی:

کمیس�یون انتش�ارات انجمن شرکتهای ساختمانی در نظر دارد با دریافت نقطه نظرها و پیش�نهادهای صاحب نظران و مدیران ارشد نهادهای 
ذیربط و با طرح مس�ائل و مش�کالت مبتالبه ش�رکتهای عضو در ماهنامه پیام آبادگران، گامی در جهت تعامل، همبس�تگی و آش�نایی بیش�تر با 
مدیران ارش�د و متخصصان برجسته 
نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی 
بردارد. به همین منظور پای سخنان 
دکت�ر آخوندی می نش�ینیم، مردی 
ک�ه تجربه س�الها کار اجرای�ی را به 
هم�راه دارد و این روزها بیش�تر از 
قبل ب�ه کار مطالعاتی در زمینه های 
مختلف اجتماع�ی و اقتصادی روی 

آورده است. 
وزیر اسبق مسکن و شهرسازی متولد 
سال 1336 و دارای مدرک دکتری اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی دانشگاه لندن است. در حال حاضر دکتر آخوندی عضو شورای 
رقابت، عضو ش�ورای مرکزی نظام مهندس�ی و عضو هیات علمی دانش�گاه تهران اس�ت که ضمن تش�کر از وقتی که در اختیار ماهنامه پیام 

آبادگران قرار دادند، نظر خوانندگان محترم را به مشروح این مصاحبه جلب می نماییم.

پیمانکاران باید به فکر تغییر دادن قواعد بازی باشند
عضو شوراي رقابت مطرح كرد:
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دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی:  

دكتر علی زاده:

دكتر آخوندی:   
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دكتر عل�ی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكترعل�ی زاده: 

دكت�ر آخون�دی:   

 دکتر آخوندی:
 در س�طح کالن مش�کل بنگاههای ایران 
نب�ودن محیط رقاب�ت منصفانه اس�ت. 
چ�ون در هر ص�ورت تعاریف مخدوش 
اس�ت و یک س�ری نهادها آمده ان�د و با 
بخش خصوصی ای�ران رقابت می کنند 
که ماهی�ت عمومی دارن�د و رفتار، نوع 
ریسک و امتیازهای متعددی که می گیرند 
با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست 

و به همین دلیل رقابت عادالنه نیست.
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دكت�ر علی زاده: 
1 GC

2 SC

GC دكتر آخوندی:   
GC

GC

3 Epc
GC

GC

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكتر عل�ی زاده: 

 

 دکتر آخوندی:
 م�ا از نظ�ام بوروکراتی�ک دولت�ی خارج 
ش�دیم و در نظ�ام بوروکراتی�ک عمومی 
نظ�ام  س�مت  ب�ه  نی�ز  ام�روز  افتادی�م. 
بوروکراتیک بخ�ش خصوصی می رویم. 
ماهی�ت هم�ه اینه�ا اداری اس�ت و ب�رای 
اص�الح بای�د از س�از و کار تصمیم گیری 
اداری به سمت ساز و کار بازار برویم که 
در آن همه چیز بر اساس رقابت منصفانه 

و پذیرش ریسک مبادله است. 
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دكت�ر آخوندی:   

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكترعلی زاده: 

دكت�ر آخوندی: 

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی: 

 

 دکتر آخوندی:
متاس�فانه بن�گاه داری مهندس�ی در ای�ران 
اساس�ا بر اس�اس وابس�تگی ب�ه دولت به 
وجود آمده اس�ت. و بنگاه دارها از روز اول 
قبول کرده اند بازار هدف آنها دولت است و 
آنها به دولت وابس�ته اند. رفتار دولتها نیز 

با توجه به شرایط مختلف متفاوت است.



13
13  

دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی:   

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخون�دی:   

دكتر عل�ی زاده: 

دكتر آخوندی:   

1-General Contractor
2-Subcontractor
3-Engineering Procurement construction

 دکتر آخوندی:
هر جا که شرایط رقابت عادالنه 

موجود نبود باید بخش خصوصی 
حساسیت نشان دهد. مهم این است 
که شما به عنوان نهادی مهندسی 
حقوق خود را بدانید و در جهت 

احقاق آن قدم بردارید. البته شاید 
این مسئله زمان بر باشد اما همیشه 

نیروی مقاومت اولیه باال است و 
از این مرحله که عبور کردیم بقیه 
قدمها راحت تر برداشته خواهد شد. 
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 اصالح و تعیین نرخ موجود  در هدفمندی؛ 

الزمه کار عمرانی 
 حماسه اقتصادی مربوط به سازندگان كشور است

مهندس خزاعی، مدير اجرايي رسته آب انجمن شركتهاي 

 مهن�دس حضرتی

مهندس مس�عودی

روز 26فروردين تعدادی از پيمانکاران رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی به ديدار آقاي مهندس حاجی رسولی ها، 
مديرعامل ش�ركت مديريت منابع آب كش�ور رفتن�د تا ضمن تجديد ديدار در س�ال جديد پاره ای از درخواس�تها 
و نظ�رات خ�ود را برای بهبود وضعيت كار در اين حوزه مطرح كنند. در اين نشس�ت برخي از مش�کالت و مس�ائل 
پيمانکاران رسته آب بررسي شد و افراد حاضر به اظهارنظر در اين باره پرداختند كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه 

پيام آبادگران را به خواندن مشروح آن جلب مي نماييم.

 مديرعامل شركت مديريت منابع آب كشور  در جمع پيمانکاران:
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مهن�دس احمدی

 مهن�دس برات�ی 

مهندس جمالی

مهن�دس امينی

مهندس علياری با تائيد س�خنان 
اف�زود:  امين�ی  مهندس 

مهندس مهديار 

بعد از اش�اره مهندس خرازی به نتيجه نرس�يدن استفاده 

مهندس براتی:
به نظر می رس�د اعتبارات کمی 
برای پیمان�کاران و بودجه  های 
عمرانی در نظر گرفته ش�ده، در 
حالی که ب�رای کارهای خدماتی 
ندارن�د  چندان�ی  ارزش  ک�ه 
2-3 ه�زار میلی�ارد در منطق�ه 
خاصی سرمایه گذاری می شود. 
ب�ه ه�ر ح�ال انتظ�ار م�ی رود 
اصل�ی،  سیاس�ت گذاران  ک�ه 
مخصوصا در بخش آب که نقش 
مهمی در رشد و توسعه دارد به 
گون�ه ای برنامه  ری�زی کنند که 
این اعتبارات در مس�یر اجرایی 

یا کارهای تولیدی قرار گیرد. 
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از تس�هيالت ماده 2 و درخواست برای عملياتی شدن آن، 
مهندس عطايی نيز عنوان كرد:

مهندس حاج رس�ولی  ها بعد از ش�نيدن س�خنان اعضاي 
انجم�ن ضم�ن تبريک س�ال جدي�د، گفت:

 –

مهندس حاج رسولی  ها:
 روش اج�رای فعلی روش پایداری در 
بخ�ش آب نخواهد بود چون اتکایی به 
درآمد دولت نیس�ت و اوراق مشارکت 
ه�م به نوع�ی اوراق قرضه محس�وب 
می  ش�ود که اگرچه مسکن خوبی است 
اما تامین کننده نیس�ت. تغییر نگاه به 
روش�های اجرایی الزم است. ما روشی 
را مدنظ�ر داری�م  ک�ه در مجل�س ه�م 
پیگی�ری می  ش�ود و مرب�وط به بحث 
قیمت آب اس�ت ک�ه ش�اید پیمانکاران 
درگیر آن نباشد اما باید به عنوان راه 
ح�ل به آن ن�گاه کنند. اگرچ�ه ما خرید 
تضمین�ی آب را در برخ�ی پروژه  ه�ا 

انجام می  دهیم
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مهندس عطاي�ی در پايان اين 
ديدار با ارائه پيش�نهاد  تش�کيل كارگروهی عنوان كرد:

EPCF

مهن�دس  پاي�ان  در 
اين  بي�ان  با  حاج  رس�ولی ها 
ك�ه من موافقم ك�ه پيمانکار 
و س�رمايه گ�ذار در پروژه  ها 

اف�زود:  كنند،  مش�اركت 

مهندس عطایی:
در رابط�ه ب�ا پروژه  ه�ای اجرای�ی ک�ه 
به پیم�ان واگذار می  ش�ود، با توجه به 
ش�رایط اقتص�ادی موج�ود پ�رو  ژه ای 
اجرا نمی شود چون ارز کم است و تمام 
تصمیمات بانکی ریالی ش�ده که بهره 
آن در بانکهای دولتی 24 درصد اس�ت 
ک�ه ب�ا 3 درص�د کارمزد ب�ه 27 درصد 
می  رسد که باید دید با این وضع چگونه 
می  توان تولید را جلو برد و س�ازندگی 

را اداره کرد.
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 هن�وز تعريف مفه�وم بخ�ش خصوصی ك�ه در قانون 
اساسی به صورت اصل آمده است ، در قوانين تفصيلی كه 
می بايس�تی مجلس شورای اس�المی آن را تهيه و تدوين 
نمايد حدود و ثغور آن مش�خص نيست. به نظر شما مبهم 
بودن اي�ن تعريف چه تاثيری در رويکردهای اقتصادی ما 
دارد؟ و ب�ا توجه به اين موض�وع  آينده پيش روی بخش 

خصوصی را چگونه می بينيد؟ 
 اين روزها س�خن از گفتگ�وی دولت و بخش خصوصی 
اس�ت. آي�ا گفتگوی بخ�ش خصوصی با دولت ب�ه نتيجه 

مطلوبی منتج خواهد شد؟ 

متف�اوت عملک�رد 
 دول�ت ب�ا پیمان�کاران بخ�ش خصوص�ی واقع�ی 

مشکل شركتهای پيمانکار پروژه های عمرانی عدم تمکين الزم طرف مقابل در برابر قانون است

و  نقطه نظره�ا  دارد  نظ�ر  در  آبادگ�ران  پي�ام  ماهنام�ه 
پيش�نهادهای صاحب نظ�ران و مدي�ران ارش�د نهادهای 
ذيرب�ط را منعک�س نمايد و با طرح مس�ائل و مش�کالت 
مبتالبه شركتهای عضو در ماهنامه گامی در جهت تعامل، 
همبس�تگی و آش�نايی هر چه بيش�تر مديران ارش�د و 
متخصصان برجس�ته نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی 
بردارد. به همي�ن منظور و برای پرداختن به مفهوم بخش 
خصوصی، جايگاه قانونی و برداش�تهای متفاوتی كه از آن 

شده به ديدار دبير كانون سراسری انجمنهای ساختمانی، تاسيساتی و تجهيزاتی ايران رفتيم.
 مهندس احمدرضا چابک متولد س�ال 1352 شهرس�تان بروجن و فارغ التحصيل رشته عمران است. وی عالوه بر اين 
كه دبير انجمن چهارمحال و بختياری است، در انتخابات اخير كانون سراسری به عنوان عضو هيئت مديره و دبير اين 
كانون انتخاب شد. ضمن تشکر از ايشان به خاطر وقتی كه در اختيار ماهنامه پيام آبادگران قرار دادند نظر خوانندگان 

ماهنامه را به مشروح اين مصاحبه جلب می نماييم.

دبیر کانون سراسری انجمنهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران مطرح کرد:
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 جاي�گاه تش�کلهای حرفه من�د را 
در گفتگ�وی دولت و بخش خصوصی 
چگون�ه می بيني�د؟ از اقدامهای اين 
تش�کلها برای حل مشکل شركتهای 
عضو ب�ه چه مواردی می توان اش�اره 

كرد؟

مهندس چابک:
کش�ورهای  از  بس�یاری  در   
پتانس�یل  و  ازنیروه�ا  دنی�ا 
بخش های حاکمیتی در شرایط 
کاه�ش  جه�ت  جنگ�ی،  غی�ر 
هزینه ه�ای بخش خصوصی 
استفاده شده وبه این وسیله 
بخش خصوصی خود را برای 
رقاب�ت در بازاره�ای جهان�ی 

حمایت می کنند،
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 ط�ی س�الهای اخي�ر ش�اهد ش�کل گيری انجمنه�ا و 
تش�کلهای زي�ادی هس�تيم. آي�ا انجمنها و تش�کلها در 
رس�يدن به مطالبات قانونی اعضای خود موفق بوده اند؟ با 
چه راهکارهايی می توان تاثيرگذاری تالش اين گروهها را 

افزايش داد؟

  ب�ه نظ�ر ش�ما ش�ورای هماهنگی 
توانس�ته در متح�د و يکپارچه كردن 

تشکلها گامهای موثری بردارد؟

 رابطه دولت و تش�کلهای س�اختمانی را چگونه ارزيابی 
می كني�د؟ با توج�ه به ل�زوم جابه جاي�ی  و تبديل بخش 

خصوصی از كارگزاری به كارآفرينی چه نظری داريد؟  

مهندس چابک:
 بدون شک بیشترین درصد 
مش�کل ش�رکتهای م�ا عدم 
وجود بخش�نامه ی�ا قانون 
نیس�ت بلک�ه ع�دم تمکی�ن 
طرف مقابل در برابر قانون 
و وتوی یک طرفه آن است. 
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 مهندس چابک:
تبدی�ل ش�دن بخ�ش خصوص�ی 
ب�ه کارآفرین ش�رایط ایده آلی را 
روب�روی این بخش ق�رار می دهد 
اما باید دید در این مقطع که دولت 
ما با مش�کل فروش نفت و تامین 
مناب�ع مال�ی مواجه ش�ده،  بخش 
خصوص�ی می توان�د ب�ه عنوان 
کارآفرین ظاهر شود. آیا دربستر 
اقتص�ادی موج�ود چنی�ن ام�ری 

ممکن است؟
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بازنگری نقش صنعت احداث در تولید و مصرف انرژی

ال�ف( توليد مصالح و تجهيزات:

ب( مرحل�ه طراحی:

ج( دوره اج�رای پروژه ها:

 مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست
دكتر علي اكبرنجفي 
شركت بلند پايه

در دومين كنفرانس “رويکردهای نوين در نگهداش�ت انرژی” كه در تاريخهای 12 و 
13 اس�فندماه سال 1391 در دانش�گاه تهران برگزارشد، همزمان با ارائه مقاالت در 
سالنهای جنبی، پنلهای تخصصی با موضوعات مشخصی تشکيل گرديد. در هر پنل 
تعدادی از صاحب نظران حضور داشتند و قرار بود در چارچوب موضوع پنل، مسايل 
را م�ورد بحث قرار دهن�د. در پنل “نقش صنعت احداث در آين�ده توليد و مصرف 
ان�رژی” آقای دكتر علی اكبر نجفی مطالبی را عنوان نمودند كه خالصه آن با كمی 

اضافات ذيال جهت اطالع خوانندگان گرامی نشريه آبادگران درج می گردد.
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د( دوره بهره برداری از پروژه ها: 

BOO BOT

تدوين ضوابط مرتبط با نگهداشت انرژی

USGBC

 یکی از آثار اعمال طرح هدفمندسازی 
یارانه ها توجه جدی به میزان مصرف 
س�وخت در اج�رای پروژه ه�ا بوده و 
ای�ن موضوع ک�ه تاثی�ر افزایش بهای 
سوخت به طور کامل در تعدیل قیمتها 
لحاظ نگردیده اقتضا نموده شرکتهای 
ب�ر س�ازماندهی  پیمان�کاری ع�الوه 
بهتر عوامل اجرائی و ماش�ین آالت، در 
راستای استفاده بهینه از منابع انرژی 

برنامه ریزی نمایند.
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LEED

LEED

LEED

Core & Shell
LEED for Commercial Interiors

LEED for Retail
LEED for Homes

LEED for Neighborhood Development
LEED for Schools

LEED for Healthcare
LEED

LEED

LEED

LEED LEED

 نقش آموزش در بهينه سازی مصرف انرژی
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ك ر را ه رو ا ه در

اجتماعي پايگاه نيازمند شديداً صنعت كه است اين مبين گذشت احداث وصنعت حرفه بر كه آنچه آوري ياد
رويكردهاي با شدن ومواجه وقايع كردن نظاره تابجاي مؤحضور،يكطرفهاست ومشاركتي مديريت در درثر

باز را فرصت از هايي روزنه رو پيش اوضاع گردش از واصله وپيامهاي شرايط باشد داشته كشور امور اداره
بهره جمعي وخرد همبستگي كه است دركرده نمايد مي ايجاب ولذا نمود خواهد ميسر را موقعيت ازاين گيري

با كوتاه زماني فاصله بهاين ورود مهياي خودرا جدي عزم وبا فشرده بصورت وزيركانه هوشمند ريزي برنامه
را سوال اين وهمواره نمود گذشته كاركرد واصالح سازي آينده در گذاري واثر گيري تصميم هاي حوزه

نمائيم قيمتباخودزمزمه چه وبه تاكجا عالقمندي اين تحقق وبراي
اگرآمادگي كه باشيم داشته وباور نمائيم طراحي را آن اجرائي وسازمان ساختار هستيم جدي اگر داريم

برون براي وقفه بي وتالش خدمت انديشه، تدبير، ومشتاق تشنه امروز وخسته مهجور ايران توانيم مي بخواهيم
خو موافق را وآينده نكنيم حركت درست اگر است تاريخ هولناك ورطه اين از مليرفت ومنافع خود هاي استه

دشوار راهي پيمودن آن پيامد كه كرد خواهد اداره حاشيه در ديديم كه آنطور را ما آينده ننمائيم طراحي
مي پرداخت آنرا بهاي كه است كساني آن از آينده اكثريت، وداوري عقل حكم به بهرحال است ونافرجام

به جامعه وباورهاي اميد اعتماد، حاليكه در وقافلهكنند امن پناهگاه بدنبال سرگردان وهمه شده گرفته بازي
طريق از انباشته وانتظارات نيازها به پاسخگوئي براي است نظيري بي فرصت باشند مي وموفق پيروز ساالر
بصورت آينده از ونگراني سرخوردگي فرط از كه كساني روي بر وصداقت محبت آغوش وگشودن يارگيري

آزرد وبالقوه بهرهانبوه و نمايند مي استقبال كشور مديريت بهبود از ظرفيت تمام وبا بوده وضعيته اين از گيري
وسازماندهي تالش تدبير، ريزي، برنامه نيازمند كه است مغتنمي مجال مشاركت، از شده دفع عناصر وجذب

باشيم بيت اين مصاديق از اجتماعي توسعه متعالي اهداف به رسيدن در تا است

حق انداختيدست تو آنچه گرفتيم ما ونشناختي ديدي را

است جماعت همراه به خداهم دست باشد وخالق خلق به تقرّب قصد به كه جمعي حركت هر

اشاره:  سومين كنفرانس بين المللی صنعت احداث ايران به عنوان بزرگترين رويداد توسعه ای بخش خصوصی كشور، 18 و 19 آذرماه سال جاری در مركز 
همايشهای بين المللی هتل المپيک تهران برگزار شد. اين كنفرانس با همياری شانزده تشکل بزرگ صنعت احداث برگزار شد و پرداخت مطالبات معوق 

پيمانکاران، تعامل هر چه بيشتر بخش خصوصی با بخش دولتی و همچنين مجلس برای رفع مشکالت پيش روی بخش خصوصی و صنعت توسعه ای كشور 

از جمله موضوعهای كليدی مورد بحث و مطرح شده درآن بود. برای اطالع خوانندگان محترم ماهنامه، قطع نامه پايانی اين كنفرانس درج می شود.
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  � �م �داو�د ���نده ���بان

  ���نا� پایا�ی �و��ن ����ا�  � المل�ی ���  ا�داث

��ق ��� �ی �����ی ���ار ��دید وبا �و� � روی��د و ع�ق �و� �د�و�ن و���را�ن � �ر�ی عمل��د ����ه و �ناسا�ی  ١٣٩١آ�ماه  ١٩و  ١٨� روز�ی �ما�� از کار و�رما  ا�ا�ی"-"�و�ید م�ی����ا�  با ��ور�� ا����ار و ��ید � را��رد 
��ــش �ی ��ت�ــف ��ــش آ�ــ��ن � �و�یــد م�ــی اعــم از حــا����ی و ��ــدی �ــ�ی بــا ��ــ�ه ��ــری �ــ��ح از �یا�ــ  و ر�ــع �وا�ــع � رو �ای �ون ر�ــ� از و�ــع �و�ــود و �ھــار ��ــ�ان �ی ا��مــا�ی، � روز پایــا�ی ���ــ�ا�  بــا ��ــع �نــدی ��ــ�ات 

ــــش ��و�ــــی ���نــــا� ٤٤ �ی ا�ــــل ی از �ھدیــــد � وپایــــداری �ه �ی ای ��ــــرح ز� و ����ــــی � ���ــــ��ر  ��ــــون اسا�ــــی ����ــــور ��ــــظ وپایــــداری کارآ���نــــان و ا�ــــ�فاده از ����ــــ  �ی �و�یــــد داخ�ــــی �ــــو�ه �ــــوا��ی، ���ــــص و�ھــــارت � ��
  ���  ا�داث صا� ��دید:

��ردی �ظام ���وری اسال�ی ا�ان(�ج�  �ـورای اسـال�ی ، ���ـع ��ـ��ص ����ی �یأت ����ب ���ل �ی �عال � ���  ا�داث ���وان ح��ه ا�صال ،ا���ار و ایپم رسان ��ش ��و�ی � ��ا�ع و �ھاد�ی �د���ی و را -١
کـــار�ی ا��ا�ـــی ��صـــ��  �ظـــام،�و ��ـــ  ا��ـــزام و��ھـــد � پـــا�ی ��ا�ـــع ��ـــ�ول � ا�ـــن ا�ـــ�  ه ��ـــ�  و �ـــوه �ضـــا��ه ) ����ـــور �شـــار�� ���ـــ��م ســـازی بـــا �ـــد�"ا��ا�ش ��ـــ�ه وری حا�ـــل از ا��ـــجام ��ـــ��م ��ری"ویـــا��ن را�

 وا����ارآن.
�ط � "���ــود ��ــ��� ��ــ�ط ��ــب وکــار" و ��ــون "�ــدا��ر ا�ــ�فاده از �ــوان و ����ــ  ��ــی و��ند�ی،�و�یدی،�ــ���ی و ا��ا�ــی ��ــور" و دی�ــ� �ــوا��ن �ــ�� ��ــون اسا�ــی ، ��ــون  ٤٤ا�ــ�ای کا�ــل و �ــ��ح: �یا�ــ  �ی ابال�ــی ا�ــل -٢

 ��ق ����ل �ھاد �ظار�ی با ��ور �ما�ندگان ���  ا�داث�ما�� از کار و�رما  ا�ا�ی" و ��ظ و �و��ه �نا�ع م�ی با روی��د آ�نده سازی و آ�نده ن��ی از � -��  ایپده سازی  را��رد "�و�ید م�ی
کــار�ی عم�ـی وکار�نا�ـی � ��ا�ــع ��ـ�ول ��ـ  � � ����ــر روی�ـ�د ا��صـادی �"��و�ــی ���ـیدن -٣ �از صـا�ات � واردات" از ���ــق و�ـع �ـوا��ن مکمــل و ��ـ�رات زدا�ــی از تـالش ��ـش ��و�ــی � را�ـتای ارا� ���ـق ورا�

( ما�نــد ج�ــو��ری از ا�ــ�ا�ش ما�یــات � ال��ــه اصــالح آن � د�ــ  ا�ــدام ا�ــ  GNP��ــ  �و�ــ�ه و ��ــ��ل صــدور �ــدمات ��ــی و��ند�ــی و ����ــزات �ــو�ه � �ــرا�ط ��ــ��م،� ���ــور ا�ــ�ا�ش �وا�ــع �و�ود،�
  ......)وجای���ن ��ودن آن با ما�یات � �و�ید وھ����ن ��� ���� �ی ����ی واردات وصا�ات � ا�ار �و�ید و.

کار،�شـــــــاور و ســـــــاز�ده) و��ـــــــران ��عـــــــات ��ـــــــی از ا�ـــــــ�ا�ش �� ارز و ���ـــــــ - ٤ ــــم از ��ما� ــ �ی ��ت�ـــــــف: اوراق �شـــــــار�� �ی وا�ـــــــد عم�یـــــــات ،از���ـــــــق روش��ـــــــر� � �دا�ـــــــ  ��ـــــــو� �ی �عـــــــاالن �ـــــــ��  ا�ـــــــداث (اعـ
ک���ـی ��ون"�شـا�ش (صـدور)ا��بارات ا�ـنادی داخ�ـی ���� و���ول(بانک �و....) و �ی دو�� �و�ط ا��خاب �ھاد ا��صادی �� (ص�وک)،�ھا� �طا�بات ا�ن ��وه با دارا�ی  �ریا�ی"�و�ـط بانـک -ا��ای ا��ا�ـی و�

 اداره �ده. � از ���ق ����ص و�وهو���ن �نا�ع �ورد �یاز بانک
�اه ا�ق �ما�� و ��و�� "�و��ه ����ق و �و��ه ی ���  ا�داث" �م و ا�دام �ّدی � -٥ ��� و �ھاد خال��  و �وآوری و ���ار��نده ����ا�  � رو�د ا��ای �فاد ا�ن ���نا� را � د��ر خـا� دا��ـی ھمـا�ش بـا �شـار�� � جا�

 � پا�ش �وا�د ��د.�ما�ندگان ���ل
  د�  � د�  ھم د��م � ���         ���ن �و�ش را ���م آباد
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ديباچه
مقدمه

 " "

"

"

شاخص ترين مشکالت و مخاطرات بافت های فرسوده را 
می توان موارد ذيل دانست:

 ورود بخش خصوصی و ساز و کار سازمانی، 
راه حل مشکل بافت فرسوده
تهيه و تنظيم: شركت عمران صنعت مارليک
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وضعيت جاری

پيشنهاد: ساز و كار سازمانی

مهمتري�ن دس�تاوردهای س�از و كار س�ازمانی و حضور 
شركت ها به شرح ذيل خواهد بود:

ورود سرمايه و سرمايه گذار بخش خصوصی
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مهندسی سازی

صنعتی سازی

افزايش سرعت

كاهش مصرف انرژی 

معماری و نمای مناسب شهری

الف( سرمايه گذاران: 

ROR

ب( بهره برداران)مالکين(: 

1- حمايت از شركت ها

2- سياستهای تشويقی
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در سوك تو توان نوشتنم نيست،  اي خوب، اي مهربان
اي عاشق سازندگي و برازندگي ايران

تو مي خنديدي اما نه از درون
 و مي سوختي اما نه از برون

بسياري را مي شناسيم كه بي هيچ ادعا و توقعي تمامي دانايي ها 
و توانايي هاي خويش را در راه س�ازندگي و برازندگي ايران به 
كار بس�ته و مي بندن�د و مردان كارهاي س�خت در گريوه هاي 

سرسخت هستند.
بي ش�ک مهندس صفوي يک�ي از اين مردان ب�زرگ در انجام 
زيرساختهاي توس�عه ايران زمين بود. آنچنان استوار و پايدار 
در اي�ن راه گام مي نهاد ك�ه حتي فرزن�د برومندش مهندس 
س�هيل صفوي نيز ضمن فارغ التحصيلي در رش�ته مهندسي 
عمران، كمک رس�ان پدر در پروژه هاي راهس�ازي بود و دريغ 
و درد كه در يکي از مأموريتها براي سركش�ي به ساخت جاده 
محور س�يرجان - بندرعباس در نزديک�ي محل اجراي پروژه 
در تصادفي جانکاه جان شيرين خود را فداي باالبردن ضريب 

سالمت راهيان شهرهاي حوزه جغرافيايي محل پروژه نمود.
او تمدن  س�ازي بود كه با جان و توان در خدمت تمدن س�ازي 
كش�ور بود؛ بار غم م�رگ فرزند را خدا مي دان�د كه چگونه بر 
دوش كش�يد و با اين داغ ب�زرگ چطور به كار طاقت فرس�اي 
راهس�ازي ادامه  داد. ش�ايد اين انگيزه كه با س�اخت راههاي 
فني و اصولي، باعث ش�ود تا خانواده هاي ديگري داغ جوانان 
 و عزي�زان را نبينن�د،  بزرگتري�ن عام�ل ادامه اي�ن راه براي 

به یاد مهندس صفوي:

مردي از تبار
 نور و نار 

و از ديار شور و كار

بگ�ذار ت�ا بگری�م چ�ون اب�ر در بهاران        
كز س�نگ ناله خیزید وق�ت وداع یاران 



31
31  

مهن�دس صفوي پس از مرگ فرزندش 
بود و اين رسالت تاريخي به او اين توان 
را مي داد تا نقش تاريخي خويش را در 
تمدن سازي و توس�عه سرفرازي ايران 
زمي�ن ايفا كن�د، همگان ب�ر اين نکته 
اذعان دارند كه استرس و فشار عصبي 
ناشي از كار سخت راهسازي در بيابانها 
و مناطق دوردس�ت، آنهم بدون وجود 
امکانات رفاهي و آسايش�ي؛ انسان را 
زمين گير مي سازد متأسفانه زماني كه 
اين دش�واري ها با پاره اي از ناروايي ها 
در امور پروژه ها همراه مي شود؛ انسان 
را از پ�ا درمي آورد و با دريغ و درد بايد 
گف�ت كه ك�وه آهن مرد عاش�ق ايران 
زمين ك�ه آرش وار تمام�ي دانايي ها و 
توانايي هاي خوي�ش را در كمان دانش 
فن�ي و مهندس�ي قرار داده ب�ود تا به 
گس�ترش جغرافياي مرزهاي توس�عه 
اي�ران كمک كند، در آخري�ن روزهاي 
اس�فندماه در پش�ت ميز كارش كه به 
س�امان دهي امور پروژه ها مشغول بود 
به فرزند جوانش پيوست و از اين همه 
رنج و غم و اندوه س�نگين تر از كوه به 

راستي رست.
او انس�اني ب�زرگ و عاش�قی مهربان 
بود و ب�ا رفتن خويش داغي به بلنداي 
ك�وه از درد و ان�دوه ب�ر قل�ب تمامي 
دوستان، آش�نايان، همکاران و خانواده 
خود گذاش�ت. م�رگ اين م�رد بزرگ 
را نمي دان�م خان�واده او چگونه تحمل 
مي كند به ويژه كه اي�ن خانواده هنوز 
ش�عله داغ فرزند جواني را در س�ينه 
خ�ود دارد. از اي�ن س�وك ب�زرگ به 
خداوند پناه مي بريم و براي بازماندگان 
مرح�وم مهندس صف�وي آرزوي صبر 
و ش�کيبايي و براي آن انس�ان شريف 
آس�ايش و آم�رزش اب�دي از خداوند 

منان مسئلت مي نمائيم.
كوه به كوه،  سنگ به سنگ اين دشت، 

يادگاران تواَند؛ 
رفت�ه اي اين�ک و ه�ر س�بزه و گل، 

سوكواران تواَند
يادش گرامي و روانش شاد باد

اردیبهشت 1387 مجله شماره 49
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سازمان امور مالياتی خبر داد:

اعالم نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در سال 92
س�ازمان امور مالياتي كش�ور با صدور اطالعيه اي، نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كاالها و خدمات عمومي در 
س�ال 1392 را شش درصد اعالم كرد. به گزارش رس�انه مالياتي ايران، در اين اطالعيه آمده است: براساس تبصره 2 
ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران كه مقرر مي دارد،  نرخ ماليات و عوارض بر ارزش 
افزوده از س�ال اول برنامه، س�االنه به ميزان يک درصد افزايش يابد، بنابراين اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده 

كاالها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1392، شش درصد )6 درصد ( است.
اي�ن گ�زارش مي افزايد: به منظ�ور جلوگيري از هر گونه مش�کالت اجرايي از موديان محترم مالياتي مش�مول نظام 
ماليات بر ارزش افزوده درخواس�ت مي ش�ود كه از ابتداي س�ال 1392 در كليه مبادالت اقتص�ادي فيمابين )عرضه 
كاالها و ارايه خدمات عمومي( ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد )6/3 درصد ماليات و 4/2 درصد 

عوارض( در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.

بخشنامه 200/73 مورخ 92/01/06

)اجراي مقررات ماده 239(
با توجه به ابهامات و سؤاالت متعدد در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالياتهای مستقيم،بدينوسيله اعالم می گردد:
در صورتی كه مؤديان مالياتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالياتهای مس�تقيم  به برگ تش�خيص مالياتی 
كتب�ًا اعتراض نماين�د، فارغ از اينکه قبل يا بعد از تاريخ اعتراض مذكور نس�بت به پرداخ�ت ماليات متعلقه اقدام 
نم�وده باش�ند، مادامی كه ب�ه صورت كتبی از اعتراض خود صرف نظر و يا كتبًا اعالم قبولی خود را نس�بت به برگ 
تش�خيص ماليات�ی اعالم ننمايند، پرونده از نظ�ر مالياتی مختوم و يا قطعی نبوده و اعت�راض مزبور در اجرای مفاد 
مواد 238 و 244 قانون مالياتهای مس�تقيم حس�ب مورد در اداره امور مالياتی و يا هيأت های حل اختالف مالياتی، 

  قابل طرح می باش�د.
در ضمن در مواردی كه مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخيص يا آراء هيأت های حل اختالف مالياتی كتبًا از اعتراض 
يا ش�کايت حسب مورد منصرف و نس�بت به اعالم قبولی برگ تشخيص يا آراء هيأت حل اختالف مالياتی در مرجع 
ذيربط )مرجع تسليم اعتراض( اقدام نمايد در اين صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می بايست 

نسبت به صدور برگ ماليات قطعی، با رعايت مقررات اقدام گردد.
 

علی عسکری
رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور
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H w
What

Who
When

Where
Why

How
Value Vision Mission

objectives
data base

knowledge information
wisdom

information H
knowledge

wisdom

گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست
در و ديوار گواهي بدهد كاري هست

دکتر علیزاده در کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی تبریز مطرح کرد

كاربرد فن آوری اطالعات 
 رمز موفقیت  شرکت های مجری پروژه های عمرانی

 در شرایط دشوار
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پورش�يرازی، جمالی، مس�عودی ، 
الجوردی، وفاي�ی، احمدخانی، مي�الدی راد، خانم ورزی، 

خانم مهندس ش�وقی و آقای تکلی

ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز

گزارش سالیانه كمیسیون قوانین و مقررات
اشاره:

در روزهاي پاياني س�ال 91 كه ماهنامه در زير چاپ بود گزارش كميس�يون قوانين و مقررات به دستمان نرسيد. لذا 
اعضاي سختکوش و پرتالش اين كميسيون كه از اعضاي محترم هيأت مديره و كارشناسان برجسته شركتهاي عضو 
هس�تند، اقدامهاي چشم گيري در روند بهبود امور شركتهاي عضو انجام داده اند كه انصاف حکم مي كرد خوانندگان 
گرامي ماهنامه را از گستره فعاليت اين كميسيون مطلع نماييم. لذا گزارش زير جهت اطالع خوانندگان درج مي شود.
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 –

ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز
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 مهندس كنگان�ی – ورزنده -ثقفی –خزاعی 
– ضرابی 

  •

 •

  •
ECO   •

CD   •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

گزارش س�الیانه كمیس�یون روابط عمومی 

ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز
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ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب

اش�اره:  نامگذاری س�ال 1392 با عنوان حماسه سياسی و حماسه اقتصادی نيازمند تعريف مفاهيم دقيقی است. تا 
از طريق آن بتوان چارچوب های الزم را برای تحقق اهداف آن در نظر گرفت، بر همين اساس آقای دكتر نهاونديان 
مطالبات و درخواست بخش خصوصی را در چارچوب تعريف مفهومی از حماسه اقتصادی در 8 بخش مورد بررسی 
اجمالی قرار داده است كه به دليل نکات روزفن و آموزنده مندرج در آن عينا جهت خوانندگان گرامی ماهنامه پيام 

آبادگران درج می شود. 

رئیس جمهور آینده و برخی از
 انتظارات بخش خصوصی

دکترمحمد نهاوندیان
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب

در تحليل ارائه ش�ده از س�وی بانک مركزی شکل گيری 
انتظ�ارات تورمی و تش�ديد آن در ماه های پايانی س�ال، 
افزايش تقاضای سفته بازی و احتياطی، شکل گيری مجدد 
تقاضای ناشی از تبديل دارايی ها و تعهدات ارزی بانک ها 
از مهم ترين داليل نوس�ان اخير عنوان ش�ده اس�ت شما 
اي�ن داليل را چگون�ه ارزيابی می كنيد؟ ه�ر كدام از اين 

عوام�ل چگونه می تواند در بازار نقش ايفا كند؟ )منظور از 
تعهدات ارزی بانک ها چيست، چگونه می توان اثر نوسانی 

اين عامل را كاهش داد؟(

نقش و تأثیر افزایش تقاضاي سفته بازي
 و احتیاطي نقدینگي سرگردان در تورم

اشاره:
افزايش نقدينگي كش�ور كه از مرز 430 هزار ميليارد تومان گذش�ته است، نش�ان مي دهد اين حجم از نقدينگي زمينه ساز تورم 
مي باش�د چنانچه تزريق پول پرفش�ار كه پايه پولي كشور را افزايش مي دهد به سمت توليد و فعاليتهاي مولد هدايت نشود باعث 
بروز تورم لجام گسيخته و روند استمرار چنين وضعيتي به ركود تورمي مي انجامد و در نهايت جامعه و كشور را به بيماري هلندي 
مبتال مي س�ازد؛ معموالً س�اده ترين راه هاي تأمين منابع مالي )به ويژه استقراض از بانک مركزي( بهترين و مناسبترين راه نيست 
و چه بس�ا  عواقب آن اقتصاد كش�ور را زمين گير س�ازد؛ لذا با توجه به باال بودن حجم پول گردش به نظر مي رس�د بخش�ي از اين 
ميزان نقدينگي مي بايس�تي از سطح جامعه جمع آوري شود. سازوكارهايي چون پيش فروش سکه، اوراق قرضه، اوراق مشاركت، 
گواهي س�پرده و انواع ديگري از فروش اوراق بهادار مي تواند در بهبود اقتصاد كش�ور و در روند ش�اخه صعودي آن تعديل ايجاد 
كند. مش�روط بر اينکه نقدينگي هاي جمع آوري شده مجدداً به جامعه و براي فعاليتهايي با انگيزه هاي سفته بازي و احتياطي وارد 
نش�ود، بلکه به س�مت توليد و تکميل پروژه ها و طرحهاي اشتغال زا و مولد سوق داده ش�ود. لذا در اين زمينه گفتگوي ارزنده اي 
با هادي كوزه چي مدرس مديريت مالي و س�رمايه گذاري در دنياي اقتصاد مورخ اول اس�فندماه شده است كه عينًا جهت استفاده 

خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي گردد.
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- تورم نقطه به نقطه:

يم انده ا و
خ شما  اي  رب



41
41  

- تورم ملموس:
 

يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب

ب�ا توج�ه ب�ه ش�رايط پي�ش رو چش�م انداز ن�رخ ارز در 

كوتاه مدت و پايان سال به چه سمت و سويی است؟

 تنها بخش�ی از نوس�ان بازار 
ارز به خاط�ر تقاضای واقعی 
و  اس�ت  واردات  جه�ت  ارز 
نوس�انات ارز بیش�تر ناشی 
س�وداگری- تقاض�ای  از 

ق�درت  حف�ظ  و  س�فته بازی 
خرید اس�ت که مرکز مبادالت 
پاس�خگوی ای�ن ن�وع تقاضا 

نمی باش�د.
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب تالط�م اخير در ش�رايطی رخ 

داد كه بازار سرمايه از بازدهی 
و  اس�ت  برخ�وردار  مناس�ب 
قيمت ها در بازار مسکن نيز رو 
به رشد است، چرا در شرايطی 
ك�ه بازار س�رمايه رونق دارد و 
در بخش مس�کن نيز قيمت ها 
رو ب�ه رش�د، ب�از هم ش�اهد 
هس�تيم مقام ه�ای رس�می از 
هج�وم س�فته بازان ب�ه ب�ازار 

سخن می گويند؟

برنام�ه پيش فروش بانک مركزی چ�ه تاثيری بر بازار طال 
دارد؟

چه پيشنهادها و راهکارهايی را در رابطه با كاهش التهابات 
بازار ارائه می كنيد؟

میزان باالی نقدینگی موجود در 
کشور ، تورم باالی شکل گرفته 
در کشور و نهایتا تضعیف بخش 
تولید-عرضه به خاطر مشکالت 
پی�ش آمده در تجارت خارجی و 
کمبود س�رمایه در گردش است. 
م�ردم در ای�ن ش�رایط، پ�ول را 
در بان�ک نگ�ه نداش�ته و مداوم 
بین بازاره�ا جابه جا می کنند و 
این امر تورم را تش�دید کرده و 
نوسانات شدیدی همراه با رشد 
قیمت�ی عجی�ب و غریب�ی را در 

همه بازارها ایجاد می کند. 
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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20 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی  45

قوانین برنامه پنجم توسعه بازنگری شود

نیم نگاه پروژه های ناتمام صنعتی به مجلس
اشاره:

عدم اتمام پروژه های عمرانی ضمن اينکه سرمايه های ملی را ازدايره اثربخشی خارج می نمايد باعث می شود بسياری 
از برنامه ها و سياست گذاريها ی ناشی از اجرای پروژه ها نيز بالاثر گردد. در اين زمينه توجه خوانندگان گرامی ماهنامه 

يمپيام آبادگران را به گزارشی به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد مورخ 20 فروردين ماه جلب می نماييم. انده ا و
خ شما  اي  رب
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب

ارز مرجع و مبادالتی حذف می شود
اشاره:

 با توج�ه به نقش تخصيص اعتب�ار در روند امور جاری 
و عمرانی كش�ور بالطب�ع تخصيص نيم�ی از اعتبارات 
بودجه س�ال 91 به دس�تگاههای اجراي�ی می تواند در 
رون�د برنامه ها و سياس�ت های درون س�ازمانی و برون 
سازمانی آنها تاثير بگذارد و پيامدهايی داشته باشد كه 
چنانچه تمهيدات كافی به كار گرفته نش�ود زمينه های 

بروز و ظهور پديده های آس�يب ش�ناختی خواهد بود و 
همچني�ن آثار و تبعات ناش�ی از  تک نرخی ش�دن ارز 
گرچه ضرورت امروز اقتصاد است ولی نرخ باالی آن به 
طور مستقيم برای واردات مواد اوليه و كاالهای مصرفی 
تاثير افزايش�ی و به تبع آن تورم زا خواهد بود . در اين 
زمينه نظر خوانندگان گرامی را به گزارش�ی از روزنامه 

جهان صنعت مورخ 19 فروردين جلب می نماييم.
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پرداخت یارانه به جای ارز مرجع

پرداخت یارانه با مابه التفاوت ارز مرجع و آزاد؟ 

يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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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    

• از ارسطو پرسيدند بهترين سخن كدام است؟ در پاسخ گفت: آنچه موافق عقل باشد، گفتند پس از آن چيست؟ 

گفت: سخني كه شنونده بپذيرد، گفتند بعد از آن چه؟ گفت: سخني كه از سرانجام آن اطمينان داشته باشيم كه 

ضرري متوجه ما نخواهد ساخت، گفتند بعد از آن چيست؟ گفت: اگر سخن يکي از اين سه شرط را نداشته باشد 
ارزش شنيدن ندارد

• به خويشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگي را خواهي يافت. )گوته(

• آنچه فرد تحصيلکرده را از فرد خودآموخته مشخص مي سازد، وسعت دانش نيست، بلکه مراتب گوناگون نيروي 
حيات و اعتماد به نفس است. )ميالن كوندرا(

• برنده شدن هميشه به معنی اولين بودن نيست. برنده شدن به معنی انجام كار، بهتر از دفعات قبل است. )بونی بلر(

• در يک روز، اگر ما با هيچ مشکلی مواجه نمی شويم، می توانيم مطمئن باشيم كه در مسير اشتباه حركت می كنيم. 
)سوآمی ويوكاناندن(

• هيچ كس در اين دنيا آنقدر بی فايده نيست  كه نتواند بار ديگری را سبک كند. )چارلز ديکنز(

• اگر فقير به دنيا آمده ايد، اين اشتباه شما نيست اما اگر فقير بميريد، اين اشتباه شما است. )بيل گيتس(

• اگر تو برنده باشی، نيازی نيست به كسی توضيحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نيازی نيست آنجا باشی تا به كسی 
توضيحی دهی )آدولف هيتلر(

•  در اين دنيا، خود را با كسی مقايسه نکنيد، در اين صورت به خودتان توهين كرده ايد. )آلن استرايک(
• به هيچ دسته كليدي اعتماد نکنيد بلکه كليدسازي را فرا بگيريد. )آنتوني رابينز(

• كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به ش�رطي كه بر اس�اس توانايي رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگي ببينند، 

مي بخشند. اما به كساني كه در منش خود مرتکب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند. )جان ماكسول(

دليل رشوه دادن به دلقک دربار!
پادشاهي دلقکي داشت كه با همه درباريان مزاح مي كرد و آن ها را مسخره مي كرد جز يک نفر به نام اصيل الدين. 
روزي پادشاه به دلقک گفت: تو چرا همه را مسخره مي كني جز اصيل الدين؟ گفت: چون همه به من دو دينار مي دهند 
و او صددينار. شاه اصيل الدين را احضار كرد و سبب پرسيد، اصيل الدين گفت: دينار به دو تن مي دهند، يکي آن كه 

دستشان بگيرد و ديگر آن كه پايشان نگيرد. امير بسيار خنديد و او را مرخص كرد.

داستان قمپز در كردن
قمپوز توپی بود كوهستانی و سرپر به نام قمپوز كوهی كه دولت امپراطوری 
عثمانی در جنگهای با ايران مورد استفاده قرار می داد.  اين توپ اثر تخريبی 
نداش�ت زيرا گلوله در آن به كار نمی رفت بلکه مقدار زي�ادی باروت در آن 
می ريختند و پارچه های كهنه و مس�تعمل را با س�نبه در آن به فشار جای 
می دادند و می كوبيدند تا كامال س�فت و محکم شود. سپس اين توپها را در 
مناطق كوهستانی كه موجب انعکاس و تقويت صدا می شد به طرف دشمن 
آتش می كردند. صدايی آنچنان مهيب و هولناك داشت كه تمام كوهستان 
را ب�ه لرزه در می آورد و تا مدتی صحنه جنگ را تحت الش�عاع قرار می داد 
ولی كاری صورت نمی داد زيرا گلوله نداش�ت .در جنگهای اوليه بين ايران و 
عثمانی صدای عجيب و مهيب آن در روحيه سربازان ايرانيان اثر می گذاشت 
و از پيشروی آنان تا حدود موثری جلوگيری می كرد ولی بعدها كه ايرانيان به 
ماهيت و توخالی بودن آن پی بردند هرگاه صدای گوشخراشش را می شنيدند 
به يکديگر می گفتند:»نترسيد قمپوز درمی كنند.« يعنی تو خالی است و گلوله 
ندارد .كلمه قمپوز مانند بسياری از كلمات تحريف و تصحيف شده رفته رفته 
به صورت قمپز تغيير شکل داده ضرب المثل شده است. به گفته عالمه دهخدا 
به معنی: دعاوی دروغين كردن، باليدن نابجا و فخر و مباهات بی مورد كردن 

است.
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دانستني هاي مفيد:
آيا مي دانستيد؟

- يک انس�ان 8 ثانيه بعد از قط�ع گردن هنوز به 
هوش است.

- س�الي 500 ش�هاب س�نگ ب�ه زمي�ن برخورد 
مي كنند.

- خورشيد روزي 126000 ميليارد اسب بخار انرژي 
به زمين مي فرستد.

- كوچکتري�ن زمين فوتبال س�اخته ش�ده يک 
بيست هزارم يک تار مو است. )نانو(

- با دويدن مي توان مس�افر زمان بود و كسري از 
ثانيه از ديگران بيشتر عمر كرد.

- 56درص�د اف�رادي ك�ه دس�ت چپ هس�تند، 
تايپيستند.

- ب�راي توليد يک ليتر بنزي�ن، 23/5 تن گياه در 
گذشته مدفون شده است.

- هر يک دقيقه نس�ل ي�ک موجود زنده منقرض 
مي شود. 

چرا عشق كور است.....!
آنها از بيکاري خسته و كسل شده بودند. روزي همه فضايل و 

تباهيها دور هم جمع شدند خسته تر و كسل تر از هميشه.
ناگهان ذكاوت ايستاد و گفت: بيائيد يک بازي بکنيم؛ مثاًل  قايم 

باشک،  همه از اين پيشنهاد شاد شدند.
ديوانگي فوراً فرياد زد من چشم مي گذارم من چشم مي  گذارم؛ و 
از آنجائي كه هيچکس نمي خواست به دنبال ديوانگي برود همه 

قبول كردند او چشم بگذارد و به دنبال آنها بگردد.
ديوانگي جلوي درختي رفت و چشمهايش را بست و شروع كرد به 
شمردن..... يک... دو... سه... چهار... همه رفتند تا جايي پنهان شوند؛ 

لطافت خود را به شاخ ماه آويزان كرد؛ 
خيانت داخل انبوهي از زباله پنهان شد؛

اصالت در ميان ابرها مخفي گشت؛
هوس به مركز زمين رفت؛

دروغ گفت زير سنگي مي روم اما به ته دريا رفت؛
طمع داخل كيسه اي كه دوخته بود مخفي شد؛

و ديوانگي مشغول شمردن بود.... هفتاد و نه.... هشتاد... هشتاد 
و يک....

همه پنهان ش�ده بودند بجز عش�ق ك�ه همواره م�ردد بود و 
نمي توانست تصميم بگيرد و جاي تعجب هم نيست چون همه 

مي دانيم پنهان كردن عشق مشکل است.
در همين حال ديوانگي به پايان شمارش مي رسيد. نود و پنج... 

نود و ش�ش... نود و هفت... هنگامي كه ديوانگي به صد رسيد، 
عشق پريد و در بوته گل رز پنهان شد.
ديوانگي فرياد زد: دارم ميام دارم ميام.

اولين كسي را كه پيدا كرد تنبلي بود؛ زيرا او تنبلي اش آمده بود 
جائي پنهان شود و لطافت را يافت كه به شاخ ماه آويزان بود.

دروغ ته چاه، هوس در مركز زمين، يکي يکي همه را پيدا كرد  
جز عشق؛ او از يافتن عشق نااميد شده بود.

حسادت در گوشهايش زمزمه كرد، تو فقط بايد عشق را پيدا 
كني و او پشت بوته گل رز ا ست.

ديوانگي شاخه ي چنگک مانندي را از درخت كند و با شدت و 
هيجان زي�اد آن را در بوته گل رز فرو كرد و دوباره تا با صداي 

ناله اي متوقف شد.
پشت بوته بيرون آمد با دستهايش خود را پوشانده  عشق از  
بود و از ميان انگشتانش قطرات خون بيرون مي زد. شاخه ها به 
چشمان عشق فرو رفته بودند و او نمي توانست جايي را ببيند او 

كور شده بود.
ديوانگي گفت )من كردم،  من چه كردم، چگونه مي توانم تو را 

درمان كنم؟!(
عشق پاسخ داد: تو نمي تواني مرا درمان كني؛ اما اگر مي خواهي 

كاري بکني راهنماي من شو.
و اينگونه ش�د كه از آن روز به بعد عشق كور است و ديوانگي 

همواره در كنار اوست. 

تفاوت كار را درست انجام دادن با انجام درست كار
چند وقتی بود در بخش مراقبت های ويژه يک بيمارستان معروف، بيماران 
يک تخ�ت بخصوص در ح�دود س�اعت 11 صبح روزهای يکش�نبه جان 
می س�پردند. اين موضوع ربطی به نوع بيماری و ش�دت وضعف مرض آنان 
نداش�ت. اين مسئله باعث شگفتی پزش�کان آن بخش شده بود به طوری 
كه بعضی آن را با مس�ائل ماورای طبيعی و بعضی ديگر با خرافات و ارواح 
و اجنه و موارد ديگر در ارتباط می دانس�تند. كسی قادر به حل اين مسئله 
نبود كه چرا بيمار آن تخت درست در ساعت 11 صبح روزهای يکشنبه جان 
می سپرد. به همين دليل گروهی از پزشکان متخصص برای بررسی موضوع 
تشکيل جلسه دادند و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر باالخره تصميم 
گرفتند تا در اولين يکشنبه ماه، چند دقيقه قبل از ساعت 11 در محل مذكور 
برای مش�اهده اين پديده عجيب و غريب حاضر ش�وند. در محل و ساعت 
موعود، بعضی در حال دعا بودند، بعضی دوربين فيلمبرداری با خود آورده 
و دو دقيقه به ساعت 11 مانده بود كه »پوكی جانسون« نظافتچی پاره وقت 
روزهای يکشنبه وارد اتاق شد. دوشاخه برق دستگاه حفظ حيات را از پريز 

برق درآورد و دو شاخه جاروبرقی خود را به پريز زد و مشغول كار شد!

استراحت نصرالدين
ش�خصي از نصرالدين پرسيد؟ ساعات اس�تراحت تو چه وقت 
است؟ جواب داد: چند ساعت در شب و دو ساعتي بعدازظهرها 

كه او مي خوابد.  آن شخص پرسيد: او كيست؟
نصرالدين گفت: عيال من. ش�خص مزبور گفت: نادان پرس�يدم 
خودت كي استراحت مي كني؟ به عيالت چکار داشتم. نصرالدين 
جواب داد: نادان خودت هستي؛ مگر نمي داني ساعتي كه زنم در 

خواب است من مي توانم نفس راحتي بکشم.

 ستاره شناس
روزي نصرالدي�ن از همس�ايه اش كه مردي 
دانشمند بود و ستاره شناسي مي كرد، پرسيد: 

فالني، مرا مي شناسي؟
مرد گفت: نه!

نصرالدي�ن گف�ت: ت�و ك�ه همس�ايه ات را 
نمي شناس�ي چطور مي خواهي ستارگان را 

بشناسي؟
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ختمان ت   سا
صنع خبار  ا

کاردان های فنی جانشین مهندسان ناظر

مقاوم س�ازی س�اختمان ها در مقابل انفجار با نانوفوم

ساخت بلندترین سد بتنی دوقوسی جهان
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ختمان ت   سا
صنع خبار  ا  " "

–

زمان افتتاح رسمی آزادراه تهران-شمال

آیا وزارتخانه ها از تهران می روند؟
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Lowline

outdoor

بلندترین آسانسور بیرونی جهان

باغ های زیر زمینی، رؤیایی که به واقعیت نزدیک می شود؟

یست محیط ز
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پل هاي سرزمین من

از دير باز راه هاي بس�ياري براي تردد مس�افران و كاروانهاي تجاري وجود داش�ت و در كنار آنها به واس�طه موقعيت 
جغرافيايي و عوارض طبيعي، صدها پل براي سهولت رفت و آمد مسافران، روي رودها و دره ها ساخته شدكه از برخي 
از آنها هنوز اس�تفاده مي ش�ود و بسياري از آنها نيز ويران شده است. در اينجا به معرفي چند پل تاريخي در گوشه و 

كنار ايران، اين سرزمين باستاني مي پردازيم.

پل قافالنکوه

یست محیط ز
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پل کهنه کرمانشاه

پل التیدان

یست محیط ز
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پل جي
یست محیط ز
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پل کشکان

پل چاالن چوالن

یست محیط ز
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Consortium
Merging Participation Joint venture

Business to Business  :B2B �
B B

Business to Customer :B2C �
B C

Customer to Customer :C2C �
C C

:C&F �

C&F
Cost & Freight

A�er tax basis  : A.T.B �

A�er :A.T.C.F �
Tax Cash Flow

EPS

A�er  A.T.I �
Tax Income

A�er  :A.T.R.R �
Tax Real Rate

Pro�t :P.L.S.P �
and Loss Sharing Principle

Pay Back :P.B.P  �
Period

نگرشي اجمالي به ادبیات اقتصادي و مالي
دکتر غالمرضا علي زاده



60
60

High Grade :H.G.B �
Bond

:M.S.H  � 
Majority Share Holder

Bad Loan :B.L �

Back Taxes :B.T �

Donated Stock :D.S �

Bad Debt :B.D �

Bad Check :B.C �

Back Up Line :B.U.L �

جناب آقاي مهندس غالمرضا قاضي زاده
رئيس محترم هيأت مديره شركت ساب

با دريغ و تأس�ف خبر درگذش�ت پدر بزرگوار جنابعالي را دريافت كرديم. اين مصيبت بزرگ را به جنابعالي و خاندان 
بزرگ قاضي زاده تس�ليت عرض مي نمائيم. براي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان صبر و ش�کيبايي مس�ئلت 

داريم.
هيأت مديره، بازرسان و كاركنان انجمن شركتهاي ساختماني

جناب آقاي مهندس ايرج وطني اسکويي
مديرعامل محترم شركت پارپالنژ

با دريغ و تأسف خبر درگذشت مادر گرامي حضرتعالي را دريافت كرديم. اين مصيبت را به جنابعالي و خانواده محترم 
آن مرحوم تس�ليت عرض مي نمائيم. براي عزيز از دست رفته غفران الهي و براي بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت 

مي نمائيم.
هيأت مديره، بازرسان و كاركنان انجمن شركتهاي ساختماني
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ment Research Center has announced the figure of 2013 bud-
get as equal to 82 thousands billion Tomans and this figure, if 
being confirmed, will add to the problems,  In total, it can be 
said that the total national budget shows a 30 percent growth 
in 2013 in comparison with 2012. In the budget bill of 2013 , the 
budget related to ruling duties has had a growth of about 16 
percent , whereas the items related to governmental undertak-
ing in this bill has enjoyed a growth of about 39 percent. This 
lack of agreement between the growth of ruling and sovereign-
ty expenditures and governmental undertaking will increase 
the risk escape of the private sector , because the 16 percent of 
ruling budget in budget bill of 2013 against the 30 percent infla-
tion rate in the society shows that the government will present 
less services in 2013. 

Another point which is put forth as ambiguity and lack of suffi-
cient transparency in 2013 budget , as was implicitly mentioned 
, is the equality rate of foreign exchange currencies in particular 
US dollar. What is learned from the budget figures , is that the 
minimum price of dollar in the budget of 2013 must have been 
calculated as equal to about 2200 Tomans which shows about 
70 percent of growth as compared with the budget of 2012, but 
in the budget bill submitted , it has been only said that there is 
a decision to manage the foreign exchange rate in liquefaction 
method. 

Another issue which is put forth on the 2013 budget is the infla-
tional shock related to 120 thousands billion Tomans resulting 
from the credit of purposeful subsidies , because government 
has allocated a credit equal to 120 thousands billion Tomans 
for the second stage of purposeful subsidies in 2013.,  With re-
gard to the reduction of oil exports from 2.3 million barrels per 
day into 1.3 million barrels per day in 2013 , i.e. a reduction 
of one million barrels per day , and other limiting mechanisms 
resulting from oil and banking sanctions , the fulfillment of this 
plan will be possible only by injecting money from outside . The 
arrival of high pressure monies from abroad will bring about 
inflational grounds.

As it was mentioned , the figures of budget are different in 
the lectures and writings of experts and authorities.  Head of 
Commission for Budget Combination in sermons prior to Fri-
day Prayers on 15 March 2013 ( quotation from Jahne- Sanaat 
Newspaper on 16 March 2013) , announced the government 
public budget as equal to 192 thousands billion Tomans and the 
budget of governmental companies, profit institutions affiliated 
with the government and banks as equal to about 585 thou-
sands  billion Tomans and total national budget as equal to 73 
thousands billion Tomans . 

Whereas if we add up the figures of companies budgets and 
public budget , we will reach to a figure equal to ( 585+192=777) 
seven hundred and seventy seven thousands billion Tomans 
which is 46 thousands billion Tomans more than total national 
budget. If we subtract the developmental budget which is equal 
to 37 thousands billion Tomans from the government public 
budget , the current budget will be obtained . 

If we consider the figure of 192 thousands billion Tomans as 
a scale , the current budget will be about 155 thousands bil-
lion Tomans and if we subtract the difference amount of the 
total national budget of the governmental companies and profit 
institutions and banks from the total national budget , 731-
585=146 , the governmental public budget will be equal to 146 
thousands billion Tomans . 

If we subtract the developmental budget from it , the current 
budget of the country will be (146-37=109) about 109 thou-
sands billion Tomans. These discrepancies which exist in the 
budget figures , will make the budget analysis difficult . How-
ever , considering all these aspects , this article is an attempt 
to discuss  the developmental budget of 2013 and challenges 
ahead of developmental projects. 

Having reviewed the budget bill of 2013, we will learn that with 
the exception of specific cases, no new developmental project 
has been forecasted.  By the way, in 2013 , about 37 thousands 
billion Tomans of budget has been allocated to developmental 
projects which includes the previous incomplete projects and 
demands of contractors ( which they have about 8 thousands 
billion Tomans accumulated demands) , so this budget shows 
about 39 thousands billion Rials reduction as compared with 
the 2013 budget . 

It should be admitted that there are no necessary  and credit-
able grounds to supply part of sources which have been defined 
for developmental budget. For example, it has been decided 
that about 10 thousands billion Tomans to be transferred to the 
budget of developmental projects from the source of purpose-
ful subsidies , but at the same time, there are murmurs that the 
second stage of purposeful subsidies will not be implemented. 

So, if the second stage of purposeful subsidies will not be imple-
mented, the concerned amount cannot be transferred to de-
velopment part. If we consider the second stage of purposeful 
subsidies as a unit for comparison and analysis in 2013 , it is 
observed that of the total 2877 developmental project with a 
credit equal to 20 thousands billion Tomans , about 831 proj-
ects have been opened , i.e about 30 percent of those projects 
have been performed. So in the budget bill of the 2013 , in 
which about 2816 projects with a credit of equal to 19.4 thou-
sands billion Tomans have been forecasted , it is learned that 
they face budget reduction. Meanwhile , part of credit ( at least 
30 percent of it will go out of access due to inflation). 

It is worth mentioning that part of these projects are provision 
national projects and part of them have been transferred to 
provinces in a specific form. As , no reliable sources has been 
defined to supply the budget , and the commitments of gov-
ernment and employer sectors in 2012 have been shifted to 
the budget of 2013 , so the implementation of projects will be 
facing difficulties unless another mechanisms to be defined by 
the government. If so , they must be exposed to the views of 
experts of related institutions and financial and economic ana-
lysts. So , in most optimistic condition, it can be said that the 
trend of developmental projects will be the same as that of the 
year 2012. 

With this additional explanation that in the sum of national de-
velopmental credits , we have about 6 percent reduction and 
this figure for developmental projects of the Ministry of Roads 
is about 11 percent. It is such that the budget of this sector has 
reduced from 5600 billion Tomans in 2012 to about 5027 billion 
Tomans in 2013.  By the way , in the Company of Construction 
and Development of Transportation Infrastructure , the fore-
casted budget has been reduced by about 12 percent and of 
the amount of 2300 billion Tomans in 2012 , it has reduced to 
about 2400 billion Tomans in 2013.  There is no doubt to say 
that these factors will create problems in achieving the perspec-
tives of developmental projects. 

It seems that the developmental budget in 2013 has been ad-
justed in contraction and shrinkage form . Thus the government 
intends to define the projects in which the project administra-
tor ( construction contracting companies) could find a finan-
cier for it or they could invest themselves in it. That in which 
investment methods of B.O.T , B.O.O,or B.L.T., these types of 
investment are made will depend on government future poli-
cies.  So we leave the detailed discussion on budget to another 
time when the mentioned factors in the budget are to some 
extent transparent .  It is hoped that the statesmen could pro-
vide grounds for the activities of companies in charge of devel-
opmental projects , not only for providing labor for them but 
also for materializing the national interest and construction of 
developmental infrastructures and job creation , since with the 
reduction of the activities of construction companies , grounds 
will be paved for unemployment. 
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Having presented the budget bill of 2013 in form of “three 
twelfth” (equal to 45 thousands billion Tomans), or in other 
words, a seasonal budget, it was agreed to have a further ex-
pert review on the bill. Also due to some ambiguities which 
seem to exist in the budget, the parliament [Islamic Consulta-
tive Assembly] sent it back to the government.

Nevertheless, it seems efforts are underway to accept the pres-
ent budget, so we will analyze this budget from the form and 
nature perspectives. 

Before entering the main discussion, we would like to present 
the comparative budget figures of 2012-2013 upon which it will 
be possible to present a more suitable perspective in order to 
make further conclusions and suggestions. 

Reviewing the budget figures of 2013 and comparing it with 
the budget of 2012, it will be also possible to reach certain re-
alities. These realities are presented in the following Table.  

Taking into consideration the above Table, it is learned that of 
the budget for 731 thousands billion Tomans at national level 
in 2013, about 80 percent is allocated to the budget of gov-
ernmental companies and profit institutions affiliated with the 
government and banks. Only 20 percent of it is related to the 
government public budget which includes the current and de-
velopmental budget.  On the other hands, the rate of govern-
ment public budget shows a figure about 146 thousands bil-
lion Tomans which is naturally equal to 20 percent of the total 
national budget. 

As for the figures of the budget of 2012, it becomes clear that 
the total national budget in 2013 shows about 30 percent of 
increase as compared with the budget 2012. 

However, what can be said is that if based on the budget bill 
, review is made , then the government public budget will be 
about 146 thousands billion Tomans . What has been put forth 
by Development Commission, in particular the Head of this 
Commission , the government public budget is that this figure 
is 192 thousands billion Tomans which shows a difference of 
about 46 thousands billion Tomans. On this case , Dr. Mesbahi 
Moghadam announced the figure of 166 thousands billion To-
mans for the public budget. The differences of budget figures 
in many cases show the lack of transparency of the budget or 
possibly some figures are inside the documents which are not 
presented in the respective Tables.

This is perhaps one of factors accounting for ambiguity in 
budget where some parts of income sources and expenditure 
places are included inside the paragraphs or notes of budget.  
This is to some extent in conflict with the scientific definition 

of budget in which the numerical figures and rows must show 
all annual policies of the government.  It is likely that the dif-
ference in presented figures by the related officials is due to 
this feature of the budget. In regular condition for the purpose 
of removing ambiguity in budget , it is necessary to draw out 
all figures included in the paragraphs of a single Article and to 
place them in their related Tables , so that it will be possible to 
present the real sum in full transparency and then they can be 
compared well. 

One of the cases which has been ignored in the budget of 2013 
to some extent , is the issue of increase of governmental pur-
poseful subsidies. It is such that the government has predicat-
ed a subsidy two times of the present one but the source of its 
funding is not clear . Also , there are many other non-budget 
items in the budget of 2013 which is necessary to be removed 
from budget bill. Consequently by clearing the ambiguities, it 
will be possible to study the budget more precisely. 

What is learned from the budget figures is that the foreign ex-
change resulting from the sale of oil is not real . In budget of the 
2012 , government had considered the income resulting from 
the sale of oil as equal to about 95 thousands billion Tomans , 
which due to sanctions , about 45 thousands billion Tomans of 
it was materialized , i.e. less than 50 percent. It is natural that 
this can apply to the forecast of income resulting from the sale 
of oil in 2013 . It might happen and even much more intensively 
, since sanctions have become broader and more complex. 

By the way , the tax and tolls incomes which in the law of the 
budget of 2012 was a figure equal to 45 thousands billion To-
mans has increased to a figure equal to 53 thousands billion 
Tomans in 2013.  Moreover, of the forecasted figure of tax in 
2012 ( for 45 thousands billion Tomans) , only 32 thousands bil-
lion Tomans has been materialized. That is to say in this sector , 
about 71 percent of the forecasted amount has been obtained 
and 29 percent of it has not been collected. This shows that 
there are many ways for tax evasion which should be clarified 
to prevent any income gap in the 2013 budget. 

The expert studies of budget of 2012 , as it has been announced 
by the Head of Supreme Audit Court shows that the budget of 
2012 has been facing an income shortage of about 50 percent. 
The 9-month performance report of 2012 by various bodies 
which has been developed by Supreme Audit Court shows that 
up to the end of 2012 , only about 50 percent of revenues have 
been materialized. That is to say that there is a 50 percent of 
income shortage in the budget of 2012 and this will naturally 
will be transferred to the 2013 budget. It will also be associated 
with shortage in current and developmental budget possibly. 

On the other side, Dr. Ahmad Tavakoli, former Head of Parlia-
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The Budget of 2013 and Possible Challenges Ahead of 
Developmental Projects  
 
 
Having presented the budget bill of 2013 in form of "three twelfth" (equal 
to 45 thousands billion Tomans), or in other words, a seasonal budget, it 
was agreed to have a further expert review on the bill. Also due to some 
ambiguities which seem to exist in the budget, the parliament [Islamic 
Consultative Assembly] sent it back to the government. 
 
Nevertheless, it seems efforts are underway to accept the present budget, 
so we will analyze this budget from the form and nature perspectives.  
 
Before entering the main discussion, we would like to present the 
comparative budget figures of 2012-2013 upon which it will be possible 
to present a more suitable perspective in order to make further 
conclusions and suggestions.  
 
Reviewing the budget figures of 2013 and comparing it with the budget 
of 2012, it will be also possible to reach certain realities. These realities 
are presented in the following Table.   
 
 

   Rate 

Year

Total
National
Budget

Rate of budget 
of
governmental
companies and 
profit
institutions
affiliated with 
government
and banks 

Difference(government 
public budget) 

Percent 

2013 731 585 146 80 
2012 566 421 145 74 
Difference  165 164 1 6 

 
 
Taking into consideration the above Table, it is learned that of the budget 
for 731 thousands billion Tomans at national level in 2013, about 80 
percent is allocated to the budget of governmental companies and profit 
institutions affiliated with the government and banks. Only 20 percent of 
it is related to the government public budget which includes the current 



63
63  

Staff List
  PUBLISHR :Construction  Companies Association
Editor:  Eng. J.Khansari
Editorial Team: J.Khansari, M.Kangani, M.Pourshirazi, J
               J.Asreazad, M.Zarrabi, A.Varzandeh
Editor in Chief: Gh.Alizadeh
Designer: D.Khani
Typesetter, Marketing & Subscription: Fariba Pouragha
Reporter: Arezu Nouri
Printing  Company: 
Printed by:  
Magazine Address: #88, South Saba St., Taleghani Ave., Tehran, Iran
Tel: +98-21-66464261
Fax: +98-21-66464084
    
Email:payam.abadgaran@acco.ir

PAYAM-E-ABADGARAN
Construction Companies Association Monthly Magazine

No: 306 farvardin  1392 (April. 2013(

 Table of Contents

IN
 T

H
E 

N
A

M
E 

O
F 

G
O

D

1. Editorial 
2. An interview with Dr. Akhondi 
3. An interview with Eng. Chabok 
4. Construction industry, efficient use of energy (Dr. Najafi) 
5. Final resolution of Construction Conference 
6. The arrival of private sector and organizational approach to  

    solve the problem of eroded textures ( Marlik Company) 
7. In memory of Engineer Safavi along with the memorial  
     ceremony of his child
8. Association’s letters 
9. Commissions’ reports 
10. Spring in the views of Iranian poets 
11. A lecture by Dr. Alizadeh at the venue of Alumni Center  
      School of Engineering, University of Tabriz 12. We have read the following materials for you:  
- Eight requests of the private sector addressed to the  
               government 
- Reference and exchange foreign currencies are deleted.
- A semi-glance of industrial projects at the parliament 
13.    Landing 
14. News of construction industry 
15. Environment 
- Six marsh sites
-The bridges of my land 
16. A glance at economic and financial literature 



6
6

با اليحه بودجه ارائه شده به صورت سه دوازدهم )معادل 45 هزار ميليارد 
تومان( يا به بيان بهتر فصلي موافقت ش�د تا بررسيهاي كارشناسي در 
مورد آن انجام شود، به دليل وجود برخي ابهام ها كه به نظر مي رسد در 
بودجه وجود دارد مجلس آن را به دولت برگشت داد. با اين حال به نظر 
مي رسد سعي بر اين است كه با بودجه فعلي موافقت شود لذا ما نيز آن را 
از ديدگاه شکلي و ماهوي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.

قبل از ورود به بحث اصلي، ارقام مقايسه اي بودجه سال 91 و 92 را ارائه 
مي دهيم تا براساس آن بتوان به چشم انداز مناسبتري براي نتيجه گيري 

و ارائه پيشنهادها دست يافت.
با نگاهي اجمالي به ارقام بودجه سال 92 و مقايسه آن با سال 91 مي توان 
به واقعيتهايي دست يافت كه در جدول زير خالصه شده آن را مي آوريم.
 ب�ا توجه ب�ه جدول ف�وق اين واقعي�ت به دس�ت مي آيد ك�ه از بودجه

 731 هزار ميليارد توماني كل كش�ور در س�ال 92 حدود 80درصد آن به 
بودجه ش�ركتهاي دولتي،  مؤسسات انتفاعي وابس�ته به دولت و بانکها 
اختصاص يافته اس�ت و فقط 20درصد آن مربوط به بودجه عمومي دولت 
است كه خود شامل بودجه جاري و بودجه عمراني مي باشد. از سويي ميزان 
بودجه عمومي دولت رقمي حدود 146 هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد 

كه بالطبع معادل 20درصد بودجه كل كشور است. 
در ارتباط با ارقام بودجه سال 91 اين واقعيت مشخص مي شود كه بودجه 
كل كشور در سال 92 حدود 30درصد نسبت به بودجه سال 91 افزايش 

نشان مي دهد.
ولي آنچه مي توان گفت اين اس�ت كه چنانچه براس�اس اليحه بودجه، 
بررسي انجام شود بودجه عمومي دولت حدود 146 هزار ميليارد تومان 
خواه�د بود ولي آنچه از طريق كميس�يون عمران ب�ه ويژه رئيس اين 
كميسيون مطرح شده است بودجه عمومي دولت رقمي معادل 192 هزار 
ميليارد تومان اعالم گرديده اس�ت ك�ه تفاوتي حدود 46 هزار ميليارد 
تومان را نش�ان مي دهد. در اين مورد دكتر مصباحي مقدم رقم بودجه 
عمومي را 166 هزار ميليارد تومان اعالم مي كند. تفاوتهاي ارقام بودجه 
در بسياري از موارد نشان دهنده عدم وضوح و شفافيت بودجه است و يا 
احتماالً ارقامي از آن در البه الي س�ندها قرار گرفته و در جدول مربوط 
به خود نيامده است اين امر شايد يکي از عوامل ابهام در بودجه باشد كه 
پاره اي از منابع درآم�دي و محل مصرفهاي هزينه اي در البه الي بندها 
يا )تبصره هاي( بودجه گنجانده شده است و با تعريف علمي بودجه كه 
بايد ارقام و رديفهاي عددي تمام سياستهاي يکساله دولت را نشان داد 
تا حدودي متفاوت اس�ت و تفاوتهاي ارقام ارائه شده توسط مسئوالن 
نهادهاي ذيربط شايد ناشي از اين ويژگي بودجه باشد، در شرايط متعارف 

ابهام زداي�ي در بودجه حکم مي كند كه تمامي ارقام مندرج در بندهاي 
ماده واحده بيرون كشيده شود و در جداول مربوط به خود قرار گيرد تا 
حجم واقعي سرجمع، آشکار و هزينه ها با شفافيت كامل، امکان مقايسه 

با يکديگر را بيابند.
از مواردي كه در بودجه سال 92 تا حدودي منابع آن مغفول مانده است 
بحث افزايش هدفمندي يارانه هاست؛ به طوري كه دولت پرداخت يارانه 
را دوبرابر پيش بيني كرده است ولي محل تأمين اين ميزان منابع مشخص 
نشده است ضمن اينکه احکام غيربودجه اي متعددي ، در بودجه سال 92 
وجود دارد كه به نظر مي رسد ضرورت دارد از اليحه بودجه خارج گردد 
تا بدينوسيله با ابهام زدايي از آن بررسي دقيقتر بودجه امکانپذير گردد.

آنچه از برخي از ارقام بودجه مستفاد مي شود اين است كه درآمد ارزي 
حاصل از فروش نفت واقعي نيست زيرا در بودجه سال 91 دولت حدود 
95 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از فروش نفت در نظر گرفته بود كه به 
دليل تحريمها حدود 45هزار ميليارد تومان آن تحقق يافت يعني كمتر 
از 50درص�د؛ بالطبع اين امر در مورد پيش بيني درآمد ناش�ي از فروش 
نفت در سال 92 نيز مي تواند مصداق يابد و اتفاق بيفتد و شايد با شدت 
بيشتري نيز همراه باشد زيرا كه تحريمها گسترده تر و پيچيده تر  شده اند. 
در ضمن درآمدهاي مالياتي و عوارض كه در قانون بودجه سال 91 رقمي 
معادل 45هزار ميليارد تومان بود به 53هزار ميليارد تومان در سال 92 
 افزايش يافته اس�ت ضمن آنکه از رقم پيش بيني شده مالياتي سال 91
 )به ميزان 45هزار ميليارد تومان( فقط 32 هزار ميليارد تومان آن تحقق 
يافته اس�ت يعني در اين بخش حدود 71درصد مبلغ پيش بيني ش�ده 
حاصل گرديده اس�ت و 29درصد آن الوصول مانده اس�ت و اين نشان 
مي دهد كه راههاي فرار مالياتي زيادي وجود دارد كه بايد به  بستن آنها 

اقدام گردد تا بودجه سال 92 دچار اين شکاف درآمدي نگردد.
بررس�يهاي كارشناس�ي از بودج�ه س�ال 91 آنگونه كه رئي�س ديوان 
محاسبات كش�ور اعالم كرده است بودجه س�ال 91 با حدود 50درصد 
كس�ري درآمد مواجه است. گزارش 9ماهه عملکرد سال 91 دستگاه ها 
كه توسط ديوان محاسبات به آنها ارائه شده است تا پايان سال 91 حدود 
50درصد درآمدها تحقق يافته اس�ت يعني 50درصد كسري درآمد در 
بودجه س�ال 91 وج�ود دارد كه بالطبع تعهدات آن به بودجه س�ال 92 
سرريز خواهد شد و آثار كسري بودجه جاري و بودجه عمراني را احتماالً 

در پي خواهد داشت.
از سويي دكتر احمد توكلي رئيس سابق مركز پژوهشهاي مجلس كسري 
بودجه سال 92 را  حدود 82هزار ميليارد تومان اعالم كرده است كه اين 
رقم نيز در صورت تأييد بر مشکالت خواهد افزود. در مجموع بايد گفت 

بودجه سال 92 كشور  و چالشهاي احتمالي
روي پروژه هاي عمراني  فرا 

1 
 

سال پروژهبودجه فراروي احتمالي چالشهاي و عمرانيكشور هاي

توزيع فراواني بودجه كل كشور و ميزان بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در بانکها
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كه بودجه كل كشور در سال 92 نسبت به سال 91 رشدي معادل 30درصد 
را نشان مي دهد. در اليحه بودجه سال 92 بودجه هاي مربوط به وظايف 
حاكميتي حدود 16درصد رشد داشته است در حالي كه اقالم مربوط به 
تصدي گري دولتي در اين اليحه از رش�دي حدود 39درصدي برخوردار 
است. اين عدم تناس�ب ميان رشد هزينه هاي حاكميتي و تصدي گري 
دول�ت ريس�ک گريزي بخش خصوص�ي را افزايش مي دهد زيرا رش�د 
16درصدي بودجه حاكميتي در اليحه بودجه سال 92 در مقابل نرخ تورم 
30درصدي در جامعه نشان مي دهد كه دولت در سال 92 خدمات كمتري 

ارائه خواهد كرد.
از موارد ديگري كه به عنوان ابهام و عدم شفافيت كافي در بودجه سال 
92 مطرح است همانطوريکه تلويحاً اش�اره شد نرخ برابري ارز به ويژه 
دالر مي باشد. آنچه از ارقام بودجه متبادر به ذهن مي شود اين است كه 
حداقل قيمت دالر در بودجه س�ال 92 حدود 2200 تومان بايد محاسبه 
ش�ده باش�د كه حدود 70درصد نسبت به بودحه س�ال 91 رشد نشان 
مي دهد ولي در اليحه بودجه تقديمي به اين گفته بسنده شده است كه 

قرار است نرخ ارز به روش شناور مديريت شود.
بحث ديگري كه در مورد بودجه س�ال 92 مطرح اس�ت موضوع ش�وك 
تورم�ي مربوط ب�ه 120 هزار ميليارد توماني ناش�ي از اعتبار هدفمندي 
يارانه هاست زيرا كه دولت براي سال 92 اعتباري معادل 120 هزار ميليارد 
تومان براي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها اختصاص داده است. با توجه 
به كاهش صادرات نفت از 2/3 ميليون بشکه در روز به 1/3 ميليون بشکه 
در سال 92 يعني كاهش يک ميليون بشکه در روز  و ساير سازوكارهاي 
محدودكننده ناشي از تحريم نفتي و بانکي كشور، تحقق اين امر فقط با 
تزريق پولهاي خارج از توليد امکانپذير مي شود كه ورود پولهاي پرفشار 
زمينه هاي افزايش شديد تورمي درپي خواهد داشت همانطوري كه اشاره 
رفت ارقام بودجه در س�خنرانيها و نوش�ته هاي متخصص�ان و متوليان 
اعداد متفاوتي را نش�ان مي دهد. رئيس كميس�يون تلفي�ق بودجه در 
خطبه هاي پيش از نماز جمعه تهران در 25 اسفندماه سال 91 )به نقل از 
رونامه جهان صنعت مورخ 91/12/26( بودجه عمومي دولت را 192 هزار 
ميليارد تومان و بودجه شركتهاي دولتي،  مؤسسات انتفاعي وابسته به 
 دولت و بانکها را حدود 585 هزار ميليارد تومان و بودجه كل كش�ور را 
731 هزار ميليارد تومان اعالم كرد در صورتي كه رقم بودجه شركتها و 
بودجه عمومي را جمع كنيم به رقمي معادل )777=192+585( هفتصد 
و هفتاد و هفت هزار ميليارد تومان مي رسيم كه 46 هزار ميليارد تومان 
از بودجه كل كش�ور ارائه شده بيشتر است و چنانچه بودجه عمراني را 
كه معادل 37 هزار ميليارد تومان است از بودجه عمومي دولت كم كنيم 
بودج�ه جاري به دس�ت مي آيد كه اگر رقم 192 هزار ميلي�ارد تومان را 
مالك قرار دهيم بودجه جاري حدود 155 هزار ميليارد تومان مي شود و 
اگر مابه التفاوت بودجه كل كشور از بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات 
انتفاعي و بانکها را از بودجه كل كشور كم كنيم)146=585-731 ( بودجه 
عمومي دولت معادل 146 هزار ميليارد تومان مي شود كه چنانچه بودجه 
عمراني را از آن كسر كنيم بودجه جاري كشور )109=37-146( حدود 109 
هزار ميليارد تومان خواهد شد. اين مغايرتها كه در ارقام بودجه وجود دارد 
زمينه هاي تجزيه و تحليل بودجه را بسيار مشکل مي سازد ولي با توجه به 
جميع جهات آنچه در اين مقاله مطرح است مسأله بودجه عمراني سال 92 

و چالشهاي فراروي پروژه هاي عمراني است كه به آن مي پردازيم.
با نگاهي به اليحه بودجه سال 92 درمي يابيم كه به جز چند مورد خاص 
هيچ طرح عمراني جديدي پيش بيني نشده است. ضمن آنکه در سال 92 
حدود 37 هزار ميليارد تومان بودجه براي پروژه هاي عمراني اختصاص 
يافته است كه شامل پروژه هاي قبلي و ناتمام و مطالبات پيمانکاران )كه 

حدود 8هزار ميليارد تومان مطالبات انباشته دارند( مي باشد، اين بودجه 
نسبت به بودجه س�ال 91 )كه حدود 39هزار ميليارد ريال بود( كاهش 

نشان مي دهد.
بايد اذعان كرد بخشي از منابعي كه براي بودجه عمراني تعريف شده است 
زمينه هاي الزم و قابل اعتمادي براي تأمين آن مشهود نيست به عنوان 
مثال مقرر شده است كه حدود 10هزار ميليارد تومان از محل هدفمندي 
يارانه ها به بودجه پروژه هاي عمراني منتقل ش�ود و اين در حالي اس�ت 
كه زمزمه هايي به گوش مي رس�د مبني بر اينکه مرحله دوم هدفمندي 
يارانه ها اجرا نخواهد شد بالطبع چنانچه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها 
اجرا نش�ود مبلغ مورد نظر نيز نمي تواند به بخش عمران واريز شود. اگر 
روند امور پروژه هاي عمراني را به عنوان واحد مقايسه و تجزيه و تحليل 
براي سال 92 درنظر بگيريم اين واقعيت مشاهده مي شود كه از مجموع 
2877 طرح عمراني با اعتباري معادل 20هزار ميليارد تومان حدود 831 
طرح افتتاح ش�ده است يعني 30درصد آن طرحها سرانجام يافته است؛ 
بنابراين در اليحه بودجه سال 92 كه حدود 2816 طرح با اعتباري معادل 
19/4 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه با بررسي آن مشخص 
مي شود كه با افزايش تعداد طرح و كاهش بودجه مواجه است ضمن آنکه 
بخشي از اعتبار )الاقل 30درصد آن توسط تورم از دسترس خارج خواهد 
شد( با يادآوري اين نکته كه بخشي از آنها پروژه هاي ملي استاني هستند 
و بخش�ي به صورت ويژه به استانها منتقل شده اند؛ لذا چون منابع قابل 
اطمينان براي تأمين بودجه تعريف نشده است از سويي تعهدات دولت و 
بخش كارفرمايي در سال 91 به بودجه سال 92 منتقل شده است كماكان 
اجراي پروژه ها با مشکل مواجه خواهد شد مگر اينکه دولت سازوكارهاي 
ديگ�ري را تعريف كرده باش�د كه بايد آنها را در مع�رض ديد و قضاوت 
كارشناسان و متخصصان نهادهاي ذيربط و تحليلگران مالي و اقتصادي 
قرار ده�د. بنابراين در خوش بينانه ترين حالت مي ت�وان گفت كه روند 

پروژه هاي عمراني همچون سال 91 خواهد بود.
ب�ا اين توضيح اضافي كه در س�رجمع اعتبارات عمراني كش�ور حدود 
6درصد كاهش نيز داريم كه اين رقم براي پروژه هاي عمراني وزارت راه 
حدود 11درصد كاهش نش�ان مي دهد ب�ه طوري كه بودجه اين بخش از 
5600 ميليارد تومان در سال 91 به حدود 5027 ميليارد تومان در سال 92 
كاهش يافته است. در ضمن در شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل 
و نقل بودجه پيش بيني شده حدود 12درصد كاهش يافته است و از مبلغ 
2300 ميليارد تومان در س�ال 91 به حدود 2004 ميليارد تومان در سال 
92 كاهش يافته است و بي هيچ ش�بهه اي مي توان گفت اين عوامل در 

دستيابي به چشم اندازهاي پروژه هاي عمراني ايجاد مشکل خواهد كرد.
اينگون�ه ب�ه نظر مي رس�د ك�ه بودجه عمران�ي در س�ال 92 به نوعي 
انقباضي تنظيم ش�ده اس�ت و دولت بن�ا دارد پروژه هاي�ي را تعريف 
 كن�د كه مج�ري پروژه )ش�ركتهاي پيمانکار س�اختماني( ب�راي آنها 
س�رمايه گذار)nancer�(  يافته و يا خود سرمايه گذاري نمايند حال با 
كدام نوع  روش�هاي س�رمايه گذاري B.O.T، B.O.O، B.L.T و.... اين 
سرمايه گذاري انجام شود بستگي به سياستهاي دولت آينده دارد. لذا 
بحث مبسوطتر بودجه را به زماني ديگر كه عوامل ذكر شده در بودجه 
تا حدودي ش�فافيت يافته و روشن ش�ود واگذار مي كنيم و اميد آن را 
داري�م كه دولتمردان، زمينه هاي فعاليت ش�ركتهاي مجري پروژه هاي 
عمراني را بيش از پيش فراهم كنند كه اين خواست نه براي تأمين كار براي 
آنها بلکه براي تحقق منافع ملي كشور و ساخت زيرساختهاي توسعه اي و 
ايجاد اشتغال زايي است زيرا كه با كاهش فعاليتهاي شركتهاي ساختماني 

زمينه های رشد بيکاري فراهم مي شود. 
با اين اميدواري س�رمقاله را به پايان مي بريم و براي همگان آرزوي خدمات 

صادقانه و براي كشورمان سربلندي و سرفرازي از خداوند منان خواهانيم.
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دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی: 
دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی:

کمیس�یون انتش�ارات انجمن شرکتهای ساختمانی در نظر دارد با دریافت نقطه نظرها و پیش�نهادهای صاحب نظران و مدیران ارشد نهادهای 
ذیربط و با طرح مس�ائل و مش�کالت مبتالبه ش�رکتهای عضو در ماهنامه پیام آبادگران، گامی در جهت تعامل، همبس�تگی و آش�نایی بیش�تر با 
مدیران ارش�د و متخصصان برجسته 
نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی 
بردارد. به همین منظور پای سخنان 
دکت�ر آخوندی می نش�ینیم، مردی 
ک�ه تجربه س�الها کار اجرای�ی را به 
هم�راه دارد و این روزها بیش�تر از 
قبل ب�ه کار مطالعاتی در زمینه های 
مختلف اجتماع�ی و اقتصادی روی 

آورده است. 
وزیر اسبق مسکن و شهرسازی متولد 
سال 1336 و دارای مدرک دکتری اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی دانشگاه لندن است. در حال حاضر دکتر آخوندی عضو شورای 
رقابت، عضو ش�ورای مرکزی نظام مهندس�ی و عضو هیات علمی دانش�گاه تهران اس�ت که ضمن تش�کر از وقتی که در اختیار ماهنامه پیام 

آبادگران قرار دادند، نظر خوانندگان محترم را به مشروح این مصاحبه جلب می نماییم.

پیمانکاران باید به فکر تغییر دادن قواعد بازی باشند
عضو شوراي رقابت مطرح كرد:
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دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی:  

دكتر علی زاده:

دكتر آخوندی:   



10
10

دكتر عل�ی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكترعل�ی زاده: 

دكت�ر آخون�دی:   

 دکتر آخوندی:
 در س�طح کالن مش�کل بنگاههای ایران 
نب�ودن محیط رقاب�ت منصفانه اس�ت. 
چ�ون در هر ص�ورت تعاریف مخدوش 
اس�ت و یک س�ری نهادها آمده ان�د و با 
بخش خصوصی ای�ران رقابت می کنند 
که ماهی�ت عمومی دارن�د و رفتار، نوع 
ریسک و امتیازهای متعددی که می گیرند 
با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست 

و به همین دلیل رقابت عادالنه نیست.
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دكت�ر علی زاده: 
1 GC

2 SC

GC دكتر آخوندی:   
GC

GC

3 Epc
GC

GC

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكتر عل�ی زاده: 

 

 دکتر آخوندی:
 م�ا از نظ�ام بوروکراتی�ک دولت�ی خارج 
ش�دیم و در نظ�ام بوروکراتی�ک عمومی 
نظ�ام  س�مت  ب�ه  نی�ز  ام�روز  افتادی�م. 
بوروکراتیک بخ�ش خصوصی می رویم. 
ماهی�ت هم�ه اینه�ا اداری اس�ت و ب�رای 
اص�الح بای�د از س�از و کار تصمیم گیری 
اداری به سمت ساز و کار بازار برویم که 
در آن همه چیز بر اساس رقابت منصفانه 

و پذیرش ریسک مبادله است. 
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دكت�ر آخوندی:   

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی:   

دكترعلی زاده: 

دكت�ر آخوندی: 

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخوندی: 

 

 دکتر آخوندی:
متاس�فانه بن�گاه داری مهندس�ی در ای�ران 
اساس�ا بر اس�اس وابس�تگی ب�ه دولت به 
وجود آمده اس�ت. و بنگاه دارها از روز اول 
قبول کرده اند بازار هدف آنها دولت است و 
آنها به دولت وابس�ته اند. رفتار دولتها نیز 

با توجه به شرایط مختلف متفاوت است.
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دكتر علی زاده: 

دكتر آخوندی:   

دكتر علی زاده: 

دكت�ر آخون�دی:   

دكتر عل�ی زاده: 

دكتر آخوندی:   

1-General Contractor
2-Subcontractor
3-Engineering Procurement construction

 دکتر آخوندی:
هر جا که شرایط رقابت عادالنه 

موجود نبود باید بخش خصوصی 
حساسیت نشان دهد. مهم این است 
که شما به عنوان نهادی مهندسی 
حقوق خود را بدانید و در جهت 

احقاق آن قدم بردارید. البته شاید 
این مسئله زمان بر باشد اما همیشه 

نیروی مقاومت اولیه باال است و 
از این مرحله که عبور کردیم بقیه 
قدمها راحت تر برداشته خواهد شد. 



14
14

 اصالح و تعیین نرخ موجود  در هدفمندی؛ 

الزمه کار عمرانی 
 حماسه اقتصادی مربوط به سازندگان كشور است

مهندس خزاعی، مدير اجرايي رسته آب انجمن شركتهاي 

 مهن�دس حضرتی

مهندس مس�عودی

روز 26فروردين تعدادی از پيمانکاران رسته آب انجمن شركتهای ساختمانی به ديدار آقاي مهندس حاجی رسولی ها، 
مديرعامل ش�ركت مديريت منابع آب كش�ور رفتن�د تا ضمن تجديد ديدار در س�ال جديد پاره ای از درخواس�تها 
و نظ�رات خ�ود را برای بهبود وضعيت كار در اين حوزه مطرح كنند. در اين نشس�ت برخي از مش�کالت و مس�ائل 
پيمانکاران رسته آب بررسي شد و افراد حاضر به اظهارنظر در اين باره پرداختند كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه 

پيام آبادگران را به خواندن مشروح آن جلب مي نماييم.

 مديرعامل شركت مديريت منابع آب كشور  در جمع پيمانکاران:
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مهن�دس احمدی

 مهن�دس برات�ی 

مهندس جمالی

مهن�دس امينی

مهندس علياری با تائيد س�خنان 
اف�زود:  امين�ی  مهندس 

مهندس مهديار 

بعد از اش�اره مهندس خرازی به نتيجه نرس�يدن استفاده 

مهندس براتی:
به نظر می رس�د اعتبارات کمی 
برای پیمان�کاران و بودجه  های 
عمرانی در نظر گرفته ش�ده، در 
حالی که ب�رای کارهای خدماتی 
ندارن�د  چندان�ی  ارزش  ک�ه 
2-3 ه�زار میلی�ارد در منطق�ه 
خاصی سرمایه گذاری می شود. 
ب�ه ه�ر ح�ال انتظ�ار م�ی رود 
اصل�ی،  سیاس�ت گذاران  ک�ه 
مخصوصا در بخش آب که نقش 
مهمی در رشد و توسعه دارد به 
گون�ه ای برنامه  ری�زی کنند که 
این اعتبارات در مس�یر اجرایی 

یا کارهای تولیدی قرار گیرد. 
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از تس�هيالت ماده 2 و درخواست برای عملياتی شدن آن، 
مهندس عطايی نيز عنوان كرد:

مهندس حاج رس�ولی  ها بعد از ش�نيدن س�خنان اعضاي 
انجم�ن ضم�ن تبريک س�ال جدي�د، گفت:

 –

مهندس حاج رسولی  ها:
 روش اج�رای فعلی روش پایداری در 
بخ�ش آب نخواهد بود چون اتکایی به 
درآمد دولت نیس�ت و اوراق مشارکت 
ه�م به نوع�ی اوراق قرضه محس�وب 
می  ش�ود که اگرچه مسکن خوبی است 
اما تامین کننده نیس�ت. تغییر نگاه به 
روش�های اجرایی الزم است. ما روشی 
را مدنظ�ر داری�م  ک�ه در مجل�س ه�م 
پیگی�ری می  ش�ود و مرب�وط به بحث 
قیمت آب اس�ت ک�ه ش�اید پیمانکاران 
درگیر آن نباشد اما باید به عنوان راه 
ح�ل به آن ن�گاه کنند. اگرچ�ه ما خرید 
تضمین�ی آب را در برخ�ی پروژه  ه�ا 

انجام می  دهیم
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مهندس عطاي�ی در پايان اين 
ديدار با ارائه پيش�نهاد  تش�کيل كارگروهی عنوان كرد:

EPCF

مهن�دس  پاي�ان  در 
اين  بي�ان  با  حاج  رس�ولی ها 
ك�ه من موافقم ك�ه پيمانکار 
و س�رمايه گ�ذار در پروژه  ها 

اف�زود:  كنند،  مش�اركت 

مهندس عطایی:
در رابط�ه ب�ا پروژه  ه�ای اجرای�ی ک�ه 
به پیم�ان واگذار می  ش�ود، با توجه به 
ش�رایط اقتص�ادی موج�ود پ�رو  ژه ای 
اجرا نمی شود چون ارز کم است و تمام 
تصمیمات بانکی ریالی ش�ده که بهره 
آن در بانکهای دولتی 24 درصد اس�ت 
ک�ه ب�ا 3 درص�د کارمزد ب�ه 27 درصد 
می  رسد که باید دید با این وضع چگونه 
می  توان تولید را جلو برد و س�ازندگی 

را اداره کرد.
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 هن�وز تعريف مفه�وم بخ�ش خصوصی ك�ه در قانون 
اساسی به صورت اصل آمده است ، در قوانين تفصيلی كه 
می بايس�تی مجلس شورای اس�المی آن را تهيه و تدوين 
نمايد حدود و ثغور آن مش�خص نيست. به نظر شما مبهم 
بودن اي�ن تعريف چه تاثيری در رويکردهای اقتصادی ما 
دارد؟ و ب�ا توجه به اين موض�وع  آينده پيش روی بخش 

خصوصی را چگونه می بينيد؟ 
 اين روزها س�خن از گفتگ�وی دولت و بخش خصوصی 
اس�ت. آي�ا گفتگوی بخ�ش خصوصی با دولت ب�ه نتيجه 

مطلوبی منتج خواهد شد؟ 

متف�اوت عملک�رد 
 دول�ت ب�ا پیمان�کاران بخ�ش خصوص�ی واقع�ی 

مشکل شركتهای پيمانکار پروژه های عمرانی عدم تمکين الزم طرف مقابل در برابر قانون است

و  نقطه نظره�ا  دارد  نظ�ر  در  آبادگ�ران  پي�ام  ماهنام�ه 
پيش�نهادهای صاحب نظ�ران و مدي�ران ارش�د نهادهای 
ذيرب�ط را منعک�س نمايد و با طرح مس�ائل و مش�کالت 
مبتالبه شركتهای عضو در ماهنامه گامی در جهت تعامل، 
همبس�تگی و آش�نايی هر چه بيش�تر مديران ارش�د و 
متخصصان برجس�ته نهادهای دولتی، حکومتی و عمومی 
بردارد. به همي�ن منظور و برای پرداختن به مفهوم بخش 
خصوصی، جايگاه قانونی و برداش�تهای متفاوتی كه از آن 

شده به ديدار دبير كانون سراسری انجمنهای ساختمانی، تاسيساتی و تجهيزاتی ايران رفتيم.
 مهندس احمدرضا چابک متولد س�ال 1352 شهرس�تان بروجن و فارغ التحصيل رشته عمران است. وی عالوه بر اين 
كه دبير انجمن چهارمحال و بختياری است، در انتخابات اخير كانون سراسری به عنوان عضو هيئت مديره و دبير اين 
كانون انتخاب شد. ضمن تشکر از ايشان به خاطر وقتی كه در اختيار ماهنامه پيام آبادگران قرار دادند نظر خوانندگان 

ماهنامه را به مشروح اين مصاحبه جلب می نماييم.

دبیر کانون سراسری انجمنهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران مطرح کرد:
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 جاي�گاه تش�کلهای حرفه من�د را 
در گفتگ�وی دولت و بخش خصوصی 
چگون�ه می بيني�د؟ از اقدامهای اين 
تش�کلها برای حل مشکل شركتهای 
عضو ب�ه چه مواردی می توان اش�اره 

كرد؟

مهندس چابک:
کش�ورهای  از  بس�یاری  در   
پتانس�یل  و  ازنیروه�ا  دنی�ا 
بخش های حاکمیتی در شرایط 
کاه�ش  جه�ت  جنگ�ی،  غی�ر 
هزینه ه�ای بخش خصوصی 
استفاده شده وبه این وسیله 
بخش خصوصی خود را برای 
رقاب�ت در بازاره�ای جهان�ی 

حمایت می کنند،
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 ط�ی س�الهای اخي�ر ش�اهد ش�کل گيری انجمنه�ا و 
تش�کلهای زي�ادی هس�تيم. آي�ا انجمنها و تش�کلها در 
رس�يدن به مطالبات قانونی اعضای خود موفق بوده اند؟ با 
چه راهکارهايی می توان تاثيرگذاری تالش اين گروهها را 

افزايش داد؟

  ب�ه نظ�ر ش�ما ش�ورای هماهنگی 
توانس�ته در متح�د و يکپارچه كردن 

تشکلها گامهای موثری بردارد؟

 رابطه دولت و تش�کلهای س�اختمانی را چگونه ارزيابی 
می كني�د؟ با توج�ه به ل�زوم جابه جاي�ی  و تبديل بخش 

خصوصی از كارگزاری به كارآفرينی چه نظری داريد؟  

مهندس چابک:
 بدون شک بیشترین درصد 
مش�کل ش�رکتهای م�ا عدم 
وجود بخش�نامه ی�ا قانون 
نیس�ت بلک�ه ع�دم تمکی�ن 
طرف مقابل در برابر قانون 
و وتوی یک طرفه آن است. 
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 مهندس چابک:
تبدی�ل ش�دن بخ�ش خصوص�ی 
ب�ه کارآفرین ش�رایط ایده آلی را 
روب�روی این بخش ق�رار می دهد 
اما باید دید در این مقطع که دولت 
ما با مش�کل فروش نفت و تامین 
مناب�ع مال�ی مواجه ش�ده،  بخش 
خصوص�ی می توان�د ب�ه عنوان 
کارآفرین ظاهر شود. آیا دربستر 
اقتص�ادی موج�ود چنی�ن ام�ری 

ممکن است؟
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بازنگری نقش صنعت احداث در تولید و مصرف انرژی

ال�ف( توليد مصالح و تجهيزات:

ب( مرحل�ه طراحی:

ج( دوره اج�رای پروژه ها:

 مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست
دكتر علي اكبرنجفي 
شركت بلند پايه

در دومين كنفرانس “رويکردهای نوين در نگهداش�ت انرژی” كه در تاريخهای 12 و 
13 اس�فندماه سال 1391 در دانش�گاه تهران برگزارشد، همزمان با ارائه مقاالت در 
سالنهای جنبی، پنلهای تخصصی با موضوعات مشخصی تشکيل گرديد. در هر پنل 
تعدادی از صاحب نظران حضور داشتند و قرار بود در چارچوب موضوع پنل، مسايل 
را م�ورد بحث قرار دهن�د. در پنل “نقش صنعت احداث در آين�ده توليد و مصرف 
ان�رژی” آقای دكتر علی اكبر نجفی مطالبی را عنوان نمودند كه خالصه آن با كمی 

اضافات ذيال جهت اطالع خوانندگان گرامی نشريه آبادگران درج می گردد.
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د( دوره بهره برداری از پروژه ها: 

BOO BOT

تدوين ضوابط مرتبط با نگهداشت انرژی

USGBC

 یکی از آثار اعمال طرح هدفمندسازی 
یارانه ها توجه جدی به میزان مصرف 
س�وخت در اج�رای پروژه ه�ا بوده و 
ای�ن موضوع ک�ه تاثی�ر افزایش بهای 
سوخت به طور کامل در تعدیل قیمتها 
لحاظ نگردیده اقتضا نموده شرکتهای 
ب�ر س�ازماندهی  پیمان�کاری ع�الوه 
بهتر عوامل اجرائی و ماش�ین آالت، در 
راستای استفاده بهینه از منابع انرژی 

برنامه ریزی نمایند.
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LEED

LEED

LEED

Core & Shell
LEED for Commercial Interiors

LEED for Retail
LEED for Homes

LEED for Neighborhood Development
LEED for Schools

LEED for Healthcare
LEED

LEED

LEED

LEED LEED

 نقش آموزش در بهينه سازی مصرف انرژی
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ك ر را ه رو ا ه در

اجتماعي پايگاه نيازمند شديداً صنعت كه است اين مبين گذشت احداث وصنعت حرفه بر كه آنچه آوري ياد
رويكردهاي با شدن ومواجه وقايع كردن نظاره تابجاي مؤحضور،يكطرفهاست ومشاركتي مديريت در درثر

باز را فرصت از هايي روزنه رو پيش اوضاع گردش از واصله وپيامهاي شرايط باشد داشته كشور امور اداره
بهره جمعي وخرد همبستگي كه است دركرده نمايد مي ايجاب ولذا نمود خواهد ميسر را موقعيت ازاين گيري

با كوتاه زماني فاصله بهاين ورود مهياي خودرا جدي عزم وبا فشرده بصورت وزيركانه هوشمند ريزي برنامه
را سوال اين وهمواره نمود گذشته كاركرد واصالح سازي آينده در گذاري واثر گيري تصميم هاي حوزه

نمائيم قيمتباخودزمزمه چه وبه تاكجا عالقمندي اين تحقق وبراي
اگرآمادگي كه باشيم داشته وباور نمائيم طراحي را آن اجرائي وسازمان ساختار هستيم جدي اگر داريم

برون براي وقفه بي وتالش خدمت انديشه، تدبير، ومشتاق تشنه امروز وخسته مهجور ايران توانيم مي بخواهيم
خو موافق را وآينده نكنيم حركت درست اگر است تاريخ هولناك ورطه اين از مليرفت ومنافع خود هاي استه

دشوار راهي پيمودن آن پيامد كه كرد خواهد اداره حاشيه در ديديم كه آنطور را ما آينده ننمائيم طراحي
مي پرداخت آنرا بهاي كه است كساني آن از آينده اكثريت، وداوري عقل حكم به بهرحال است ونافرجام

به جامعه وباورهاي اميد اعتماد، حاليكه در وقافلهكنند امن پناهگاه بدنبال سرگردان وهمه شده گرفته بازي
طريق از انباشته وانتظارات نيازها به پاسخگوئي براي است نظيري بي فرصت باشند مي وموفق پيروز ساالر
بصورت آينده از ونگراني سرخوردگي فرط از كه كساني روي بر وصداقت محبت آغوش وگشودن يارگيري

آزرد وبالقوه بهرهانبوه و نمايند مي استقبال كشور مديريت بهبود از ظرفيت تمام وبا بوده وضعيته اين از گيري
وسازماندهي تالش تدبير، ريزي، برنامه نيازمند كه است مغتنمي مجال مشاركت، از شده دفع عناصر وجذب

باشيم بيت اين مصاديق از اجتماعي توسعه متعالي اهداف به رسيدن در تا است

حق انداختيدست تو آنچه گرفتيم ما ونشناختي ديدي را

است جماعت همراه به خداهم دست باشد وخالق خلق به تقرّب قصد به كه جمعي حركت هر

اشاره:  سومين كنفرانس بين المللی صنعت احداث ايران به عنوان بزرگترين رويداد توسعه ای بخش خصوصی كشور، 18 و 19 آذرماه سال جاری در مركز 
همايشهای بين المللی هتل المپيک تهران برگزار شد. اين كنفرانس با همياری شانزده تشکل بزرگ صنعت احداث برگزار شد و پرداخت مطالبات معوق 

پيمانکاران، تعامل هر چه بيشتر بخش خصوصی با بخش دولتی و همچنين مجلس برای رفع مشکالت پيش روی بخش خصوصی و صنعت توسعه ای كشور 

از جمله موضوعهای كليدی مورد بحث و مطرح شده درآن بود. برای اطالع خوانندگان محترم ماهنامه، قطع نامه پايانی اين كنفرانس درج می شود.
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ديباچه
مقدمه

 " "

"

"

شاخص ترين مشکالت و مخاطرات بافت های فرسوده را 
می توان موارد ذيل دانست:

 ورود بخش خصوصی و ساز و کار سازمانی، 
راه حل مشکل بافت فرسوده
تهيه و تنظيم: شركت عمران صنعت مارليک
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وضعيت جاری

پيشنهاد: ساز و كار سازمانی

مهمتري�ن دس�تاوردهای س�از و كار س�ازمانی و حضور 
شركت ها به شرح ذيل خواهد بود:

ورود سرمايه و سرمايه گذار بخش خصوصی
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مهندسی سازی

صنعتی سازی

افزايش سرعت

كاهش مصرف انرژی 

معماری و نمای مناسب شهری

الف( سرمايه گذاران: 

ROR

ب( بهره برداران)مالکين(: 

1- حمايت از شركت ها

2- سياستهای تشويقی
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در سوك تو توان نوشتنم نيست،  اي خوب، اي مهربان
اي عاشق سازندگي و برازندگي ايران

تو مي خنديدي اما نه از درون
 و مي سوختي اما نه از برون

بسياري را مي شناسيم كه بي هيچ ادعا و توقعي تمامي دانايي ها 
و توانايي هاي خويش را در راه س�ازندگي و برازندگي ايران به 
كار بس�ته و مي بندن�د و مردان كارهاي س�خت در گريوه هاي 

سرسخت هستند.
بي ش�ک مهندس صفوي يک�ي از اين مردان ب�زرگ در انجام 
زيرساختهاي توس�عه ايران زمين بود. آنچنان استوار و پايدار 
در اي�ن راه گام مي نهاد ك�ه حتي فرزن�د برومندش مهندس 
س�هيل صفوي نيز ضمن فارغ التحصيلي در رش�ته مهندسي 
عمران، كمک رس�ان پدر در پروژه هاي راهس�ازي بود و دريغ 
و درد كه در يکي از مأموريتها براي سركش�ي به ساخت جاده 
محور س�يرجان - بندرعباس در نزديک�ي محل اجراي پروژه 
در تصادفي جانکاه جان شيرين خود را فداي باالبردن ضريب 

سالمت راهيان شهرهاي حوزه جغرافيايي محل پروژه نمود.
او تمدن  س�ازي بود كه با جان و توان در خدمت تمدن س�ازي 
كش�ور بود؛ بار غم م�رگ فرزند را خدا مي دان�د كه چگونه بر 
دوش كش�يد و با اين داغ ب�زرگ چطور به كار طاقت فرس�اي 
راهس�ازي ادامه  داد. ش�ايد اين انگيزه كه با س�اخت راههاي 
فني و اصولي، باعث ش�ود تا خانواده هاي ديگري داغ جوانان 
 و عزي�زان را نبينن�د،  بزرگتري�ن عام�ل ادامه اي�ن راه براي 

به یاد مهندس صفوي:

مردي از تبار
 نور و نار 

و از ديار شور و كار

بگ�ذار ت�ا بگری�م چ�ون اب�ر در بهاران        
كز س�نگ ناله خیزید وق�ت وداع یاران 
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مهن�دس صفوي پس از مرگ فرزندش 
بود و اين رسالت تاريخي به او اين توان 
را مي داد تا نقش تاريخي خويش را در 
تمدن سازي و توس�عه سرفرازي ايران 
زمي�ن ايفا كن�د، همگان ب�ر اين نکته 
اذعان دارند كه استرس و فشار عصبي 
ناشي از كار سخت راهسازي در بيابانها 
و مناطق دوردس�ت، آنهم بدون وجود 
امکانات رفاهي و آسايش�ي؛ انسان را 
زمين گير مي سازد متأسفانه زماني كه 
اين دش�واري ها با پاره اي از ناروايي ها 
در امور پروژه ها همراه مي شود؛ انسان 
را از پ�ا درمي آورد و با دريغ و درد بايد 
گف�ت كه ك�وه آهن مرد عاش�ق ايران 
زمين ك�ه آرش وار تمام�ي دانايي ها و 
توانايي هاي خوي�ش را در كمان دانش 
فن�ي و مهندس�ي قرار داده ب�ود تا به 
گس�ترش جغرافياي مرزهاي توس�عه 
اي�ران كمک كند، در آخري�ن روزهاي 
اس�فندماه در پش�ت ميز كارش كه به 
س�امان دهي امور پروژه ها مشغول بود 
به فرزند جوانش پيوست و از اين همه 
رنج و غم و اندوه س�نگين تر از كوه به 

راستي رست.
او انس�اني ب�زرگ و عاش�قی مهربان 
بود و ب�ا رفتن خويش داغي به بلنداي 
ك�وه از درد و ان�دوه ب�ر قل�ب تمامي 
دوستان، آش�نايان، همکاران و خانواده 
خود گذاش�ت. م�رگ اين م�رد بزرگ 
را نمي دان�م خان�واده او چگونه تحمل 
مي كند به ويژه كه اي�ن خانواده هنوز 
ش�عله داغ فرزند جواني را در س�ينه 
خ�ود دارد. از اي�ن س�وك ب�زرگ به 
خداوند پناه مي بريم و براي بازماندگان 
مرح�وم مهندس صف�وي آرزوي صبر 
و ش�کيبايي و براي آن انس�ان شريف 
آس�ايش و آم�رزش اب�دي از خداوند 

منان مسئلت مي نمائيم.
كوه به كوه،  سنگ به سنگ اين دشت، 

يادگاران تواَند؛ 
رفت�ه اي اين�ک و ه�ر س�بزه و گل، 

سوكواران تواَند
يادش گرامي و روانش شاد باد

اردیبهشت 1387 مجله شماره 49
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سازمان امور مالياتی خبر داد:

اعالم نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در سال 92
س�ازمان امور مالياتي كش�ور با صدور اطالعيه اي، نرخ ماليات و عوارض بر ارزش افزوده كاالها و خدمات عمومي در 
س�ال 1392 را شش درصد اعالم كرد. به گزارش رس�انه مالياتي ايران، در اين اطالعيه آمده است: براساس تبصره 2 
ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران كه مقرر مي دارد،  نرخ ماليات و عوارض بر ارزش 
افزوده از س�ال اول برنامه، س�االنه به ميزان يک درصد افزايش يابد، بنابراين اين نرخ ماليات و عوارض ارزش افزوده 

كاالها و خدمات عمومي از ابتداي سال 1392، شش درصد )6 درصد ( است.
اي�ن گ�زارش مي افزايد: به منظ�ور جلوگيري از هر گونه مش�کالت اجرايي از موديان محترم مالياتي مش�مول نظام 
ماليات بر ارزش افزوده درخواس�ت مي ش�ود كه از ابتداي س�ال 1392 در كليه مبادالت اقتص�ادي فيمابين )عرضه 
كاالها و ارايه خدمات عمومي( ماليات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد )6/3 درصد ماليات و 4/2 درصد 

عوارض( در صورتحساب هاي صادره اعمال و از خريداران اخذ نمايند.

بخشنامه 200/73 مورخ 92/01/06

)اجراي مقررات ماده 239(
با توجه به ابهامات و سؤاالت متعدد در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالياتهای مستقيم،بدينوسيله اعالم می گردد:
در صورتی كه مؤديان مالياتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالياتهای مس�تقيم  به برگ تش�خيص مالياتی 
كتب�ًا اعتراض نماين�د، فارغ از اينکه قبل يا بعد از تاريخ اعتراض مذكور نس�بت به پرداخ�ت ماليات متعلقه اقدام 
نم�وده باش�ند، مادامی كه ب�ه صورت كتبی از اعتراض خود صرف نظر و يا كتبًا اعالم قبولی خود را نس�بت به برگ 
تش�خيص ماليات�ی اعالم ننمايند، پرونده از نظ�ر مالياتی مختوم و يا قطعی نبوده و اعت�راض مزبور در اجرای مفاد 
مواد 238 و 244 قانون مالياتهای مس�تقيم حس�ب مورد در اداره امور مالياتی و يا هيأت های حل اختالف مالياتی، 

  قابل طرح می باش�د.
در ضمن در مواردی كه مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخيص يا آراء هيأت های حل اختالف مالياتی كتبًا از اعتراض 
يا ش�کايت حسب مورد منصرف و نس�بت به اعالم قبولی برگ تشخيص يا آراء هيأت حل اختالف مالياتی در مرجع 
ذيربط )مرجع تسليم اعتراض( اقدام نمايد در اين صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می بايست 

نسبت به صدور برگ ماليات قطعی، با رعايت مقررات اقدام گردد.
 

علی عسکری
رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور
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H w
What

Who
When

Where
Why

How
Value Vision Mission

objectives
data base

knowledge information
wisdom

information H
knowledge

wisdom

گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست
در و ديوار گواهي بدهد كاري هست

دکتر علیزاده در کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی تبریز مطرح کرد

كاربرد فن آوری اطالعات 
 رمز موفقیت  شرکت های مجری پروژه های عمرانی

 در شرایط دشوار
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پورش�يرازی، جمالی، مس�عودی ، 
الجوردی، وفاي�ی، احمدخانی، مي�الدی راد، خانم ورزی، 

خانم مهندس ش�وقی و آقای تکلی

ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز

گزارش سالیانه كمیسیون قوانین و مقررات
اشاره:

در روزهاي پاياني س�ال 91 كه ماهنامه در زير چاپ بود گزارش كميس�يون قوانين و مقررات به دستمان نرسيد. لذا 
اعضاي سختکوش و پرتالش اين كميسيون كه از اعضاي محترم هيأت مديره و كارشناسان برجسته شركتهاي عضو 
هس�تند، اقدامهاي چشم گيري در روند بهبود امور شركتهاي عضو انجام داده اند كه انصاف حکم مي كرد خوانندگان 
گرامي ماهنامه را از گستره فعاليت اين كميسيون مطلع نماييم. لذا گزارش زير جهت اطالع خوانندگان درج مي شود.
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 –

ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز
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 مهندس كنگان�ی – ورزنده -ثقفی –خزاعی 
– ضرابی 

  •

 •

  •
ECO   •

CD   •
 •

 •

 •

 •

 •

 •

گزارش س�الیانه كمیس�یون روابط عمومی 

ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز
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ن اه 
کمیسیو رش 

ا گز
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب

اش�اره:  نامگذاری س�ال 1392 با عنوان حماسه سياسی و حماسه اقتصادی نيازمند تعريف مفاهيم دقيقی است. تا 
از طريق آن بتوان چارچوب های الزم را برای تحقق اهداف آن در نظر گرفت، بر همين اساس آقای دكتر نهاونديان 
مطالبات و درخواست بخش خصوصی را در چارچوب تعريف مفهومی از حماسه اقتصادی در 8 بخش مورد بررسی 
اجمالی قرار داده است كه به دليل نکات روزفن و آموزنده مندرج در آن عينا جهت خوانندگان گرامی ماهنامه پيام 

آبادگران درج می شود. 

رئیس جمهور آینده و برخی از
 انتظارات بخش خصوصی

دکترمحمد نهاوندیان
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب

در تحليل ارائه ش�ده از س�وی بانک مركزی شکل گيری 
انتظ�ارات تورمی و تش�ديد آن در ماه های پايانی س�ال، 
افزايش تقاضای سفته بازی و احتياطی، شکل گيری مجدد 
تقاضای ناشی از تبديل دارايی ها و تعهدات ارزی بانک ها 
از مهم ترين داليل نوس�ان اخير عنوان ش�ده اس�ت شما 
اي�ن داليل را چگون�ه ارزيابی می كنيد؟ ه�ر كدام از اين 

عوام�ل چگونه می تواند در بازار نقش ايفا كند؟ )منظور از 
تعهدات ارزی بانک ها چيست، چگونه می توان اثر نوسانی 

اين عامل را كاهش داد؟(

نقش و تأثیر افزایش تقاضاي سفته بازي
 و احتیاطي نقدینگي سرگردان در تورم

اشاره:
افزايش نقدينگي كش�ور كه از مرز 430 هزار ميليارد تومان گذش�ته است، نش�ان مي دهد اين حجم از نقدينگي زمينه ساز تورم 
مي باش�د چنانچه تزريق پول پرفش�ار كه پايه پولي كشور را افزايش مي دهد به سمت توليد و فعاليتهاي مولد هدايت نشود باعث 
بروز تورم لجام گسيخته و روند استمرار چنين وضعيتي به ركود تورمي مي انجامد و در نهايت جامعه و كشور را به بيماري هلندي 
مبتال مي س�ازد؛ معموالً س�اده ترين راه هاي تأمين منابع مالي )به ويژه استقراض از بانک مركزي( بهترين و مناسبترين راه نيست 
و چه بس�ا  عواقب آن اقتصاد كش�ور را زمين گير س�ازد؛ لذا با توجه به باال بودن حجم پول گردش به نظر مي رس�د بخش�ي از اين 
ميزان نقدينگي مي بايس�تي از سطح جامعه جمع آوري شود. سازوكارهايي چون پيش فروش سکه، اوراق قرضه، اوراق مشاركت، 
گواهي س�پرده و انواع ديگري از فروش اوراق بهادار مي تواند در بهبود اقتصاد كش�ور و در روند ش�اخه صعودي آن تعديل ايجاد 
كند. مش�روط بر اينکه نقدينگي هاي جمع آوري شده مجدداً به جامعه و براي فعاليتهايي با انگيزه هاي سفته بازي و احتياطي وارد 
نش�ود، بلکه به س�مت توليد و تکميل پروژه ها و طرحهاي اشتغال زا و مولد سوق داده ش�ود. لذا در اين زمينه گفتگوي ارزنده اي 
با هادي كوزه چي مدرس مديريت مالي و س�رمايه گذاري در دنياي اقتصاد مورخ اول اس�فندماه شده است كه عينًا جهت استفاده 

خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران درج مي گردد.
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- تورم نقطه به نقطه:

يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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- تورم ملموس:
 

يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب

ب�ا توج�ه ب�ه ش�رايط پي�ش رو چش�م انداز ن�رخ ارز در 

كوتاه مدت و پايان سال به چه سمت و سويی است؟

 تنها بخش�ی از نوس�ان بازار 
ارز به خاط�ر تقاضای واقعی 
و  اس�ت  واردات  جه�ت  ارز 
نوس�انات ارز بیش�تر ناشی 
س�وداگری- تقاض�ای  از 

ق�درت  حف�ظ  و  س�فته بازی 
خرید اس�ت که مرکز مبادالت 
پاس�خگوی ای�ن ن�وع تقاضا 

نمی باش�د.
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب تالط�م اخير در ش�رايطی رخ 

داد كه بازار سرمايه از بازدهی 
و  اس�ت  برخ�وردار  مناس�ب 
قيمت ها در بازار مسکن نيز رو 
به رشد است، چرا در شرايطی 
ك�ه بازار س�رمايه رونق دارد و 
در بخش مس�کن نيز قيمت ها 
رو ب�ه رش�د، ب�از هم ش�اهد 
هس�تيم مقام ه�ای رس�می از 
هج�وم س�فته بازان ب�ه ب�ازار 

سخن می گويند؟

برنام�ه پيش فروش بانک مركزی چ�ه تاثيری بر بازار طال 
دارد؟

چه پيشنهادها و راهکارهايی را در رابطه با كاهش التهابات 
بازار ارائه می كنيد؟

میزان باالی نقدینگی موجود در 
کشور ، تورم باالی شکل گرفته 
در کشور و نهایتا تضعیف بخش 
تولید-عرضه به خاطر مشکالت 
پی�ش آمده در تجارت خارجی و 
کمبود س�رمایه در گردش است. 
م�ردم در ای�ن ش�رایط، پ�ول را 
در بان�ک نگ�ه نداش�ته و مداوم 
بین بازاره�ا جابه جا می کنند و 
این امر تورم را تش�دید کرده و 
نوسانات شدیدی همراه با رشد 
قیمت�ی عجی�ب و غریب�ی را در 

همه بازارها ایجاد می کند. 
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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20 هزار پروژه نیمه تمام صنعتی  45

قوانین برنامه پنجم توسعه بازنگری شود

نیم نگاه پروژه های ناتمام صنعتی به مجلس
اشاره:

عدم اتمام پروژه های عمرانی ضمن اينکه سرمايه های ملی را ازدايره اثربخشی خارج می نمايد باعث می شود بسياری 
از برنامه ها و سياست گذاريها ی ناشی از اجرای پروژه ها نيز بالاثر گردد. در اين زمينه توجه خوانندگان گرامی ماهنامه 

يمپيام آبادگران را به گزارشی به نقل از روزنامه دنيای اقتصاد مورخ 20 فروردين ماه جلب می نماييم. انده ا و
خ شما  اي  رب
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب



47
47  

يم انده ا و
خ شما  اي  رب

ارز مرجع و مبادالتی حذف می شود
اشاره:

 با توج�ه به نقش تخصيص اعتب�ار در روند امور جاری 
و عمرانی كش�ور بالطب�ع تخصيص نيم�ی از اعتبارات 
بودجه س�ال 91 به دس�تگاههای اجراي�ی می تواند در 
رون�د برنامه ها و سياس�ت های درون س�ازمانی و برون 
سازمانی آنها تاثير بگذارد و پيامدهايی داشته باشد كه 
چنانچه تمهيدات كافی به كار گرفته نش�ود زمينه های 

بروز و ظهور پديده های آس�يب ش�ناختی خواهد بود و 
همچني�ن آثار و تبعات ناش�ی از  تک نرخی ش�دن ارز 
گرچه ضرورت امروز اقتصاد است ولی نرخ باالی آن به 
طور مستقيم برای واردات مواد اوليه و كاالهای مصرفی 
تاثير افزايش�ی و به تبع آن تورم زا خواهد بود . در اين 
زمينه نظر خوانندگان گرامی را به گزارش�ی از روزنامه 

جهان صنعت مورخ 19 فروردين جلب می نماييم.
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پرداخت یارانه به جای ارز مرجع

پرداخت یارانه با مابه التفاوت ارز مرجع و آزاد؟ 

يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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يم انده ا و
خ شما  اي  رب
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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    

• از ارسطو پرسيدند بهترين سخن كدام است؟ در پاسخ گفت: آنچه موافق عقل باشد، گفتند پس از آن چيست؟ 

گفت: سخني كه شنونده بپذيرد، گفتند بعد از آن چه؟ گفت: سخني كه از سرانجام آن اطمينان داشته باشيم كه 

ضرري متوجه ما نخواهد ساخت، گفتند بعد از آن چيست؟ گفت: اگر سخن يکي از اين سه شرط را نداشته باشد 
ارزش شنيدن ندارد

• به خويشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگي را خواهي يافت. )گوته(

• آنچه فرد تحصيلکرده را از فرد خودآموخته مشخص مي سازد، وسعت دانش نيست، بلکه مراتب گوناگون نيروي 
حيات و اعتماد به نفس است. )ميالن كوندرا(

• برنده شدن هميشه به معنی اولين بودن نيست. برنده شدن به معنی انجام كار، بهتر از دفعات قبل است. )بونی بلر(

• در يک روز، اگر ما با هيچ مشکلی مواجه نمی شويم، می توانيم مطمئن باشيم كه در مسير اشتباه حركت می كنيم. 
)سوآمی ويوكاناندن(

• هيچ كس در اين دنيا آنقدر بی فايده نيست  كه نتواند بار ديگری را سبک كند. )چارلز ديکنز(

• اگر فقير به دنيا آمده ايد، اين اشتباه شما نيست اما اگر فقير بميريد، اين اشتباه شما است. )بيل گيتس(

• اگر تو برنده باشی، نيازی نيست به كسی توضيحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نيازی نيست آنجا باشی تا به كسی 
توضيحی دهی )آدولف هيتلر(

•  در اين دنيا، خود را با كسی مقايسه نکنيد، در اين صورت به خودتان توهين كرده ايد. )آلن استرايک(
• به هيچ دسته كليدي اعتماد نکنيد بلکه كليدسازي را فرا بگيريد. )آنتوني رابينز(

• كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به ش�رطي كه بر اس�اس توانايي رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگي ببينند، 

مي بخشند. اما به كساني كه در منش خود مرتکب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند. )جان ماكسول(

دليل رشوه دادن به دلقک دربار!
پادشاهي دلقکي داشت كه با همه درباريان مزاح مي كرد و آن ها را مسخره مي كرد جز يک نفر به نام اصيل الدين. 
روزي پادشاه به دلقک گفت: تو چرا همه را مسخره مي كني جز اصيل الدين؟ گفت: چون همه به من دو دينار مي دهند 
و او صددينار. شاه اصيل الدين را احضار كرد و سبب پرسيد، اصيل الدين گفت: دينار به دو تن مي دهند، يکي آن كه 

دستشان بگيرد و ديگر آن كه پايشان نگيرد. امير بسيار خنديد و او را مرخص كرد.

داستان قمپز در كردن
قمپوز توپی بود كوهستانی و سرپر به نام قمپوز كوهی كه دولت امپراطوری 
عثمانی در جنگهای با ايران مورد استفاده قرار می داد.  اين توپ اثر تخريبی 
نداش�ت زيرا گلوله در آن به كار نمی رفت بلکه مقدار زي�ادی باروت در آن 
می ريختند و پارچه های كهنه و مس�تعمل را با س�نبه در آن به فشار جای 
می دادند و می كوبيدند تا كامال س�فت و محکم شود. سپس اين توپها را در 
مناطق كوهستانی كه موجب انعکاس و تقويت صدا می شد به طرف دشمن 
آتش می كردند. صدايی آنچنان مهيب و هولناك داشت كه تمام كوهستان 
را ب�ه لرزه در می آورد و تا مدتی صحنه جنگ را تحت الش�عاع قرار می داد 
ولی كاری صورت نمی داد زيرا گلوله نداش�ت .در جنگهای اوليه بين ايران و 
عثمانی صدای عجيب و مهيب آن در روحيه سربازان ايرانيان اثر می گذاشت 
و از پيشروی آنان تا حدود موثری جلوگيری می كرد ولی بعدها كه ايرانيان به 
ماهيت و توخالی بودن آن پی بردند هرگاه صدای گوشخراشش را می شنيدند 
به يکديگر می گفتند:»نترسيد قمپوز درمی كنند.« يعنی تو خالی است و گلوله 
ندارد .كلمه قمپوز مانند بسياری از كلمات تحريف و تصحيف شده رفته رفته 
به صورت قمپز تغيير شکل داده ضرب المثل شده است. به گفته عالمه دهخدا 
به معنی: دعاوی دروغين كردن، باليدن نابجا و فخر و مباهات بی مورد كردن 

است.



51
51  

دانستني هاي مفيد:
آيا مي دانستيد؟

- يک انس�ان 8 ثانيه بعد از قط�ع گردن هنوز به 
هوش است.

- س�الي 500 ش�هاب س�نگ ب�ه زمي�ن برخورد 
مي كنند.

- خورشيد روزي 126000 ميليارد اسب بخار انرژي 
به زمين مي فرستد.

- كوچکتري�ن زمين فوتبال س�اخته ش�ده يک 
بيست هزارم يک تار مو است. )نانو(

- با دويدن مي توان مس�افر زمان بود و كسري از 
ثانيه از ديگران بيشتر عمر كرد.

- 56درص�د اف�رادي ك�ه دس�ت چپ هس�تند، 
تايپيستند.

- ب�راي توليد يک ليتر بنزي�ن، 23/5 تن گياه در 
گذشته مدفون شده است.

- هر يک دقيقه نس�ل ي�ک موجود زنده منقرض 
مي شود. 

چرا عشق كور است.....!
آنها از بيکاري خسته و كسل شده بودند. روزي همه فضايل و 

تباهيها دور هم جمع شدند خسته تر و كسل تر از هميشه.
ناگهان ذكاوت ايستاد و گفت: بيائيد يک بازي بکنيم؛ مثاًل  قايم 

باشک،  همه از اين پيشنهاد شاد شدند.
ديوانگي فوراً فرياد زد من چشم مي گذارم من چشم مي  گذارم؛ و 
از آنجائي كه هيچکس نمي خواست به دنبال ديوانگي برود همه 

قبول كردند او چشم بگذارد و به دنبال آنها بگردد.
ديوانگي جلوي درختي رفت و چشمهايش را بست و شروع كرد به 
شمردن..... يک... دو... سه... چهار... همه رفتند تا جايي پنهان شوند؛ 

لطافت خود را به شاخ ماه آويزان كرد؛ 
خيانت داخل انبوهي از زباله پنهان شد؛

اصالت در ميان ابرها مخفي گشت؛
هوس به مركز زمين رفت؛

دروغ گفت زير سنگي مي روم اما به ته دريا رفت؛
طمع داخل كيسه اي كه دوخته بود مخفي شد؛

و ديوانگي مشغول شمردن بود.... هفتاد و نه.... هشتاد... هشتاد 
و يک....

همه پنهان ش�ده بودند بجز عش�ق ك�ه همواره م�ردد بود و 
نمي توانست تصميم بگيرد و جاي تعجب هم نيست چون همه 

مي دانيم پنهان كردن عشق مشکل است.
در همين حال ديوانگي به پايان شمارش مي رسيد. نود و پنج... 

نود و ش�ش... نود و هفت... هنگامي كه ديوانگي به صد رسيد، 
عشق پريد و در بوته گل رز پنهان شد.
ديوانگي فرياد زد: دارم ميام دارم ميام.

اولين كسي را كه پيدا كرد تنبلي بود؛ زيرا او تنبلي اش آمده بود 
جائي پنهان شود و لطافت را يافت كه به شاخ ماه آويزان بود.

دروغ ته چاه، هوس در مركز زمين، يکي يکي همه را پيدا كرد  
جز عشق؛ او از يافتن عشق نااميد شده بود.

حسادت در گوشهايش زمزمه كرد، تو فقط بايد عشق را پيدا 
كني و او پشت بوته گل رز ا ست.

ديوانگي شاخه ي چنگک مانندي را از درخت كند و با شدت و 
هيجان زي�اد آن را در بوته گل رز فرو كرد و دوباره تا با صداي 

ناله اي متوقف شد.
پشت بوته بيرون آمد با دستهايش خود را پوشانده  عشق از  
بود و از ميان انگشتانش قطرات خون بيرون مي زد. شاخه ها به 
چشمان عشق فرو رفته بودند و او نمي توانست جايي را ببيند او 

كور شده بود.
ديوانگي گفت )من كردم،  من چه كردم، چگونه مي توانم تو را 

درمان كنم؟!(
عشق پاسخ داد: تو نمي تواني مرا درمان كني؛ اما اگر مي خواهي 

كاري بکني راهنماي من شو.
و اينگونه ش�د كه از آن روز به بعد عشق كور است و ديوانگي 

همواره در كنار اوست. 

تفاوت كار را درست انجام دادن با انجام درست كار
چند وقتی بود در بخش مراقبت های ويژه يک بيمارستان معروف، بيماران 
يک تخ�ت بخصوص در ح�دود س�اعت 11 صبح روزهای يکش�نبه جان 
می س�پردند. اين موضوع ربطی به نوع بيماری و ش�دت وضعف مرض آنان 
نداش�ت. اين مسئله باعث شگفتی پزش�کان آن بخش شده بود به طوری 
كه بعضی آن را با مس�ائل ماورای طبيعی و بعضی ديگر با خرافات و ارواح 
و اجنه و موارد ديگر در ارتباط می دانس�تند. كسی قادر به حل اين مسئله 
نبود كه چرا بيمار آن تخت درست در ساعت 11 صبح روزهای يکشنبه جان 
می سپرد. به همين دليل گروهی از پزشکان متخصص برای بررسی موضوع 
تشکيل جلسه دادند و پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر باالخره تصميم 
گرفتند تا در اولين يکشنبه ماه، چند دقيقه قبل از ساعت 11 در محل مذكور 
برای مش�اهده اين پديده عجيب و غريب حاضر ش�وند. در محل و ساعت 
موعود، بعضی در حال دعا بودند، بعضی دوربين فيلمبرداری با خود آورده 
و دو دقيقه به ساعت 11 مانده بود كه »پوكی جانسون« نظافتچی پاره وقت 
روزهای يکشنبه وارد اتاق شد. دوشاخه برق دستگاه حفظ حيات را از پريز 

برق درآورد و دو شاخه جاروبرقی خود را به پريز زد و مشغول كار شد!

استراحت نصرالدين
ش�خصي از نصرالدين پرسيد؟ ساعات اس�تراحت تو چه وقت 
است؟ جواب داد: چند ساعت در شب و دو ساعتي بعدازظهرها 

كه او مي خوابد.  آن شخص پرسيد: او كيست؟
نصرالدين گفت: عيال من. ش�خص مزبور گفت: نادان پرس�يدم 
خودت كي استراحت مي كني؟ به عيالت چکار داشتم. نصرالدين 
جواب داد: نادان خودت هستي؛ مگر نمي داني ساعتي كه زنم در 

خواب است من مي توانم نفس راحتي بکشم.

 ستاره شناس
روزي نصرالدي�ن از همس�ايه اش كه مردي 
دانشمند بود و ستاره شناسي مي كرد، پرسيد: 

فالني، مرا مي شناسي؟
مرد گفت: نه!

نصرالدي�ن گف�ت: ت�و ك�ه همس�ايه ات را 
نمي شناس�ي چطور مي خواهي ستارگان را 

بشناسي؟
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ختمان ت   سا
صنع خبار  ا

کاردان های فنی جانشین مهندسان ناظر

مقاوم س�ازی س�اختمان ها در مقابل انفجار با نانوفوم

ساخت بلندترین سد بتنی دوقوسی جهان
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ختمان ت   سا
صنع خبار  ا  " "

–

زمان افتتاح رسمی آزادراه تهران-شمال

آیا وزارتخانه ها از تهران می روند؟
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Lowline

outdoor

بلندترین آسانسور بیرونی جهان

باغ های زیر زمینی، رؤیایی که به واقعیت نزدیک می شود؟

یست محیط ز
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پل هاي سرزمین من

از دير باز راه هاي بس�ياري براي تردد مس�افران و كاروانهاي تجاري وجود داش�ت و در كنار آنها به واس�طه موقعيت 
جغرافيايي و عوارض طبيعي، صدها پل براي سهولت رفت و آمد مسافران، روي رودها و دره ها ساخته شدكه از برخي 
از آنها هنوز اس�تفاده مي ش�ود و بسياري از آنها نيز ويران شده است. در اينجا به معرفي چند پل تاريخي در گوشه و 

كنار ايران، اين سرزمين باستاني مي پردازيم.

پل قافالنکوه

یست محیط ز
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 –

پل کهنه کرمانشاه

پل التیدان

یست محیط ز
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پل جي
یست محیط ز
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 –

پل کشکان

پل چاالن چوالن

یست محیط ز
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Consortium
Merging Participation Joint venture

Business to Business  :B2B �
B B

Business to Customer :B2C �
B C

Customer to Customer :C2C �
C C

:C&F �

C&F
Cost & Freight

A�er tax basis  : A.T.B �

A�er :A.T.C.F �
Tax Cash Flow

EPS

A�er  A.T.I �
Tax Income

A�er  :A.T.R.R �
Tax Real Rate

Pro�t :P.L.S.P �
and Loss Sharing Principle

Pay Back :P.B.P  �
Period

نگرشي اجمالي به ادبیات اقتصادي و مالي
دکتر غالمرضا علي زاده
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High Grade :H.G.B �
Bond

:M.S.H  � 
Majority Share Holder

Bad Loan :B.L �

Back Taxes :B.T �

Donated Stock :D.S �

Bad Debt :B.D �

Bad Check :B.C �

Back Up Line :B.U.L �

جناب آقاي مهندس غالمرضا قاضي زاده
رئيس محترم هيأت مديره شركت ساب

با دريغ و تأس�ف خبر درگذش�ت پدر بزرگوار جنابعالي را دريافت كرديم. اين مصيبت بزرگ را به جنابعالي و خاندان 
بزرگ قاضي زاده تس�ليت عرض مي نمائيم. براي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان صبر و ش�کيبايي مس�ئلت 

داريم.
هيأت مديره، بازرسان و كاركنان انجمن شركتهاي ساختماني

جناب آقاي مهندس ايرج وطني اسکويي
مديرعامل محترم شركت پارپالنژ

با دريغ و تأسف خبر درگذشت مادر گرامي حضرتعالي را دريافت كرديم. اين مصيبت را به جنابعالي و خانواده محترم 
آن مرحوم تس�ليت عرض مي نمائيم. براي عزيز از دست رفته غفران الهي و براي بازماندگان صبر و شکيبايي مسئلت 

مي نمائيم.
هيأت مديره، بازرسان و كاركنان انجمن شركتهاي ساختماني
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ment Research Center has announced the figure of 2013 bud-
get as equal to 82 thousands billion Tomans and this figure, if 
being confirmed, will add to the problems,  In total, it can be 
said that the total national budget shows a 30 percent growth 
in 2013 in comparison with 2012. In the budget bill of 2013 , the 
budget related to ruling duties has had a growth of about 16 
percent , whereas the items related to governmental undertak-
ing in this bill has enjoyed a growth of about 39 percent. This 
lack of agreement between the growth of ruling and sovereign-
ty expenditures and governmental undertaking will increase 
the risk escape of the private sector , because the 16 percent of 
ruling budget in budget bill of 2013 against the 30 percent infla-
tion rate in the society shows that the government will present 
less services in 2013. 

Another point which is put forth as ambiguity and lack of suffi-
cient transparency in 2013 budget , as was implicitly mentioned 
, is the equality rate of foreign exchange currencies in particular 
US dollar. What is learned from the budget figures , is that the 
minimum price of dollar in the budget of 2013 must have been 
calculated as equal to about 2200 Tomans which shows about 
70 percent of growth as compared with the budget of 2012, but 
in the budget bill submitted , it has been only said that there is 
a decision to manage the foreign exchange rate in liquefaction 
method. 

Another issue which is put forth on the 2013 budget is the infla-
tional shock related to 120 thousands billion Tomans resulting 
from the credit of purposeful subsidies , because government 
has allocated a credit equal to 120 thousands billion Tomans 
for the second stage of purposeful subsidies in 2013.,  With re-
gard to the reduction of oil exports from 2.3 million barrels per 
day into 1.3 million barrels per day in 2013 , i.e. a reduction 
of one million barrels per day , and other limiting mechanisms 
resulting from oil and banking sanctions , the fulfillment of this 
plan will be possible only by injecting money from outside . The 
arrival of high pressure monies from abroad will bring about 
inflational grounds.

As it was mentioned , the figures of budget are different in 
the lectures and writings of experts and authorities.  Head of 
Commission for Budget Combination in sermons prior to Fri-
day Prayers on 15 March 2013 ( quotation from Jahne- Sanaat 
Newspaper on 16 March 2013) , announced the government 
public budget as equal to 192 thousands billion Tomans and the 
budget of governmental companies, profit institutions affiliated 
with the government and banks as equal to about 585 thou-
sands  billion Tomans and total national budget as equal to 73 
thousands billion Tomans . 

Whereas if we add up the figures of companies budgets and 
public budget , we will reach to a figure equal to ( 585+192=777) 
seven hundred and seventy seven thousands billion Tomans 
which is 46 thousands billion Tomans more than total national 
budget. If we subtract the developmental budget which is equal 
to 37 thousands billion Tomans from the government public 
budget , the current budget will be obtained . 

If we consider the figure of 192 thousands billion Tomans as 
a scale , the current budget will be about 155 thousands bil-
lion Tomans and if we subtract the difference amount of the 
total national budget of the governmental companies and profit 
institutions and banks from the total national budget , 731-
585=146 , the governmental public budget will be equal to 146 
thousands billion Tomans . 

If we subtract the developmental budget from it , the current 
budget of the country will be (146-37=109) about 109 thou-
sands billion Tomans. These discrepancies which exist in the 
budget figures , will make the budget analysis difficult . How-
ever , considering all these aspects , this article is an attempt 
to discuss  the developmental budget of 2013 and challenges 
ahead of developmental projects. 

Having reviewed the budget bill of 2013, we will learn that with 
the exception of specific cases, no new developmental project 
has been forecasted.  By the way, in 2013 , about 37 thousands 
billion Tomans of budget has been allocated to developmental 
projects which includes the previous incomplete projects and 
demands of contractors ( which they have about 8 thousands 
billion Tomans accumulated demands) , so this budget shows 
about 39 thousands billion Rials reduction as compared with 
the 2013 budget . 

It should be admitted that there are no necessary  and credit-
able grounds to supply part of sources which have been defined 
for developmental budget. For example, it has been decided 
that about 10 thousands billion Tomans to be transferred to the 
budget of developmental projects from the source of purpose-
ful subsidies , but at the same time, there are murmurs that the 
second stage of purposeful subsidies will not be implemented. 

So, if the second stage of purposeful subsidies will not be imple-
mented, the concerned amount cannot be transferred to de-
velopment part. If we consider the second stage of purposeful 
subsidies as a unit for comparison and analysis in 2013 , it is 
observed that of the total 2877 developmental project with a 
credit equal to 20 thousands billion Tomans , about 831 proj-
ects have been opened , i.e about 30 percent of those projects 
have been performed. So in the budget bill of the 2013 , in 
which about 2816 projects with a credit of equal to 19.4 thou-
sands billion Tomans have been forecasted , it is learned that 
they face budget reduction. Meanwhile , part of credit ( at least 
30 percent of it will go out of access due to inflation). 

It is worth mentioning that part of these projects are provision 
national projects and part of them have been transferred to 
provinces in a specific form. As , no reliable sources has been 
defined to supply the budget , and the commitments of gov-
ernment and employer sectors in 2012 have been shifted to 
the budget of 2013 , so the implementation of projects will be 
facing difficulties unless another mechanisms to be defined by 
the government. If so , they must be exposed to the views of 
experts of related institutions and financial and economic ana-
lysts. So , in most optimistic condition, it can be said that the 
trend of developmental projects will be the same as that of the 
year 2012. 

With this additional explanation that in the sum of national de-
velopmental credits , we have about 6 percent reduction and 
this figure for developmental projects of the Ministry of Roads 
is about 11 percent. It is such that the budget of this sector has 
reduced from 5600 billion Tomans in 2012 to about 5027 billion 
Tomans in 2013.  By the way , in the Company of Construction 
and Development of Transportation Infrastructure , the fore-
casted budget has been reduced by about 12 percent and of 
the amount of 2300 billion Tomans in 2012 , it has reduced to 
about 2400 billion Tomans in 2013.  There is no doubt to say 
that these factors will create problems in achieving the perspec-
tives of developmental projects. 

It seems that the developmental budget in 2013 has been ad-
justed in contraction and shrinkage form . Thus the government 
intends to define the projects in which the project administra-
tor ( construction contracting companies) could find a finan-
cier for it or they could invest themselves in it. That in which 
investment methods of B.O.T , B.O.O,or B.L.T., these types of 
investment are made will depend on government future poli-
cies.  So we leave the detailed discussion on budget to another 
time when the mentioned factors in the budget are to some 
extent transparent .  It is hoped that the statesmen could pro-
vide grounds for the activities of companies in charge of devel-
opmental projects , not only for providing labor for them but 
also for materializing the national interest and construction of 
developmental infrastructures and job creation , since with the 
reduction of the activities of construction companies , grounds 
will be paved for unemployment. 
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Having presented the budget bill of 2013 in form of “three 
twelfth” (equal to 45 thousands billion Tomans), or in other 
words, a seasonal budget, it was agreed to have a further ex-
pert review on the bill. Also due to some ambiguities which 
seem to exist in the budget, the parliament [Islamic Consulta-
tive Assembly] sent it back to the government.

Nevertheless, it seems efforts are underway to accept the pres-
ent budget, so we will analyze this budget from the form and 
nature perspectives. 

Before entering the main discussion, we would like to present 
the comparative budget figures of 2012-2013 upon which it will 
be possible to present a more suitable perspective in order to 
make further conclusions and suggestions. 

Reviewing the budget figures of 2013 and comparing it with 
the budget of 2012, it will be also possible to reach certain re-
alities. These realities are presented in the following Table.  

Taking into consideration the above Table, it is learned that of 
the budget for 731 thousands billion Tomans at national level 
in 2013, about 80 percent is allocated to the budget of gov-
ernmental companies and profit institutions affiliated with the 
government and banks. Only 20 percent of it is related to the 
government public budget which includes the current and de-
velopmental budget.  On the other hands, the rate of govern-
ment public budget shows a figure about 146 thousands bil-
lion Tomans which is naturally equal to 20 percent of the total 
national budget. 

As for the figures of the budget of 2012, it becomes clear that 
the total national budget in 2013 shows about 30 percent of 
increase as compared with the budget 2012. 

However, what can be said is that if based on the budget bill 
, review is made , then the government public budget will be 
about 146 thousands billion Tomans . What has been put forth 
by Development Commission, in particular the Head of this 
Commission , the government public budget is that this figure 
is 192 thousands billion Tomans which shows a difference of 
about 46 thousands billion Tomans. On this case , Dr. Mesbahi 
Moghadam announced the figure of 166 thousands billion To-
mans for the public budget. The differences of budget figures 
in many cases show the lack of transparency of the budget or 
possibly some figures are inside the documents which are not 
presented in the respective Tables.

This is perhaps one of factors accounting for ambiguity in 
budget where some parts of income sources and expenditure 
places are included inside the paragraphs or notes of budget.  
This is to some extent in conflict with the scientific definition 

of budget in which the numerical figures and rows must show 
all annual policies of the government.  It is likely that the dif-
ference in presented figures by the related officials is due to 
this feature of the budget. In regular condition for the purpose 
of removing ambiguity in budget , it is necessary to draw out 
all figures included in the paragraphs of a single Article and to 
place them in their related Tables , so that it will be possible to 
present the real sum in full transparency and then they can be 
compared well. 

One of the cases which has been ignored in the budget of 2013 
to some extent , is the issue of increase of governmental pur-
poseful subsidies. It is such that the government has predicat-
ed a subsidy two times of the present one but the source of its 
funding is not clear . Also , there are many other non-budget 
items in the budget of 2013 which is necessary to be removed 
from budget bill. Consequently by clearing the ambiguities, it 
will be possible to study the budget more precisely. 

What is learned from the budget figures is that the foreign ex-
change resulting from the sale of oil is not real . In budget of the 
2012 , government had considered the income resulting from 
the sale of oil as equal to about 95 thousands billion Tomans , 
which due to sanctions , about 45 thousands billion Tomans of 
it was materialized , i.e. less than 50 percent. It is natural that 
this can apply to the forecast of income resulting from the sale 
of oil in 2013 . It might happen and even much more intensively 
, since sanctions have become broader and more complex. 

By the way , the tax and tolls incomes which in the law of the 
budget of 2012 was a figure equal to 45 thousands billion To-
mans has increased to a figure equal to 53 thousands billion 
Tomans in 2013.  Moreover, of the forecasted figure of tax in 
2012 ( for 45 thousands billion Tomans) , only 32 thousands bil-
lion Tomans has been materialized. That is to say in this sector , 
about 71 percent of the forecasted amount has been obtained 
and 29 percent of it has not been collected. This shows that 
there are many ways for tax evasion which should be clarified 
to prevent any income gap in the 2013 budget. 

The expert studies of budget of 2012 , as it has been announced 
by the Head of Supreme Audit Court shows that the budget of 
2012 has been facing an income shortage of about 50 percent. 
The 9-month performance report of 2012 by various bodies 
which has been developed by Supreme Audit Court shows that 
up to the end of 2012 , only about 50 percent of revenues have 
been materialized. That is to say that there is a 50 percent of 
income shortage in the budget of 2012 and this will naturally 
will be transferred to the 2013 budget. It will also be associated 
with shortage in current and developmental budget possibly. 

On the other side, Dr. Ahmad Tavakoli, former Head of Parlia-
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Before entering the main discussion, we would like to present the 
comparative budget figures of 2012-2013 upon which it will be possible 
to present a more suitable perspective in order to make further 
conclusions and suggestions.  
 
Reviewing the budget figures of 2013 and comparing it with the budget 
of 2012, it will be also possible to reach certain realities. These realities 
are presented in the following Table.   
 
 

   Rate 

Year

Total
National
Budget

Rate of budget 
of
governmental
companies and 
profit
institutions
affiliated with 
government
and banks 

Difference(government 
public budget) 

Percent 

2013 731 585 146 80 
2012 566 421 145 74 
Difference  165 164 1 6 

 
 
Taking into consideration the above Table, it is learned that of the budget 
for 731 thousands billion Tomans at national level in 2013, about 80 
percent is allocated to the budget of governmental companies and profit 
institutions affiliated with the government and banks. Only 20 percent of 
it is related to the government public budget which includes the current 
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