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ضرورت تعريف و تفكيك حوزه قانوني
و جغرافياي اقتصادي

فعاليت بخش خصوصي
شــرايط ويژه بخش خصوصي و عدم تعريف جامع و مانع از

دولتي ،بخش تعاوني و بخش خصوصي؛ ضمن اينکه پارهاي

نام و ثبت خود در اداره ثبت شــركتها با نام بخش خصوصي

اســت ولي شــرح ويژگيها و تعيين حدود و ثغور فعاليت

آن باعث شده است كه بخشهايي از نهادهاي دولتي با تغيير
وارد فعاليت شــوند .و يا اشخاص حقيقي شركتي را به ثبت

رســانده و آن را به نهادهاي دولتي واگذار كنند .اين قبيل

شركتها كه به آنها شركت دوزيست نيز ميتوان گفت؛ ضمن
اينکه از كليه مزايا و امتيازات بخــش دولتي برخوردارند،
در قالب بخش خصوصي نيز در مناقصهها وارد ميشــوند و

با ارائه قيمتهاي حتي پايينتر از مينوس مشــکالتي را در

انتخــاب مجري واقعي پيمان به وجــود ميآورند ،به دليل
نبود تعريف قانونــي از بخش خصوصي ،آنها وارد اين بخش

ميشوند و ضمن اينکه از كليه يارانههاي دولتي و اقدامهاي
بدون ريسك و خطر بهرهمند ميگردند با ايمني كامل از هر

فراز و فرودي (كه پيمانکاران واقعي به آن دچار ميشوند) از

مزاياي يوجد و سيوجد بخش دولتي به نحو شايستهاي سود
ميبرند .با توجه به اينکه هر بخش دولتي با نوعي تعريف و

گمانههاي پيشساخته ،خود را بخش خصوصي تلقي ميكند
به طوری كه شکلبندي تفســير به رأي از بخش خصوصي
اســت به يکی از معضالت و مشکالت فراروی بخش واقعی

خصوصی تبديل شده است.

تفضيلي منوط كرده است .با اينکه بيش از سي و چهار سال
از انقالب شــکوهمند اسالمي ميگذرد ولي تعاريف قانوني

بخش خصوصي مغفول مانده است و اين امر باعث شده كه
هر بخشي از ظن خود و با اتکا به پارهاي از مصاديق تفسير

به رأي ،خود را بخش خصوصي تلقي كرده و هر جا كه الزم
است ،از سهم فعاليت و مزيتهاي بخش خصوصي برخوردار
ميشود و در جايي كه بايستي متناسب با بخش خصوصي از
عهده هزينهها برآيد با اعالم اتصال به بدنه نهادهاي ذيربط

دولتي ،خود را مستثني ميشمارد .لذا اين روش همواره به
ضرر و زيان بخش خصوصي واقع ًا موجود و به تبع آ« منافع

ملي تمام شده است.

شــعر پيل موالنا ميتواند وصــف امروزين بخش خصوصي
كشور باشد .اگر به شــعر موالنا توجه كنيم درمييابيم كه
چگونه عدم ارائــه قوانين تفضيلي در مورد بخش خصوصي

بيش از پيش باعث برداشت فردي و تفسير به رأي از قوانين
ميشــود و زمينههاي برداشتها و پنداشــتهاي غيرواقعي

بنابراين با قاطعيت ميتــوان گفت كه يکي از عوامل مؤثر
عدم وجود تعريف قانوني دقيق و عميق از اين بخش است

اقتصاد و نهادهاي عمومي تشــکيلدهنده آن ميباشيم كه

زيرا كه در قانون اساســي جمهوري اسالمي ايران همانند
ساير كشــورها،اصول كلي بيان ميشود و ورود بر جزئيات

به قوانين تفضيلي احاله ميگــردد (با اين اصول موضوعه

مترتب بر آن كه قانون عادي نبايد با روح قانون اساســي
مغايرت و مباينتي داشــته باشــد ).لذا در قانون اساسي
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هــر يك را به ويژه بخش خصوصــي و تعاوني را به قوانين

را فراهم ميســازد به طوري كه عليرغم وجود سه بخش

در كنــدي روند تطور و تحول بخش خصوصي در كشــور،

جمهوري اســالمي ايران ســاختار اقتصادي كشور از سه

4

از حوزههاي فعاليت ســه بخش به طور اجمال آورده شده

بخش و براســاس قاعدهاالقرب فاالقرب عبارتند از بخش

اقتصادي در كشور شــاهد رويش و جوشش بخش عمومي
خود را بخش خصوصي ميدانند و براســاس اين برداشت
در كليه اموري كه مربوط به بخش خصوصي اســت داخل

ميشوند و چون به تعبير ادبيات فرهنگ عمومي ايران «چاه
در كنار دريا زدهاند» هرگز نگران ريســك بيآبي ناشي از

تحوالت و دگرگونيها نيســتند زيرا كه متکي بر بودجهها و
يارانههاي آشــکار و ناپيدا ميباشند و اصوالً به همين دليل

شــناخت مديران موفق را از كمتر موفق در عرصه هستي

اجتماعي بنگاههاي اقتصادي ناممکن ميســازند .اين قبيل

مينمايد و به محض درخواســت ،ميتواند كارشناســان و

نهاد دولتي ســعي در دورزدن مقررات و آئيننامهها به نفع

تعريف دقيــق و مانع و جامع از بخش خصوصي تشــکيل

شــركتها زماني كه بايد پرداختي نمايند به عنوان بخشي از
خود ميكنند به ويژه با شــركت در مناقصهها و ارائه قيمت

متخصصان خويش را براي حضــور در كارگروهي كه براي

ميشــود اعزام نمايد و در اتاق فکر آن ،مشاركت فعال كند

زيرحداقل پايه مناقصه (كه يا كارشناســي نشده است و يا
با برنامهريزي براي خارج ســاختن رقباي واقع ًا خصوصي از

استانداردها و تعاريف بينالمللي نيز هماهنگي داشته باشد.

كاري بيش از چهار دهه را از مدار دريافت و اجراي مناقصه

منع مداخله وزراء نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در

دايره رقابت انجام ميشود) ،شــركتهاي پرتوان و با تجربه

تا تعريف ايــن بخش ضمن دارا بــودن ويژگيهاي بومي با

خارج ميكننــد و چون خود بخشــي از دولت و حاكميت

ليکن تا حصول نتيجه ،پيشنهاد ميشود كه از اليحه قانوني

هســتند بعدها با متممها و مکملهاي الحاقي و الصاقي به

معامالت دولتي و كشــوري كه مشتمل بر چهار ماده و پنج

قراردادها ،باعث افزايش قيمت تمام شده پروژهها ميشوند.

تبصره ميباشد و در جلسه روز دوشنبه مورخ 1337/10/22
به تصويب رســيده اســت و كماكان مناط اعتبار است و

و جاهــت قانوني دارد ،براي تعريف جايــگاه قانوني بخش

لذا ضرورت دارد كه تعريف جامعاالطرافي از بخش خصوصي

خصوصي استفاده شــود كه براي اطالع بيشتر خوانندگان

به مجلس شــوراي اسالمي ارائه شــود .انجمن شركتهاي

شرح زير درج ميگردد.

به عمل آيد و به صورت (اليحه و يــا طرح) ماده واحدهاي

ساختماني در اين زمينه براي هرگونه همکاري اعالم آمادگي

گرامي عين نامه آقاي دكتر الريجاني و متن اليحه قانوني به
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اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت

در معامالت دولتي و كشوري مصوب  22ديماه 1337

با اســتفاده از قانون راجع به منع مداخلــه وزرا و نمايندگان
مجلســين و كارمندان در معامالت دولتي و كشــوري ميتوان
جايگاه واقعي و قانون بخش خصوصي را مشــخص و معين كرد.
بدين منظور متن كامل آن را كه جزء قوانين جاري و نافذ اســت
جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران عين ًا درج
ميشود.

ماده اول  -از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:
 - 1نخست وزير ،وزيران ،معاونين و نمايندگان مجلسين .
 – 2سفرا ،اســتانداران ،فرمانداران كل ،شهرداران و نمايندگان
انجمن شهر.
 - 3كارمندان و صاحب منصبان كشوري و لشگري و شهرداريها
و دستگاههاي وابسته به آنها.
 - 4كاركنان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه
ديگر كه اكثريت سهام يا اكثريت منافع يا مديريت يا اداره كردن
يا نظارت آن متعلق به دولت و يا شــهرداريها و يا دستگاههاي
وابسته به آنها باشد.
 - 5اشــخاصي كه به نحوي از انحا از خزانه دولت يا مجلسين يا
موسسات مذكور در باال حقوق يا مقرري يا حق الزحمه يا پاداش
و يا امثال آن به طور مســتمر (به استثنا حقوق بازنشستگي و
وظيفه و مستمري قانوني ) دريافت ميدارند.
 - 6مديــران و كاركنان بنگاههاي خيريــه اي كه از دولت يا از
شهرداريها كمك مستمر دريافت مي دارند.
 - 7شــركتها و موسســاتي كه پنج درصد يا بيشتر سهام يا
سرمايه يا منافع آن متعلق به يك نفر از اشخاص مذكور در فوق
و يا بيســت درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق
به چند نفر از اشــخاص مذكور در فوق باشد و يا اين كه نظارت
يا مديريت و يا اداره و يا بازرســي موسسات مذكور با آنها باشد
(به استثنا شــركت ها و موسساتي كه تعداد صاحبان سهام آن
يکصد و پنجاه نفر و يا بيشتر باشد مشروط بر اين كه هيچ يك
از اشخاص مذكور در فوق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را
نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن به اشخاص
مذكور در فوق نباشد).
 - 8شركتهايي كه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق
به شــركت هاي مندرج در بند  7باشد نمي تواند (اعم از اين كه
در مقابل خدمتي كه انجام مي دهند حقوق يا مالي دريافت دارند
يا آن كه خدمت را به طور افتخــاري و رايگان انجام دهند) در
معامالت يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسين يا شهرداريها
يا دســتگاههاي وابسته به آنها و يا موسسات مذكور در بند  4و
 6اين ماده شركت نمايند اعم از اين كه دعاوي مزبور در مراجع
قانوني مطرح شده يا نشده باشد (به استثناي معامالتي كه قبل
از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).
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تبصــره  - 1پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شــوهر و اوالد
بالفصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين
شركت ها و موسساتي كه اقربا فوق الذكر به نحو مندرج در بند
 7و  8در آن سهيم يا داراي سمت باشند نميتوانند با وزارتخانه
ها و يا بانکها و يا شــهرداريها و ســازمانها و يا ساير موسسات
مذكور در اين قانون كه اين اشــخاص در آن ســمت وزارت يا

معاونت يا مديريت دارند وارد معامله يا داوري شوند.
تبصره  - 2شــركتهاي تعاوني كارمندان موسســات مذكور در
اين ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثني
خواهند بود.
تبصره  - 3منظور از معامالت مندرج در اين ماده عبارت است از:
 - 1مقاطعه كاري (به استثناي معامالت محصوالت كشاورزي ولو
اين كه از طريق مقاطعه انجام شود).
 - 2حق العمل كاري .
 - 3اكتشاف و استخراج و بهره برداري (به استثناي معادن طبقه
اول مندرج در قانون معــادن و همچنين نمك طعام كه معادن
مذكور در ملك شخصي آنها واقع است ).
 - 4قرارداد نقشــه برداري و قرارداد نقشه كشي و نظارت در
اجراي آن .
 - 5قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي .
 - 6شركت در مزايده و مناقصه .
 - 7خريد و فروش هايي كه بايد طبق قانون محاسبات عمومي با
مناقصه و يا مزايده انجام شود هر چند به موجب قوانين ديگر از
مناقصه و مزايده استثنا شده باشد.
تبصره  - 4معامالت اجنــاس و كاالهاي انحصاري دولت و امور
مطبوعاتي دولت و شهرداريها موضوع اين قانون مستثني است.
مــاده دوم  -اشــخاصي كه بر خالف مقررات ماده فوق شخصا
و يا به نام و يا واسطه اشــخاص ديگر مبادرت به انجام معامله
نمايند و يا به عنوان داوري در دعاوي فوق االشعار شركت كنند
و همچنين هر يك از مســتخدمين دولتي (اعم از كشــوري و
لشگري) و ساير اشخاص مذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه
و مقامي كه باشند هر گاه برخالف مقررات اين قانون عمل نمايند
به حبس مجرد از دو تا چهار ســال محکوم خواهند شد و همين
مجازات براي مسئولين شركتها و موسسات مذكور در بند  7و 8
ماده اول كه به علم و اطالع بستگي و ارتباط خود و يا شركا را در
موقع تنظيم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نيز مقرر است
و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شــخصا و در صورت تعدد
متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشي از آن معامله يادآوري
و ابطال آن مي باشند.

تبصره  -كارمندان مشــمول ماده اول كه بــر اثر اجراي اين
قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشــند بازنشسته محسوب
و در صورتي كه مشــمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور
بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده به آنان پرداخت ميشود.
ماده ســوم  -از تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان
مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع
دادگســتري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب
اين قانون قبول كرده اند به قوت خود باقي است .
ماده چهارم  -دولت مامور اجراي اين قانون مي باشد.
قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه
سه شنبه دوم دي ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب
مجلس شورا ملي رسيد.

دیدار اعضای نهاد تعامل

با نمایندگان شورای عالی فنی

روز يکشــنبه  10دی ماه ،اعضای شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای كشور ،با اعضای شورای
عالی فنی و مديران معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری ديداری داشتند تا به بررسی مشکالت
صنعت احداث بپردازند.
اعضای شورای عالی فنی شامل آقايان مهندس سعيدیكيا ،مهندس محرابيان ،مهندس زريبافان ،و مهندس طاهری
بودند .از معاونت برنامهريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری نيز آقای مهندس رحمتی معاون نظارت راهبردی
معاونــت برنامهريزی و نظارت راهبردی ،مهندس مصطفوی دبير نهــاد تعامل ،مهندس مرادی رئيس امور اجرايی
طرحهــا ،دكتر قانعفر معاون امور نظام فنی ،خانم مهندس ابوالحســنی ،مهندس باالر ،مهندس اروجی ،مهندس
توتونچی ،خانم مهندس شــريعتی و خانم كالنتری در اين جلســه حضور داشتند .شايان ذكر است كه از شوراي
هماهنگي تشــکلهاي مهندسي آقايان مهندسان :خوانســاري ،آزاد ،تائب ،صالحي ،سعادتمند ،شکوفي ،اقبالي،
راهبي ،حضرتي ،معنوي ،شِ يني ،فياضي ،مصطفوي و نوراني در اين ديدار شركت كرده بودند.

مهندس مصطفوی دبير نهاد تعامل با اشــاره به انتخابات
شــورای هماهنگی در  21آذرماه نتايج آن را قرائت كرد و
افزود :دستور جلسه اول امروز بحث و بررسی و پیگیری مصوبات
کمیته بررسی مســائل طرحهای عمرانی است که مباحثی مثل
اوراق مشارکت ،ابالغ شاخصهای قطعی شش ماهه اول و سه ماهه
سوم ،تعیین و ابالغ فهرستبهای سال  1392و مشکالت مربوط
به مشاوران را شامل میشود .دستورجلسه دوم ،گزارش کارگروه
تشــخیص صالحیت و درخواســت تمدید صالحیت مشاوران و
پیمانکاران با افزایش ســقف کاری با توجه به تورم از تاریخ ابالغ
به مدت معمول است .گزارش کمیسیون فنی و اجرایی و گزارش
کمیسیون توسعه پایدار هم جزو دستور جلسه امروز است.
در ادامه مهندس جواد خوانســاری رئیس هیات اجرایی شورای
هماهنگی با تشــکر از نمایندگان شــورای عالــی فنی و معاونت
برنامهریــزی و نظــارت راهبردی رئیس جمهــوری ،عنوان کرد:
متجاوز از ســه ماه است که کمیته ویژه بررسی مسائل طرحهای

عمرانی تشکیل شده است .شورای هماهنگی طی نامهای فهرست
مشکالت را در  21آبان مطرح کرد .در خدمت مهندس محرابیان
جلسات مختلفی داشتیم اما تا کنون نتایج مطلوبی از این جلسات
حاصل نشــده اســت .از آقای مهندس محرابیان خواهشمندیم
تصمیمــات اتخاذ شــده در مــورد اعتبارات وعده داده شــده و
شاخصهای تعدیل را اعالم کنند.
مهندس محرابيان ،به عنوان عضو شورای عالی فنی ضمن
خيرمقدم به حاضران ،عنوان كرد :جلســات متعددی برگزار
شــد،از جمله جلسه مشترکی با حضور اعضای شورای هماهنگی
تشکلهای مهندسی ،صنفی و حرفهای کشور ،اعضای شورای عالی
فنی و مدیــران معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاســت
جمهوری که منجر به اتخاذ تصمیماتی شد و اقداماتی را از طرف
نهادهای دولتی و تشکلهای بخش خصوصی الزامی میکرد .در این
مدت کارهای خوبی حداقل از طرف دستگاه حاکم اعم از مجلس
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تخصیص طرحهای مهر ماندگار به باالی  50درصد رسیده است.
در طرحهای غیرمهرماندگار که تخصیصی نداشــتند نیز حداقل
 25-20درصد از تخصیص تصویب شد.
در مورد ســهام ،شــرکتها خود با وزارتخانه توافــق کردهاند که
میزان  2هزار و  700میلیارد تومان ســهام بابت مطالبات به آنها
داده شــود و وزارت راه و شهرسازی لیست این پیمانکاران را که
پذیرفتهاند بابت مطالبات ســهام بگیرند برای ما ارسال کردهاند.
مقدمات واگذاری سهم چند شرکت ارزشمند در بازار فعلی آماده
شده است که هم اصل سهم و هم اعتباری که از محل فروش آن
و دولت انجام شده است.
حاصل میشود قابل واگذاری در قبال مطالبات است.
مسائل مورد بحث ما درباره پرش قیمت نرخ ارز و کمبود اعتبارات
بر اثر افزایش قیمتها شــاخصهای شش ماهه بدون بررسی دقیق
برای پیشــبرد اجرای پروژهها و پرداخت مطالبات پیمانکاران و
و بــه طور موقت اعالم شــد تا بتوانیم تعدیلها را علیالحســاب
مشاوران بوده است .واقعیت این است که تصمیمگیری در اختالف
پرداخت کنیم .در مورد شــاخصهای قطعی هم امیدواریم تا دو
نرخ ارز هزاران میلیارد تومان بار مالی به کشور اضافه میکند پس
سه هفته اعالم شود .قرار بر این است
باید دید این بار مالی از کجا تامین
مهندس محرابیان:
که تعدیل  6ماهه دوم را در دو تعدیل
میشود و نحوه اجرای آن چگونه
واقعیت این است که تصمیمگیری
سه ماهه ســوم و چهارم اعالم کنیم.
است .قرار شــد این موضوع را در
در اختالف نرخ ارز هزاران
اقدامات جدید خارج از روال سالهای
قالب یک بخشنامه کلی حل کنیم
قبل اســت و هر کدام از آنها به حجم
میلیارد تومان بار مالی به کشور
و بــه صورت مــوردی و پروژهای
تعهــدات دولت میافزایــد و چنین
اضافه میکند پس باید دید این
مورد بررسی قرار دهیم .در اثر این
تصمیمی نیاز به اخذ تدابیری دارد که
تدبیر بخشنامهای صادر شد که دو
بار مالی از کجا تامین میشود
تا حدی زمانبر است.
فصل کلــی دارد .فصل اول راجع

و نحوه اجرای آن چگونه است.
قرار شد این موضوع را در قالب
یک بخشنامه کلی حل کنیم و به
صورت موردی و پروژهای مورد
بررسی قرار دهیم.
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به تغییرات نرخ ارز اســت و قرار
شد در قراردادهایی که به صورت
ریالی بســته شــده ولی مصرف
ارزی دارد و هیــچ گونه تعدیلی
پیشبینی نشده ،تفاوت نرخ ارز به
پیمانکاران پرداخت شود .در فصل
دوم پیشبینی شــده که اگر در قــراردادی به غیر از موضوع ارز
در اقــالم داخلی هم پرش قیمت داریم که در تعدیلها پیشبینی
نشده امکان آن باشد که مابه التفاوت پرداخت شود .این بخشنامه
در حال نهایی شدن است و با امضای معاون محترم رئیس جمهور
ابالع خواهد شــد .با این بخشــنامه بخش عمدهای از نگرانیها
مرتفع خواهد شد .در مورد کمبود اعتبارات هم چند تصمیم کلی
در مورد اوراق مشــارکت ،تملک داراییهای سرمایهای ،اعتبارات
مربوط به حوزه ســهام ،اعتبارت حوزه نفت و بودجههای داخلی
شرکتها اتخاذ شد.
بحث عملیات اجرایی  5هزارمیلیارد تومان بعالوه 15هزار میلیارد
تومان اوراق مشــارکت با تضمین شــرکتها از اول دی ماه شروع
شد .نگرانی خاصی در مورد اوراق مشاهده نمیشود و امیدواریم
بتوانیم مطابق برنامهریزی اوراق را عرضه کنیم.
در مــورد تملــک داراییها در آخرین جلســه در طرحهای مهر
ماندگار 20درصد از تخصیصی که پرداخت شده بود از اعتبارات
ردیفهای بودجه بود .در طی  4هفته گذشــته متوسط پرداختی

در ادامــه مهندس صالحی عضو
ديگر شورای هماهنگی بيان كرد:
به دلیل بحث مابــه التفاوت نرخ ارز
بسیاری از پروژههای وزارت نیرو نیمه
متوقف است .از طرفی شرکتهای برق
منطقهای به عنوان کارفرما در حال ضبط ضمانتنامهها هستند.
در واقع همه منتظر ابالغ بخشــنامه مربوط به ارز هســتیم که
ظاهرا راهگشا خواهد بود .بنده معتقدم :اگر ارز تک نرخی نشود
و به قیمت واقعی نرسد مشکالت ما بیشتر خواهد شد .شفافیت
حاصل از تک نرخی شدن ،فضای رقابت را عادالنه خواهد کرد.

مهندس حسن سعادتمند ،عضو شورای هماهنگی و رئيس
هيات مديره كانون سراسری نيز با ارائه گزارشی از عملکرد
كانون سراسری گفت :به محض تشکیل کمیته بررسی مسائل
طرحهای عمرانی ،ما نیز از اعضای خود خواســتیم نظرشــان را
درباره بسته راهکارهای پیشنهادهای دولت اعالم کنند .در نهایت
نظرات ارسال شده را جمعبندی کردیم ،نظیر این کار توسط بقیه
تشــکلها نیز صورت گرفت اما متاسفانه تا کنون نتایج مطلوبی از
این تالشها حاصل نشده است.
چیزی که در پیشــنهاد مکتوب کانون به کمیته بررسی مسائل
طرحهای عمرانی و دبیرخانه شورای هماهنگی اعالم شد این بود

محرابيان ،مهندس تائب عضــو ديگر نهاد تعامل عنوان
كرد :ما یک دوره همکاری و مشارکت را طی میکنیم و همدلی
همکارانمان خــود را در بخش دولتی قــدر مینهیم .چنان که
مستحضرید در شرایط بحرانی افراد واکنشهایی متفاوتی از خود
نشــان میدهند که صبر و حوصله بیشتری را از سوی نهادهای
رســمی میطلبد .همه این نشســتها ،گفتگوها و مسئولیتهای
خارج از حوزه کاری به خاطر مصالح کشــور اســت .در چنین
فضایی از گفتگو بســتری مناسب برای بررسی و حل مشکالت
فراهم میشود.

که در بسته پیشــنهادی دولت ،پیمانکاران خرد که در استانها
فعال هستند دیده نشدهاند .متاســفانه این شرکتها که قرارداد
آنها فراتر از  10میلیارد تومان نیســت در این پیشنهاد مغفول
ماندهاند .البته کانون ما تفاهم نامهای را با یکی از بانکها بسته که
طبق آن صورت وضعیتهای تائید شده که هنوز پرداخت نشدهاند
را به عنــوان وثیقه نزد بانک میگذاریم و بانک  60درصد آن را
به ما وام میدهد .راهحلهای این چنینی به درد مجموعههای ما
و مخصوصــا پیمانکاران خرد میخورد .وی با بیان این که طبق
آمارهای این کانون  15درصد پروژهها فعال  27/5 ،درصد نیمه
فعال و  57/5درصد آنها تعطیل هستند خواستار ارائه پاسخها و
پیشنهادهای عملی برای پاسخگویی به شرکتهای پیمانکار شد.
مهندس محرابيان قبل از ترك جلســه عنوان كرد :بنده
مهندس محرابیان ،در پاسخ به صحبتهای انجام شده ،بخشنامه
ایــن قول را میدهم که قدر مطلق پرداختها در بخش ســاخت
ارزی را راه حل مناســبی برای مشــکالت مطرح شده دانست و
و عمرانی امسال نســبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.
گفت :بیشــک دولت نیز به دنبال تک نرخی کردن ارز اســت.
ما همه تالش خود را صرف میکنیم که تقســیمبندی اعتبارات
درباره مشکالت پیمانکاران خرد هم اعتبار خاصی برای پیمانهای
همگن باشــد .وی درخواســت کرد یکی از اعضای این شورا به
زیــر  5میلیارد تومان در نظر گرفته شــده چرا که دولت معتقد
عنوان ناظر در جلســه مربوط به اوراق مشــارکت که در بانک
است در شــرایط فعلی آسیبپذیری شــرکتهای پیمانکار خرد
مرکزی برگزار میشــد حاضر شود که مهندس آزاد در این باره
بیشتر است و توجه بیشتری را میطلبد.
قبول زحمت کرد.
در مورد تســهیالت بانکی نیز باید گفت واسطه قرار دادن دولت
در مسائل مربوط به دو بنگاه بانک و شرکت کار معقولی نیست
در ادامه مهندس آزاد ،عضو شورای هماهنگی تشکلها
چرا که رابطه بین بانک و شرکت رابطه اعتباری است .روشی که
و دبير انجمن راهسازی ايران با تشکر از تالشهایی که برای
مهندس سعادتمند بیان کرد روش خوبی است مخصوصا این که
صدور بخشنامه انجام شده عنوان کرد :اگر بگوییم صدور چنین
به نوعی عقد مشــارکت اســت و بانکها از آن استقبال میکنند.
بخشنامهای در کشور ســابقه نداشته باید خاطرنشان شویم که
البته در کنار روش پیشــنهادی شما مسئله اوراق را هم میتوان
هیچ گاه نیز سابقه چنین جهش نرخ ارز را نیز نداشتهایم یعنی
مطرح کرد.
شرایط مشابهی نداشتهایم.
وی افزود :شــورای عالی فنی سه وظیفه دارد که تصمیمگیری
خرید اوراق مشــارکت در وزارت راه به این صورت است که اگر
درباره بسیاری از موضوعهای مطرح شده از جمله اوراق مشارکت
پیمانکاری اوراق مشارکت بخرد و گواهی از بانک تجارت بگیرد
بر عهده آن نیســت اما نیاز به تدبیر جمعی ،شورا را برای یافتن
و به وزارت راه بدهد ،پول اوراق مشارکت را به حساب او منظور
راه حل مناسب پیشقدم کرده است .کارهای خوبی نیز در بخش
میکنند .فرض کنید کســی میرود و درباره  10میلیارد اوراق
دولتی و خصوصی صورت گرفته از جمله همین بخشنامه ارزی
مشارکت با بانکی صحبت میکند .گواهی خرید را به وزارت راه
که در کمتر از یک ماه به نتیجه رســیده و من نظیر آن را سراغ
و ترابری میدهد .وقتی پول اوراق مشــارکت در وزارت راه برود
ندارم .در مورد اوراق مشــارکت هم توانستهایم بانکها را راضی
به این پیمانکار به خصوص پرداخت میشود .اما بانک  90درصد
کنیم که زیر تعهد  20هــزار میلیارد تومانی بروند در حالی که
وجه اوراق مشــارکتها را در اختیار میگذارد و  10درصد آن را
ممکن است بخش قابل توجهی از
تضمین به شرایط خود نگه میدارد.
مهندس آزاد:
اوراق چند روز بعد از ارائه ،توسط
که  10تبدیل به  9میشود و آن نیز
چه
و
خصوصی
بخش
در
چه
ما
همه
پیمانکاران به فروش گذاشته شود.
اســناد مالی پیمانکار را ذیحساب
در نهایــت بــرای نتیجهگیری از در بخش دولتی اعضای یک خانواده
تســویه میکند ،یعنی پولی که به
این جلســات باید صبر و حوصله
پیمانکار پرداخت میشــود خالص
هستیم و برای سازندگی مملکت
بیشتری داشته باشیم و بدانیم در
نیســت و بیمه و مالیات و کسورات
تالش میکنیم .در راستای همین
چه محیطی ایــن تصمیمات اخذ
و پیش پرداخت و ســند الزم است
سازندگی
امکان
داریم
سعی
نیز
هدف
میشود.
و فقــط حدود  60درصــد پول به
در واكنش به سخنان مهندس

را در بخش خصوصی حفظ کنیم.

پیمانــکار برمیگــردد .بــا چنین
شــرایطی پیمانکار بــا چه منطقی
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دریافتی پروژههای عمرانی سال  91را نسبت به سال  90حدود
 18درصد ارزیابی کردند.
وی افزود :مستحضر هستید که جامعه مهندسین مشاور در زمان
طوالنی شــکل میگیرد و گرد هم آوردن مجدد این نیروها کار
آسانی نیست .اگر به وضعیت کشورهای اطراف نگاهی بیاندازیم
متوجه میشویم که در غیاب پیمانکاران و مهندسان مشاور بومی،
نیروهای خارجی مشغول به کار هستند .آیا درست است که ما نیز
با بهانه قرار دادن دشواریهای اقتصادی -که البته شرایط گذرایی
است -کاری کنیم که جامعه مهندسان مشاور از هم بپاشد و در
آینده نزدیک خارجیها جای آنها را بگیرند .باید سرمایههای ملی
حفظ شوند .حفظ این سرمایهها با تدابیر درست امکانپذیر است.
در مورد مهندسان مشاور نیز میتوان با ارجاع کارهای مطالعاتی
پروژههای آتی ،مقطع فعلی را پشت سر گذاشت.

تصمیم به تبدیل چند روزه اوراق به وجه نقد میکند؟
وی فزود :ما در شــرایطی قرار داریــم که پیمانکاران برای حفظ
آبروی خود امالک شــخصی خود را میفروشند .اما هیچ نهاد و
ســازمانی از آنها بابت بدقولی کارفرمــا حمایت نمیکند .به نظر
من ،باید بخشــنامهای صادر شــود که طبق آن پیمانکاران بابت
توقف صورت وضعیت در ذیحسابی خسارت دیرکردی به نسبت
در جواب مهندس تائب كه سوالی درباره تمديد صالحيت
مســاوی دریافــت کنند .همه ما چه در بخــش خصوصی و چه
پيمانکاران پرســيد ،مهندس رحمتی عنــوان كرد :هر
در بخش دولتی اعضای یک خانواده هســتیم و برای ســازندگی
شــرکتی در این باره مشــکل دارد میتواند به طور کتبی به ما
مملکت تالش میکنیم .در راستای همین هدف نیز سعی داریم
اعــالم کند تا پیگیــری نماییم.
امکان سازندگی را در بخش خصوصی
مهندس شکوفی:
ما فهرســت ارســالی انجمنها را
حفظ کنیم.
باید سرمایههای ملی حفظ شوند.
درباره شــرکتهای صالحیتدار
قبول داریم به شــرطی که مورد
مهندس خوانساری گفت :انجمنها حفظ این سرمایهها با تدابیر درست
تائید انجمن باشــد و ما مجبور
خواستار تســریع در اعالم شاخصهای امکانپذیر است .در مورد مهندسان
به جوابگویــی پیمانــکاران آن
سال  1391و پیدا کردن راه حلی برای
فهرســتبهای ســال  1392هستند .مشاور نیز میتوان با ارجاع کارهای صنف نباشــیم .در واقع معاونت
برنامهریزی و نظــارت راهبردی
امروزه مناقصههایی با فهرســتبهای
مطالعاتی پروژههای آتی ،مقطع
ریاســت جمهوری حاضر است
سال  1388برگزار میشود که خیانت
فعلی را پشت سر گذاشت.
درجهبندی را به انجمنها بسپارد
به مملکت است.
به شرطی که بعدا پاسخگویی به
اعضای آن صنــف بر عهده خود
در ادامه مهندس شــکوفی از ديگــر اعضای نهاد تعامل
آن انجمن باشد.
عنوان كرد :در موارد بسیاری مشکالت مهندسان مشاور مغفول
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مانده اســت .مهنــدس رحمتی به بنده پیشــنهاد داده بودند با
نظرسنجی از مشکالت مهندسان مشاور مشکالت این جامعه به
طور مســتمر اعالم شود که ما نیز سواالتی را مطرح و بین اعضا
پخش کردیم .حدود  100نفر از مهندســان مشــاور به سواالت
جــواب دادند .معتقد بودند در ســال  91به طور متوســط 32
درصد از نیروهای شاغل در مهندسی مشاور تعدیل شدهاند که با
توجه به این که در جامعه مهندسی مشاور ایران حدود  80هزار
مهندس مشــغول به کار هستند این آمار به معنای بیکاری 30
هزار مهندس باتجربه است.
سوال بعدی درباره ارجاع پروژه جدید از محل طرحهای عمرانی
به شرکتها بود که پاسخ حاکی از افت قابل توجهی بود .همچنین
مهندسان مشاور ،نسبت کارهای ارجاع شده در سال  91را نسبت
به ســال  90حدود  14درصد ارزیابی کردنــد .آنها حقالزحمه

در ادامه مهندس زريبافان از اعضای ديگر شورای فنی با
اعالم اين كه آماده شدن بخشنامه ارزی در اين زمان كم
تصميم شجاعانهای بود ،آن را از بركات جلسات مشترك
شورای عالی ،شورای هماهنگی و معاونت نظارت و راهبری
دانست و گفت :کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد .در چنین
شــرایطی این جلسات و تصمیمات اتخاذ شــده در آن توانست
جنب و جوشــی در دســتگاههای تامین کننده و دستگاههای
اجرایی ایجاد کند .راه حلهای ارائه شــده نیز میتواند تهدیدهای
موجود را به بهترین فرصتها تبدیل کند .تجربه نشان داده هر کجا
دولت و بخش خصوصی دســت به دست هم دادهاند و مشارکت
نمودهاند همه مشکالت حل شده است.

مهندس ســعيدیكيا نيز با تائيد سخنان آقای زريبافان
عنوان كرد :روحیه حاکم بر جلسه روحیه سازندهای بود .ما یک
خانوادهایم و با ایجاد تفرق در بخشهای مختلف آن راهی از پیش
نمیبریم .وی درباره پیشنهاد مهندس آزاد درباره پرداخت جریمه
دیرکرد برای صورت وضعیتها ،تصمیمگیری درباره آن را خارج از
اختیارات شورای عالی فنی دانست و گفت:
ضروری اســت این پیشنهاد مورد بررســی قرار گیرد و در رابطه
با مشــکالت مطرح شــده توســط
مهندس سعیدیکیا:
نماینده جامعه مشــاوران ضروری
است که پیشــنهادات اجرایی ارائه
جای کارفرماها در این جلسات
شــود .به نظر من جــای کارفرماها
خالی است و باید نماینده
در این جلســات خالی است و باید
وزارتخانهها در این جلسات
نماینده وزارتخانهها در این جلسات
شرکت کنند تا بتوانیم به تصمیمی شرکت کنند تا بتوانیم به تصمیمی
جمعی برسیم .با این همه ،ما اینجا
جمعی برسیم .با این همه ،ما اینجا
هستیم که پیشنهاد تشکلها از قبیل
هستیم که پیشنهاد تشکلها از قبیل
پیمانــکاران یا جامعه مشــاوران را
بررسی و تصمیمگیری نماییم.

این بیانات عنوان کرد :در آییننامه ذکر شــده فقط برای دو سال
تمدید صالحیت ممکن است اما برای اصالح آییننامه باید آن را
برای دولت بفرستیم .شــاید بهترین راه کار در این مورد اصالح
ضریبهای آییننامه اســت که تصمیمگیری در مورد آن توســط
خود صنف انجام میشود و با اعمال آن درصد شرکتهایی که تائید
صالحیت میشوند بیشتر میشود.

پیمانکاران یا جامعه مشاوران را
بررسی و تصمیمگیری نماییم.

مهندس راهبی عضو ديگر نهاد
نیز با بیان این که اگر همه گفتگوها
را کنار هم بگذاریم به این نتیجه میرسیم که پیمانکارها به دلیل
وصول نشــدن مطالبات پول کافی ندارند در نتیجه از توان کاری
کافی برخوردار نیستند .در سالهای گذشته بخش خصوصی کمتر
توانســته کار بگیرد و کارهای عمده را بخشــهای دیگر عهدهدار
شــدهاند .بنابراین اگر قرار بر بررســی کارنامه پیمانکاران باشد
نمیتوانند در کار اجرایی و مالی قوی عمل کنند .پس در نتیجه
دست به تعدیل قسمتی از پرسنل میزنند.
تقاضای شــورای هماهنگی این است که توافقی برای تمدید دو
ساله صالحیت پیمانکاران صورت بگیرید .حیف است پیمانکارانی
کــه تجربه خود را با صرف عمر و هزینه زیاد به دســت آوردهاند
با افراد ناشــی جایگزین شود .جهتگیری آییننامه اشتباه است
چون پیمانکاران قدیمی را از دور خارج میکند و باعث میشــود
بعد از اتمام شــرایط موجود ،و در صــورت نیاز به نیروی مجرب
با مشــکالت جدی مواجه شــویم .مهندس رحمتی در پاسخ به

مهندس تائب نيــز با بيان اين
كه جلسات کمیســیون نظام فنی
و اجرایی متوقف شد ،ادامه فعالیت
آن را مشــروط به مشخص شدن و
تدوین ساختار نظام فنی و اجرایی
دانســت که مهنــدس رحمتی در
پاسخ عنوان کرد :قرار بود این کار
توســط موسسه پژوهشــی وابسته
بــه معاونت برنامهریــزی و نظارت
راهبردی انجام شــود که به دلیل
تغییر در سلســله مراتب اداری آن
متوقف شده است.

در ادامه مهندس مرادی درباره
كميته توســعه پايدار گفت :این کمیته دستور کار خود را در
جلسه قبلی ارائه داد اما هنوز شورای هماهنگی در این مورد اعالم
نظر نکردهاند .در مورد موضوع تشــخیص صالحیت نیز شــورای
هماهنگی پیشــنهاد ایجاد تشــکیالتی برای این منظور را داده
اســت اما تشکیالت پیشنهادی شورا انســجام الزم را ندارد .چرا
که ما با چند رشــتهای بودن تقاضاها مواجه هستیم و نمیتوانیم
انجمن خاصی را منبــع ارجاع قرار دهیم .بنابراین درخواســت
کردیم که انجمنهای مختلف در یک تشکل به بررسی شرکتهای
مختلف بپردازند و از طریق شــورا پرونده را برای ما ارسال کنند.
پیشــنهادهای شــورای هماهنگی در مورد تشخیص صالحیت
عمدتا درباره افزایش تجربه کاری ذکر شــده در آئیننامه از 15
سال به  30سال و لحاظ کردن اظهارنامه مالیاتی چند سال اخیر
به جای آخرین اظهارنامه اســت که در این موارد باید آییننامه
اصالح شود.
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مدیرعامل بانک خاورمیانه عنوان کرد:

روز شنبه  9دی ماه ،هياتی از بانك خاورميانه ،ميهمان كميسيون اقتصادی و بانکهای انجمن شركتهای ساختمانی

بود تا درباره روشــهای همکاری بانك و شــركتهای عضو انجمن و راههای بهينهسازی روند اجرايی آن به گفتگو
بنشينند.

دكتــر پرويز عقيلی مديرعامل و عضو هيات مديره بانك خاورميانه كه ســابقه بنيان گذاری بانك كارآفرين را در

كارنامه خود دارد به اتفاق آقای محمد تقی جماليان عضو گروه موسسان بانك خاورميانه و خانم گريگوريان مسئول
روابط بين بانك خاورميانه و مشتريان در اين جلسه حاضر بودند .عالوه بر اعضای بانك خاورميانه ،مهندس محمد
عطارديان دبير انجمن شــركتهای ساختمانی ،مهندس جواد خوانساری نائب رئيس هيات مديره انجمن ،و مهندس

فريدون خزاعی قائم مقام دبير انجمن شركتهای ساختمانی نيز ميهمان كميسيون اقتصادی و بانکهای انجمن بودند.
از اين كميســيون تخصصی انجمن نيز مهندس بهمن دادمان رئيس كميسيون ،مهندس سيامك مسعودی رئيس
كميســيون قوانين و مقررات و عضو كميســيون اقتصادی و بانکها ،مهندس علی اصغر گلسرخی عضو كميسيون
 ،مهندس عيناهلل ظاهری مديرعامل شــركت لمبه كوب ،مهندس جعفر سبوخی عضو هيات مديره شركت پانير،
مهندس احمد عزيزی ،مهندس پرهام ســيدين ،و آقای محمد تکلی دبير كميسيون در اين نشست شركت كرده
بودند كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه پيام آبادگران را به مشروح اين گفتگوها جلب مینماييم.
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دكتــر پرويزعقيلی مديرعامل و عضو هيات مديره بانك
خاورميانه در ابتدای اين ديدار گفت :هدف ما ایجاد بانکی
اســت که از نظر کیفیت نیروی انســانی صد درصد حرفهای و
در اختیار مشــتریان بانک باشــد .معموال در سیستمهای سابق
بانکــی ،به دلیل تجربــه دولتی بودن بانکهــا ،عموماً مدیران و
کارکنان بانک ها در تعامل مشــتری با بانک جایگاهی باالتر از
مشتری برای خود در نظر می گرفتند .امروزه همه میدانند که
مشتریان بانکها هستند که آینده بانک را تضمین میکنند .اگر
بانک بتواند خدمات خوبی در اختیار مشــتریان بگذارد فعالیت

آن میتواند سودآور باشــد و نیروی انسانی شاغل در بانک هم
از ایــن مزایا بهرهمند شــوند .با همین نگرش اســت که بانک
خاورمیانه در نظر دارد خدمات و تسهیالتی با کیفیت بیشتر به
شرکتها ارائه دهد .از طرفی بانک خاورمیانه متکی به پیمانکاران
اســت چون میداند بــا وجود کاهش فعالیتهــای اقتصادی در
برهه فعلی ،در آینده نزدیک شــرایط تغییر خواهد کرد و بخش
خصوصی با توجه به تجربه خود در ســازندگی کشــور پیشرو
خواهد بود .شــرکتهای ســاختمانی لوکوموتیو و موتور محرکه
اقتصاد کشــورها هســتند چنانچه امروزه صنعت ساختمان در

کنار صنعت خودرو مهمترین نقش
را در اقتصاد کشــورهای پیشــرفته
دارد و دولتمــردان این کشــورها با
پایین نگه داشــتن بهره بانکی سعی
در باال بردن تقاضای ســاخت و ساز
و پیشــرفت این صنعت دارند .دکتر
عقیلی در ادامه مباحث خود به نقش
بانک خاورمیانه در تامین سرمایه در
گردش فعالین اقتصادی و تامین مالی
از طریق واسطگی وجوه تاکید نمودند
و به این مطلب اشــاره کردند که بانک
سرمایه گذاری و مشارکت را در برنامه
خود ندارد.

دکتر عقیلی:

شرکتهای ساختمانی
لوکوموتیو و موتور محرکه
اقتصاد کشورها هستند
چنانچه امروزه صنعت
ساختمان در کنار صنعت
خودرو مهمترین نقش را در
اقتصاد کشورهای پیشرفته
دارد و دولتمردان این
کشورها با پایین نگه داشتن
بهره بانکی سعی در باال
بردن تقاضای ساخت و ساز
و پیشرفت این صنعت دارند.

مالی ندارند .بسیاری از کارهای نیمه
تمام هم نیاز به سرمایهگذاری دارند.
تصور من این اســت که میتوان خط
اعتباری را از کشورهای دیگر گرفت
به شرطی که یک بانک ایرانی واسطه
این امر باشــد .بیشــک کشورهای
آســیایی به بانکهای معتبــر ایرانی
خــط اعتبــاری یــا وام میدهند و
هموار کردن این امکان اســت که بانک
خاورمیانه را قادر با رقابت با بقیه بانکها
خواهد کرد .ناگفته پیداست که بانک به
عنوان یک مرجع اقتصادی باید جایگاه
و نیاز مشتری را بررسی کند و در همان
حوزه فعالیت نماید.

مهنــدس بهمن دادمــان رئيس
كميســيون اقتصادی و بانکهای
انجمن بعــد از خير مقدم به دكتر
عقيلــی و هيات همــراه گفت :با
توجه به ســابقه طوالنی آشــنایی با
شما ،حضور جنابعالی در انجمن برای
مــا منبع خیر و برکت اســت .اعضای
انجمن جــزو پیمانــکاران رتبه باالی
کشــور هســتند اما اوضــاع و احوال
کلی صنعت احــداث تعریفی ندارد از
این رو این اعضا گرفتــار تامین مالی
و نیازمند به حمایت کافی برای پشــت سر گذاشتن این مقطع
زمانی هستند .امیدواریم شرایط جدیدی برای تعامل اعضای ما
با بانکها تعریف شود .به همین منظور بحث بانکداری شرکتی را
مطرح کردهایم تا بانک و شرکت از صفر تا صد پروژه را در کنار
هــم پیش ببرند و اعضای انجمــن از مجموعه خدمات در یک
پرتفوی کامل بهرهمند شــوند .به نظر ما این پیشنهاد عملیاتی
اســت و انجمن میتواند نقش معرف و درگاه ارتباط را بر عهده
بگیرد .بحث آنــی و عاجل ما تامین مالی بــرای گذر از بحران
است .انجمن متقاضی یک خط اعتباری برای اعضای خود است.
از طرفی بحــث خرید صورت وضعیتها را توســط بانکها دنبال
میکنیم که در قبال آن ذیحســاب دستگاه اجرایی نامهای به
بانک میدهد تا کلیه وجوه پیمانکاران انحصارا به حساب شرکت
متقاضی نزد همان بانک واریز شود.

مهندس سبوخی عضو ديگر كميسيون نيز عنوان كرد :ما
در مورد پروژههای آتی نیاز به سرمایهگذاری و مشارکت داریم.
در مورد پروژههای جاری نیز مبالغ هنگفتی از کارفرما طلبکار
هســتیم که حاضر به اعالم مکتوب آن به بانکها هستند .شما به
عنوان کســی که سابقه زیادی در امر بانکداری دارد پیمانکاران
را میشناسید و میدانید مشتریان خوش حسابی هستند که به
دلیل ماهیت کار خود اصال نمیتوانند بدحســاب باشند ،ضمن
این که انجمن میتواند از بین این پیمانکاران شرکتهایی خوش
حســابتر و قویتر را به بانک معرفی کند .و امیدوارند بانک برای
نیازهای آتی و جاری آنها بستهای ترجیحی تعریف کند.

مهنــدس محمد عطارديــان دبير انجمن شــركتهای
ساختمانی با اشاره به گذرا بودن شرايط اقتصادی فعلی
خطاب به دكتر عقيلی گفتند :فرمودید بانک شما سرمایهگذار
نیســت در حالی که نیاز اصلی اعضای انجمن ســرمایهگذاری
است .اصوال مشکالت شرکتها آنچنان زیاد شده که لزوم حمایت
تشــکیالتی از آنها ضروری به نظر میرسد وگرنه بسیاری از این
شــرکتها تعطیل میشوند .بعضی پروژهها آمادهاند و فقط اعتبار

مهندس احمد عزيزی عضو كميسيون اقتصادی و بانکها
نيز با تائيد سخنان مهندس ســبوخی افزود :شرکتهای
ســاختمانی توان و ظرفیــت کارهای اجرایی بــرای پروژهها را
دارند اما عمال اکثر پروژهها محدود به پروژههای دولتی اســت
و عمده شــرکتهای ساختمانی در کشور به دلیل دامنه درگیری
در پروژههای دولتی ،فعالیتهای خصوصی و اجرایی را در دستور
کار خود قرار ندادهاند .خیلی از بانکها در ذیل خود شــرکتهای

مهندس سيامك مسعودی ،رئيس
كميسيون قوانين انجمن در ادامه
گفت :مشــکالت اقتصــادی و مالی در
سطح جامعه و در همه صنوف اقتصادی
و مالی گســترده شــده و روند معمول
ارتباطات بانکی و مشــتری پاسخگوی
نیاز مشــتریان بانکی نیست .در چنین
شــرایطی فضای همکاری ســه جانبه
بین دولت ،پیمانــکاران انجمن و بانک
را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا امکان باز
کردن فضــا برای همکاری و همراهی دولت در راســتای ایجاد
بستر مناسب فعالیتهای عمرانی وجود دارد؟
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ســرمایهگذاری ایجاد نموده ،اقدام به تعریف پروژه کردهاند .یکی سرمایه گذاری مســتقیم صورت می پذیرد که بنده تاکید داشتم
از کارهایــی که در تعریــف نحوه فعالیت اجرایی در شــرکتهای انجام این نوع فعالیتها در دستور کار بانک خاورمیانه قرار ندارد.
ســاختمانی و حفظ ظرفیت آنها کمک میکنــد ارائه تعریفی از اگر بانک ســرمایهگذاری کند یعنی در ســود و زیــان حاصل با
صفــر تا صد پروژههای جدید و خصوصی اســت .به نظر من بهتر پیمانکار شریک شده اســت در حالی که بانک به عنوان امانتدار
اســت به جای این که در بدنه بانک شرکت سرمایهگذاری تعریف پول مردم نمیتواند ریســک فعالیت تجاری را بپذیرد .در همین
شود ،از ظرفیت شرکتهای ســاختمانی به عنوان فرصتهای پیش راســتا بانک خاورمیانه نیز آمادگی ارائه هر نوع تسهیالتی را دارد
چرا که موقعیت پیمانکاران را درک میکند.
روی بانک اســتفاده شــود .استفاده
درباره همکاری ســه جانبــه دولت ،بانک و
از این فضا باعث فراهم شــدن ادامه
پیمانکاران نیز ،با نگاهی به بازده و ریســک
کار بــرای پیمانــکاران و افزودن بر
مترتب به آن متوجه میشــویم معموال در
تعداد همکاران قوی بانک میشــود،
همه جای جهان ریسک تعهدات یا بدهیهای
همکارانــی که بعد از پایان شــرایط
دولتها برابر صفر است .در حالی که در ایران
نامســاعد اقتصادی با شما هم پیمان
کار با دولت همراه با ریســک قابل توجهی
بمانند.
اســت .بانکها بیش از 70هزار میلیارد تومان
مطالبات غیر جاری دارند و قسمت عمدهای
مهندس علی اصغر گلســرخی
از این مطالبات بدهی دولت است .این زمانی
عضو ديگر كميسيون اقتصادی
اســت که دولت نســبت به تعهدات ارزی و
و بانکها با بيان اين كه بیشــك
اعتبــار بین المللی خــود و همچنین اوراق
بانك ســرمايه محدودی برای
مشارکت داخلی بسیار خوب عمل کرده ولی
سرمايه گذاری دارد عنوان كرد:
دکترعقیلی:
نســبت به بدهیهای خود به بانکهای داخلی
بســیاری از بانکها بهترین مشتریان
خــود را پیمانکاران میدانند .شــاید درست است که خود بانک
چنین عمل ننموده اســت .از این رو بانکها
همین اعتمــاد و اعتبار راهگشــای نمیتواندسرمایهگذاری
بــه اعتبار دولت نمی تواننــد اقدامی کنند
چون منابع بانکها ســپرده های مردم است
خوبی برای یافتن راه حل مناســب
کند اما میتواند مردم
و بانکها باید به ایشان پاسخگو باشند .اما در
همکاری بیشتر بین بانکها و شرکتها
در
"مشارکت"
برای
را
مورد اوراق مشارکت چون هیچ دولتی درباره
باشد.
اوراق مشارکت ریسک نمیکند ما حاضر به
پروژهها دعوت نماید .در
همکاری هســتیم و درباره هر پروژهای که
دكتر پرويز عقيلی در
پاســخشدهبه مقابل پیمانکاران نیز باید
اوراق داشته باشد در کنار شما خواهیم بود.
ســواالت و نظرات عنوان
گفت :قبــل از هر حرفــی باید دید فعالیتهای مالی خود را در در مورد شــرکت سرمایهگذاری ،به نظر من
«سرمایهگذاری» به چه معناست .در یک بانک متمرکز کنند چرا ایجاد شرکت ســرمایهگذاری در بانکها کار
درســتی نیســت چون نمیتوان با سپرده
چارچوب قانون عملیات بانکی بدون
ربا براساس عقود اسالمی ،تسهیالت که با این کار منابع مازاد
مردم حرکتهای پر ریســک انجام داد .ما در
نظر نداریم فعالیــت غیر بانکی انجام دهیم.
بــه وجوهی اطالق میشــود که در و قدرت کافی برای انجام
ســپردهها پول مردم است و باید در حفظ و
اختیار مشــتریان قرارمی گیرد ولی
متمرکز
مختلف
کارهای
سرمایهگذاری آنها مراقبت شود تا منافع آنها
سرمایه گذاری در مفهومی که به کار
میشود.
لطمه نبیند.
بردیم به صورت مشارکت حقوقی یا

بــه هر حال مــا آمادهایــم دربــاره پروژههایی کــه توجیه
اقتصادی دارند تســهیالت بانکی مناســب ارائه دهیم و حتی
سرمایهگذارانی را به شما معرفی کنیم .درست است که خود
بانک نمیتواند ســرمایهگذاری کند اما میتواند مردم را برای
"مشارکت" در پروژهها دعوت نماید .در مقابل پیمانکاران نیز
باید فعالیتهای مالــی خود را در یک بانک متمرکز کنند چرا
که با این کار منابع مــازاد و قدرت کافی برای انجام کارهای
مختلف متمرکز میشود.
وی دربــاره نقــش فعالیتهای ارزی و تجهیــز منابع خارجی
گفت این منابع از کمترین میزان ریســک به بیشــترین آن
به ترتیب عبارتند از :تســهیالت خارجی با تضمین بانکهای
داخلی ،تســهیالت خارجی بدون نیاز به تضمین موسســات
معتبرداخلی ،تسهیالت سندیکائی خارجی به بانکهای داخلی،
صــدور اوراق قرضه در بازارهــای بینالمللی ،خرید و فروش
ســهام توســط خارجیان در بورس اوراق بهادار داخلی و در
نهایت ســرمایهگذاری مستقیم در کشــور .بانک خاورمیانه
ضمن این که تالش میکند تا نظر ســرمایهگذاران خارجی را
جلب کند درصدد اســت به عنوان پیشقراول ،زمینه فعالیت
مشتریان خود را در کشورهای همسایه فراهم کند.
مهندس دادمان با جمعبندی مذاكرات انجام شــده،
عنــوان كرد :بانک خاورمیانه برای تامیــن مالی پروژههای

دارای توجیه اقتصادی ،و همکاری درباره اوراق مشارکت اعالم
آمادگی کرد .ما امیدواریم بتوانیم با این بانک در زمینه خرید
صورت وضعیتها هم به توافقهای مناسبی برسیم.
دكتر عقيلی نيز در پايان اين جلسه با بيان اين مطلب
كه نکته اصلی عالقمندی طرفين برای همکاری است،
خاطرنشان كرد :بــا توجه به تضمین اخالقی که انجمن در
مورد شــرکتهای عضو میدهد ،بانک خاورمیانه حاضر اســت
پروژهها را مورد به مورد مطالعه و برای آنها تســهیالت کافی
در نظــر بگیرد .عالوه بر این ،بانک خاورمیانه ســعی میکند
در مورد نرخ و شــرایط ضمانتنامهها ،با استفاده از نیروهای
متخصــص و صرفهجویــی در هزینهها با بقیــه بانکها به نفع
مشتریان خود متفاوت عمل نماید.

کاهش  15درصدي ضریب مالیات مستقیم براي مؤدیان خوش حساب
معاون سازمان امور مالياتي اعالم كرد :در جدول
ضرايب عملکرد ،آن بخش از فروش كاال و خدمات
مؤديان مشمول بندهاي «الف» و «ب» و «ج» ماده
 95قانون مالياتهاي مســتقيم كه در اظهارنامه
ماليات بر ارزش افزوده سال  1390در مهلت مقرر
تسليم كرده باشند ،با كاهش 15درصدي ضريب
ماليات عملکرد (شــغلي) مالياتهاي مســتقيم
برخوردار خواهند شد.
عليرضا طاريبخش در گفــت و گو با خبرگزاري
فارس با بيان اين مطلب تصريح كرد :اگر ضريب
مالياتي مــؤدي 10درصد باشــد ،در آن صورت
15درصــد آن كاهش مييابد؛ يعني  1/5واحد كم
ميشــود و ضريب ماليات شغلي وي از 10درصد به  8/5درصد كاهش مييابد .اما اگر كسي در ماليات بر ارزش افزوده
ثبت نام نکرده باشد ،مشمول ضريب ترجيحي ماليات عملکرد (شغلي) نخواهد شد.
وي در مورد افزايش نرخ ماليات در ســال آينده گفت :براساس تبصره  2ماده  117قانون برنامه پنجم توسعه از ابتداي
اين برنامه سالي يك درصد به نرخ افزده ميشود .براين اساس براي سال آينده نرخ 6درصد اعمال خواهد شد كه شامل
 3/9درصد ماليات و  2/1درصد عوارض خواهد بود و تا پايان قانون برنامه نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 8درصد شامل
3درصد عوارض و 5درصد ماليات خواهد بود.
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برای سدسازی تجهيزات ،ابزار و ماشينآالت نو الزم است

صرفهجويي در زمان و هزينه از امتيازهای اولويت دادن به ساخت سدهای بتن غلطکي در سدسازی

شــرکت ســاختمانی ژیان باالترین رتبه را در رشته های آب،
ســاختمانهای مســکونی و صنعتــی ،راه و ترابری و رشــته
تأسیســات و تجهیزات دارد و بعنوان پیمانکار طراحی -تأمین
 ســاخت ( )EPCفعالیــت میکند و اخیــرا باالترین رکوردبتنریــزي غلطکي را در یکي از پروژههای ملي کشــور به ثبت
رسانده است .ثبت این رکورد بهانه خوبی بود تا چگونگي انجام
ایــن مهم را از زبان آقاي مهندس علی اکبر مقیمیآذري رئیس
هیئتمدیره شرکت ژیان که  5دوره عضو هیات رئیسه و هیات
مدیره انجمن شرکتهای ســاختمانی بوده بشنویم .در نشستی
که به همین منظور در انجمن شرکتهای ساختمانی برگزار شد.
مهنــدس مقیمیآذری به همراه مهنــدس احمد دولتخواهی
مدیر فني پروژههاي سدسازي شرکت ژیان حضور یافتند .چند
تن از اعضای کمیسیون انتشارات انجمن شرکتهای ساختمانی
از جمله مهندس علی ورزنده ،مهندس محمدعلی پورشــیرازی
و دکتر غالمرضا علیزاده نیــز در این میزگرد حاضر بودند و با
طرح ســوالها و اظهارنظرهای خود به روشن شدن ابعاد مختلف
بحــث کمک کردند که نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به آن
جلب مینماییم.
در ابتدای اين ديدار مهندس آذری گفت :موجب خوشحالی
بسیار اســت که مجددا ً در انجمن شرکتهاي ساختماني که در
واقع خانه شــرکتهاي پیمانکاری میباشد حضور یافتهام و این
فرصت به من داده شــده که در ارتباط بــا نوآوریها ،ابتکارها و
دستاوردهای اجرای ســدهای بتن غلطکی در کشور که توسط
شرکت ژیان صورت گرفته ،مطالبي را ارائه نمایم.
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در ادامه اين نشســت مهندس پورشيرازی عضو هيات
بازرسان انجمن شركتهای ساختمانی ضمن سپاسگزاری

متقابل از پذيرش دعوت كميســيون انتشارات توسط
مهندس مقيمــیآذری و مهندس دولتخواهی و حضور
آنها در انجمن ،با بيان اين كه در ساختمان کیفیت و کمیت
و چگونگی اجرای بتن از عناصر اصلی و حســاس است ،پرسید:
چرا شرکت ژیان درصدد رکوردشــکنی برآمد و با چه انگیزه و
تمهیداتــی در این مورد موفق شــد؟ عالوه بر ایــن با توجه به
سابقه فراوان شما در امر سدسازي کشور چه توصیهاي در مورد
انتخاب نوع و روش اجرای پروژههای سدسازي در ایران دارید؟
مهندس آذري در جواب عنوان نمودند :امروزه با گســترش
صنعت سدســازي در دنیا ،افزایش سرعت اجرای کار به همراه
کاهــش هزینه اجــراي پروژهها با حفظ کیفیــت کار از عوامل
مهم ميباشند .ســدهاي بتن غلطکي با دارا بودن سرعت باال و
صرفهجویي در زمان اجــراي پروژه به میزان حداقل  40درصد
نسبت به ســایر روشها از اهمیت باالیي برخوردار هستند .البته
با توجه به ویژگی ســدهاي بتن غلطکي ذکر این نکته ضروري
اســت که کارفرمایان محترم میبایســت پیش از شروع کار از
اعتبار کافي در این خصوص برخوردار باشــد .در غیر اینصورت
عدم تأمین نقدینگي الزم ،که الزمه سرعت اجراي کار ميباشد،
باعث عدم توجیهپذیري ســاخت این نوع از سدها خواهد شد.
از طرفی ،از آنجا که کشــور ما پتانســیل بســیار باالیي جهت
اجراي این نوع ســدها را دارا میباشــد .جهت صرفهجویي در
زمان و هزینه میبایســت گزینه سدهای بتن غلطکي به عنوان
یکي از اولویتهاي اصلي انتخاب نوع ســدها در ایران مدنظر قرار
گیــرد .البته این موضوع منوط به مطالعــات دقیق ژئوتکنیکي
در خصوص جایابی ســاختگاه سد ،منابع الزم و ضروری و سایر
عوامل آمایشی میباشد که خوشبختانه پس از تجربه موفق این
شــرکت در ساخت نخستین ســد بتن غلطکی ایران یعني سد

جگین امروزه ساخت این نوع سدها در ایران رو به افزایش بوده
بطوریکه هم اکنون چندین پروژه سدسازی از این نوع در دست
ساخت میباشند

مهندس پورشيرازی خواســتار ارائه توضيحاتی درباره
پروژهی جديدی شدند كه توانسته است ركورد بتنريزي
سدســازي ايران را بشــکند و هم اكنون نيز در مراحل
مهندس مقيمیآذری در پاسخ به سوالی درباره جزئيات
اتمام عمليات اســت ،كه مهندس مقيمیآذري در اين
ســاخت ســد جگين گفت :همانطور که توضیح داده شد
باره گفتند :این پروژه که در شــمال غرب کشــور در نزدیکي
نخســتین سد بتن غلطکي ایران توسط شرکت ژیان در بشاگرد
شــهر سنندج واقع شده است جهت تأمین آب کشاورزي دشت
کــه در محرومترین منطقه ایران در شمالشــرق جاســک و
قــروه  -دهگالن به میزان  189میلیون مترمکعب در ســال با
بندرعباس است ساخته شد ،که با
کنترل ســیالبهای رودخانه ،ایجاد
آذری:
مقیمی
مهندس
اعتبار بانک توسعه اسالمي در سال
اشــتغال موثر و مفید در بخشهای
 1386با موفقیت به اتمام رســید.
امروزه با گسترش صنعت
کشــاورزي ،پرورش آبزیان و ایجاد
از آنجا کــه این تکنولــوژی برای
جاذبه گردشــگري طبیعي ميباشد.
سدسازي در دنیا ،سرعت اجرای
نخســتین بار در صنعت سدسازي
احجام اصلي این پروژه شامل 800
کار به همراه کاهش هزینه
کشــور به کار گرفته ميشــد این
هزار مترمکعب بتنریزی شامل بتن
اجراي پروژهها از فاکتورهاي
شــرکت بــا اســتفاده از دانش و
غلطکي بدنه و بتــن معمولي1/2 ،
بتن
سدهاي
باشند.
مي
مهم
تجربیات روز دنیا در انتخاب مصالح
میلیون مترمکعب حفاریهای بدنه
و مواد ســیمانی ،طرحهای اختالط
غلطکي با دارا بودن سرعت باال
و ســنگبرداري 65 ،کیلومتر حفاري
بهینه و انجام مهندسي ارزش نشان
و تزریــق 770 ،متــر گالريهــاي
و صرفهجویي در زمان اجراي
داد که میتوان این نوع سدها را در
جناحیــن و داخل بدنــه 300 ،متر
پروژه به میزان حداقل  40درصد
کشور به خوبي اجرا نمود .همچنین
شفت عمودي ،دو دستگاه پل فلزی
در این خصوص از اهمیت باالیي
در ایــن پروژه با ابــداع روش نوین
هر یک به طول  130متر و حدود 6
هستند.
برخوردار
جهت انتقال مصالح ســاختماني و
کیلومتر جاده دسترسي ميباشد .در
انواع بتن بوســیلة شوت با استفاده
این پروژه نیز این شرکت با استفاده
از سوپر اســتراکچر طره  -یکسرة
از دانش ،تجربه و نیروهاي متخصص ،تجهیزات و ماشــینآالتي
ً
نگهدارنــده در اجراي پروژه هاي بــزرگ (خصوصا پروژه هاي
که در اختیار داشت توانست با انجام مهندسي ارزش در بسیاري
زمان
ســد ســازي و یا بتن ریزي هاي حجیم) عالوه بر کاهش
مــوارد از جمله تبدیل فرازبند ســد از بتــن غلطکي به خاک
اجــراي کار و با صرف هزینه کمتــر ،این روش را در ایران ثبت
سیمان ،پروژه را در زمان زودتر از برنامهزمانبندي انجام داده و
و در مســابقات و نمایشــگاه بین المللي اختراعات،ابتکارات و
با توجه به انجام آبگیري اولیه سد امید میرود که تا پایان سال
تکنولوژیهاي جدید ژنو سال  2005مدال ارزشمند طال را براي
جاري مراحل نهایي این پروژه ملي نیز به اتمام برسد.
کشور کسب نمود.
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ســدهای بتن غلطکی تهیه و نگهداري فیلر یا ریزدانه میباشد
که این موضوع با اســتفاده از سیستم تراکم یکپارچه دانهبندی
 All-in-one aggregateکه به پروژه پیشــنهاد شــده بود
و با برخورداری از دانــش روز جهانی اجرایی گردید .همچنین
این شرکت با ســاخت دستگاه عملآوري تســریعیافته (عمل
آوری پرشــتاب)  accelerated curingجهت دســتیابي به
مقاومتهاي طوالني مدت مانند  90و  180روزه را تنها در مدت
زمــان  14روز موفق به انجام طرحهاي اختــالط بتن و بهینه
نمودن آنهاگردید و عملیات اجرائي بتن غلطکي ســد را مطابق
برنامهزمانبندي مصوب آغاز نمود.
طراحي و ســاخت سیســتم انتقال بتن با روش ترکیبي شوت
و تســمه نقاله شــرکت ژیــان را قادر نمود با ثبــت  121هزار
مترمکعب بتنریزي در شهریورماه سالجاری رکورد بتنریزي در
سدهای ایران در را بشکند .الزم به ذکر است که رکورد پیشین
بتنریزي ماهانه در ســدهای کشور  91هزار مترمکعب بود .این
شــرکت ضمن بوميسازي این روش که بسیار ارزانتر از قیمت
مشابه خارجی آن است و با استفاده از توانمندي داخلي ،قابلیت
این را دارد که با آموزش شــیوههای اســتفاده از این سیســتم
در طرحهاي بزرگ سدســازي باعث افزایش قابلتوجه سرعت
بتنریزي در سدهاي کشور گردد.
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مهندس ورزنده با اشــاره به اين كه هر چه ارتفاع سد
 RCCباالتر برود مشــکالت اجرايی آن بيشتر میشود
از مهندس مقيمیآذری خواست تا در خصوص مشکالت
و موانع اجرايي و راهحلهايي كه آن شــركت جهت رفع
آنها انجام داده ،توضيح دهد كه وی در پاســخ گفت:
همانطور که مســتحضرید کلیه طرحهاي بزرگ با مشکالت و
موانع بسیاري همراه هستند .در این پروژه ميتوان این مشکالت
را به دو دسته تقسیم نمود .دسته اول آنهایي که جزء صعوبت
اجراي پــروژه بوده و نميتوان کاري صــورت داد از جمله این
مشکالت میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
در ادامه و در پاسخ به سوال مهندس پورشيرازی درباره
 -1قبل از شــروع عملیات بتنریزي در ســدهاي بتن غلطکي
حضور كارشناسان خارجی در پروژه در دست اقدام سد
میبایست نسبت به استحصال و دپوی مصالح به میزان حداقل
جديد ،مهندس مقيمــیآذری عنوان كرد :در پروژه قبلی
 40درصد کل مصالح مورد نیاز پروژه اقدام نمود چرا که با توجه
متخصصانی بابت هیدرومکانیک ،ماشینآالت و طرح اختالط و
به سرعت باالی بتن ریزی در این نوع سدها  ,عدم وجود مصالح
کارهای سیویل حاضر بودند اما در پروژه اخیر چندان احتیاجی
کافی باعث طوالنی شدن مدت زمان اجرای پروژه می گردد .به
به آنها نبود .وی درباره اعتبارات ســد جدید توضیح داد و گفت
همین دلیل عملیات برداشت از معدن قرضه کوهی در باالدست
اعتبــارات آن از محــل اعتبارات
سد که با صعوبت بسیار زیادي در
عمومی بوده اســت و ما توانستیم
گشایش و استحصال معدن همراه
با همان اعتباراتــی که کارفرما در
بــود آغاز و مصالــح حاصله با دو
اختیار ما قرار داد ســد را به موقع
دستگاه سنگشکن با ظرفیت هر
بســازیم .اگر برای اجرای سدهای
یک  200تن در ساعت در پایین
بتــن غلطکی اعتبــار کافی وجود
معدن مذکور انتقال و دپو گردید.
نداشــته باشد ســاخت این سدها
 -2عالوه بــر محدودیتهاي فضا
توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
جهــت دپوی مصالــح اختالف و
وی در پاســخ به ســوال مهندس
نوســان دمــاي هواي پــروژه در
ورزنده که درباره تامین مالی الزم
تابســتان و زمســتان کــه صفر
مهندس مقیمیآذری:
برای ساخت سدهای بتن غلطکی
تا 40درجــه ســانتیگراد و در
پروژه
پروژه،
این
اتمام
از
پس
اهلل
شاء
ان
بــود عنوان کــرد :ســدهای بتن
زمســتان  30درجــه زیــر صفر
غلطکــی دارای تجهیــزات خاصی
سد شفارود را که از نوع بتن غلطکي
ميباشــد ،بر صعوبت اجراي کار
است .معموال در فهرست بهای سد
نیز ميافزاید.
میباشد با کیفیت و سرعت بیشتری
سازی  4درصد برای تجهیز کارگاه
هستند
مشکالتي
دوم
و اما دسته
آغاز نمائیم .شرکت ژیان امیدوار است
در نظر گرفته میشــود اما تجهیز
که میتوان با اســتفاده از دانش،
رکورد
بتواند
شفارود
سد
پروژه
در
کارگاه سدهای بتن غلطکی باالی
تجربه و مهندســي ارزش آنها را
مرتفع نمــود که برخي از آنها را جدیدی را در بتنریزی در سدهای ایران
 15درصد اســت .البته سدسازی
ماشــینآالت نــو میخواهــد و با
ثبت نماید.
به عنوان مثال میتــوان نام برد.
ماشین کهنه نمیتوان کار کرد.
یکــي از مهمترین مشــکالت در

وی افزود :هشت پارامتر در سدسازی وجود دارد که باید توزین
شوند از جمله شــن ،نخودی ،ماسه ،فیلر ،آب و یخ و افزودنیها
و پوزوالن .ما متوجه شــدیم نمیتوان همه مصالح را تکه تکه
وزن کنیــم ،پس طرحی دادیم تا همه آنهــا در داخل منحنی
قرار گیرند و توانســتیم روزانه  5هزار مترمکعب بتنریزی انجام
دهیــم .اگر چه بتن دارای پوزوالن ،نســبت به بتن با ســیمان
پرتلند آهســته تر به مقاومت اولیه میرسد ،اما مقاومت نهایی
آن ،برابر یا بیشــتر از مقاومت بتن با ســیمان پرتلند میباشد.
در خارج به جای پوزوالن از خاکســتر بادي  Fly ashیا دوده
سیلیسي اســتفاده میکنند ولی در ایران کوههای آتشفشانی
زیادی وجود دارد و پوزوالن به حد وفور ســاخته میشــود .در
پروژه جگین ما کارخانهای را در تفتان خاش پیدا کردیم تا برای
ما پوزوالن تولید کند و از بند خمیر نیز سیمان آورده ،آنها را در
کارگاه با هم مخلوط کردیم .در ســد جدید چون تمام کوههای
شــامل سیمان و مواد دیگر از جمله خاکســتر بادي یا ، Fly ash
بین سنندج و همدان کوههای آتشفشانی هستند با کارخانهای
دوده سیلیســي ،مواد پوزوالني و ســرباره کورههاي ذوبآهن
بــرای تهیه پوزوالن مذاکره کردیم .اما برای مواقعی که کارخانه
ميباشــد .استفاده از این مواد عالوه بر کاهش قابل مالحظه در
آمادگی خشک کردن پوزوالن را نداشت .شرکت ژیان قادر است
مصرف سیمان تا حدود  50درصد و بالتبع کاهش هزینه با توجه
سیســتمی را در کارگاه به صورت رادمیــل و بازمیل راهاندازی
به سرعت اجراي عملیات بتنریزي باعث کاهش حرارت ناشي از
و آن را بــا ســیمان مخلوط و به مقاومت بهینه برســاند .برای
واکنش هیدراتاســیون در بتن غلطکي و بهبود خواص مکانیکي
اســتفاده از وقت نیز با الگوبرداری از خارجیها دســتگاهی به
آن در طوالني مدت ميگردد .با توجه
نــام accelerated curing
مهندس مقیمیآذری:
به عدم وجود خاکستر بادي در کشور،
ســاختهایم که قادر است مقاومت
امروزه با گسترش صنعت
نسبت به جایگزیني آن با پوزوالنهاي
بتــن را که طــی  180روز ایجاد
طبیعــي که نتایج بســیار مناســبي
میشود طی  14روز به وجود آورد.
سدسازي در دنیا ،سرعت اجرای
داشــتند ،اقدام نمود .به عنوان مثال
دكتر غالمرضا علــیزاده با
کار به همراه کاهش هزینه
در سد جگین سیمان کارخانه خاش
اشــاره به اين كه فعاليتهای
فاکتورهاي
از
ها
پروژه
اجراي
با پوزوالن طبیعــي خاش به صورت
شــركت ژيان به نوعی توليد
جداگانــه تهیــه و در کارگاه ضمن
مهم ميباشند .سدهاي بتن
علم و دانش فنی و بومیسازی
اختالط این دو باعث صرفهجویي 50
آن بوده اســت و بر گنجينه
غلطکي با دارا بودن سرعت باال
درصدي در مصرف ســیمان گردید.
علوم بتنسازی كشور افزوده،
اجراي
زمان
در
جویي
صرفه
و
ولي در ایــن پروژه با توجــه به نوع
از آقاي مهندس مقيمیآذری
درصد
40
حداقل
میزان
به
پروژه
ســیمان و پــوزوالن طبیعي موجود
خواســت تا در مورد شیوههای
عمل اختالط توسط کارخانه سیمان
بومیســازی و فعالیتهــاي
در این خصوص از اهمیت باالیي
و بــا کنتــرل کیفي بهتــري صورت
آموزشــي ،ترویجی و کاربردی آن
برخوردار هستند.
گرفته اســت و امیدواریم همانطور
در سطح ملی و بینالمللي توضیح
که ســد جگین در ســال  1387از
دهــد .که در پاســخ ،وی از آقای
طرف انجمن بتن ایران به عنوان طرح برتر بتني کشور انتخاب
مهندس دولتخواهی خواســتند که در این زمینه توضیح الزم
گردیدند ،در ســال  1392نیز طرح مذکور به عنوان یکي از سه
را ارائه دهند .ایشــان که رئیس کمیته مهندسان جوان کمیته
طرح برتر بتني ســال کشور انتخاب گردد تا برگ زرین دیگري
ملی ســدهای بزرگ ایران و عضو هیات  5نفره راهبردی کمیته
بر افتخارات کشور عزیزمان باشد.
مهندسان جوان کمیته بینالمللی سدهای بزرگ جهان و مدیر
وی درباره بومیســازی سدهای  RCCدر ایران گفت :سرعت
فني پروژه های سد سازی شــرکت ژیان میباشند ،توضیحاتي
اجرا و هزینه ساخت کمتر سدهاي  RCCدر مقایسه با سدهاي
ارائه نمود و گفت :البته آقاي مهندس آذري به عنوان مرد سال
بتني معمولي ،دو علت اصلي رشــد خیلي سریع این تکنولوژي
بتن ایران در ســال  1388توســط انجمن بتــن ایران انتخاب
در دنیا ميباشــد .کشــور چین با دارا بودن حدود  110سد در
گردیدند و با داشــتن تجربه فراوان در این خصوص توضیحات
حال بهرهبرداري بعنوان کشــور پیشرو این تکنولوژي در جهان
کاملي ارائه نمودند .در ســدهاي بتن غلطکــي یا  RCCمواد
مي باشــد.در پایان ســال  2011حدود  445سد RCCدر 54
سیماني از اهمیت بســیار باالیي برخوردار است .مواد سیماني
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تالش مستمر مدیران ،کارکنان و کارگران زحمتکش توانست به
این رکورد دســت یابد .البته شــرکت ژیان در زمینه های دیگر
مانند ساخت اولین ســدهای سلولی در ایران جهت جلوگیری از
پس زدن آب شــور در رودخانه بهمن شیر پیشقدم بوده و اینک
بــا دارا بودن دانش فنی ،نیروی متخصص و تجهیزات پیشــرفته
در صنعت سدسازی پیشــرو بوده و گامهای ارزشمندی را جهت
انتقال علم و دانش فنی و بومیسازی آن در کشور برداشته است.
وی افزود :شــرکت ژیان به عنوان یکي از اعضاي حقوقي کمیته
ملي ســدهاي بزرگ ایران نقــش فعال و پررنگــي در خصوص
کشــور دنیــا در حــال بهرهبرداري
آمــوزش و انتقال دانــش و تجربه
مهندس مقیمیآذری:
ميباشــند .از طرفي  71سد RCC
خصوصاً به نســل مهندسین جوان
کارفرمایان محترم میبایست
نیز در حال ســاخت ميباشد .تقریباً
که آیندهســازان کشــور عزیزمان
کشــورهاي با بیشــترین تعداد سد
پیش از شروع کار در سدهای بتن
ميباشــند ایفا نمودهاند .از جمله
 RCCتا پایان سال  2011عبارتند
غلطکی از اعتبار مالی کافي در این
فعالیتهایــي که در ایــن زمینه
از :چین با  157سد ،ژاپن با  50سد،
خصوص برخوردار باشند .در غیر
ميتوان به آنها اشاره نمود ،اجراي
آمریکا با  46سد ،برزیل با  44سد و
کارگاههــاي آموزشــي ســدهای
اینصورت عدم تأمین نقدینگي
اسپانیا با  27سد .این  5کشور پیشرو
بتنهاي غلطکي در ســال ،1381
الزم ،که الزمه سرعت اجراي کار
در زمینه سدهاي  RCCبیش از 60
تکنولوژي و روش اجراي ســدهاي
درصــد ســدهاي  RCCدر دنیا را
ميباشد ،باعث عدم توجیهپذیري
ســلولي با اســتفاده از شیت پایل
شامل میگردند.
این نوع از سدها ميباشد
در ســال  1385و کارگاه آموزشي
در مراحل اولیه ســاخت ســدهای
راهکارهاي کاربــرد پيهاي فلزي
 RCCبایــد هزینه زیــادی جهت
در سازههاي آبي و دریایي در سال
مهمترین نوآوري که در اجراي
تجهیز کارگاه شامل بچینگ ،سیستم
 1387ميباشد .زمینهسازي حضور
عملیات بتن غلطکي صورت گرفت
انتقال مصالح و بتن و سایر تجهیزات
کارشناســان خارجي در کشــور و
طراحي و ساخت سیتم انتقال بتن
دیگر صرف گردد .با توجه به ویژگی
امــکان انتقال دانش آنها در کلیه
سرعت اجرا در این نوع سدها معموال
با روش ترکیبي شوت و تسمه
کارگاههاي فوق از شاخصههاي بارز
سالهای ابتدایی پروژه صرف ساخت
نقاله با ظرفیت  200مترمکعب در
آنها ميباشد .در زمینه فعالیتهاي
تجهیزات الزم و زیربنایی جهت شروع
بینالمللي نیز ميتوان به حضور در
ساعت بود که شرکت ژیان را قادر
عملیات بتن ریزی شــده و نهایتا در
ســمپوزیمهاي بینالمللي سدهاي
کرد با ثبت  121هزار مترمکعب
یــک فصل و یا کمی بیشــتر از یک
بتــن غلطکي  RCCکه هر ســه
بتنریزي در ماه رکورد بتنریزي
فصل با توجه به حجــم بتن پروژه،
ســال یک بار در کشورهاي چین
کل عملیات بتنریزی صورت گرفته
ایران را بشکند.
و اســپانیا برگزار ميگردد ،اشــاره
و نتیجتا پیشــرفت قابل مالحظه ای
نمود .کــه آخرین دور آن با حضور
در پروژه حاصل می گردد .شرکت ژیان نیز با استفاده از تجربیات
اینجانب به عنوان تنها نماینده کشور ایران در ششمین سمپوزیوم
کارشناسان خارجی که آقای مهندس آذری به آنها اشاره نمودند
بین المللی سدهای بتن غلطکی
از جمله ساخت دستگاه عملآوري تسریعیافته یا accelerated
)6th International pacted Concrete - RCC Dams
 curingکه در بهینه کردن طرح اختالط و کاهش سرعت اجرای
(Symposium on Roller Com
کار بســیار موثر واقع گردید و همچنین استفاده از سیستم All-
که در تاریخ  2الی  4آبانماه ســالجاری مصادف با 25-23اکتبر
 in-one aggregateسعی در بومی سازی آنها در کشور نمود.
,2012در شــهر زاراگوزای اســپانیا برگــزار گردیــد ،و با ارائه
امــا مهمترین نوآوري که در اجــراي عملیات بتن غلطکي که به
پروژههای در دســت اجرای این شرکت با استقبال بسیار فراوانی
نوعــی منجر به تولید علم و دانش فنی و بومیســازی آن گردید
مواجه گردید که نشــانگر توان علمي باالی پیمانکاران داخلی در
عبارت بود از طراحي و ساخت سیستم انتقال بتن با روش ترکیبي
عرصه صنعت سدسازي ميباشد.
شوت و تسمه نقاله که عالوه بر صرفه جویی قابل مالحظه نسبت
مهندس دولتخواهي با اشــاره به مستندســازی فنی فعالیتهای
به خرید سیســتم مشابه خارجی آن  ،با ظرفیت  200مترمکعب
شرکت ژیان گفت :کتابی نیز با عنوان تجربیات اجرایی در ساخت
در ســاعت شرکت ژیان را قادر نمود با ثبت  121هزار مترمکعب
سدهای بتن غلطکی  RCCدر ایران و مقایسه آن با تکنولوژیهای
بتنریزي در شهریورماه ســالجاری رکورد بتنریزي در سدهای
نوین جهانی در دست تدوین می باشد که این مستندات میتواند
ایران را بشــکند .ذکر این نکته ضروری اســت که این شرکت با
معیار خوبی برای سنجیدن پیشرفتهای بعدی در این زمینه باشد در
استفاده از تجربیات اجرایي و دانش روز جهاني ،تجهیزات و بویژه

همین زمینه مهندس پورشیرازی با پیشنهاد چاپ لیست احجام
حسن ختام هرگونه مطلبي كه مايل هستد ،ارائه فرمايد
و تجهیزات مربوط به این سد خواستار فراهم شدن امکان بازدید
كه وی گفت:
از ســد در حال ساخت سنندج شــد .وی افزود :باید کارگاههای
در خاتمــه باید از مدیریت عامل کارفرماي این پروژه ملي یعنی
سد بتن غلطکی و کالســهای آموزشی مربوط به آن توسعه یابد
شــرکت توسعه منابع آب و نیروي ایران ،مجریان طرح ،مدیران
تا فارغالتحصیالن دانشــگاهها از نزدیک با این نوآوریها آشــنا
محتــرم پروژه و مدیر محترم امور مهندســی عمــران کارفرما،
شوند .به قول ناپلئون نوابغ از
نماینــدگان محترم کارفرمــا در کارگاه،
نبوغشان به جایی نمیرسند،
ذیحســابي کارفرمــای محترم ،مشــاور
داشتن بستر مناسب موجب
محترم طرح (شــرکت ســهامی خدمات
بروز این نبوغ میشود.
برق مشــانیر) و همچنین تیم منســجم
مدیریتي این شــرکت در کارگاه و کلیه
مهنــدس ورزنده با بيان
کارشناســان ،کارگران ،بــه ویژه نیروي
ايــن نکته كــه نبايد به
انتظامی که نقش بســیار مهمي در این
كارگاههای آموزشــی
زمینه را داشتند ،تشکر و قدردانی نمایم.
بســنده كــرد ،تاكيد
ذکر این نکته ضروري است که انجام این
كرد :باید این تجــارب به
پروژه به صــورت گروهي و در قالب یک
صورت گســترده و از طریق
کار تیمی صورت گرفته است و همانطور
مهندس دولتخواهي:
رســانهها مخصوصا ماهنامه
کــه در مدت بیــش از نیمقــرن تالش
شرکت ژیان به عنوان یکي از اعضاي
انجمن چاپ شــود .جوانانی
اینجانــب در اجرای پروژههای کشــور،
ایران
بزرگ
سدهاي
ملي
کمیته
حقوقي
کــه از دانشــکدههای فنی
از خداوند منــان ،توفیق خدمتگزاري به
فارغالتحصیل میشــوند به
میهن عزیزمان را داشــته ام .انشــاءاهلل
نقش فعال و پررنگي در خصوص
تجارب مکتوب و دیداری از
پــس از اتمام این پروژه نیز ،پروژه ســد
آموزش و انتقال دانش و تجربه
فعالیتهای شرکتهای پیشرو
شفارود را که از نوع بتن غلطکي میباشد
ً
که
جوان
مهندسین
نسل
به
ا
خصوص
در صنعت احداث نیاز دارند.
با کیفیت و سرعت بیشــتر آغاز نمائیم.
آیندهسازان کشور عزیزمان ميباشند
شــرکت ژیان امیــدوار اســت در پروژه
دكتر علــیزاده با اظهار
سد شــفارود بتواند رکورد جدیدی را در
ایفا نمود است.
اميــدواری از ايــن كه
بتنریزی در ســدهای ایران ثبت نماید.
ماهنامه پيــام آبادگران
همچنیــن از تالشــهاي صادقانه انجمن
اولين نشريهای باشــد كه گزارش جامعی از فعاليتهای
شــرکتهای ســاختمانی که در این مقطع حساس با صرف وقت
شــركت ژيان و موفقيتهای آن را منتشر میكند ،ضمن
و هزینه زیاد ســعي در به حداقل رســاندن مشکالت شرکتهای
تشکر از حضور آقای مهندس علی اكبر مقيمیآذري در
پیمانکاری دارند ،تشکر و قدرداني مينمایم.
انجمن شركتهای ساختمانی ،از ايشان خواست به عنوان
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ضرورت امروز ،نیاز فردا

میداند چرا که پرداختن به حرفه معماری و مهندسی ساختمان
در خانواده وی ریشهدار است.
ضمن تشــکر و قدردانی از مهندس منوچهر شــکوفی به خاطر
فرصتــی که در اختیار ماهنامه پیام آبادگــران قرار دادهاند ،پای
صحبت ایشان مینشینیم تا برای ما و خوانندگان محترم ماهنامه
از تجربه سالها کار عاشقانه سخن بگوید و ما را در کوله بار تجربه
گرانبهای خویش سهیم گردانند.

مهندس منوچهرشکوفی ،دبير سابق شورای هماهنگی،
نائب رئيس فعلی اين شورا و مديرعامل شركت مهندسان
مشاور توان است كه در انتخابات اخير جامعه مهندسان
مشــاور به عنوان رئيس شورا انتخاب شــد .وی متولد
كرمانشاه و فارغالتحصيل دوره فوق ليسانس معماری از
دانشــگاه تهران است و در طی  46سال فعاليت حرفهای
در بسياری از پروژههای عمرانی كشور اعم از مسکونی،
تجاری و اداری مشاركت داشته است.
مهندس شکوفی از سال 1348به مدت  4سال در بخش طراحی
پروژهها در اداره تامین اجتماعی مشــغول به کار بود و در ســال
 1355به همراه چند تن دیگر ،مهندســین مشــاور «پارهاس و
همکاران» را پایهگذاری کرد .وی در سال  1360به عنوان رئیس
هیات مدیره این شرکت در فرایند طراحی بسیاری از بیمارستانها
و درمانگاههای دولتی درگیر بود« .پارهاس و همکاران» تا کنون
نیز به فعالیت خود ادامه میدهد که مهندس شــکوفی این دوام
و مانــدگاری را به نوعی مربوط به خانودگی بودن این شــرکت
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به نظر شــما پيمانکاران شركتهای ســاختمانی با چهمشکالتی در ســطح خرد ،ميانه و كالن و در بعد درون
ســازمانی و برون ســازمانی مواجه هســتند و راه حل
پيشنهادی شما در اين زمينهها چيست؟
 اگر به بررســی مشکالت در سطح خرد بپردازیم باید بگویم کههنوز قانونمندی و قانونگرایی در تشــکلهای مهندسی نهادینه
نشــده که بعد از تشکیل انجمن ،اعضا قوانین آن را رعایت کنند.
اگر اتحاد در تشــکلها رعایت شــود امکان موفقیت و رسیدن به
مطالبات آســانتر است .مشکل بعدی عدم همگنی شرکتها است
که در تصمیمگیری و رقابت مشــکل ایجاد میکند .عالوه بر این
باید شرکتهای بزرگ و با تجربه که نفوذ بیشتری در کارفرماها و
مراکز دولتی دارند منافع شرکتهای کوچک را هم در نظر بگیرند.
در مقابل نیز شرکتهای کوچک به توسعه مستمر به عنوان یکی
از راههای ماندگاری توجه کنند.
در مورد مســائل میانی ،مشــکالت زیادی وجــود دارد از جمله
میتوان به مشکالتی در آییننامه تشخیص صالحیت پیمانکاران،
ضوابط مناقصات ،و عدم پایبندی به اصول اخالقی اشاره کرد.
در مورد مســائل بینالمللی نیز برخی از مســائل سیاسی باعث

شده قدرتهای غربی برای جلوگیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی
ایران در کشــورهای اطراف مانعتراشی کنند .از طرفی نظم و
نســق شرکتهای خارجی با شرکتهای ما متفاوت است .آنها به
ضوابط و اســتانداردهای بینالمللی آشنا هستند در حالی که
در کشــور ما فقط تعداد معدودی از شــرکتها به این ضوابط
و آییننامهها اشــراف دارند .عالوه بــر این ،دولتهای آنها برای
حمایت از شــرکتهای خود به رصد کــردن اوضاع اقتصادی و
فرصتهای ســرمایهگذاری دیگر کشورها میپردازند و مقدمات
حضور پیمانکاران خود را در آنجا فراهم میکنند .در حالی که
در کشور ما نه تنها دولت ،بلکه بانکها و بیمهها نیز از ما حمایت
نمیکنند .باید دولت مقرراتی را برای بهبود صدورخدمات فنی
و مهندســی ،به عنوان مقدمه توســعه صنعت احداث تدوین
کند .البته شــرکتهای پیمانکار ایرانی هم باید در کشــورهای
دیگر اصول حرفهای و پایبندی به پیمان خود را بیش از پیش
در اولویت قــرار دهند چون رعایت نکردن این اصول عالوه بر
صدمــهای که به خود آنها میزند ،آینــده بدی را برای صنف
رقم میزند.

را مییابد .محدودیت اعمال شــده برای شــرکتهای توانمند
و متعهد به معنای مانعی اســت که از بزرگ شــدن شرکتها
جلوگیری میکند و امکان رقابت آنها را با شــرکتهای خارجی
محدود میکند.

 در صورت پذيرش وجود مشکالتی در قانون مناقصات رعايــت اخالق حرفهای چه تاثيری در پيشــرفت وو نحوه برگزاری آن در ايران لطفا مشکالت را بر اساس
توسعه صنعت احداث دارد؟
درجه اولويت و اهميت طبقهبندی كرده ،راههای برون
 با اعتقاد به تاثیر رعایت اصول اخالقی در حرفههای مختلف،رفت از آنها را ارائه دهيد؟
آییننامههــای اصول اخالقی و
در کشور ما بر خالف ظاهر
 در کمیســیون مناقصــاتحرفهای تدوین شدهاند .جامعه
عادالنه ضوابط در تقسم کار،
نمایندگان مالــی کارفرما حضور
مهندسان مشــاور نیز آییننامه
شود
می
تقسیم
ناعادالنه
کارها
مییابنــد در حالــی کــه بایــد
اخالق حرفهای دارد .اما واقعیت
امکانات
و
تجربه
که
شرکتی
و
کارشــناس متخصــص از طرف
این اســت که همه چیز با یک
کارفرما در این جلسه حاضر شود.
باالتری دارد به اندازه همان
برگ کاغذ درســت نمیشود و
عالوه بر این بایــد نظر مهندس
باید با کار فرهنگی الزم رعایت
شرکتی که نیروی انسانی و
مشــاور به عنوان حرفهمندی که
اصول حرفهای و اخالقی نهادینه
امکانات کافی ندارد ،حق شرکت
اطالعــات مفیدی دربــاره پروژه
شــود .این نهادینهسازی باید از
محدودیت
یابد.
می
را
ها
پروژه
در
دارد مورد توجــه قرار گیرد ولی
تک تــک ارکان جامعه برخیزد
توانمند
شرکتهای
برای
شده
اعمال
عمال دعــوت نماینــده مهندس
و اعضای مهندســان مشــاور و
و متعهد به معنای مانعی است که
مشاور سلیقهای است .کمیسیون
جامعه پیمانــکاری بپذیرند که
اکثر کار را به پایینتریتن قیمت
رعایت اخــالق حرفهای به نفع
از بزرگ شدن شرکتها جلوگیری
پیشــنهادی واگــذار میکنــد.
خودشان ،صنف و مملکت است.
میکند و امکان رقابت آنها را با
پیمانکاری کــه قیمت پایینتری
در کشورهای پیشرفته تقسیم
شرکتهای خارجی محدود میکند.
پیشــنهاد داده برنده میشــود و
کارها بر اســاس رقابت اســت.
کار را شــروع میکند اما به دلیل
شــرکتها در برگزیــدن حرفه
برآورد غلطی که داشته قادر به اتمام پروژه نیست.
پیمانکاری آزاد هســتند ولی در عرصه رقابت باید کار خود را
متاسفانه در کشــور ما کسی را به خاطر نیمه کاره رها کردن
به درســتی انجام دهند وگرنه کار به پیمانکاران دیگر واگذار
پروژههــا مواخذه نمیکنند .در شــهرهای دور برای واگذاری
میشــود .متاسفانه در کشور ما بر خالف ظاهر عادالنه ضوابط
پروژهها روابط فامیلی بر مصالح مملکت پیشــی میگیرد .در
در تقســم کار ،کارها ناعادالنه تقســیم میشود و شرکتی که
موارد نادری نیز پیمانکار بــا توافق کارفرما قیمتهای پایینتر
تجربــه و امکانات باالتــری دارد به اندازه همان شــرکتی که
از معمول پیشــنهاد میدهد تا بعد از برنده شدن در مناقصه،
نیروی انســانی و امکانات کافی ندارد ،حق شرکت در پروژهها
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قیمتهــا را به حالت واقعــی درآورد .البته ارائه قیمتهای پایین
دو ســاله تمام شــود  10میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته
همیشه ناشی از زد و بند با کارفرما نیست و در اغلب موارد به
میشــود .در سال اول فقط  2میلیارد تومان پرداخت میشود.
خاطر مشکالت مالی ،و تجربه پایین شغلی است.
در ســال دوم نیز به دلیل کمبود منابع مالی  2میلیارد تومان
باید ضوابط مربوط به مناقصات ،اعم از کمیســیون مناقصات،
دیگر پرداخت میشود .بدینگونه زمان قرارداد به پایان میرسد
شرایط مناقصه ،نحوه انتخاب مشاور و قوانین آن بازنگری شود.
بدون این که پروژه به ســرانجام رسیده باشد .اغلب کارفرماها
در مجموع اگر از اولین گامها،
گالیه میکنند که پروژهها دیر تمام
حبس
با
ها
پروژه
ماندن
ناتمام
پیمانــکار با بینــش و قیمت
میشوند در حالی که ایراد اساسی
درست انتخاب شود و کارفرما امکانات و ماشینآالت به پیمانکار به عملکرد آنان وارد اســت .ناتمام
آشــنایی درســتی به شرایط
ماندن پروژههــا با حبس امکانات و
و مشاور ضربه میزند .دولت
اقتصادی و قیمتهــای واقعی
ماشــینآالت به پیمانکار و مشاور
و
تاخیر
این
تعدیل
تناسب
به
هم
داشته باشــد این مشکالت را
ضربه میزند .دولت هم به تناســب
نخواهیم داشت
عقب افتادن از برنامههای توسعه تعدیــل این تاخیر و عقب افتادن از
برنامههای توســعه متضرر میشود.
متضرر میشود .در مجموع
 آيا در شــركتهای مهندسدر مجمــوع دولت بایــد باید برای
مشاورهمرتبهبندیوجوددارد؟ دولت باید باید برای واقعی کردن واقعی کردن اعتبارات ،اعالم درست
تعدیلها و پرداخت به موقع صورت
درموردمشکالتبهوجودآمده اعتبارات ،اعالم درست تعدیلها
درسيستمرتبهبندیچهنظری
وضعیتها اقــدام نماید .از طرفی اگر
صورت
موقع
به
پرداخت
و
داريد؟وبرایبهينهسازیآنچه
صورت وضعیت پیمانکاری به موقع
پيشنهاداتوتوصيههايیداريد؟
رسیدگی و پرداخت شــود ،اما در
وضعیتها اقدام نماید.
 رتبهبنــدی در مهندســانتعهد به پیمان خــود کوتاهی کند
مشاور بر اساس رشتههای مختلف تخصصی است .هر مهندس
الزم اســت با برخورد قاطع از لیســت پیمانکاران یا مشاوران
مشــاور میتواند از طریق جامعه یا از طریــق معاونت نظارت
بیرون گذاشته شود.
و راهبردی رتبهبندی شــود .در هر دو این شــیوهها از سیستم
درباره مطالبات عقب افتاده پیمانکاران نیز باید گفت :دولت با
ساجات استفاده میشود و رتبه  1باالترین رتبه است .در مورد
توجه به امکانات خود پیشــنهادهایی به بخش خصوصی ارائه
مشکالت ایجاد شده در رتبهبندی پیمانکاران ،شرایط آییننامه
داد که شامل اوراق مشارکت ،سهام کارخانهها ،واگذاری امالک
تشخیص صالحیت غیرعملی است چون بسیاری از شرکتها در
دولتی و پروژههای ســاخته شــده بود .نهاد تعامل با توجه به
امور پیش پا افتادهای مانند گرفتن تراز مالی ،سوابق کارفرما ،یا
این پیشنهادها از میان اعضای خود نظرسنجی کرد .راهحلهای
مفاصا حساب بیمه و مالیات مشکل دارند .امروزه برخی شرکتها
مختلف بررســی شــد و اغلب پیمانکاران اوراق مشــارکت را
بدون امکانات و تجربه کافی درجهبندی میگیرند و با شروع کار
بهترین راه وصول مطالبات خود اعالم کردند .بی شــک روند
مشکالتی برای خود و کشور به وجود میآورند .به نظر من باید
انتشــار و فروش اوراق مشارکت زمانبر است و فقط با حمایت
این آییننامه را با دقت بیشتر ،و مطابق با واقعیت تدوین کنند تا
دولت امکانپذیر است.
هر کسی نتواند اقدام به تاسیس شرکت نماید .در شرایط تدوین
آییننامه نیز باید بازبینی شــود و به جای تدوین آن در اتاقهای
تاثير نوسانات نرخ ارز را در پروژههای عمرانی توضيحدربسته ،از نظرات و پیشنهادات اعضای صنف استفاده شود.
دهيد؟ در اين مورد دولت چــه اقدامی میتواند انجام
دهد؟
برای پرداخت بهنگام مطالبات پيمانکاران پروژههای در قراردادهایی که پیمانکاران میبندند و در بخش تعهداتعمرانی چه پيشنهادهايی داريد .برای وصول مطالبات
مالی دولت نوشــته شده که دولت موظف است ارز را با قیمت
انباشته شــده آنها چه راهکارهايی را توصيه میكنيد
دولتی روز در اختیار پیمانــکار قرار دهد .اما اکنون دالر گران
و برای آينده تخصيص بودجــه پروژههای عمرانی چه
شــده و پیمانکاران در این مورد مشــکل جدی پیدا کردهاند.
راههای برون رفتی را در نظر گرفتهايد؟
دولــت باید در این مورد از پیمانــکاران حمایت کرده ،نرخ ارز
 مطالبات مشــاوران و پیمانکاران داســتان بلندی است کهقــرارداد را مطابق با نرخ روز پرداخت نماید .هر چند دولت در
متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل تحریمها و وضعیت نامناسب
این مورد با پیمانکاران هم نظر است اما این کار بودجه هنگفتی
اقتصادی تشدید شده اســت .یکی از علتهای این امر به نحوه
میطلبد که بودجه محدود دولتی کفاف آن را نمیدهد .ضمن
برنامهریــزی پروژهها برمیگردد .مثال بــرای پروژهای که باید
این که تاریخ نشان داده دولت قبل از تامین بودجه عمرانی به

تخصیص بودجه عمومی توجه میکند .یکی از راههایی که دولت
 سابق بر این دولتیها در معاونت راهبردی و برنامه ریزی تصمیمبرای حل مشکل کسری در بودجههای عمرانی ،پیشنهاد میکند
میگرفتند و به ما ابالغ میکردند اما حاال نهاد تعامل در جلسات
سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژهها است اما این امر موکول
تصمیمگیری شــرکت میکند .نمایندگان دولت نیز به واســطه
به تغییر زیربنایی قوانین و مقررات است .در شرایط سیاسی فعلی
تنگناهایی که دولت دارد ،با همدلی کافی در این مذاکرات شرکت
سرمایهگذاران خارجی حاضر به همکاری نمیشوند .سرمایهگذاران
میکنند .در شــرایط فعلی بهتر اســت هر کدام از اعضای فعال
داخلی هم با توجه به بدقولیهای دولت در تسویه بدهیهای خود،
صنعت احــداث از نهاد تعامل برای انعــکاس دیدگاهها و نظرات
حاضر نیستند ریسک این سرمایهگذاری را بپذیرد.
خود استفاده کنند و از تندرویهای بیجا که راه به جایی ندارد،
بپرهیزنــد .بالطبع بخش خصوصی
در شرایط فعلی بهتر است هر کدام
برای تعامل اثربخش ميان بخشنیز باید شرایط مملکت و محدودیتها
از
احداث
صنعت
فعال
اعضای
از
پيمانکاری با بخش كارفرمايی
را درک کند و با همفکری مناســب
دیدگاهها
انعکاس
برای
تعامل
نهاد
چه توصيههايی داريد؟
راههای تازهای برای حل مشکالت
و نظرات خود استفاده کنند و از
روابــط صحیــح بیــن کارفرما وبیابد .عالوه بر این ،از اعضای محترم
پیمانکار را قوانین شــکل میدهد.
توقع داریم حق عضویت خود را به
تندرویهای بیجا که راه به جایی
اگر در قوانین حقوق طرفین رعایت
موقع پرداخت کنند تا شــورا بتواند
ندارد ،بپرهیزند .بالطبع بخش
فعالیتهای خود را گستردهتر کنند.
شده باشــد مشکالت کمتری ایجاد خصوصی نیز باید شرایط مملکت و
میشــود امــا متاســفانه قوانین و محدودیتها را درک کند و با همفکری
ضوابط ،بخصوص در مورد شــرایط
 آقای مهندس شــکوفی ،چهمناسب راههای تازهای برای حل
عمومــی پیمان یک طرفه نوشــته
پيشــنهادی برای بهبود امور
مشکالت بیابد.
شــده است و تفســیر قانون توسط
تشکلها و انجمنها داريد؟
کارفرمــا صدمات زیادی را به بدنه صنعت ما زده اســت .اقتصاد
 به دلیل اقتصاد دولتی و اقتدار حکومتی نفوذ انجمنها محدودکشــور ما دولتی و گاه شــبه دولتی است از همین رو پیمانکاران
اســت اما تالشهای مســتمر و اندیشــمندانه در بلند مدت ما را
برای شــرکت در پروژهها تن به قوانین یک طرفه میدهند .اما در
به نتایج مطلوب میرســاند .اگر اعضای انجمنها متحد باشــند و
نهایت امکانات دولت محدود اســت و قادر نیســت تمام کارهای
به تصمیمات تشــکل خود احترام بگذارنــد انجمنها نیز قدرت
عمرانــی را به تنهایی انجام دهد ،پیمانــکاران باید از همین نیاز
بیشتری برای گفتگو با دولتمردان به دست میآورند .نشستهای
دولت بــه بخش خصوصی اســتفاده نموده بــرای بهبود قوانین
دولت با بخش خصوصی در ماههای اخیر نشاندهنده توجه دولت
چانهزنــی کنند .فراموش نکنیم اگــر آجری در این مملکت روی
به این بخش اســت ،توجهی که ناشــی از انسجام در درون این
آجر دیگر گذاشته شده توسط مهندسان و پیمانکاران بوده است و
تشکلها است.
سازندگی مملکت با مشارکت مستمر این گروهها امکانپذیر است.
پیمانکاران باید اتحاد خود را حفظ و آن را بسط دهند .برای ارتقا
در حرفه باید عملکرد اعضای عضو بازنگری شــوند و آنهایی که با
 آيا به نظر شما شرايط گفتگوی سازنده بين دولت و بخشرعایت نکردن اخالق ،حرفه پیمانکاری را بدنام میکنند با صالبت
خصوصی فراهم اســت؟ بهترين راه رسيدن به راهحلهای
کافی کنار گذاشته شوند تا اشتباهات این افراد باعث ایجاد دیدگاه
سازنده چيست؟
منفی در مردم و دولتمردان نسبت به این قشر زحمتکش نشود.
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ذخاير صندوق توسعه ملی افزايش يافت

اخبارصنعتساختمان

معاون برنامه ریزی صندوق توسعه ملی با اشاره به افزایش موجودی
صندوق توسعه ملی به  43میلیارد دالر از اختصاص حدود  7.7میلیارد
دالر منابع این صندوق به  25طرح صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی خبر
داد .احسان شریفی در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه در حال
حاضر حدود  43میلیارد دالر کل موجودی ارزی صندوق توسعه ملی
است ،گفت :در چند سال گذشــته  16قرارداد ارزی به ارزش 29.2
میلیارد دالر برای تامین مالی طرحهای اولویت دار صنایع نفت ،گاز،
پتروشیمی ،نیروگاه ،فوالد و سیمان امضا شده است .معاون برنامهریزی
فناوری اطالعات صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه در چند سال
گذشــته  17قرارداد ریالی بــه ارزش  5میلیارد و  950میلیون دالر
امضا شــده است ،تصریح کرد :تاکنون بانک صنعت و معدن و بانک

ملت به ترتیب با  6میلیارد و  5میلیارد دالر بزرگترین بانکهای عامل
صندوق توسعه ملی بودهاند .این مقام مسئول با یادآوری اینکه تاکنون
تامین مالی دو طرح نفت و گاز به ارزش  5میلیارد دالر از محل منابع
صندوق توسعه ملی انجام شده است اظهار داشت :همچنین تامین
مالی  23طرح پتروشیمی به ارزش  2.7میلیارد دالر و تامین مالی 13
طرح نیروگاهی به ارزش یک میلیارد دالر از محل منابع این صندوق
انجام شده است .وی با تاکید بر اینکه  26طرح فوالدی به ارزش 1.6
میلیارد دالر و  20طرح سیمان و بتن به ارزش  450میلیون دالر از
محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است ،بیان کرد:
در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی در بین صندوقهای دارای ثروت
ملی جایگاه بیستم جهان را به خود اختصاص داده است.

برج آزادی تهران ترک خورد
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برج آزادی تهران دچار ترک خوردگیهای عمیق در پایهها
و نمدیدگی شدید در سقف برج شده است و این در حالی
است که مدیران شهری ،مرمت این بنای ملی را به سال 92
و بهار آتی موکول میکنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا ،این ترک خوردگیها به وضوح و
با چشم غیر مسلح برای هر بینندهای قابل رویت است .البته
این زخم تازهای نیست که در این بنای تاریخی دوباره سرباز
کرده است ،اما هر بار شهرداری تهران با یافتن مرهمی هر
چند موقت و توجیهات موردی ،بر این موضوع مهر سکوت
میزند .گفته میشود ،یکی از دالیل نمدیدگی پایههای برج
آزادی ،آبیاری بیش از اندازه فضای سبز محوطه برج و نفوذ
آب به درون الیه های سقف است که با بیتوجهی مسئوالن
شــهری هر روزه در حال انجام اســت .قائم مقام شهردار
منطقه  9شهرداری تهران با تایید وضعیت نم دیدگی برج
آزادی و مشکالت موجود این بنای ملی اعالم کرد :وضعیت
ترک خوردگی های بنای برج آزادی در وضعیت هشدار قرار
دارد که باید جدی گرفته شود.
غالمرضا احمدی افزود :با بازدیدی که از برج آزادی شــده
اســت باید هر چه سریعتر مشکل برطرف شود اما با توجه
به سردبودن هوا و فصل زمستان ،تصمیم گرفته شد مرمت
آن در سال  92آغاز شود.احمدی افزود :در حال حاضر پایه
های برج آزادی و سقف آن دچار مشکل جدی شده است که
برای رفع این مشکالت ،کمیتهای چند نفره متشکل از دو نماینده
از شــهرداری منطقه ،نماینده میراث فرهنگی و نیز نماینده بنیاد
رودکی در پایتخت تشــکیل شده است تا درباره رفع مشکل ترک
خوردگی برج آزادی تصمیم گیــری کند .احمدی اضافه کرد :در
حال حاضر درباره مشکل برج آزادی با شهردار تهران مکاتبه کرده
ایم و قرارشده چاره ای برای این مشکل اندیشیده شود .وی افزود:
پیشــنهاد ما این است که نگهداشت برج بطور کامل به شهرداری
تهران واگذار شود که البته برای این مهم به حدود  5میلیارد تومان
اعتبار نیاز است .قائم مقام شــهرداری منطقه  9شهرداری تهران
در پاســخ به اینکه گفته می شود ترک خوردگی و نم دیدگی پایه
های برج آزادی به دلیل شــیوه آبیاری فضای سبز است و برای
اصالح این مشکل چه راهکاری اندیشیده شده است؟ گفت :این

ادعا درست نیست .وی افزود :فضای سبز بیرونی و محوطه برج
آزادی دارای مساحتی بالغ بر  43هزار مترمربع است که فضای
ســبز این محوطه با روش هوشــمند آبیاری میشود و آبیاری
متصل و یکپارچه به آب وصل نیســت .وی اضافه کرد :عالوه بر
این شــیوه آبیاری فقط تا  5ســانتیمتر زیر چمن را خیس می
کند و زیر این بخش ،یک تا دو متر خاک اســت و پایههای برج
نیز در خاک قرار دارد.احمــدی گفت :تاریخچه نم دیدگی برج
آزادی به سالها قبل بازمی گردد که یکبار هم توسط پیمانکاران
مرمت شــده است .ســاخت برج آزادی به سال  1345هجری
شمســی در پایتخت باز مــی گردد و در ســال  50مورد بهره
برداری قرار گرفت .اســتخوان بندی اصلی بــرج آزادی از بتن
مسلح ســاخته شده و در ساخت آن از سنگها و مصالح ایرانی
استفاده شده است.

پروژههای مسكنمهر وياليی بنا شود

طرح سؤال از وزير راه كليد خورد
نماينده نوشهر و چالوس گفت :طرح سؤال از وزير راه و شهرسازی كليد
خورد.قاسم احمدی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار كرد :در احداث
آزادراه تهران شــمال ،خانوادههايی كه در مسير احداث قرار داشتند
همکاریهای الزم را داشتند اما برخی از ابينه خصوصی و عمومی مردم
دچار آسيبهای جدی شدند .احمدی بيان كرد :بايد پول اين خانوادهها
تاكنون پرداخت میشــد اما اين امر محقق نشد و بنابراين از وزير راه و
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رئيس جمهوری اسالمی ايران از فعالن احداث مسکن مهر خواست كه پروژه
های مسکن مهر در آينده به صورت وياليی و در زمين های با متراژ باالتر بنا
شود .به گزارش بنانيوز محمود احمدی نژاد در جريان سفر به استان سمنان
و در مراسم افتتاح چندين پروژه در اين استان ،از صادرات برق كشور به 6
كشور دنيا خبر داد و گفت :با توجه به افزايش مصرف برق در كشور در چند
سال اخير با قطعی برق مواجه نبوده ودر اين بخش خودكفا هستيم.احمدی
نژاد با اشاره به سد كالپوش اظهار داشت :با توجه به كمبود آب در استان
سمنان سد كالپوش تا حدودی موثر است.احمدی نژاد با بيان اينکه دو طرح

بزرگ انتقال آب از شمال و جنوب كشور در حال انجام است ،عنوان كرد:
انجام اين كار آغاز شده و با پشتيبانی و پيگيری مسئوالن و نمايندگان بايد
به پايان برسد .وی افزود :درانجام كارها به همدلی و و حدت نياز است بايد
از كاغذ بازی و سنگ اندازی جلوگيری كرد.رئيس جمهور مسکن را نيز از
ضروريات زندگی برشمرد و گفت :خوشبختانه در استان سمنان در بخش
مســکن اقدامات خوبی انجام شده است .رييس جمهور ادامه داد :استان
سمنان دارای زمين های فراوان است و بايد پروژههای مسکن مهر در آينده
به صورت وياليی و در زمينهای با متراژ باالتر بنا شود.

شهرسازی درباره نحوه نرخگذاری و تملك سؤال میشود و ايشان بايد
در اينباره پاسخ دهند .نماينده مردم نوشهر و چالوس در ادامه تصريح
كرد :همچنين تحقيق و تفحص از سازمان بنادر و دريانوردی كشور نيز
آغاز شده است .وی افزود :انجام برخی كارها نياز به برگزاری مزايده يا
مناقصه است كه بايد ديد آيا در اينباره سازمان بنادر و دريانوردی اين
عملکرد را داشته است يا خير.

ساخت بزرگترين پل معلق جهان در ايران
سرپرست فرمانداری مشگين شهر از سرمايه گذاری و هزينه كرد اعتباری
بالغ بر  40ميليارد ريال برای احداث منطقه گردشگری "خياو تا گردولی" در
اين شهرستان خبر داد .سيدحميد عباداللهی در بررسی روند اجرايی اين
پروژه در كارگروه گردشگری مشگين شهر تصريح كرد :منطقه گردشگری
خياو يکی از مهمترين پروژههای گردشگری اين شهرستان است كه شامل
پل معلق ،رســتوران گردان ،متل و تاالر ،شهر بازی بادی ،ويال ،نمايشگاه
صنايع دستی ،سايت كالسکه سواری و سايت بالن سواری است .وی با تاكيد
به اهميت گردشگری اين پروژه اضافه كرد :طبق قول مساعد سازمان ميراث
فرهنگی استان اردبيل اين پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد

رسيد .سرپرست فرمانداری مشگين شهر همچنين از خريد كابل مورد نياز
برای پل معلق اين مجموعه خبر داد و افزود :پل معلق اين پروژه به عنوان
بزرگترين پل كابلی خاورميانه است .وی ادامه داد :اين پل با  350متر طول
به عنوان طوالنی ترين پل معلق عابر پيــاده جهان بر روی دره خياوچای
به ارتفاع  100متر قرار دارد .به گفته عباداللهی ارتفاع دكل  21متر و عمق
فونداسيونكابل 12مترباكابلهایفوالدیوعرشهپليمریوكامپوزيتیطرح
چوب با مقاومت باال در مقابل رطوبت و حريق و ضربه و فشار و… به همراه
صاعقه گير و بادسنج و سنسورهای كنترل حركتی و دمپرهای خنثی كننده
رزونانس و… يکی از شاهکارهای مهندسی و سازه به حساب می آيد.

"سدها" هيماليا را تهديد می كنند!
بسياریازپروژههایسدسازیازارزيابیدقيقیدربارهپيامدهايیبسيارمهم
مانند اثرات زيست محيطی ،جابجايی ساكنان بومی ،پرداخت غرامت كافی،
نابودی شــيوههای سنتی كسب درآمد و تامين آب و نابودی تنوع زيستی
برخوردارنيستند.بهگزارشگروهبينالمللزيستنيوز"،هيماليا"مرتفعترين
رشته كوه جهان ،ممکن است به زودی ركورد ديگری را نيز به نام خود ثبت
كند؛ اين رشته كوه می تواند به متراكمترين منطقه جهان از نظر احداث سد
مبدل شود .بيش از يك هزار سد كه عملياتی شده ،در دست ساخت و ساز
بوده و يا برنامه ريزی برای ساخت آنها انجام شده ،از شمال هند تا نپال و بوتان
را شامل می شوند .در كنار توليد انرژی پاك ،سدها می توانند به تقويت كنترل
سيل و دسترســی به آب آشاميدنی كمك كنند .اما در مقابل ،ساخت سد
تهديدی بزرگ و جدی برای گونههای گياهی و جانوری بومی محسوب می
شود .نيروگاههای برقآبی حدود يك پنجم از برق مورد نياز هند را تامين می
كنند.بااينوجود،تقريبا 300ميليوننفرازساكناناينكشورهمچنانبهبرق
دسترسیندارند.ساختسدهایبيشترمیتواندبهكاهشكمبودانرژیكمك
كند.درهمينراستا،پتانسيلبرقآبیهندچهاربرابرتوليدفعلیآنكهبرابربا
 39گيگاوات است ،برآورد می شود .اما همانگونه كه اشاره شد ساخت سدها
اثرات زيست محيطی قابل توجهی را در پی دارد .بر همين اساس ،ساخت
يك سد می تواند موجب غرق شدن چندين كيلومتر مربع از پوشش جنگلی
يك منطقه شده و يا به واسطه فعاليتهای مرتبط با سدسازی به آن آسيب

وارد شود .در حقيقت ،جنگلزدايی و تخريب جنگلها برای ساخت جاده
و دسترسی به سايت ساخت سد می تواند به نابودی فوری برخی گونههای
گياهی و جانوری و مرگ برخی گونههای ديگر در بلند مدت منجر شود .به
عنوان مثال ،بر اساس بررسیهای صورت گرفته درباره سدهای هيماليا ،پيش
بينی می شود يك هزار و  700كيلومتر مربع از جنگلهای اين منطقه به زير
آب رفته و يا با آسيبهای جدی مواجه شوند .جنگلزدايی احتماال به انقراض
 22گونه گياه گلدار و  7گونه از مهرهداران تا ســال  2025منجر خواهد شد.
اين ارقام در صورت تداوم ساخت و ساز سدها می تواند به  1505گونه گياه
گلدار و  274مهرهدار تا سال  2100افزايش يابد .همچنين ،تداوم روند ساخت
سدها می تواند خبر بدی برای بسياری از  300گونه ماهی هيماليا محسوب
شوند .بنابر مطالعات صورت گرفته درباره توزيع گونههای مختلف ماهی در
 16رودخانههيماليا،پژوهشگراندريافتهاندكهتنوعزيستیغنیاينمناطق
به ويژه بخش قابل توجهی از گونههای بومی به واسطه افزايش ساخت و ساز
سدهادرمعرضخطرقراردارند.ايندرشرايطیاستكهبسياریازپروژههای
سد سازی از ارزيابی دقيقی درباره پيامدهايی بسيار مهم مانند اثرات زيست
محيطی ،جابجايی ساكنان بومی ،پرداخت غرامت كافی ،نابودی شيوههای
سنتی كسب درآمد و تامين آب و نابودی تنوع زيستی برخوردار نيستند .در
اين شرايط اثر تركيبی ساخت سدهای جديد در يك ناحيه چه در هيماليا و
چه در هر نقطه ديگر از جهان می تواند بسيار عظيم باشد
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ضرورت استفاده از گاز نيتروژن در تاير خودروها
و ماشينآالت سنگين ساختماني

نويسنگان :مهندس رضا اجتهادي -مهندس علي جارچي
تنظيم :مهندس حسين انصاف پور

چکيده:
نيتروژن گازي خشك و بي اثر است .اين گاز به دليل مزاياي فراواني كه دارد مي تواند بجاي اكسيژن در تاير خودروها
مورد استفاده قرار گيرد .استفاده از اكسيژن در تايرها داراي معايبي است كه اهم آنها شامل :فساد و خرابي الستيك
(تاير)  ،خوردگي رينگ بر اثر فرآيند اكسيد،كم بادي ،انبساط و انقباض تاير و سايش غير عادي آن را به دنبال دارد
بنابراين ايمني خودروها با مخاطراتي مواجه اســت .به همين دليل مدت هاست كه بحث جايگزيني نيتروژن بجاي
اكســيژن درتاير خودروها مطرح است .در تاير دستگاههايي مثل هواپيما ،خودروهاي نظامي ،ماشينهاي مسابقه
الزام ًا بايستي از نيتروژن بجاي اكسيژن اســتفاده نمود .براساس بررسي صورت گرفته نيتروژن عمر تاير را تا 25
درصد افزايش مي دهد  ،راندمان ســوخت را تا  4درصد بهبود مي بخشد  ،ثبات فشار باد در تايرهايي كه نيتروژن
دارند بيشتر است  ،از تركيدگي تاير جلوگيري مي شود و در دماي پايين عملکرد بهتري دارد.
شــركت مهندسي سپاسد در كارگاه سد گتوند عليا در ماشين آالت راهسازي خود از گاز نيتروژن بجاي اكسيژن
استفاده كرد كه با اين اقدام اين شركت توانست  15درصد افزايش عمر تاير هاي دامپتراك هاي خود را افزايش دهد.
كلمات كليدی :گاز نيتروژن،تاير،گاز اكسيژن،الستيك
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مقدمه:
اگر به طــور متوســط در کل دنیا در طول یکســال ده میلیون
خودروي ســواري تولید شــود براي حرکت این خودروها پنجاه
میلیــون تایر نیاز اســت ( 5تایر1/خودرو )  .اگر به این نســبت
خودروهــاي کامیون ،کامیونت ،ماشــین هاي چرخ الســتیکي
راهسازي ،معدني ،کشاورزي ،هواپیماها و  ...را اضافه کنید ،تعداد
تایرهاي تولیدي در دنیا در یک سال به عددي خارج از حد تصور
خواهد رسید .براساس بررســي هاي صورت گرفته و مزایایي که
گاز نیتروژن نســبت به اکسیژن دارد ،ميتوان حدود 25درصد در
مصرف تایرها صرفه جویي کرد .افزایش ضریب ایمني خودروها به
واسطه بهبود عملکرد ترمزها افزایش مي یابد .گاز نیتروژن نسبت
به اکسیژن ســبک تر و در ترکیب با رطوبت ایجاد اکسیداسیون
نمينماید .با توجه به گراني تایر درکشــور بواسطه تحریم و گراني
مواد اولیه (کائوچو ،مشــتقات نفتي و )...مشکالت زیست محیطي
که در زمان استفاده از تایر زیر خودرو و پس از آن بعنوان مادهاي
تجزیــه ناپذیر ایجاد ميکند نشــان دهنده اهمیت اســتفاده از
گاز نیتروژن در تایر تمامي خودروها اســت .براي دســتگاههاي
ســنگین مثل گریدر ،دامپتراک ،لودر و  ...که الستیک هاي گران
قیمتتري دارند این موضوع از اهمیت بیشــتري برخوردار است.
پیش بیني مي شود تا حداکثر  10سال دیگر استفاده از نیتروژن
در تایر خودروها به عنوان یک الزام در آید .بنابراین اطالع رساني
وظیفه کساني است که مي دانند و بر این اهمیت واقفند .برهمین
اساس این مقاله به سهم خود سعي دارد در این امر مهم سهیم و
شریک شما باشــد .لذا در ادامه دالیل استفاده از نیتروژن بدالیل
صرفه جویــي هزینه هاي عملیاتي ،وا َکنش اســتفاده کنندگان،

مباحث مربوط به ایمني خودروها و ...مي پردازد.
 -1چرا از نيتروژن استفاده بايد استفاده كنيم؟
نیتروژن یک گاز خشــک و بي اثر بوده که بــراي باد کردن تایر
چرخهاي هواپیمــا ها ،کامیون هاي خــارج از جاده (دامپتراک
و  ،)...خودروهاي نظامي و ماشــین هاي مســابقه اي براي بهبود
و بهتر کردن عملکرد آنها مورد اســتفاده قرار مي گیرد .اکسیژن
متراکم و فشــرده درون تایرهــا به دلیل داشــتن مولکول هاي
کوچکتر به نســبت نیتروژن از طریق دیوارة تایر نشت کرده که
نتیجه آن کاهش فشار باد تایر(کم باد شدن تایر) مي شود .ضمن
نشت گاز اکســیژن از راه دیوارة تایر ،اکسیژن ترکیبات الستیکي
موجود در تایر را اکسیده کرده و باعث کم باد شدن و فساد وخرابي
ترکیبات الســتیکي تایر مي شود .بر خالف اکسیژن گاز نیتروژن
فشار مناسب باد تایر را حفظ کرده و از احتراق اتوماتیک جلوگیري
کرده ،و باعث خوردگي رینگ ها نخواهد شد .ضمن این که به تایر
کمــک خواهد کرد تا با دماي خنک تــري حرکت و کار کند .لذا
نتیجة حاصله حاکي از افزایــش ایمني و کاهش هزینة عملیاتي
مي باشد.
 -2درست باد كردن در مقايسه با كم باد كردن:

تایر با باد مناسب

تایر کم باد

موقع بررســي عملکرد و عمر تایرها ،درســت باد کردن تایرها از
توجه و اهمیت قابل مالحظه اي برخوردار اســت .همیشــه این
امکان وجود ندارد که با نگاه کردن به یک تایر بتوان کم باد بودن
آن را مشــخص کرد(از نظر اینکه بطور مناسب بادشده) بهرحال،
کم باد بودن تایر مي تواند باعث مشکالت زیاد مرتبط با تایر بشود.
زماني که فشــار باد تایر تا اندازة زیادي در تعیین ظرفیت بار یک
تایر نقش دارد ،کم باد بودن تایر منجر به اضافه بار آن ميشــود.
تایري که کم باد شــده در مسیر حرکت انحراف دارد .این حالت
منجر به افزایش مصرف سوخت ،و کنترل خسته کننده و کالفه
کننده راننده شــده و از صرفه جویي مصرف سوخت جلوگیري
شــده که موارد مذکور منتهي به انعطاف و تغییر شکل مکانیکي
بیش از اندازه دستگاه و افزایش گرماي قطعات و در نهایت منجر
به خرابي فاجعه آمیز تایر مي شود.
 -3بهبود عمر تاير:
نیتروژن با کاهش خرابــي زودرس تایر به افزایش طول عمر آن
کمک خواهد کرد .علل خرابــي زودرس تایر که تحت تاثیر گاز
نیتروژن مي باشند به طور خالصه عبارتند از:
• فساد و خرابي تایر بر اثر فرآیند اکسیداسیون
• خوردگي رینگ
• کم بادي
• بیش از اندازه گرم شدن
• افزایش فشار با تایر در نتیجة افزایش گرما
• فرسایش و خوردگي نابرابر و غیرعادي بخاطر باد نامناسب تایر
کارشناسان صنعت تایر(الستیک سازي) نشان مي دهند که مدت
زمان و دوام فرآیند اکســیده یکي از علل اصلي و اولیه محدود و
کوتاه شدن عمر تایر مي باشد .مدت زمان و دوام فرآیند اکسیده
ناشــي از انتشار و پخش هوا از ناحیة حفره هواي تحت فشار تایر
به محیط بیرون مي باشد .آزمایشات نشان داده اند که اگر تایرها
با گاز نیتروژن باد شــوند ،خرابي تایر بطور قابل توجهي کاهش
پیدا مي کند.
اکســیژن خیلی سریعتر از نیتروژن از طریق دیواره تایر به بیرون
نشت و انتشار پیدا میکند.

نمای مقطع عرضی یک تایر
 -4هزينة عملياتي كاهش يافته:
تایرها یکي از هزینه هاي اصلي در استفاده از یک ناوگان خودرو

مي باشند .هزینه هاي تایر عبارتند از:
هزینه خرید اولیه تایر(الستیک)
•
• سرویس و نگهداري
• تعمیر و هزینة پاره شده یا ترکیدن تایر
براي مثــال تایر یک کامیــون را در نظر بگیریــد .گاز نیتروژن
کمــک خواهد کرد تا از خرابي زودرس روکش و الیه بیروني تایر
جلوگیري شود و حتي این امکان وجود داشته باشد تا با اعتماد و
اطمینان خاطر تایرها را چندین بار ترمیم کرد .بادکردن تایرها با
گاز نیتروژن جهت حذف و از بین بردن مدت زمان و دوام فرآیند
اکســیده ممکن اســت عمر تایر را تا  25درصد افزایش دهد.
افزایش عمر تایــر تا  337500مایل ( 543037کیلومتر) ممکن
است مبلغ  120دالر براي هر تایر صرفه جویي شود .یک ناوگان
 50کامیونــي با مجموع  900چرخ ممکن اســت مبلغ بیش از
 100 ، 000دالر در نتیجة باد کردن تایرها با گاز نیتروژن صرفه
جویي شود.
هزينة اوليه و اصلي ســرويس و نگهداري تايرها عبارت
است از:
هزینة نفري است که کار او چک کردن فشار باد تایرها و بادکردن
تایرها با فشــار هوا براساس سرویس دوره اي مي باشد .فشار باد
تایر بایســتي بخاطر انتشار و نشــت از طریق جدارة آن چک و
در صــورت نیاز تنظیم شــود .تایرهایي که بــا گاز نیتروژن باد
مي شــوند دچار مشکل انتشار و نشــت باد از طریق جدارة تایر
نیستند و دستخوش افت فشار باد نمي شوند .تایرهایي که با گاز
نیتروژن باد مي شوند مدت زمان خیلي طوالني تري در مقایسه
با تایرهایي که با هوا(اکســیژن) باد مي شوند فشار باد را حفظ
مي کنند .اگر ســرویس و نگهداري پیشگیرانه( )PMروزانه روي
 5کامیــون انجام  ،و مدت زمــان  30دقیقه صرف باد کردن هر
کامیون بشــود ،براساس میزان کار  50دالر در هر ساعت و 250
روز کاري در ســال و باد کــردن تایرها با گاز نیتروژن ،تصور مي
شود که مبلغ  31250دالر در سال صرفه جویي شود.
هزینة یک اکیپ سرویس و ترمیم جهت ترمیم یک تایر ترکیده یا
پاره شده ممکن است  500دالریا
بیشتر باشــد .هزینههاي مخفي
ترکیدن یا پاره شــدن یک تایر را
در زیر بررسي کنید:
• جریمه هــاي تاخیر در تحویل
تایر
• ضایعات و تلمبار شدن تایرها
• زمان بیکاري راننده
• هزینه محصول(تایر) از دســت
رفته یا درآمد از دست رفته ناشي
از کار نکردن دستگاه
تایرها یکي از مواردي هستند که
• مرخصي زیاد مکانیک
بیشترین هزینه را براي ناواگان ها
• زمان اضافي براي تعمیر بخاطر
خودرویي ایجاد می کنند
شرایط محیط کار یا محل تعمیر
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و سرویس
• صدمه و آسیب دیدیگي قطعات مربوطه
• استرداد هزینه هاي حمل و نقل
• از دست دادن حسن نیت
• هزینه هاي باالسري
 -5واكنش (صاحبان ناوگان خودرو)Fleet Owners:
“ من مجبور نیستم وقتم را در طول مدت سرویس و نگهداري
روتین صرف باد کردن تایرها بکنم ،فقط یک چک کردن ســریع
کار را حل مي کند .واقع ٌا در زمان صرفه جویي مي شود “ .
( صاحب نــاوگان کامیون هــاي ترانزیت و مســافت طوالني):
Long Haul Fleet Owner
“ باد کردن تایرها با گاز نیتروژن یک مشکل نابرابر و غیرعادي که
ما با خودروهاي خود داشتیم را حذف و از بین برد “ .
“ در نتیجة بادکردن تایرها با گاز نیتروژن ،ما تقریب ٌا یک ساعت
و نیم در  PMهر کامیون صرفه جویي ميکنیم “ .
 -6ايمني افزاينده براي خودروها:
قابل توجه ترین منفعت باد کردن تایر اتومبیل ها با گاز نیتروژن
افزایش ایمني مي باشــد .کم باد شــدن تایرها در نتیجه انتشار
و نشــت باد از طریق دیوارة تایر بعنــوان یک علت اصلي و قابل
توجــه در خرابي هاي محصوالت (تایر) مي باشــد .در حقیقت،
قانون  TREADکه اخیرا ٌ توسط کنگره آمریکا به تصویب رسیده
مــي طلبد که آژانس ملــي ایمني حمل و نقــل و بزرگ راه ها
( )NHTSAیک تابلو هشداردهنده نصب کند که رانندگان تمام
اتومبیل ها را از خطر فشار کم تایرها(کم باد بودن) آگاه سازد.
مقاله تازه اي از مجلة وال استریت بیان مي کند:
“ اهمیت حفظ باد مناســب و درست باد کردن تایرها مقوله اي
است که حتي دولت ها و مسئولین صنعت تایر(الستیک سازي)
بر ســر آن توافق دارند .احتماالت خطر کم باد شدن تایر( که با
ایجاد انعطاف پذیري و انحراف دیواره هاي جانبي و افزایش دماي
هواي داخل تایرها ،آنها را تحت فشــار قرار مي دهد) ،دو ســال
پیش طي جلسات کنگره اي در خصوص مشکالت تایر فایراستون
مورد توجه قرار گرفت .کم باد شــدن تایرهاي فایراستون بعنوان
عامل خرابي آنها مشخص شد.
 --مجلة وال استریت 25 ،سپتامبر سال  2002میالدي
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 -7دستگاههاي توليد كننده گاز نيتروژن:
برخي از این دستگاهها:
• گاز نیتروژن با خلوص باال را تولید
مي کند(از هواي متراکم)
• نصب ساده اي دارند(مدل زمیني
آنها نیز موجود است)
• بــر اســاس ظرفیت تــا  32تایر
کامیون را در ســاعت مي توانند باد
کنند.
• نیازي به ذخیره ســازي نیتروژن

ندارد.
• در فشار پایین تا  150 psiکار مي کند.
• تایرها به همان میزان که با هوا باد مي شــوند ،دستگاه مذکور
نیز تایرها را باد مي کند.
• داراي دو مرحله فیلتراسیون مي باشد  -1 :فیلتراسیون اولیه با
راندمان باال  -2فیلتراسیون در جهت گرفتن روغن.
• بصورت اتوماتیک خاموش مي شــود خوردگي و فرســودگي
کمتر کمپرسور ،مصرف انرژي کمتر
• بســته بندي کامل فیلتراســیون کــه داراي حداکثر قابلیت
اطمینان و بیشترین طول عمر کاري
• داراي مخزن رسیور(دریافت کننده) مي باشد.
• ِرنــج کلي دماي کاري .گاز نیتروژن را مي توان بطور اتوماتیک
تولید کرد ،بدون جریان برق(و گرم کن هاي مشکلساز) ،در یک
محفظة خنک.
• سیستم جمع و جور جهت نصب روي دیوار ،فضاي کف زمین
آزاد مي شود.
• بدون نیاز به جریان برق ،نصب آسان
• ســاختار چند الیه اي دستگاه با گذشــت زمان تنزل کیفیت
پیدا نکرده و هر چه از عمر ساختار چند الیه اي بگذرد کارآیي و
عملکرد عالي آن ثابت مي ماند.
• هیچگونه قطعة متحرکي نــدارد ،عملکرد آن قابل اعتماد مي
باشد.
• سرویس و نگهداري سالیانه ساده اي دارند.
• مدل زمیني آن داراي گنجایش باال بوده و براي بهره برداري با
احجام باال مناسب مي باشد.
 -8دستگاه توليد كننده گاز نيتروژن چگونه كار مي كند؟
تاکنون ،وســیله اي راحت ،قابل اطمینان و اقتصادي براي تولید
گاز نیتروژن جهت باد کردن تایرها وجود نداشته است .در گذشته،
گاز نیتروژن در تانکرهاي مایع بزرگ بارگیري و به مخازن ذخیره
ســازي بزرگ انتقال داده مي شد یا بصورت گاز مورد استفاده در
سیلندرهاي فشار قوي  2500 psiبکارگیري مي شد.
در سالهاي اخیر ،فن آوري ساختار چند الیه اي بگونه اي پیشرفت
کرده است که هوا را بصورت یک جریان گاز نیتروژن با خلوص
بــاال تصفیه مي کند .این فــن آوري براي تولید گاز نیتروژن در
محل استفاده براي کاربرد هاي متعددي شامل :تولیدي عمومي،
تولید و بســته بندي مواد غذایي ،الیه کشــي شیمیایي ،و آنالیز
شیمیایي .فن آوري مذکور در حال حاضر براي باد کردن تایرها با
گاز نیتروژن موجود مي باشد.
 -9نظر پيشگامان صنعت الستيك سازي در بارة مزاياي
استفاده از گاز نيترژن:
• شــرکت میشلین استفاده از نیتروژن را براساس قابلیت آن در
حفظ و ثابت نگه داشتن بهتر فشار باد تایر در طي مدت زمان را
تائید کرده است.
بولتن فني شركت ميشلين ،نوامبر سال 2003
• نظر شركت گوديٍر در اين مورد بشرح ذيل است:

 8درصد مســافت کمتر(به مایل) و کاهش
 2/5درصدي در صرفه جویي ســوخت= 15
درصد کم باد شــدن تایر کتــاب راهنماي
سرویس ترمیم و تایر رادیال کامیون گودی ٍر
• شركت پي ِرلي عقيده دارد:
15درصد درصــد عمر تایر کوتــاه تر= 20
درصد کم باد شدن تایر
• بخش انرژي ایــاالت متحده آمریکا اظهار
مــي دارد که این کشــور هــر روز مقدار 2
میلیــون گالــون ( 7، 580 ،000لیتر) در
نتیجة کم باد شــدن وسائط مجهز به تایر از
دست مي دهد.
• شــوراي فن آوري و سرویس و نگهداري
موسسة کامیون داران آمریکا( ) TMCاظهار
مي دارد که تقریبــ ٌا  90درصد خرابي هاي
تایر که باعث برجاي گذاشــتن آثار تایر(تکه
هاي الستیک تایر ،خط تایر روي جاده و )...
روي جاده مي شود ناشي از کم باد شدن تایر
مي باشد.
تحقيق در مورد فشار باد تاير  ، TMCماه مي سال 2002
• شرکت بریجستون بر این عقیده است که تایرهایي که با هوا باد
شــدند مقدار متوســط  2/7 psiدر هر ماه و تایرهایي که با گاز
نیتروژن باد شــدند مقدار متوسط  0/7 psiدر هر ماه را از دست
دادند.
گاي والنگا ،كنفرانس تاير كلمسان ،مارس سال 2004
 -10باد كــردن تايرها با گاز نيتروژن و مزياي گســتردة
مربوطه:
• خطوط هوایي تجاري بدلیل فشــار ثابت و ســازگار و بحداقل
رســاندن اکسیداســیون ترکیبات الستیکي تایر ســال ها از گاز
نیتروژن براي باد کردن تایرهاي ناوگان خود استفاده کرده اند.
• صاحبان ماشــین هاي مسابقه اي و موتور سیکلت ها براي باد
کردن تایر هاي وسائط خود از گاز نیتروژن بدلیل کاربرد سازگار و
بهتر و کاهش دماهاي کاري استفاده مي کنند.
• در دســتگاههاي ســاختماني خارج جاده(دامپتراک )... ،براي
دستیابي به فشار باد ثابت و سازگار تایر جهت جلوگیري از احتراق
اتوماتیک از گار نیتروژن استفاده مي شود.
منابع:

 -1بولتین فني شرکت میشلن فرانسه
 -2کتابهاي راهنماي سرویس و ترمیم تایر کامیون گودیر
 -3کنفرانس تایر مکسمان مارس سال 2004

• در ناوگان هاي کامیون مي توان از گاز نیتروژن براي باد کردن
تایرها استفاده کرد تا راندمان سوخت بهبود ،عمر تایرها افزایش و
تداوم ترکیدن تایرها کاهش پیدا کند.
• در اتومبیلهــا از گاز نیتــروژن براي باد کردن تایرها اســتفاده
ميشود تا شرایط ایمني بهبود و عمر تایر افزایش پیدا کند.
نتيجه گيري:
وظیفه اهل فن نســبت به جامعه و حفظ و صیانت از سرمایههاي
ملي ایجاب میکند به اطالع رســاني به اقشار مختلف مردم آنان
را نســبت به اســتفاده از تکنولوژي هایي مفیــد آگاه نمود .یکي
از مــواردي کــه امروزه دارنــدگاه خودروهاي شــخصي مدیران
تاکسیراني،اتوبوسراني،ماشــین آالت عمراني ،معدني ،کشاورزي...
بایــد بدانند اســتفاده از مزایاي جایگزینــي گاز نیتروژن بجاي
اکسیژن در تایر خودروهاست و با یک مطالعه ساده  ،دلیل استفاده
از نیتروژن در تایر هواپیما و ماشــین هاي مســابقه مي توان به
مزایاي این گاز (نیتروژن)و علت استفاده آن پی برد .
 1/4افزایش عمر تایر و سایر مزایایي که نیتروژن دارد هر فرد اهل
حساب و کتاب را به سمت استفاده از آن ترغیب ميکند .فراموش
نکنیم ما در قبال نســلهاي آتي مسئول هستیم یک ضربالمثل
ژاپني اســت که ميگوید :صرفه جویي فرآیندي است که پایاني
ندارد .و بقول ما ایراني ها صرفه جویي هنر است.
 -4مقاله نقش تایر در ماشــین هاي راهسازي در معدن ارائه شده در
دومین همایش پایش وضعیت دانشگاه صنعتي شریف ،رضا اجتهادي
سال 1386
 -5شرکت پارکر آمریکا معرفي دستگاههاي تولید نیتروژن(تایر سیور)
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گمرك اعالم كرد

جزئیات تجارت  9ماهه ایران

اشاره:
يکي از مباحث مهم در اقتصاد كالن ،تراز پرداختهاســت كه در سه شکل ميتواند بروز كند .كشورهاي داراي اقتصاد
توســعهيافته معموالً داراي تراز مثبت هستند .يعني ميزان صادرات آنها در يکسال مالي نسبت به واردات آنها بيشتر
اســت كه گفته ميشود اقتصاد آنها داراي موازنه مثبت است .در شکل دوم ميزان صادرات با واردات برابر است كه در
اين حالت داراي موازنه ،در تراز پرداختها تلقي ميشــوند و در بسياري از كشورها واردات بيشتر از صادرات است كه
اين قبيل كشــورها داراي موازنه منفي در تراز پرداختها هستند .با توجه به اينکه شناخت ترازها واقعيتها و روندهاي
اقتصادي و سمت و سوي تجارت كشور را نشان ميدهد .در اين زمينه توجه خوانندگان را به گزارشي به نقل از روزنامه
دنياي اقتصاد مورخ دهم ديماه سال جاري جلب ميكنيم.
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تجارت خارجی ایران که قرار بود امســال جهش  30درصدی را
نســبت به سال گذشــته تجربه کند ،روند کاهشی را در مقایسه
با ســال  1390پشت ســر میگذارد .ارزش واردات و صادرات در
نه ماه ابتدای سال نســبت به  8ماه ابتدایی اندکی رشد را نشان
میدهد ،اما نسبت به سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش
داشته است.
از ابتدای ســال  1391تا پایان آذرمــاه در مجموع  71میلیارد و
 749میلیون دالر کاال بین ایران و دیگر کشورهای جهان مبادله
شــد که این رقم نسبت به سال گذشــته حدود  5میلیارد دالر
کاهش یافته است .در  9ماه نخست سال  1391حدود  32میلیارد
دالر کاال از ایران صادر شــد که در مقایســه با سال گذشته یک
درصد کاهش نشــان میدهد .همچنین در این مدت  40میلیارد
دالر نیز کاال به ایران وارد شد که بخش واردات نیز نسبت به سال
 1390با  11درصد کاهش مواجه شده است.
در حالی مجموع تجارت خارجی ایران در  9ماه ابتدای سال جاری
از  72میلیارد دالر تجاوز نمیکند که قرار بود بر اســاس اهداف

چشــمانداز ،تنها صادرات ایران امسال به  70میلیارد دالر برسد.
سال گذشته رقم صادرات ایران نزدیک به  50میلیارد دالر بود که
قرار شــد این رقم به  70میلیارد دالر یا دست کم به  65میلیارد
دالر یعنی  30درصد بیشــتر برسد ،اما با وجود گذشتن  3فصل
از ســال هنوز نیمی از این رقم نیز محقق نشده است .مسووالن
در توجیه این کاســتی به مشــکلهای تحریم و تامین ارز اشاره
میکنند و میگویند :به خاطر این موانع در  9ماه گذشــته ارزش
واردات و صادرات کاهش یافته اســت کــه امید میرود در  3ماه
باقیمانده از سال این کاستی جبران شود.
از ســوی دیگر کاهش صــادرات میعانات گازی و پتروشــیمی
دلیل اصلی کاهش آمار تجارت عنوان میشــود .بر اســاس روش
آمارگیری گمرک ،چند ســال پیش در محاسبه تجارت کاالهای
غیرنفتی ،میزان تجارت میعانات گازی و پتروشــیمی نیز در نظر
گرفته میشــد؛ تاکنون این روش موجب رشــد چشمگیر ارزش
صادرات بود ،اما در چند ماه گذشــته به دنبال بروز مشکلهایی
در نقــل و انتقال پول و همچنین خودداری برخی کشــورها در

خرید کاالهای نفتی ایران ،کاهــش صادرات میعانات گازی و
پتروشیمی بر مجموع آمار تجارت کاالهای غیرنفتی ایران تاثیر
منفی گذاشته است .مسووالن تجارت خارجی ایران میگویند:
صادرات کاالهای غیرنفتی به غیر از میعانات گازی و پتروشیمی
رشد داشته است.
جزئيات صادرات و واردات
براساس اعالم گمرک ایران ،صادرات غیرنفتی ایران در  9ماهه
امســال به  31میلیارد و  702میلیون دالر رســیده است .در
مدت یاد شده  40میلیارد و 47میلیون دالر انواع کاال نیز وارد
کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  10/54درصد
کاهش داشــته اســت .ارزش صادرات غیرنفتی کشورمان نیز
بر حســب دالر 1/44درصد نســبت به سال قبل کاهش نشان
میدهد .در این مدت 58میلیــون و 347هزار تن انواع کاالی
غیرنفتی صادر و 29میلیون و 880هزار تن وارد شد که به لحاظ
وزنی صادرات و واردات کشورمان به ترتیب 2درصد و 12درصد
افزایش نشــان میدهد .همچنین صادرات غیرنفتی کشورمان
بدون احتســاب میعانات گازی در این مــدت به 24میلیارد و
144میلیون دالر رســید که از ایــن حیث از نظر وزن 4درصد
افزایش و به لحاظ ارزش 0/05درصد کاهش یافته است.
كدام كشورها به ايران كاال میدهند؟
اقالم عمده وارداتی کشــورمان در این مدت به ترتیب شامل،
گندم به ارزش یک میلیارد و 882میلیون دالر و ســهم ارزشی

 4/7درصــد از کل واردات ،شــمش از آهن و فوالد غیرممزوج
بــه ارزش یک میلیارد و  785میلیون دالر و ســهم ارزشــی
4/5درصد ،ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 304میلیون دالر
و سهم ارزشــی 3/3درصد ،کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد
و  120میلیون دالر و ســهم ارزشی 2/8درصد و برنج به ارزش
884میلیون دالر و سهم ارزشــی 2/2درصد بوده است .عمده
واردات کشــورمان به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی
با 20درصد ســهم از کل واردات ،چیــن با 15درصد ،ترکیه با
9درصد ،جمهوری کره با 8/9درصد و سوئیس با 6درصد صورت
گرفته است.
كدام كاالها به كدام كشورها میروند؟
در همین حال ،اقالم عمده صادرات کشورمان نیز در این مدت
به ترتیب به پروپان با 4درصد ســهم از کل صــادرات ،اوره با
3/8درصد و متانول با 3/5درصد ،قیرنفت  3/4درصد و پلیاتیلن
گریدفیلم با  3/2درصد اختصاص دارد .همچنین عمده صادرات
ایران در نه ماهه سالجاری به عراق با  4میلیارد و  595میلیون
دالر ،چیــن با  3میلیارد و  863میلیــون دالر ،امارات متحده
عربی با  3میلیارد و  409میلیون دالر ،افغانســتان با 2میلیارد
و 79میلیــون دالر و هند با یک میلیــارد و 972میلیون دالر
صادر شــده است .در نه ماهه سالجاری متوسط قیمت هر تن
کاالی صادراتــی  481دالر و هر تن کاالی وارداتی یک هزار و
340دالر بود.
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اشاره:
انجمن شركتهاي ساختماني تمامي سعي و تالش خويش را به كار بسته و ميبندد تا راهگشاي مسائل و
مشکالتپيشآمدهبرايحرفهمندانمجريپروژههايعمرانيباشد.دراينزمينهنشستها،مذاكراتو
مکاتباتوهرروشيكهدربهبودفضايكسبوكاربخشمهندسيپيمانکاريساختمانيمتصوربودهاست
بهكارگرفتهشدهاست.دراينموردتوجهخوانندگانگراميرابهمکاتباتانجمنجلبميكنيم.

تاريخ91 / 10 / 3 :

انجمن شركتهای ساختمانی
(سنديکای شركتهای ساختمانی)

شماره91 - 46060 :

پيوست:

شماره ثبت94 :

آدرس :تهران ،خيابان طالقانی ،خيابان شهيد برادران مظفر(صبای جنوبی) شماره  88 - 86كد پستی 14169
تلفن 66414539 - 66480795-66464231 -66402037 -66469105 :فاكسwww.acco.ir info@acco.ir 6646084 :
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تاريخ91 / 9 / 6 :

انجمن شركتهای ساختمانی
(سنديکای شركتهای ساختمانی)

شماره91 - 46397 :

پيوست:

شماره ثبت94 :

يدد برادران مظفر(صبای جنوبی) شماره  88 - 86كد پستی 14169
شهيد
شهيي
خيابان شه
خيييابان
ابان
يابان طالقانی ،خ
خيابان
ابان
خيي
آدرس :تهران ،خ

 66414539 - 66480795-66464231 -66402037 -66469105فاكسwww.acco.ir info@acco.ir 6646084 :
تلفن66469105 :
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پاگرد

پاگرد در راه
پلهها ،زمينهساز فراغتی كوتاه بر
ای
ا
نس
ان
از
ف
شار
نا
شی
از
ب
اال
رفتن از
پلهها
است و اين پاگرد در مجله......
كميسيون انتشارات

ـ وقتي در زندگي نه
هدفي داریم و نه مسیري براي رسیدن به هدف و نه من
ميدهد مشکل و ایرادي در ما وجود دارد.
ـ بيسوادان قرن بیستم و یکم ک
ساني نیستندکه نميتوانند بخوانند و بنویسند ،بلکه ک
ساني
ه
ستند
که
نمي
توانند
آم
وخته
هاي
کهنه
خ
ویش را دور بریزند و
دوبارهبیاموزند.
ـ نعرة هیچ شیري خانه
چوبي را خراب نميکند باید از سکوت موریانهها ترسید.
ـ به شخصیت باید بیشتر از آبرو بها داد؛
زیرا شخصیت جوهره وجود است ولي آبرو تصور دیگران.
ـ باران که ميبارد همة پرنده
ها به دنبال سرپناه ميگردند .اما عقاب براي دورماندن از
خیس
شدن
باالتر
از
ابرها
پرواز
مي
کند.
این
د
یدگاه
است که تفاوتها و
تمایزهاراميآفریند.
ـ یک شمع روشن ميتواند هزاران شمع
خاموش را روشن کند .ولي ذرهاي از نورش کاسته نشود.
ـم
شکل فکرهاي بسته این است که دهانشان پیوسته باز است.
ـ
تنها
دو
گروه نميتوانند افکار خویش را تغییر دهند؛ ب
ستريشدگان بدحال تیمارستان و خفتگان ابدي گورستان.
ـ یک درخت هر
چقدر هم بزرگ باشد وجودش با یک دانه آغاز ميشود و ط
والنيترین سفرها با بیرون آمدن از در خانه شروع ميشود.
ـ در مسابقه
بین شیر و آهو بسیاري از آهوها و کمي از شیرها برنده
ميشوند؛ چون شیر براي غذا ميدود و آهو براي زندگي.
ـ زماني که خاطرههایمان از امیده
ایمان قويتر شد ،باید بپذیریم زمان افولمان آغاز شده است.
ـ اگر ميخواهیم د
روغي نشنویم باید براي شنیدن حقیقت ،اصراري نکنیم.
ـ آدمي چون عکس است به میزاني که آنها را بدون
شایستگي بزرگ ميکنیم از کیفیت آنها کاسته ميشود.
ـ پس از سالها فقر وقتي در کهن
سالي به ثروت و شهرت ميرسیم ،ميآموزیم که با پول مي
شود
خانه
خرید
ولي
آ
شیانه
نه؛
مي
توان
رخت
خواب
خرید ولي خواب
نه؛ ميتوان ساعت خرید ولي زمان نه؛ مي
توان مقام خرید ولي احترام نه؛ ميتوان کتاب خرید ولي
دانش نه؛ ميتوان آدم خرید ولي دل نه؛ ولي افسوس چه
زود دیر ميشود.
ـ کساني هستند که چه دوستمان
داشته باشند و چه از ما دلگیر باشند ،در هر صورت لطف آنها
شامل حال ماست .چون اگر دوستمان داشته باشند در قلب
آنها جاي داریم و اگر از ما دلگیر باشند در ذهن آنها.
ـ برخي آدمها
به دلیلي از مسیر زندگي ما ميگذرند تا به ما درسهایي
بیاموزند که اگر ميماندند هرگز از آنها یاد نميگرفتیم.
ـ
روزي براي بعضي از آدمها خاطرهاي بیش نخواهیم بود؛
تالش کنیم که الاقل خاطرهاي خوش از ما داشته باشند.

ظوري از زندگي و نه م
عنایي از آن؛ ولي با این همه شادمانیم .این شرایط نشان

• آنکه به صبح میاندیشد همیشه میخندد( .گوته)
• با احتیاط بیندیشید اما با قاطعیت عمل کنید.

40

40

صافيهاوفيلترهابرايزندگيبهتر:
صافي براي ذهن؛ که به هر چیزي نیندیشیم
صافي براي چشم؛ که هر چیزي را نبینیم
صافي براي گوش؛ که هر چیزي را نشنویم
صافي براي زبان؛ که هر چیزي را نگوئیم
صافي براي دل؛ که هر چیزي و کسي را به آن راه ندهیم
صافي براي روح؛ که با فساد آن را به تباهي نکشیم

عشق از ديد معلمان و مدرسان

ازاستادهندسهپرسيدند:عشقچيست؟

پاسخ داد :عشق نقطهاي است كه حول نقطهي قلب

جوانميگردد.

از استاد تاريخ پرسيدند :عشق چيست؟
پاسخ داد :عشق الهيات است.

از استاد علوم پرسيدند :عشق چيست؟

پاسخ داد :عشق تنها عنصري است كه بدون اكسيژن

ميسوزد.

از استاد رياضي پرسيدند؛ گفت :عشق تنها عددي است
كهتنهانيست.

استاد فيزيك در اين زمينه گفت :عشق تنها آهنربايي

است كه قلب را به سوي خود ميكشد.

استادانشاءگفت:عشقتنهاموضوعياستكهنميتوان
توصيفشكرد.

استاد زبان فارســي در مورد عشق گفت :عشق تنها
كلمهاي است كه ماضي و مضارع ندارد.

استاد زيست در اين زمينه گفت :عشق تنها ميکروبي
است كه از راه چشم وارد ميشود و بر قلب اثر ميگذارد.

استاد شيمي در مورد عشق گفت :عشق تنها اسيدي
است كه درون قلب اثر ميگذارد.

از خود پرسيدم كه عشق چيست؟ گفت :درك نتواني

كرد.

پندا شتم هك ديدنت از جنس عادت است
يا هك دينشنت همه نوعي عبادت است
كم كم دلم هب لحظه شماري فتاده است
گويا هك شرح قصه از اينها زيادت است
جايي رسيده كار من از دست ااظتنر
ديدا ر ساهيسار گذر هم سعادت است
ميخواستم هك با تو هب آزادگي رسم
رددا مسير نقشهي راهم قيادت است
امروز ميروم هك بيفتم ز دست و پا
فردا امگن ربم هك زمان شهادت است
ات فرصتي هك هست مبادا رود ز دست
اين آخرين داقيق وقت عيادت است
گر مرگ ما ارادت ما را داللت است
بازا ببين هك لحظهي رعض ارادت است

«شباب»

چند توصیه:

درآمــد :هیچگاه روي یک درآمد تکیــه نکنیم .براي ایجاد منبــع دوم درآمد
سرمایهگذاري نمائیم.
خرج :اگــر چیزهایي را بخریم که به آنها نیاز نداریم؛ بزودي مجبور ميشــویم
چیزهایي را بفروشیم که به آنها نیاز داریم.
پسانداز :آنچه پس از خرج کردن باقي ميماند پسانداز نکنیم؛بلکه آنچه را که
بعد از پسانداز کردن باقي ميماند خرج نمائیم.
ريسك :هرگز عمق یک رودخانه را با دو پا اندازهگیري و آزمایش نکنیم.
سرمايهگذاري :همهي تخممرغهاي خود را در یک سبد قرار ندهیم.
انتظارات :صداقت هدیه بسیار ارزشمندي اســت .آن را از انسانهاي کمارزش و
خسیس انتظار نداشته باشیم.

به هزار و یک دلیل

معروف است که در دوره ناصرالدین شاه قاجار شبی از شبهای ماه رمضان توپچی از
شلیک توپ سحر خودداری کرد.امیر توپخانه او را احضار کرد و با خشم از او پرسید:
چرا توپ در نکردی؟ توپچی با خونسردی پاسخ داد :قربان به هزار و یک دلیل! اول
این که باروت نداشتیم .امیر توپخانه فوری حرفش را قطع کرد و گفت :همین یک
دلیل کافی است.
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گشایش اعتبار اسنادي مشروط به اعتبار سنجي شد

رباي شما خواندهایم

«السي» فقط براي معتبرها
یکي از مشــکالت پروژهها و طرحهاي عمراني تأخیر در پرداخت صورتوضعیتهاي مجري پیمان پروژهها ميباشــد که تأخیر آن
موجب نظامگســیختگي در ابعاد ساختاري و محتواي فعالیتهاي شــرکتهاي مهندسي پیمانکار ساخت و ساز و آبادگري ميشود.
بدین منظور با توجه به اینکه کلیه پروژههاي عمراني مربوط به نهادهاي دولتي اســت ،بانکها با گشــایش  L.Cریالي ميتوانند به
عنوان صندوق مالي شــرکتها عمل نمایند به گونهاي که کلیه منابع مالي پروژه در بانک عامل واریز و در مقابل صورتوضعیتهاي
ارائه شــده توسط پیمانکار ،توسط بانک پرداخت شود .این امر نقطه عطفي در اجراي پروژههاي عمراني خواهد بود .در این زمینه
نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران را به گزارشي به نقل از روزنامه دنیاي اقتصاد مورخ  91/9/12جلب ميکنیم.

رييس شورای پول و اعتبار تشريح كرد

جزئيات ضوابط جديد گشايش
السی ريالی

42

42

گروه بازار پول -دو روز پس از آنکه یکی از اعضای شورای پول
و اعتبــار از صدور مجدد مجوز الســی ریالی خبر داد؛ محمود
بهمنی رییس این شــورا نیز جزئیات جدیدی از دســتورالعمل
گشایش السی ریالی ارائه کرد.به گفته بهمنی از این پس بانک
گشاینده اعتبار ملزم به اعتبارسنجی متقاضی و همچنین ابالغ
السی از طریق سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی خواهد بود.
اعتبار اســنادی (ال.ســی) تعهدی از بانک است که به خریدار
و فروشــنده داده میشــود .به موجب این اعتبار از طرف بانک
صادرکننــده تعهد میشــود که میــزان پرداختــی خریدار به
فروشنده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد
رســاند .اعطای اعتبارات اسنادی داخلی یا همان السی داخلی
ریالی به علت سوءاســتفادههایی که از این شیوه تبادل مالی در
تخلف بزرگ مالی شــبکه بانکی در سال گذشته صورت گرفته
بود ،برای مدتی متوقف شــد و بانک مرکزی  ،بخش خصوصی
را ملزم کرد تا برای گشــایش «الســی ریالی» با شرکتهای
دولتی طرف قرارداد شوند ،اما محدود بودن چنین شرکتهایی
موجب شد تا عمال گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای بسیاری
از شــرکتهای بخش خصوصی ناممکن شود .بانک مرکزی در
پاسخ به اعتراض فعاالن بخش خصوصی در این مورد ،از بررسی
موضوع بازگشایی الســی ریالی خبر داد ،اما ماه گذشته اعالم
شد که گشــایش السی ریالی تا پایان سال ممنوع خواهد بود.
این موضوع بار دیگــر انتقاد فعاالن بخش خصوصی و برخی از
نمایندگان مجلس را در پی داشت؛ تا اینکه هفته گذشته محمد
نهاوندیان عضو شــورای پول و اعتبار از لغو ممنوعیت گشایش
الســی ریالی خبر داد و محمود بهمنی در مقام رییس شورای

پول و اعتبار جزئیات این تصمیم را اعالم کرد.
بهمنــی در گفت و گو بــا خبرگزاري فارس گفتــه از آنجا که
اســتفاده از اعتبارات اسنادی داخلی نباید برای همیشه متوقف
بمانــد ،کارگروهی بــراي بازنگری و اصالح مقــررات اعتبارات
اسنادی داخلی تشکیل شد و دستورالعملهای مربوط به السی
ریالــی داخلی را بازنگری و تصحیح کــرد .به گفته رییس کل
بانک مرکزی شــورای پول و اعتبار نیز پس از حصول اطمینان
از انجام صحیح امور مربوط به الســی ریالی و با هدف تسهیل
مبادالت تجاری داخلی ،دستورالعمل پیشنهادی بانک مرکزی
را در  9فصل شــامل  57ماده و  16تبصره بررســی و ســپس
تصویب کرد .سخنگوی شورای پول و اعتبار در مورد مهمترین
نکات این دستورالعمل گفت :بر اســاس دستورالعمل جدید،
بانک گشــاینده اعتبار ملزم به اعتبارســنجی دقیق متقاضی
و اســتعالم از مراجــع مختلف مبنی بر نبود چک برگشــتی،
بدهــی غیرجاری اعم از معوق و سررســید گذشــته و  ...در
ســابقه اعتباری متقاضی خواهد بود .وی ادامه داد :همچنین
بر اساس مصوبه جدید شــورای پول و اعتبار ،بانک گشاینده
اعتبار ملزم خواهد بود شــماره منحصــر به فرد متقاضی را از
ســامانه پیام رســانی الکترونیکی مالی (سپام) دریافت کند و
ابالغ اعتبار اســنادی داخلی -ریالــی را صرفا از طریق همین
سامانه پیام رسانی انجام دهد.
رییس کل بانک مرکزی گفت :از دیگر نکات مهم مصوبه شورای
پول و اعتبار در مورد اعطای اعتبارات اســنادی داخلی -ریالی،
تعیین ســقف مجاز فردی و جمعی اســت .به این ترتیب که از
این پس بانک تنزیلکننده برای فرد یا جمع ،سقف مجاز تنزیل

فاز دوم سیاست جمعآوری پول در دست مردم کلید خورد

عبور نقدينگی از  400هزار ميليارد تومان
اشاره:
افزايش نقدينگي در هر كشوري چنانچه متناسب با روند توليد نباشد ميتواند اثرات تورمي در جامعه ايجاد نمايد به
همين دليل متخصصان مالي و پولي همواره اين توصيه را به برنامهريزان و سياســتگذاران دارند كه متوجه عواقب
رشد نقدينگي باشند .در پارهاي از افزايش بيرويه نقدينگي وجود پول پرفشار باعث تورم تازنده ميشوند و به نوعي
بيمــاري هلندي در اقتصاد ايجاد ميكند .در اين زمينه توجه خوانندگان محترم را به مطلبي به نقل از روزنامه دنياي
اقتصاد مورخ  91/9/25جلب مينمائيم.
بر اســاس برآوردهای بانک مرکزی کارنامه حجم نقدینگی در
شــش ماهه نخست با عبور از ســطح  400هزار میلیارد تومان
بســته شــد .آمارها نشــان میدهد نقدینگی در مقام یکی از
متغیرهای مهم پولی با رســیدن به ســطح  402هزار میلیارد
تومان رکوردهای تازهای کسب کرده است.
 6برابر شدن نقدينگی در هفت سال
در پایان سال  73حجم نقدینگی کمی بیش از  68هزار میلیارد
تومان بود ،اما در پایان شــهریور ســالجاری و پس از گذشت
 7ســال و  6ماه این متغیر با عبور از ســطح  400هزار میلیارد
تومان شش برابر شد .در واقع نقدینگی در این بازه زمانی 487
درصد رشــد داشته است .این در حالی است که در همین مدت
شاخص قیمتها  228درصد افزایش داشته است؛ بنابراین رشد
نقدینگی از رشــد شاخص قیمتها کماکان جلو است .پدیدهاي
که کارشناسان معتقدند بهدلیل نازل بودن سطح رشد اقتصادی
موجب شــکل گیری یک تورم نهفته در ذات اقتصاد ایران شده
است .در هفت سال و  6ماه گذشته حجم نقدینگی اضافه شده
بــه اقتصاد ایران نشــان میدهد به طــور میانگین روزانه 122
میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شــده است .این رقم اگر
به جمعیت  75میلیوني کشور تقسیم شود سرانه هر نفر از رشد
نقدینگی  1627تومان در روز میشــود .این نسبت در سال به
 593هزار تومان میرسد.
روند رشد ساالنه
بررســی روند تغییرات نقدینگی در شــهریور ماه سالجاری و
ســالهای پیشین ،نشــان میدهد که پس از پایین آمدن روند
رشد ساالنه نقدینگی در دو سال گذشته ،یعنی سالهای  89و
 ،90این رشد در سال  91مجددا به سمت باال در حرکت است.
رشد ساالنه نقدینگی در شهریور ماه سال  89نسبت به شهریور
ســال قبل از آن  23/4درصد و در شــهریور ماه ســال  90نیز
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اعتبار اســنادی داخلی -ریالی تعیین خواهد کرد .ســخنگوی
شــورای پول و اعتبار در پایان گفت :در دســتورالعمل مصوب
همچنین اعمال مجازاتهای مقرر در قانون پولی و بانکی کشور
برای بانکهای متخلف از این مصوبه پیشبینی شده است.

رییس کل بانک مرکزی یک روز پس از اعالم بازگشــت مجدد
اعتبارات اســنادی ریالی شــرایط و ضوابط صدور و تنزیل این
اســناد را اعالم کرد؛ شــرایط جدید به گونهای تدوین شده که
امکان سوء استفاده از این اسناد را به حداقل برساند.

نســبت به سال پیشین 21/8 ،درصد اعالم شده بود .با توجه به
نرخ رشد  26/1درصدی شهریور جاری که از آمار تازه استنتاج
میشود ،مشــاهده میشود پس از حرکت نزولی رشد نقدینگی
در ســالهای  89و  ،90در سالجاری ســرعت ،بر افزایش این
متغیر مهم پولی افزوده شده است.
عالوه بر این در خصوص رشد ساالنه نقدینگی در ماههای پیش
از شــهریور ،یعنی رشد یک ســاله نقدینگی در مدت منتهی به
پایــان هر کدام از آن ماهها ،میتوان چنین نتیجه گرفت که در
ایــن بازه ،به جز در تیر ماه  ،91رشــد یک ســاله نقدینگی در
شــهریور ماه از همه ماههای قبل از آن بیشتر بوده است .رشد
یک ســاله نقدینگی در تیرماه سالجاری به میزان  27/6درصد
گزارش شده بود .همچنین میانگین این نرخ رشد یک ساله ،در
دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 22/4 ،درصد بوده است .بر این
اساس ،مقایسه نرخ رشد شــهریور با روند میانگین این نرخ در
دوازده ماه پیشــین نیز ،نشان از شتاب گیری رشد نقدینگی در
شهریور ماه سالجاری دارد.
اثرات منفي نقدينگي
میــزان نقدینگی موجــود در اقتصاد یک کشــور ،مهمترین
شــاخص و متغیر پولی است که معموال برای بررسی و قضاوت
درباره عملکرد سیاست پولی در کشورها ،به آن اشاره میشود.
نقدینگــی از دو جزء «پایه پولی» و «ضریــب فزاینده پولی»
تشــکیل میشود .پایه پولی از بررســی ترازنامه بانک مرکزی
محاســبه میشــود و معادل طرف داراییها یا طرف بدهیها
در ترازنامه بانک مرکزی اســت .عالوه بر این فرآیندی که پایه
پولی ،که پول پرقدرت نامیده میشــود ،وارد چرخه اقتصادی
میشود ،از طریق ضریب فزاینده انجام میشود .بنابراین عامل
دوم اثرگذار بــر نقدینگی ،غیر از پایه پولــی ،ضریب فزاینده
پولی اســت که به خلق پول در اقتصــاد و قدرت نظام مالی و
تصمیمات مردم نســبت به سپردهگذاری و تسهیالتگیری در
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بانکها وابستهاست .در ســالهای اخیر کارشناسان اقتصادی
در تبیین مهمترین عوامل موثر بر رشــد نقدینگی در اقتصاد
کشــور ،به مواردی همچون افزایش مطالبات بانک مرکزی از

بانکها ،افزایــش بدهیهای دولت به بانک مرکزی و تغییرات
ذخایــر ارزی بانک مرکزی اشــاره کردهاند .این کارشناســان
عمده این تغییرات را ناشی از برنامههای دولت و عدم ارزیابی
سازگاری این برنامهها با توان اقتصاد میدانند .به باور ایشان،
فشــارهای دولت بر نظام بانکی برای پرداخت تســهیالت در
طرحهایــی همچون طرح بنگاههای زودبازده و طرح مســکن
مهــر و همچنین اجرای نابهنــگام و غیراصولی طرح هدفمند
کردن یارانهها که به تزریق بیضابطه پول در ســطح اقتصادی
انجامیــد ،عوامل اصلی افزایش نقدینگی در چند ســال اخیر
است.

فعاالن اقتصادی مطرح کردند

هشدار نسبت به كسری بودجه سال آينده
اشاره :كسري بودجه كشور و نوسانات نرخ ارز با فعاليت پروژههاي عمراني همبستگي شديدي دارد .كسري بودجه و
تغييرات نرخ ارز به عنوان يك متغير مستقل در مناسبات پروژههاي داخلي و خارجي اثر ميگذارد و به نوعي معيار و
سنجه قيمتها قرار ميگيرد .بدين منظور بررسي كارشناسي و تخصصي در اين زمينهها ميتواند بسيار مؤثر باشد زيرا
كه افزايش نرخ ارز و كسري بودجه بخش صادرات و واردات را تحت تأثير قرار ميدهد و در اين روند ساير بخشها نيز
متناســب با دوري و نزديکي به هر يك از اين و بخش از نوسانات ارزي و كسر بودجه متأثر ميشوند در اين زمينه نظر
خوانندگان گرامي را به مطلبي به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد مورخ  91/9/29جلب مينمائيم.
فعاالن اقتصــادی در تازهترین گردهمایی خود در اتاق پایتخت،
نرخ ارز بودجه ســال  92را بررســی کردند .بحث بر سر نرخ ارز
بودجه ســال آینده ،همزمان با ادامه بررسیهای نرخ بودجه در
کارگروه تخصصی تعیین نرخ ارز مجلس ،در اتاق بازرگانی شکل
گرفت و در عین حال ،نســبت به کسری بودجه سال  92نیز به
طور جدی هشدار داده شد .به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران،
نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ ارز مبادالتی؛ یعنی بین 1700
تا  2000تومان یا شاید کمی بیشتر است .اعالم این خبر از سوی
یحیی آلاسحاق در بیستوسومین نشست هیات نمایندگان اتاق
بازرگانــی ،صنایع و معادن و کشــاورزی تهران با تحلیلی از نوع
و وضعیت بودجه ســال آینده نیز همراه شــد؛ چنانچه به زعم
آلاســحاق ،در بودجه سال آینده ،با کسری مواجه خواهیم شد.
به گفته او ،برای سال  ،92بودجه باید ویژگی خاصی داشته باشد؛
چرا که بودجهای که از طرف دولت به مجلس ارائه میشود ،قطعا
انقباضی است و فاصله بزرگی با آنچه باید باشد ،خواهد داشت و
به نظر میرسد با کسری بودجه جدی مواجه باشیم.
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نگرانی از تاخير در ارائه بسته بودجه
اما نگرانی از تاخیر در ارائه بســته بودجه سال آینده نیز موضوع
دیگــری بود که در کنار نگرانی از کســری بودجــه  92به آن
پرداخته شــد .هم اکنــون بیش از یک هفتــه از مهلت قانونی
ارائه بودجه ســال  92از ســوی دولت به مجلس میگذرد ،اما
همچنان خبری از ارائه بســته بودجه سال آینده از سوی دولت

نیست .اتفاقی که در طول ســالهای اخیر تکرار شده و به نظر
میرسد که در سالهای گذشــته تا حدی ،روال عادی به خود
گرفته اســت .نگرانیها از تاخیــر در ارائه بودجه  92اگرچه در
مجلس انتقادهایی را به همراه داشته است ،اما در پارلمان بخش
خصوصی این نگرانیها جدیتر است .به اعتقاد فعاالن اقتصادی،
دولت ناچار است برای سال آینده ،بودجه انقباضی ارائه دهد که
این اتفاق منجر به آن میشود که اقتصاد سال  ،92ویژه و حساس
باشد .رییس اتاق تهران یکی از این محورهای حساسیت بودجه
 92را به کســری بودجه احتمالی مربوط میداند و معتقد است:
دولت برای جبران کســری بودجه ســال آینده ،چند راه بیشتر
نــدارد یا باید هزینهها را کم کند یــا درآمد خود را اضافه کند.
بــرای کم کردن هزینهها دو نوع هزینه وجود دارد؛ «هزینههای
جــاری و هزینههــای عمرانی»؛ اما با توجه به شــرایط فعلی و
فرصت باقیمانده تا پایان عمر دولت دهم ،بعید به نظر میرســد
که در زمینه کاهــش هزینههای جاری اتفاق خاصی رخ دهد و
رقم بزرگی از این محل برای دولت به دســت آید؛ در خصوص
هزینههای عمرانی هم باید دید کــه چگونه میتوان پروژههای
بخش عمرانی را به بخــش خصوصی و غیردولتی واگذار کرد تا
بار دولت سبک شود .آلاسحاق در جمع فعاالن اقتصادی ادامه
داد :بــا افزایش درآمدها نیز میتوان جلوی این معضل را گرفت
و یکــی از راههای افزایش درآمدها ،فروش نفت اســت که فعال
با مشــکالتی مواجه اســت ،بنابراین دولت باید اقدام به فروش
داراییهــا یا افزایش درآمد از طریق مالیات یا اوراق مشــارکت

کند که به هر حال ،مســاله سختی است .به اعتقاد آل اسحاق،
در هــر صورت دولت هر یک از ایــن روشها را در پیش گیرد،
باید منتظر شرایط ویژهای بود که فضای اقتصادی کشور را دچار
تنگناهای بیشتر ميکند.

 13هزار ميليارد تومان درآمد مالياتی امسال
حمید حسینی ،خزانه دار اتاق بازرگانی تهران نیز نسبت مالیات
به تولید ناخالص داخلی کشــور در سال  90را  7/4درصد اعالم
کرد که این رقم در کشــورهای اروپایی حدود  15درصد است و
حتی در برخی کشورها تا  20درصد هم اعالم ميشود .به اعتقاد
او ،دولت فکر ميکند باید مالیات هایش را افزایش دهد که البته
تفکر درستی است .درآمدهای مالیاتی دولت ما حدود  35هزار
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انتقاد بخش خصوصی از اليحه قانون ماليات
اما ســخن از بودجه و بــه ویژه نرخ ارز تعیین شــده در بودجه
سال آینده در شرایطی در نشست اعضای هیات نمایندگان اتاق
بازرگانی تهران مطرح شد که دستور کار اصلی این نشست ،بررسی
الیحه قانون جدید مالیاتی و اعالم نگرانی بخش خصوصی از این
الیحه بود.رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت :اقدامات
اخیر دولت نشان ميدهد که قوه مجریه روی درآمدهای حاصل
از مالیات حســاب ویژهای باز کرده است و از این رو دستگاههاي
مرتبــط در دولت ،الیحه اصــالح قانون مالیــات را تدوین و به
مجلس ارســال کردهاند .آلاســحاق با بیان اینکه اتاق بازرگانی
تهران با بررســی همه جانبه موضوع مالیات و استفاده از نظرات
کارشناســی کمیسیونهاي تخصصی این اتاق ،به نتایجی دست
پیدا کرده اســت که جمعبندی نهایی و موضع بخش خصوصی
بــه زودی در اختیار مجلس قرار خواهد گرفت ،تصریح کرد :اگر
الیحه مالیاتی دولت با ســرعت و با شدت به تصویب برسد ،آثار
مخرب بیشتری در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت ،بنابراین
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواســتار آن است که بررسی و
تصویــب این الیحه به تعویق افتد .بــه گفته رییس اتاق تهران،
در این الیحه ،بندی گنجانده شــده که به واسطه آن تشخیص
نحوه برخورد با متخلفان مالیاتی به عهده وزارت اقتصاد و دارایی
گذاشته شده و با این متخلفان به صورت مجرم برخورد ميشود
و این بند یکی از موارد نگران کننده الیحه جدید مالیات است.

میلیــارد تومان اســت ،در حالی که دولت ترکیــه بالغ بر 122
میلیارد دالر از بودجه خود را از طریق مالیات تامین ميکند.
ایــن عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افــزود :این تور مالیاتی
جدیــد دوباره همان افــرادی را دربرمیگیرد کــه پیش از این
مالیات پرداخت ميکردهاند ،در حالــی که باید افرادی را مورد
هــدف قرار دهد که تاکنون از زیر پرداخت مالیات شــانه خالی
کردهاند .ما در مورد مالیاتهاي مستقیم مشکل خاصی نداشتیم
و اختالفمــان با دنیا هم فاحش نبود امــا در بحث مالیاتهاي
غیرمستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده مشکالت زیاد است
و باید در این الیحه به این قبیل مالیاتها پرداخته ميشد.

تقويت ماليات بر ثروت
با این همه ،عضو هیات رییســه اتاق بازرگانــی تهران به نکات
مثبت این الیحه نیز اشاره داشت و توضیح داد :برای تمام منابع
و نقدینگیها ،مالیات بر ثروت در نظر گرفته شــده ،اما اگر این
نقدینگی در راه تولید صرف شود ،از مالیات معاف شده است؛ برای
مثــال« ،خانه دو میلیاردی» مالیات بر ثروت دارد ،اما «کارخانه
 10میلیاردی» از مالیات معاف شــده اســت .همچنین برخی
نهادها از مالیات معــاف بودند ،اما این نهادها وارد کار اقتصادی
هم شــده بودنــد و در نتیجه فضا کامــال غیررقابتی و ناعادالنه
بــود ،اما در این الیحه اگرچه خود آن نهادها همچنان از مالیات
معاف هســتند ،اما بخش اقتصادی آنهــا باید همانند بنگاههاي
بخش خصوصی مالیات بپردازد .عــالوه بر این ،نهادهایی مانند
نیروهای نظامی و اطالعاتی نیز که پیش از این مالیات پرداخت
نمیکردند ،پس از تصویب قانون ،باید مالیات بدهند.
افزايش اختيارات نهادهای مالياتی
پدرام سلطانی ،دیگر عضوهیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت:
دو ســال پیش ،هنگامی که طرحی تحت عنــوان «نظام جامع
مالیاتی» تدوین شــد ،بخش خصوصی نیــز دیدگاههاي خود را
بــرای اصالح این طرح ارائه کرد ،اما گویا طرح موســوم به نظام
جامع مالیاتی به بایگانی رفت و یکی از معاونتهاي وزارت اقتصاد
برای تهیه الیحهای جدید دست به کار شد .این در حالی است که
الیحه اصــالح نظام مالیاتی بدون اعمال نظرات بخش خصوصی
تدوین شــده و این در شــرایطی اســت که فعــاالن اقتصادی،
بزرگترین گروه پرداختکننده مالیات به شــمار ميآیند و 45
درصد مالیاتهاي مستقیم از شرکتها دریافت ميشود.
دفاع رييس گمرك از اليحه مالياتی
اما عباس معمارنژاد ،رییس کل گمــرک ایران در دفاع از الیحه
اصــالح قانــون مالیات ،با اشــاره به اینکه در اغلب کشــورهای
پیشــرفته دنیا ،به طور متوسط  15درصد  GDPمالیات وصول
ميشــود اما در ایران این رقم تنها  7درصد اســت ،گفت :هدف
اصلــی الیحه جدید مالیات ،کســب درآمد بیشــتر برای دولت
نیست ،بلکه مهمترین اهداف این الیحه ،ایجاد شفافیت ،گسترش
پایههــاي مالیاتی و همچنین توســعه پایگاههاي اطالعاتی برای
کسب درآمد است.

4545

جلسه مشترک نمايندگان شورای هماهنگی
با رئيس و اعضای كميسيون عمران مجلس شورای اسالمی

46

46

اين جلسه روز سه شنبه مورخ  91/10/19دركميسون عمران مجلس شورای اسالمی ،با حضور نمايندگانی از تشکل های
عضو شورای هماهنگی تشکل ها به رياست آقای مهندس خوانساری و نمايندگان مجلس در كميسيون عمران به
رياست آقای مهندس آقايی تشکيل گرديد .
تغییرات قیمت ها و تغییرات نرخ ارز تاثیرات بسیار بدی بر پروژه های
در ابتدای این جلسه آقای مهندس خوانساری -رئيس هيات
این بخش گذاشته است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد در غیر
اجرايی شورای هماهنگی – ضمن تشکر از حضار ،سخنان خود
این صورت امکان ادامه انجام پروژه ها غیر ممکن خواهد بود .
را پیرامون کمبود بودجه و اعتبارات آغاز کردند؛ ایشان به کمبود
بودجه و اعتبارت به عنوان بزرگترین معضل صنعت احداث اشاره
در ادامه اين جلسه مهندس تائب – نماينده انجمن مديران
کردند و خواستار چاره اندیشی عاجل برای حل این معضل گردیدند.
فنی و اجرايی و دبير هيات اجرايی شورای هماهنگی – با
تعداد باالی پرسنل و نیروی کار به خدمت گرفته شده در بخش
تاکید بر نگاه مثبت و رو به جلو موارد زیر را عنوان داشتند :
خصوصی و همچنین ظرفیت باالی این صنعت احداث در ایجاد
باید نگاه رو به جلو داشت  ،یک نهاد تعامل داریم که برخی از
اشتغال نکته ای حائز اهمیت میباشد که باید مورد توجه قرار گیرد
مسائل را با سازمان مدیریت حل و فصل می کند ولی مشکل اصلی
و مشکالت کنونی این موضوع را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده
قوانین است و بهتر است مجلس همکاری جدی با بخش خصوص
است  .ایشان تشکیل کمیسیون مشترک بین شورا و کمیسیون
داشته باشد ،به عنوان شورای هماهنگی تشکل ها و به نمایندگی
عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کردند .
از بخش خصوصی آمادگی کامل خود را برای موضوع قوانین اعالم
در ادامه مهندس فخرصمدی  -رئيس جامعه مهندسان
می کنیم.با توجه به تغییرات نظام فنی و اجرایی که باید به تصویب
مشاور – به موراد زير اشاره داشتند :
دولت هم برسد متناسب با رویکرد جدید نیاز به برخی فعالیت ها
گرفتاری های آنی یکی از مسائلی است که بحث عدم پرداخت
در حوزه های مختلف وجود دارد  .لذا جهت حصول به نتایج مطلوب
مطالبات مهمترین آنها می باشد و باید چاره اندیشی در این مورد
و ساماندهی امور آمادگی داریم به صورت برنامه محور و سازمانی و
صورت گیرد .
هدفمند با مجلس و کمیسیون عمران همکاری کنیم نه به صورت
در صورت ادامه این روند  ،در آینده مشکالت بیشتر خواهد بود و
مورد به مورد.
ادامه حیات شرکت ها در معرض خطر جدی است .
از بخش خصوصی خواسته شود در مواردی مانند بودجه  ،قانون
همچنين مهندس سعادتمند – نماينده كانون سراسری
مالیات برارزش افزوده و مسائلی از این دست نظر خود را ارائه دهد و
انجمنهای شركتهای ساختمانی  ،تاسيساتی و تجهيزاتی
نظرات این بخش قبل از تصویب قوانین مشابه مورد توجه واقع شود.
ايران و عضو هيات اجرايی – اصلی ترین درخواست این مجمع را
تشکیل کمیته مشترکی بین کمیسیون عمران و شورای هماهنگی
در اين بخش مهندس احمدی – نماينده انجمن صنفی
بر شمردند  .ایشان اشاره داشتند :
شركت های تاسيسات و تجهيزات – موارد زیر را به عنوان
اصلی ترین مشکل پروژه ها یکی کمبود منابع مالی است که در این
مشکالت گریبانگیر بخش خصوصی عنوان داشته و پیشنهاداتی را
خصوص پیشنهاداتی نیز آماده داریم و دیگری تورم افسار گسیخته
نیز ارائه نمودند .
است که هنوز در این خصوص چاره اندیشی جدی نشده است و باید
عدم اجرای قوانین و مصوبات مجلس از سوی دولت از جمله قانون
به این دو مورد به شکل جدی پرداخته شود .
رفع موانع تولید( بند ج ماده  )11از مشکالت موود است که بخش
خصوصی نمی داند چگونه با این موضوع برخورد کند .
سپس مهندس آقايی – رئيس كميسيون عمران – اظهر
حضورنمایندگانصنفدرکمیسیونهایمختلفمجلسجهتاظهار
نمودند كه  :درخصوص تدوین بودجه  92مشترکا با همکاران
نظر کارشناسی پیش از تصویب قوانین و لوایح ضروری به نظر می رسد .
سازمان مدیریت جلسه داریم و به طور مداوم پیگیر این موضوع
قانون اخیر که در خصوص مالیات است بسیار مضر می باشد و تبعات
هستیم و تمام تالش خود را می کنیم تا بخش عمرانی کشور آسیب
بسیار منفی برای شرکت ها و بخش خصوصی دارد .در این بخش
نبیند  .در ادامه ایشان نسبت به عدم حضور آقای مرادی و مجموعه
آقای مهندس آقایی عنوان کردند که کمیسیون در این مورد نظراتی
ایشان در اعتراض شدید نمودند و عنوان کردند به دلیل عدم جضور
دارد که بهتر است هر چه سریعتر نظرات تشکلها نیز اتخاذ شود.
ایشان در جلسه کمیسیون عمران طرح این موضوع در هیات رئیسه
مجلس و در صحن علنی مجلس را پیگیری خواهند کرد .
سخنان مهندس معين درباری –نماينده انجمن صنفی
شركت های صنعت آب و فاضالب – با محوریت نگاه به مشکالت
در ادامه دكتر قانع فر با تشکر از كميسيون عمران برای
صنعت آب و فاضالب بود و ایشان بر موارد ذیل تاکید نمودند :
اهميت دادن به حل مشکالت موارد زير را برشمردند :
قیمت عمده مسئولیت اجرای پروژه های آب و فاضالب کشور بر عهده
ما ضوابط حل و فصل قراردادها را تهیه و ابالغ کردیم از جمله در
اعضای این تشکل است و در تمام شهرستانها نمایندگان خواستار
خصوص:
اهمیت دادن به این پروژه ها می باشند ،ولی وضعیت بحرانی است .

 -1قراردادهای فاقد تعدیل ناشی از هدفمندی یارانه ها
 -2شاخصهای موقت شش ماهه اول سال 91
 -3ما به التفاوت نرخ ارز در خصوص قراردادهای فاقد تعدیل که
بخشنامه آن اخیرا ابالغ شده است.
در ماههای اخیر موضوع خاتمه دادن به قراردادها ،تعلیق
قراردادها،نحوه تخصیص بودجه و  ...مورد بحث قرارگرفت که
در شورای عالی فنی قرارشد حداقل تخصیصی صورت گیرد که
شرکتها امکان ادامه حیات داشته باشند.
که در نتیجه آن برای پروژه های استانی کوچک تخصیصی هایی
دیده شد.در خصوص بیمه و مالیات بر ارزش افزوده مشکالت
قانونی سد و مانع اصلی است و در این خصوص نامه نگاری هایی
آقای رحمتی انجام داده است ولی بی نتیجه بود .در خصوص
تعدیل ها هم کارهایی انجام شده است .
در اين بخش از جلسه آقای حالج – نماينده مركز پژوهش
های مجلس -نحوه تخصیص و پرداخت مطالبات را اصلی ترین
مشکل این بخش دانستند  .ایشان در ادامه فرمودند:
در خصوص تشکیل کمیته مشترک در مجلس پیشین نیز
تصمیماتی اتخاذ گردید که فعال اجرایی نشده است .ایشان
پیشنهاد کردند در راستای طرح پیشین  ،کمیته نظام فنی
کمیسیون عمران(آقای هاشمی) همکاری و تعامل برپایه ساز و
کار مشخص با شورای هماهنگی را آغاز کند تا طی آن بتواند
گزارشهای دوره ای برای رئیس کمیسیون ارائه دهد.
در ادامه دكترمقيمی يکی از نمايندگان عضو كميسيون
عمران موراد ذيل را برشمردند :
بخش خصوصی را بدبخت کردیم .از  40هزار میلیارد تومان اعتبار
عمرانی فقط شش هزار میلیارد تومان داده اند  .نهایتا تا پایان سال
 1500 ،میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص داده شود و این یعنی
بدبختی بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز کشور  .مرکز
پژوهشها ساز و کاری پیدا کند تا از  400هزار میلیاردی که در
دست مردم است به نفع بخش خصوصی و انجام پروژه ها جذب
کنیم .دولت و مجلس هر دو در ایجاد این وضعیت مقصر بوده اند
 .بخش خصوصی به اندازه خود درخصوص تحریم ها همکاری
کرده و هزینههای آن را پرداخت نموده است .
يکی از نمايندگان حاضر در جلسه موارد ذيل را عنوان نمود :
اصل مساله این است که پول نیست و گرنه با بخشنامه های
تعدیل نمی شود کاری کرد .اوراق مشارکت را در اختیار پیمانکاران

قرار دهیم تا اندکی با خاطر آسوده فعالیت کنند .غربال پروژه ها
ضروری است و باید اهم و فی الهم کنیم مابقی پروژه ها را لغو
پیمان کنیم .
نمايندهديگرعضوكميسونعمراننيزمواردذيلاشارهكرد:
در بودجه  92از همه عوامل استفاده شود تا چاره اندیشی
شود .مرکز پژوهش ها و خود شورای هماهنگی نیز در این مورد
همکاری تنگاتنگ داشته باشند .
اين جلسه با سخنان مهندس آقايی به شرح زير ادامه
يافت :
جلسه ای که با آقای ابوترابی داشتیم ،پیشنهاد دادم که اوال دولت
مطالبات پیمانکاران از دستگاه های اجرایی را قطعی کند و اوراق
قرضه به آنها بدهد .ایشان تاکید داشتند موضوع ختم پیمان باعث
بحران می شود ولی عنوان نمودند دولت تاخیر پرداخت را با بهره
به پیمانکاران بدهد به عبارت دیگر:
 -1اول معلوم شود مطالبات پیمانکاران چیست؟
 -2بهره و جرایم دیرکرد را در پرداخت مطالبات  ،دولت باید به
پیمانکاران پرداخت نماید.
 -3دولت بانک عامل معرفی کند تا  LCداخلی دهد و دولت با
بانک مسائل خود را حل و فصل کند.
استفاده از منابع ارزی و دولتی در قالب تهاتر نیز روش دیگری
برای جبران مطالبات شرکت ها می باشد .فروش پروژه (از جمله
بیمارستانها و ) ...نیز می تواند روش مطلوبی برای جبران باشد .
در خصوص فروش اوراق مشارکت و سهام  ،جامعه خیلی اعتماد
ندارد و مقداری پذیرش این مورد سخت است  .ایشان درخواست
نمودند پیشنهادات همراه با راهکار به کمیسیون ارائه شود تا با
همکاری مرکزپژوهشها موارد پیگیری شود .
در این قسمت دكتر مقيمی تاکید کردند که بانکها را باید وارد
این ماجرا کنیم و از بانکها برای حل این مساله کمک بگیریم .
همچنین دكتر قانع فر با برشمردن شیوه های تامین مالی پروژه
ها که در شورای عالی فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
اعالم کرد که از میان تمام شیوه های پیشنهادی بیشتر اوراق
مشارکت مورد اقبال بخش خصوصی قرار گرفته است.
در پايان اين جلسه مهندس آقايی ضمن تشکر از حضور
اعضای شورای هماهنگی در اين جلسه درخواست نمودند
مشکالت همراه با پيشنهادات هر چه زودتر به كميسيون
عمران مجلس ارائه گردد .

جناب آقاي مهندس مرتضي زماني

رياست محترم هيأتمديره شركت الكتريكوم

و عضو هيأتمديره انجمن صنفي شركتهاي پيمانكار تأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران

با دریغ و تأسف درگذشت مادر بزرگوار جنابعالي را دریافت کردیم .این مصیبت جانسوز را
به جنابعالي و خانواده محترم تسلیت عرض مينمائیم .براي آن مرحومه غفران الهي و براي
بازماندگان صبر و شکیبایي مسئلت ميداریم.
هيأتمديره و بازرسان انجمن شركتهاي ساختماني
هيأتمديره و بازرسان و مديرعامل شركت تضمين شركتهاي ساختماني
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اشاره :مدتي است مشکل ماليات بر ارزش افزوده نيز بر دشواريهاي مجريان
پروژههاي عمراني اضافه شده است .با نشستها و مکاتبات متعددي كه انجمن
شركتهاي ساختماني با مديران ارشد نهادهاي ذيربط برگزار كرد و انجام داد؛
خوشبختانه موضوع مورد رسيدگي قرار گرفت و نامه رياست محترم سازمان امور
مالياتي كشور در اين زمينه راهگشاي رفع بخشي از معضالت ميباشد كه جهت
اطالع همکاران عضو انجمن درج ميگردد.
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اوســت پایــدار

جناب آقاي مهندس امير دادخواه
رياست محترم هيأتمديره شركت سي.تي.يو

با دریغ و تأسف درگذشت برادر بزرگوار آنجناب را دریافت کردیم .این مصیبت بزرگ را به
جنابعالي و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض مينمائیم.براي آن مرحوم علو درجات و براي
بازماندگان صبرو شکیبایي از خداوند منان مسئلت ميداریم.

هيأتمديره و بازرسان انجمن شركتهاي ساختماني

اعضاي هيأت رييسه رسته آب انجمن شركتهاي ساختماني

هيأتمديره ،بازرسان و مديرعامل شركت تضمين شركتهاي ساختماني
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نگرشي اجمالي بر ادبیات

اقتصادي و مالي
دكتر غالمرضا عليزاده
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در این بخش بــه ارائه پارهاي از اصطالحــات اقتصادي و مالي
ميپردازیــم که از آنها به عنوان کلیــدواژه هاي تخصصي براي
صادرات استفاده ميشود.
سياهه تجاري Bill of Commercial List
به صورتحســابي گفته ميشــود که به موجب آن هزینه کاال به
حســاب خریدار منظور ميگردد .در ســیاهه تجاري موارد زیر
بایستي لحاظ گردد.
1ـ تاریخ
2ـ نام و نشاني خریدار
3ـ نام و نشاني فروشنده
4ـ شماره سفارش یا قرارداد
5ـ مقدار و شرح کاال
6ـ قیمت واحد
7ـ شــرح هر گونه هزینه توافق شده که در قیمت واحد منظور
نشده باشد
8ـ ارزش کل کاال
9ـ وزن کاال
10ـ تعداد بستهها
11ـ عالئم و شمارههاي حمل
12ـ شرایط تحویل
13ـ پرداخت جزئیات حمل
اسناد حمل Carriage Documents
بارنامه به منزله ســند قرارداد حمل ،رسید دریافت کاال و سند
مالکیت آن است که باید جزئیات بار در آن قید شود.
گواهي مبداءCertificate of Origin
اظهارنامه امضاء شدهاي اســت که نشان ميدهد مبداء ساخت
کاال کجا ميباشــد .این اظهارنامه توســط صادرکننده کاال و یا
نمایندهاش تهیه ميشود.
گواهي بازرسي Certificate of Survey
صدور این گواهي پس از انجام بررســي توســط مرجع مشخص
شــده براي بازرسي انجام ميگیرد که نســبت به عالئم حمل،
وزن ،تعداد بستهها ،بررسيهاي کمي و کیفي کاال انجام داده و
گزارش خود را ارائه ميدهد.
گواهي بيمهCertificate of Insurance
سندي اســت که باید توسط شرکت بیمه و یا نمایندگي آن و یا به
وسیله پذیرهنویسان صادر و یا امضاء شده باشد و تاریخ آن باید همزمان
و یا قبل از تاریخ حمل باشد و مبلغ بیمهنامه باید حداقل برابر ارزش
«سیف» کاال باشد .این گواهي باید با آنچه که در اعتبار ذکر شده است
مطابقت داشته باشد کلیه خطرات ذکر شده در اعتبار را دربر گیرد و با
سایر اسناد در مورد محموله و شرح کاال مطابقت داشته باشد.
اظهارنامه گمركيCustoms declaration
عبارت است از اظهارنامه مبداء که توسط یک مقام و یا مقامات

صالح گواهي شده است.
اظهارنامه ورود يا خروج
Declaration of Arrival or Departure
عبارت اســت از هر نوع اظهارنامهاي که توسط شخص مسئول
حمل و نقل و یا نماینده او باید هنگام ورود و خروج وسیله حمل
و نقل به مقامات گمرک ارائه شــود ایــن اظهارنامه باید حاوي
مشخصات وسیله حمل و نقل ،مسیر سفر ،بار ،کاالهاي توشهاي،
ملزومات کارکنان و مسافران باشد.
اظهارنامه كاال Goods Declaration
عبارت است از هر نوع اظهارنامهاي که بر روي برگي که گمرک
تعیین نموده ،تنظیم ميشود .در این اظهارنامه روش گمرکي را
که باید در مورد کاال اجرا شود و مشخصاتي را که از نظر گمرک
براي اجراي آن روش الزم است در اظهارنامه کاال قید ميشود.
اظهارنامه مبداءCertificate Declaration
عبارت است از شرح مقتضي در رابطه با مبداء کاالي ساخته شده
که در موقع صدور آن توســط سازنده ،تولیدکننده ،تهیهکننده،
صادرکننــده و یا هر شــخص صالحیتدار دیگــري در فاکتور
تجاري یا هر سند دیگري که مربوط به کاال باشد ،ذکر ميگردد.
ترانزيت گمركيCustoms Transit
عبارت است از روش گمرکي که به موجب آن کاالها تحت نظارت
گمرک از یک دفتر گمرکي به دفتر گمرکي دیگر حمل ميشود.
مانيفستManifest
به فهرســت محصول یک شرکت یا یک خط و یا یک کاروان از
کامیونهایي ميگویند که بیشتر از یک بارنامه دارند.
مانیفست را ميتوان معادل فهرست کل کاال خواند که حاوي ریز
کلیه بارنامههاي مربوط به محموله است .این فهرست کال زماني
عرضه ميشود که محموله تجاري به گمرک مقصد ميرسد.
بارنامه
Bill of Landing or Document
for Cross border
در اصطالح بینالمللي کشتیراني بارنامه را  Bill of Landingو در
جاده و یا هواپیما  C.M.Rميگویند و به مدرکي گفته ميشود که
براي حمل یک واحد و یا یک پارتي کاال به عنوان گیرنده در مقصد
از طرف مؤسسه حمل و نقل در مبداء بارگیري کاال صادر ميشود و
حاوي مشخصات ظاهري کاال از قبیل تعداد بستهها ،شماره و عالمت
آنها،وزن یا ظرف و نوع کاال ميباشد.
اظهارنامهاجماليSummeryDeclaration
فرم مخصوصي اســت که در آن خالصه مشخصات محموله یک
کشتي ،یک هواپیما و یا کارواني از کامیونها نوشته ميشود.
بارنويسيCargo Record or Cargo Noting
موقع تخلیه کاال از وســائط نقلیه ،مأموران ،ریز کاال را یادداشت

ميکنند تا مبداء با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.
باراندازDock, or Landing Place, or wharf
محل سرپوشیدهاي است که یک و یا چند طرف آن دیوار ندارد
و کاال بــه منظور محفوظ ماندن از برف و باران و آفتاب در آنجا
تخلیه ميشود.
كاالي متروكهObsolete Goods
به کاالیي گفته ميشــود کــه در زمان مقرر قانونــي از اماکن
گمرکي و یا انبار اختصاصي ترخیص نشده باشد.
پيماننامه ارزيCurrency Convention
فرمي اســت که صادرکننده هنگام صدور کاال از کشــور جهت
تعهد فــروش ارز حاصل از صادرات به بانکهــاي مجاز با اطالع
گمرک به بانک تسلیم ميکند الزم به ذکر است که براي خروج
موقت نیز پیماننامه موقت صادر ميشود.
كاپوتاژCapotage
عبارت اســت از حمل کاال از یک بندر کشــور بــه بندر دیگر و
همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر که از راه کشور همجوار
صورت ميگیرد .براي کاپوتاژ تشــریفات گمرکي الزم است و دو
نوع اظهارنامه دارد کــه یکي را هنگام خروج کاال از بندر یا مرز
تنظیــم ميکنند و یکي را هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر
کشور مقصد صادر ميکنند.
پروفورماPerforma
ســیاهه خریدي است که فروشــنده از مبداء به عنوان پیشنهاد

فروش و یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر ميکند .این سیاهه
قبل از فروش کاال باید به تأیید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد
پروفورما را پیشفاکتور نیز ميگویند.
اعالميه ارزBill of Exchange
ســندي است بانکي که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کاال و
هم ارزیابي آن و تاریخ گشایش اعتبار را نشان ميدهد.
رفه گمركيCustoms Tariff
جدولي اســت که کلیه کاالها در آن طبقهبندي و در ستونهاي
معین ،شــماره فصل و ردیف مربوطه ،نــوع کاال و مأخذ حقوق
گمرکي تعیین شده است.
كارنه تيرTir Carnet
ســند ترانزیتي بینالمللي کاال از راه زمیني اســت که در مبداء
صادر ميشود و به موجب آن کاال از کشورهاي بین راه تا مقصد
کــه به طور ترانزیت عبــور مي کند نیازي به انجام تشــریفات
ترانزیت در مرز ورودي و خروجي هر کشور نخواهد داشت.

كارنه آ.ت.آ (A.T.A)ATA Carnet
مدرک ورود موقت بینالمللي اســت که اگر شخص و یا شرکتي
کاالي خود را براي شرکت در نمایشگاهها و یا تأسیس نمایشگاه
از کاالهاي خود وارد کشور دیگري ميکند نیاز به انجام تشریفات
گمرکي مربوط به ورود موقت ندارد.

جهت اطالت شرکتهای عضو از نحوه اجرای ماده  8قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

(کسر مالیات علیالحساب 3درصد)

اواخر شــهریور ماه ســال جاری ســازمان امور مالیاتی کشــور
بخشــنامهای در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی
و خدماتــی و به منظور رفع ابهامات موجود در حوزه اجرای این
قانون ابالغ کرد .به تعبیر و تفســیر برخی ،این بخشــنامه تنها
طرحها و پروژههایي مشــمول این قانون خواهند شد که بعد از
الزماالجرا شدن آن در بیست و پنجم شهریورماه  1391مناقصه
آنها برگزار یا قراردادشــان منعقد شده باشــد و قراردادهایي تا
پیش از این موعد مشــمول قانون مذکور نخواهند شد (ماده 7
قانون) .تعبیر ذیحسابان موجب تناقض و ابهاماتي در کسر مالیات
عليالحساب و موجب مشکالتي براي شرکتهاي عضو گردیده بود.
انجمن طي نامهاي از ریاست امور مالیاتي درخواست نمود که با
توجه به صراحت بخشنامه به کسر 3درصد مالیات عليالحساب
به جاي 5درصد ،به ذیحسابان صراحت موضوع و مفاد ماده 104
کــه به پرداختها ارتبــاط دارد نه به قرارادهــا را اعالم نماید که
معاونت محترم سازمان امور مالیاتي طي مصاحبهاي این موضوع
را تصریح نمودند .جهت اطالع و اســتفاده شما خوانندگان عزیز
مصاحبه عیناً چاپ ميگردد.
“حسین وکیلي در گفت و گو با ایرنا گفت :براساس قانون حداکثر
اســتفاده از توان تولیدي و خدماتي داخلــي در تأمین نیازهاي
کشــور و تقویت آنها در امر صادرات و اصــالح ماده  104قانون
مالیاتهاي مستقیم5 ،درصد مالیات عليالحساب دریافتکنندگان

وجوه به سه درصد کاهش یافت.
وي اظهار داشت :این امر سبب شده تا ابهاماتي براي زمان اجرایي
شدن آن براي برخي از کارفرمایان ،ذیحسابان و برخي از فعاالن
اقتصــادي به وجود آید .وکیلي با بیان آنکه ،این ماده ارتباطي به
تاریخ قراردادها ندارد و پرداختهایي که از  25شهریور  91توسط
کارفرمایان صورت ميگیرد باید به جاي کسر 5درصد ،سه درصد
باشد،گفت :اگر قراردادها قبل از این قانون منعقد شده باشد نیز
مشمول این ماده ميشوند.
معاون ســازمان امور مالیاتي گفت :ذیحسابان ،کارمندان ادارات
مالیاتي و فعاالن اقتصادي بایــد به زمان مندرج در قانون توجه
داشته باشند .ضمن آنکه باید پرداخت هر ماه حداکثر تا پایان ماه
بعد به حساب اداره امور مالیاتي انجام شود .وي افزود :پرداختهاي
انجام شــده قبل از الزماالجرا شــدن این قانون از حیث میزان
عليالحســاب مالیات قابل کســر و موعد پرداخت تابع مقررات
قبل از اصالح ماده  104قانون مالیاتهاي مســتقیم است ،یادآور
ميشود :در ماده  104قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب  1366و
اصالحــات و الحاقات بعدي آن ،عبارت «پنج درصد ( 5آن به
عنوان عليالحساب مالیات مؤدي (پرداختکنندگان وجوه) کسر
و ظرف سي روز» حذف و عبارت «سه درصد ( 3آن به عنوان
عليالحســاب مالیات مؤدي (پرداختکنندگان وجوه) کسر و تا
پایان ماه بعدي» جایگزین شود”.
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بلند ترین آبشـار ایـران

اشاره:
يکي از مهمترين رشــتههاي ايرانگردي و جهانگردي
مربــوط بــه اكوتوريســم يــا بازديــد از مناظر و
چشــماندازهاي زيباي طبيعت است كه كشور ايران
به دليل تنوع اكوسيســتم آن و دارا بودن اقليمهاي
متنوع در جغرافياي طبيعي خويش جز ده كشور داراي
جاذبههاي برتر توريستي اســت .كشوري كه در هر
لحظه تفاوت دماي 40درجه را در آن ميتوان مشاهده
كرد و در گوشــهاي از آن به تفريحات تابستاني چون
شنا پرداخت و در گوشهاي ديگر به ورزشهاي زمستاني
چون اســکي مبادرت كرد .بدين منظور شــناخت از
جلوههاي توريستي كشور ميتواند در جذب توريست
داخلي و خارجي بســيار مؤثر باشد .و از درآمد حدود
1200ميليارد دالري صنعت توريســم جهاني ســهم
بيشتري به ايران اختصاص داد .نظر خوانندگان گرامي
ماهنامه پيام آبادگران را به گزارشي از جلوههاي ويژه
توريســتي ايران به نقل از روزنامه ايران روز يکشنبه
دهم ديماه سال جاري جلب ميكنيم.
آبشارهاي ایران اگرچه از نظر ارتفاع قابل رقابت با آبشارهاي
بلند جهان نیستند ولي عالوه بر بلندي ،شاخصههاي دیگري
نیز مانند عرض آبشــار ،حجم آب خروجي ،یکپارچه یا چند
پلهاي بودن آبشــار و همچنین عوامل محیطي دیگري چون
اقلیم منطقه و جاذبههاي طبیعي اطراف آبشــار و همینطور
باورهاي اهالي بومي نیز ميتواند در شــهرت آنها موثر باشد.
تاکنون مطالعه دقیق و جامعي در مورد ارتفاع آبشارهاي مهم
ایران صــورت نگرفته ولي با توجه بــه تجربیات متخصصان
طبیعتگردي و نظرات اهل فن ،ميتوان آبشار التون آستارا
را با ارتفاع  105متر بلند ترین آبشــار ایران دانســت ،بعد از
آن ،آبشــارهاي وروار و سرنکوه در کوههاي جبال بارز کرمان
با ارتفاعي حدود  100متر و آبشــارهاي شِ وي در سالن کوه
دزفول و پیران کرمانشــاه واقع در منطقه ریجاب با ارتفاعي
بالغ بر  80متر قرار دارند .براي محاســبه ارتفاع آبشار ،مالک
اصلي ارتفاع ریزشگاه اصلي در نظر گرفته ميشود که آب آن
بــه حالت پرتابي در آمده و محلهایي که جریان آب به حالت
لغزشي در آمدهاند ،جزو ارتفاع آبشار محسوب نمیشوند ولي
پر واضح اســت که نماي جذاب هر آبشاري ميتواند از هر دو
حالت پرتابي و لغزشي تشکیل شده باشد.

آبشــار التون با طــول و عرض جغرافیایــي  38درجه و 19
دقیقه عرض شمالي و  48درجه و  43دقیقه طول شرقي در
شهرستان آستارا ،شــهر لوندویل و روستاي کوته کومه واقع
شــده است .آبشــاري به ارتفاع تقریبي  105متر که از محل
ریزش آن تا مکاني که آب آن به جریان رونده مبدل ميشود
نیز داراي دو پله بلند دیگر است .حجم آب ریزشي آبشار در
ماههاي مختلف سال متغیر است ولي به طور دائمي در تمام
فصول در جریان است.
مبدا حرکت به ســوي آبشــار التان ،روستاي کوته کومه
در  17کیلومتري جنوب آســتارا اســت .این روستا آخرین
نقطهاي است که ميتوان با وسیله نقلیه به آنجا رسید .آبگرم
درماني این روســتا و چشــم انداز هاي کم نظیر آن هر ساله
پذیراي صدها گردشــگر و کوهنورد طبیعت دوســت است.
به منظور رفاه حال مســافران امکانــات اقامتي محدودي به
شکل خانههاي روستایي یا ســایر امکانات براي گردشگران
در این روســتا در نظر گرفته شده است و مسافراني که قصد
اقامت داشته باشند ميتوانند با استفاده از این امکانات تجربه
شبخوابي و شــبماني در فضاي جنگلي و استفاده از هواي
کوهســتان و طبیعت را بــراي خود ثبت کننــد .پیادهروي
طوالني مســیر از این روستا آغاز ميشــود .براي رسیدن به
آبشار حدود  4ساعت پیادهروي تقریباً نفسگیر نیاز است که
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البته ميتواند با سعه صدر و آرامش و عکاسي توام باشد.
با توجه به هواي نســبتاً گرم و شــرجي ایــن منطقه ،بهتر
اســت سفر به این آبشار فوقالعاده زیبا در اوایل بهار یا اواخر
زمســتان انجام شــود .براي رسیدن به آبشــار مسیر پاکوب
مشخصي تعبیه نشده است و در طول مسیر ميبایست حتماً
با یک گروه عبوري یا یک راهنماي محلي همراه شــوید زیرا
در میان انبوه درختان ،احتمال گم کردن مســیر کم نیست.
مســیر آبشــار واقعاً زیبا و بکر و به قولي قطعهاي از بهشت
اســت .ابتداي مســیر از یک دامنه کوهســتاني با درختان
جنگلي شــروع شده و در ادامه قسمتي از مسیر ،نیز در کنار
رودخانه طي ميشــود .در حاشــیه رودخانه لوندویل یکي از
زیباترین جنگلهاي گیالن بــا انبوهي از درختان آلو ،گالبي،
گردو ،فندق و ســیب وحشــي وجود دارد که در ســه فصل
از سال ،سرســبزي و زیبایي خود را حفظ ميکند .پیمایش
زمستانه این مسیر هم با توجه به جلوههاي خاص آن ،خالي
از لطف نیست ولي نیاز به تجهیزات و وسایل کافي دارد .پس
از گذشــتن از این جنگل پر درخت ،وارد کوهستان و سپس
مراتعي زیبا ميشوید که حتي در فصول سرد سال نیز از انواع
گیاهان و سرخسهاي انبوه پوشــیده شدهاند .در طول مسیر
وقتي به مناظر پائین دست نگاه ميکنید ،تفاوتهاي مشخصي
را در تیپ و نوع پوشش گیاهي و جغرافیایي منطقه به وضوح
ميبینیــد که بــه حدفاصل این تغییرات پوشــش گیاهي و
اکوسیستم ،اصطالحاً اکوتون مي گویند.
شهرســتان لوندویل یکي از زیباترین مناطق سیاحتي گیالن
است که با آبشار معروف التون بر خود ميبالد .اگر در فصولي
بجز زمستان قصد سفر به لوندویل را دارید ،مطمئن باشید که
ساحل این شهر و ساحل صدفي و کم نظیر آن آنقدر جذابیت
دارد که بتواند یک روز زیبا و جذاب دریایي را براي شــما و
خانواده یا دوســتانتان رقم بزند .عالوه بر این ساحل حویق و
ساحل گیسوم منطقه تالش که به جهت پیوستگي جنگل به
دریــا موقعیتي منحصر به فرد در میان ســواحل خزر دارد با

فاصلهاي کمتر از یک ســاعت قابل دسترسي است .در کنار
این جاذبههاي طبیعي اماکني مانند امامزاده ابراهیم و قاسم،
آرامگاه بابا حسن از عرفاي منطقه ،آرامگاه محمد دوست در
قره ســو و آرامگاه باباعلي در روســتاي باباعلي نیز ميتواند
توجه خانوادهها را به خود جلب کند.
بعد از حدود یک ســاعت پیاده روي ســیماي آبشــار التون
که از ارتفاعــي بلند به پائین میریزد ،از دور قابل مشــاهده
است .این منظره آنچنان دیدني و آرامشبخش است که چند
دقیقهاي مبهوت زیبایي آن ميشــوید .در باالي آبشــار نیز
قله ستبر آسبیناس نمایان است .قله آسبیناس بلندترین قله
این منطقه با ارتفاع  2005متر از نزدیکي آبشــار قابل رویت
اســت .صخرههاي قلعه مانند ،در نوک قله ،زیبایي خاصي به
آن بخشیده اســت .رودخانه لوندویل به طول 17کیلومتر از
دامنههاي شــرقي کوه آسبیناس سرچشمه گرفته و با شیب
تندي به سمت کوته کومه و لوندویل حرکت کرده و در دشت
ساحلي خزر پس از کم کردن سرعت به دریا ميپیوندد .این
رودخانه در مســیر خود مزارع و باغ هاي بسیاري را آبیاري
مي کند.
صدایي که از ضربات شالقگونه آب به تخته سنگهاي پائین
آبشــار بلند ميشود از دور قابل شنیدن است و تجلي غرور
و اســتقامت صخرههاي کوه ستبر آسبیناس است .پیمایش
قســمت پایاني مسیر چندان دشوار نیست و در کنار آبشار
نیز امکان برپایي کمپ و چادر مهیا اســت .گردشــگران و
کوهنورداني که چند ســاعت پیــادهروي کردهاند با دیدن
زیبایي این آبشــار ،خســتگي مســیر را فراموش ميکنند
و پــودر آب نیز با لطافت صورتهایشــان را نوازش ميدهد
تــا اوج آرامــش و زیبایي طبیعت را لمــس کنند .در این
منطقه همچنین آبشــارهایي مانند آبشــار باباعلي و آبشار
میه کومه نیز در بین اهالي و کوهنوردان معروف هســتند.
پیشــنهاد ميکنیم طبیعت زمســتانه آستارا و تالش را نیز
تجربه کنید.

اوســت پایــدار

جناب آقاي مهندس عبدالحسين جهاني فر
رياست محترم هيأتمديره شركت اتوماسكوپ
با دریغ و درد خبر درگذشت پدر گرامي آنجناب را دریافت کردیم .این مصیبت بزرگ
را به جنابعالي و به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض مينمائیم .از خداوند منان براي
آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکیبایي مسئلت داریم.

هيأتمديره و بازرسان انجمن شركتهاي ساختماني
رسته آب انجمن شركتهاي ساختماني
هيأتمديره ،بازرسان و مديرعامل شركت تضمين
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agreement to be made for the two-year renewal of the competency of contractors. It
is a pity that contractors who have gained
experience as a result of life and cost to be
replaced with unskilled individuals. The
orientation of the by-law is mistake, since
it exits the old contractors from the circle
and makes us facing serious problems at
the end of existing condition if we will
need skilled forces.”
In response to these remarks, Engineer
Rahmati said, “The by-law says that it is
possible to renew the competency confirmation for two years , but in order to
amend this by-law, we should send it to
the government . Perhaps, the best way on
correcting the coefficients of this by-law is
to leave the decision making process to the
guild itself . By such an arrangement, the
number of the companies whose competencies are confirmed will rise”.
Affirming that the meetings of the Commission of Technical and Administrative
System have been discontinued, Engineer
Taeb also said,” The continuation of its
activities will depend on clarification and
compilation of the structure of the Technical and Executive System”.
Engineer Rahmati added that it was due that
this job to be done by the Research Institute
affiliated to the Office of Vice-President for
Planning and Strategic Supervision, but it
has been discontinued due to a change in its
administrative hierarchy.
At the continuation of the meeting , referring to the Committee on Sustainable Development, Engineer Moradi said, “ This
Committee presented its blueprint in the
previous meeting but the Coordination
Council has not made any comment on it
. As for the identification of competency,
the Coordination Council has proposed the
establishment of an organization for it , but
the suggested organizations by the Council
does not have a necessary integration. We
are facing with multi-fileds demands and
can not make a specific association serve
as a reference. So , we requested different
associations to consider the review of different companies in one organization and
thereby send the fields to us through Council. The proposals of the Coordination
Council on identification of competency
are mainly on the increase of the mentioned
work experience from 15 years to 30 years
and also to include the tax statement of
recent years instead of the last statement
and in these cases, the by-law needs to be
amended”.

فروشيك شركت ساختماني كمپ پيشساخته كارگاه

يك شركت ساختماني كمپ پيشساخته
ً كارگاه خود را كه كام
 واگذار،ال نو ميباشد
، اين كمپ داراي سازه فلزي.مينمايد
 سقف ساندويچ پانل و قابل انتقال،ديوار
و نصب در هر محلي ميباشد و قابليت
 مترمربع زيربنا به2000 بهرهبرداري
، كارمندي،عنوان ساختمانهاي كارگري
 را... آشپزخانه و،سالنهاي رستوران
.طبق نياز مصرفكننده خوهد داشت
متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالع
بيشتر از مشخصات و شرايط واگذاري
 تماس حاصل09123212362 :با تلفن
.نمايند
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and keep the remaining 10 percent as a guarantee, so
the 10 changes into 9 and the financial documents of
contractor is settled by government financial monitoring accountant . That is to say that the money which
is paid to the contractor is not net. Insurance , taxes,
deductions and in –advance payment and documents
are essential and only about 60 percent of the money
returns to contractor. In such a situation, with what
logic, contractor takes decision to convent the some
days bounds into cash amount?”
He added,” We are in a situation in which contractors
sell their own personal properties for the sake of their
reputation , but no institution and organization support
the lack of fulfillment of promises by employers. In
my view, a circular should be issued upon which , contractors receive a past due damages in an equal rate for
any pause in paying the financial statements . We both
either in the private sector or governmental sectors are
members of a family and try to construct this country.
In line with this ideal , we are making efforts to keep
the possibility of construction in the private sector”.
Engineer Khansari said, “ Associations ask for acceleration in announcing the indicators of the year 2012
and finding a solution for the price list in 2013. Today
, the tenders which are held with the price list of the
year 2009 is a treason to the country”.
At the continuation of discussion, Engineer Shokoofi ,
another member of the Institution of Interaction said,”
In many cases, the problems of consultant engineering
have been ignored. Engineer Rahmati had proposed
to me that through asking the views of the consultant
engineers , the problems of this community to be announced constantly . We also prepared some questions
and distributed them among members. About 100
people out of the consultant engineers responded to
the questions. They believed that in 2002 , in average,
32 percent of forces employed in the area of consulting engineering had undergone modification . As in
the Iranian consultant engineering population, about
80 thousands engineers are working , so this statistic
means the unemployment of 30 thousands skilled engineers.
The next question was about the assignment of new
project to companies from the sources of developmental projects and the response indicated a noticeable fall
. Also the consultant engineers evaluated the rate of referred jobs in 2012 to 2011 as about 14 percent. They
evaluated also the obtained wage for the developmental projects in 2012 as compared with 2011 as about
18 percent”.
He added,” You are aware that the community of consultant engineers takes shape in a long period and brining these forces together is not an easy job. If we look
at our neighboring countries , we will learn that in the
absence of local contractors and consultant engineers
, the foreign forces are working. Is it correct that with
the pretext of economic difficulties – which of course
is a transit condition- we make an action which could
lead to the disintegration of the community of con-

sultant engineers and in near future, the foreigners
take their place. The national capitals should be kept .
Preserving these capitals will be possible by adopting
proper measures. As for the consultant engineers , referring the studying actions of future projects to them,
it is possible to pass the present stage”.
In response to Engineer Taeb who raised a question
about the renewal of competency and qualification of
contractors , Engineer Rahmati said,” Each company
which has a problem in this regard can announced it in
writing to us and we will follow it up. We accept the
list of associations about qualified companies provided that this list to be confirmed by the Association and
not to be responsible to respond to the contractors of
that guild. In fact the Office of Vice President for Planning and Strategic Supervision , Presidential Office is
ready to give the responsibility of ranking to associations , provide that any response to the members of the
guilds to be undertaken by that association”.
Terming the issuance of foreign exchange circular a
brave action and as a blessing fruit of joint meetings
between Supreme Council , Coordination Council and
Office of Vice-President for Planning and Strategic
Supervision, then, Engineer Zaribafan, another member of the Technical Council said,” Our country is in a
specific situation . In such a condition , these meetings
and decision taken there could make a movement in
the supplying and executive organizations. The presented solutions can convert the existing threats into
the best opportunities. Experience has shown that
whenever the government and private sector have
cooperated with each other hand in hand, and participated , all problems have been solved”.
Confirming the remarks of Mr. Zaribafan, Engineeer
Saeedikia stated,” The spirit dominating the meeting
was a constructive spirit. We are one family and with
disintegration and division , we will not be able to
move ahead. As for the proposal of Engineer Azad
about the payment of delayed fines for financial statements , decision making about it is beyond the authorities of the Technical Supreme Council “. He further
added,” In my view , the seat of employers is vacant
in these meetings . The representatives of ministries
also should take part in these meetings , so that we
will be able to come to a collective decision. However,
we are all here to review and decide on the proposals
of organizations such as contractors or community of
consultant engineers”.
Stating that if we put together all talks , Engineer Rahebi, another member of this Institution said, “ we
come to this conclusion that contractors do not have
sufficient money due to the lack of collecting the
claims , so that they do not enjoy sufficient power. In
the pasts years, the private sector has got less duties
and the main jobs have been undertaken by other sectors . So , if we intend to review the record of contractors , they can not act strongly in executive and financial works. So , they modify a part of their personnel.
The demand of the Coordination Council is that an

consuming. “
At the continuation of the meeting, Engineer Salehi , another Member of the Coordination Council stated, “ Due
to the difference amount of foreign exchange currency ,
many projects of the Ministry of Energy is a state of semipause . On the other hand , the regional electrical companies as employer are restraining guarantees. In fact, we
are all waiting for the foreign exchange circular which
will help with the case. I believe that if the rate of foreign
exchange currencies does not become single rate , and to
a real price, we will have more problems. Transparency
resulting from having a single foreign currency rate will
make the competitive atmosphere more just.”
Presenting a report on the performance of All-Nation
Center , Engineer Hasan Saadatman, Member of Coordination Council and Head of Boar d of Managers of
the All-Nation Center said, “ Upon the formation of the
Committee to Review the Developmental Projects, we
also asked our members to announce their views on the
package of suggested approaches by the government .
At the end , we summed up the received comments . The
same job was done by organizations , but unfortunately,
so far, no ideal results has been obtained from these efforts. What was announced in the written proposal of
the All-Nation Center to the Committee to Review
Developmental Projects and Secretariat of Coordination Council was that , in the suggested package of the
government , the micro contractors who are active in
provinces have not been included. Unfortunately, these
companies whose contracts are not beyond 10 billion
Tomans have been ignored in this proposal. Of course
, our Center has concluded a contract with one of these
banks . According to the confirmed financial statements
) which have not been paid yet( , we leave them as deposit
before the bank and the bank gives 60 percent of it as loan.
Solutions like this is useful to our body and in particular
petit contractors”. Stating that according to the statistics
of this Center, 15 percent of projects are active , 27/5 percent are semi-active and 5/57 percent are standstill , he
requested responses and practical proposals to be given to
these contractor’s companies”.
In response to the talks , Engineer Mehrabian considered
the foreign exchange currency circular as a proper solution for the discussed problems and further added,” With
no doubt , state is pursuing to have the foreign exchange
in a single rate . Concerning the problems of micro contractors, a special credit has been considered for the contracts below 5 billion Tomans , because the government
believes that at the present conditions , the vulnerability of
small contractor’s companies is much more and demands
further attention.
Concerning the banking facilities , it should be said that
placing the government as an intermediary in the issues
related to two institutions of bank and enterprise is not a
logical action , because the relationship between bank and
enterprise is a credit relationship. The method presented

by Engineer Saadatmand is a good method , in particular because it is a type of participation contract and banks
welcome it. Of course , besides your suggested method,
the issue of bonds is also worth to be presented. “
He added,” Technical Supreme Council has three duties .
Decision taking on many issues such as bonds is not undertaken by it , but a need to take a collective measures
has encouraged the Council to find a proper solution.
Many good works have been done in private and governmental sectors. For example , the very foreign currency
circular which became fruitful in less than one month and
I have no news of any similar action. As for the bonds,
we have been able to satisfy the banks to undertake a
commitment for 20 thousands billon Tomans, whereas it
is possible that a noticeable part of bonds to be sold by
contracts some days after presentation. Finally, in order to
get a result from these types of meeting, we have to have
further patience and learn in what environments such kind
of decisions are taken”.
In reaction to the remakrs by Engineer Mehrabian, Engineer Taeb, another Member of the Institution of Interaction said, “ We spend a period of cooperation and participation and celebrate the sympathy of our colleagues in the
governmental sector . As you are aware, in crises , individuals show different reactions which demands further
patience in the side of formal institutions. All these meetings, talks and responsibilities outside the work domain
are for the interest of the country. At such an atmosphere
of dialogue, a proper bed ground is paved for studying and
solving the problems”.
Before leaving the meeting, Engineer Mehrabian stated,
“ I promise that the absolute value of payment in the
construction and developmental sector to be increased as
compared with the previous year. We will do out best to
have a homogenous credit distribution “
He also requested one of the members of the Council to
be present in the meeting related to bonds in the Central
Bank and Engineer Azad accepted to serve in this case.
Expressing thanks for the efforts in connection with the
issuance of circular , Engineer Azad, member of Coordination Council of Organizations and Secretary of Iranian
Association of Road Construction said,” If we say that the
issuance of such a circular in the country is unprecedented, then we should also point out that the fluctuation of
foreign exchange currencies has also been unprecedented
, that is to say, we have not had a similar conditions .
Purchasing the bonds in the Ministry of Roads and Urban Development is in this way: If a contractor purchases
bonds and take a certificate from the Bank-e Tejart , and
gives it to the Ministry of Road and Urban Development,
the money of the bonds will be transferred to his/her account. Suppose, a person goes and talks about 10 billion
of bonds with a bank . He gives the certificate of purchase
to the Ministry of Road and Transportation . That is to
say , when the money of bonds to go to the Ministry of
Road and Urban Development , this contract is paid .
But the bank offers 90 percent of the amount of bonds
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of Vice-Presient for Planning and Strategic Supervision
, Engineer Mostafavi , Secretary of the Institutions for
Interaction , Engineer Moradi, Head of Executive Affairs of Projects , Dr. Ghanefard, Deputy for Technical
System Affairs , Engineer Abolhasani)Ms( and Ms. Kalantari were present in this meeting.
It is worth mentioning that Engineers : Khansari, Azad,
Taeb, Salehi, Saadatmand, Shokoofi, Eghbali, Hazrati,
Manavi, Sheini , Fayazi, Mostafavi and Norani from
the Coordination Council of Engineering Organizations
were also present in the meeting.
Referring to the election of the Coordination Council
on 11 December, 2012 , Engineer Mostafavi, Secretary
, Institution of Interaction read the results and added:
“ The agenda of today is discussion and follow up the
approvals of the Committee of Reviewing the Issues of
Developmental Projects which includes topics such as :
bonds, communicating the definite indicators of the first
six month and third three months , communicating the
price list of the year 2013 and problems related to consultants. The agenda of the second meeting will include
the report of the working group of competency recognition and request to renew the competency of consultants
and contractors with an increase in the working ceiling
with regard to the inflation since communication for the
regular period. The report of technical commission and
sustainable development is also part of today’s agenda”.
Expressing thanks to the delegates of the Technical Supreme Council and Office of Vice-President for Planning
and Strategic Supervision, Presidential Office, then Engineer Javad Khansari, Head of Executive Board , Coordination Council stated,” It is more than three months
that a special committee has been set up to study the
issues of developmental projects. The Coordination
Council put forth the problems on 11 November , 2012
through a letter. We have had many meetings in the presence of Engineer Mehrabian, but so far, favorable results
have not been achieved out of these meetings. So, Engineer Mehrabian is kindly requested to announce the adopted decisions on the promised credits and modification
indicators”.
Stating welcome remarks to the participants , Engineer
Mehrabian , as the Member of Technical Supreme Council added, “ Various meetings have been held including a joint meeting in the presence of the members of
the Coordination Council of Engineering, Guilds and
Professional Organizations , Members of the Technical
Supreme Council and Managers of the Office of Deputy
for Planning and Strategic Supervision, Presidential Office which led to the adoption of certain decisions . It
has made public institutions and private sector organizations undertake certain measures. During this period, so
many good actions have taken place by the respective
bodies including Parliament and the Government. Our
discussions have been focused on fluctuation of foreign
exchange currencies , shortage of credits and improvement of project performance , payment of the dues of
contractors and consultants. The reality is that decision

on the difference of foreign exchange currencies imposes a financial load equal to thousands of billion Tomans
to the country. It should be seen how this financial load
to be supplied and how to implement it. It was decided
to solve this problem through circulars and review case
by case. As a result , a circular was issued which has
two general chapters. The first chapter is on changes of
foreign exchange currencies .
It was decided in contracts which are based on Rials ,
but has foreign currency usage and no modification has
been envisaged for them, in such a case , the difference
of foreign currency to be paid to contractors. In the second chapter , it has been forecasted that if in a contract
, in addition to foreign currency , there is a price fluctuation in local items which has not been forecasted in
modifications , then the difference also to be paid. This
circular is at the final stage and will be communicated
with the signature of respectable Vice President. With
the issuance of this Circular , a main part of concerns
will be removed. As for the shortage of credits , some
general decisions were made on bonds , ownership of
capital assets, credits related to stock domain, credits of
oil domain and local budgets of companies.
The discussion on executive operation of 5 thousands
billion Tomans plus 15 thousands billion Rials of bonds
with the guarantees made by companies will be started
from the beginning of January. There is no room left for
concern on bonds and it is hoped that we can present the
bonds as scheduled.
Concerning the ownership of assets, in the last meeting , in the projects of so called, “ Mehr-e Mandegar” ,
20 percent of the allocated budget which has been paid
was from the credits of budget rows. During last four
weeks, the average payment of the appropriation budget
of “Mehr-e Mandegar” projects has reached to over 50
percent. In other projects apart from Mehr-e Mandegar
, at least 20 to 25 percent of the allocated budgets was
approved.
As for the stocks, companies agreed with ministries to
be paid 2 thousands and 700 billion Tomans of stocks for
their claims . Ministry of Roads and Urban Development
has sent us the list of the contractors who have accepted
to receive stocks for their claims. Preliminary actions
have been made to transfer some valuable companies in
the present market . The original share)stock( and the
credit which is obtained from the sale of it can be transferred instead of dues.
Due to the increase of prices, the six-month indicators
was announced without a precise calculation and temporarily , to be able to pay the modified items in part
payment. Concerning the definite indicators , we hope
we can be able to announce them within next two or
three weeks. It was decided to announce the modification of the second six-month in two modification of the
third and fourth three month period. The new measures
are out of the previous years trend. Each of them add
to the obligations of the government. Such a decision
needs certain measures which is to some extent time

charge( can not enter into transaction or judgments with
government, or parliament, municipalities or affiliated
units to them or institutions mentioned in the Paragraph
4 and 6 of this Article , either the mentioned claims are
or are not brought to the views of legal bodies ) with
the exception of transactions which had been concluded
before the approval of this Law(.
Note -1 Father , mother, brother , sister, wife , husband
or immediate children , bridegroom, groom , individuals mentioned in this law , also companies and institutions where the mentioned relatives participate in it or
has a position in it as mentioned in the Paragraphs 7
and 8 .
Note 2- The staff cooperative companies of the mentioned institutions in this Article will be exempted from
the inclusion of the regulations of this Law.
Note 3- By transactions in this Article, it means the followings:
1- Contract work ) with the exception of the transactions of agricultural products , even if it has been performed through contract(
2- Commission work
3- Exploration, excavation and utilization ) with the exception of the first rank mines included in the Law of
Mines and also table salt where the mentioned mines
are located in their personal properties(
4- Surveying contract and mapping contracts and supervising them
5- Contracts for studies , and technical , financial and
legal consultations
6- Participation in tenders and bids
7- Sales and purchases which should be performed in
form of tender or bid according to the Law of Public
Calculations , though they might have been exempted
from tender and bid according to other regulations

Note 4- Transactions of exclusive commodities and objects of the government and press affairs of the state and
municipalities of this law are excluded.
Article 2- Individuals who enter into transaction or
judgment in mentioned claims despite the regulations
of the above Article personally or under the names of
others or through other persons, and also each of the
governmental personnel )civil or military( and other
mentioned personalities in the above Article, no matter
in which rank or position they are, if they act against
the regulations of this Law, will be sentenced to prison
from two to four years. This very punishment is applied
to the authorities of companies and institutions mentioned in the Paragraphs 7 and 8 of the Article 1, who
conceal their awareness, link or those of their partners
at the time of entering into a transaction. Such kind of
transactions will be nullified and the violator(s) will be
subject to pay the damages resulting from transaction
and its cancellation.
Note- The personnel subject to the Article 1 , who due
to the performance of this Law do not wish to continue
governmental service are considered retired and if they
are not subject to the inclusion of retirement regulations, the retirement deductions will be paid to them in
one stage in whole.
Article 3- Since the approval of this Law, none of the
Parliament representatives in their representativeness
period have rights to accept delegation in courts and
justice bodies, but the claims and delegation which had
been accepted by them before the approval of this Law
will be in force.
Article 4- Government is dutiful to implement this Law.
The above Law consists of Four Articles and Five Notes
which was approved by the National Consultative Parliament on Tuesday, 23 December 1958.

A Meeting between Members of Interaction Institution and
the Representatives of Technical Supreme Council

A Meeting between Members of Interaction Institution
and the Representatives of Technical Supreme Council
On Sunday, 30 December, 2012, the Members of Coordination Council of Engineering, Guilds and Professional Organizations had a meeting in the presence of
the Members of Technical Supreme Council and Man-

ager of the Office of Vice-President for Planning and
Strategic Supervision, Presidential Office to review the
problems of construction industry.
The members of the Technical Supreme Council including : Engineer Saidikiya, Engineer Mehrabian,
Engineer Zaribafan,and Engineer Taheri. Also , Engineer Rahmati, Deputy for Strategic Supervision, Office
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can be settled by it. Due to validity of this law and
reference to it by senior managers, it is necessary
to use this law to approve components, indexes and
definitions of the concepts and limits of the activities of the private sector. It is worth mentioning
that in a correspondence by Dr. Larijani, the Parlia-

ment Speaker to the respectable President of I.R.
of Iran, the ban on the presence and interference
of some individuals in transactions has been mentioned with reference to this law. The exact text of
the letter by Dr. Larijani and the text of legal bill are
presented as follows:

H.E. Dr. Ahmadinejad
The President of I.R. of Iran
Referring to the copy of the Approval Letter No. K 42986 T 193542 dated 22 December, 2009, the
subject matter: “Board for Reviewing and Comparing the Compatibility Approvals of the Government
with Regulations” and referring to the issuance of the Single Law and Note 4 attached to the “ Law of
Method of Performance of the Principles 85 and 138 of the Constitution of I.R. of Iran and Following
Amendments” and Article 10 of its Executive By-law , the decisive views to make necessary actions
within the legal deadline and informing me about the result is hereby communicated. It goes without
saying that after the expiration of its one week deadline, performing that part of the Approval Letter
which had been found with fault will not be effective and performing it will make legal obligation.
“ According to the Note 1 , Paragraph 8, Article 1 , of the Law on prohibition of involvement of ministers , parliament representatives and governmental staffs in governmental and national transactions ,
the father, mother , brother, sister, wife or husband and immediate children , bridegroom , groom and
individuals mentioned in this Law and also the companies and institutions in which the mentioned relatives as mentioned in Paragraphs 7 and 8 ) of this very Law( are sharing in it or has a position in it ,
can not enter into transaction or judgment with ministries, banks , municipalities , organization or other
mentioned institutions included in this law , there these persons hold the position of minister , deputy or
manger”. As the Paragraph B , Article 9 of the Approval Letter does not make an reference to the ban on
the presence and involvement of the mentioned individuals in governmental and national transactions,
so it is in conflict with Law”.

Legal Bill Banning the Ministers, Parliament Representatives and Governmental Staffs’ Involvement in Governmental and National Transactions
12 January, 1958
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Legal Bill Banning the Ministers, Parliament Representatives and Governmental Staffs’ Involvement in
Governmental and National Transactions
12 January, 1958
Using the Legal Bill Banning the Ministers, Parliament Representatives and Governmental Staffs’
Involvement in Governmental and National Transactions, it is possible to specify the real and legal position of the private sector. For this purpose, the full
text of it which is among the prevailing and effective
national regulations is presented for the kind views of
the readers of Payam-e Abadgran Monthly Review:
Article 1- Since the approval of this Law, the following personalities can not enter into transaction or
judgment with ministries, banks, municipalities, organizations and other mentioned organization in this
Law in which these people hold a position as a minister, deputy or manager:
1- Prime Minister , ministers , deputies and parliament representatives
2- Ambassadors, general governors , governors, mayors and representatives of city council
3- Staffs and civil and military officials , officials of
municipalities or the affiliated units to them
4- Staffs of each organization, enterprise, company,
bank or any other institutions in which the majority

of stocks or benefits or its management or supervision
is made by government, municipalities or affiliated
units to them.
5- Persons who in one way or another receive salary,
wage, reward and as likes constantly from the above
mentioned institutions )with the exception of retirement or duty salary and legal pension(.
6- Managers and personnel of charities who receive a
constant aid from government or municipalities
7- Companies or institutions in which five percent or
more stocks or capital or its benefit belong to one of
the mentioned individuals or twenty percent or more
of the stocks or capitals or its benefits belong to some
of the above mentioned individuals , or the supervision and management or inspection of the mentioned
institutions to be made by them ) with the exception
of companies and institutes in which the number of
holders of stocks are one hundred and fifty or more ,
provided that none of the mentioned individuals have
more than five percent of the total stocks and the supervision, management , or inspection not to be undertaken by the mentioned individuals(.
8- Companies in which the majority of its stocks ,
capital or benefits belong to the companies included
in the Paragraph 7 , ) either they receive a salary
in lieu of the services or do it honorary and free of

Editorial
Necessity of Defining and Dividing the Legal Domain and Economic Geography of Private Sector Activities
The special conditions of private sector and lack
of a comprehensive definition of it has made parts
of governmental institutions to start activities with
a new name and registration before the Office of
Companies Registration under the title of private
sector. Furthermore, a real person registers a company and transfers it to governmental institutions.
These kinds of companies which can be called,
“Amphibians” utilize governmental advantages.
They join the tenders within the framework of private sector and by presenting prices even lower
than minus, create certain problems in the selection of real administrator of a contract. Due to lack
of existence of a legal definition of private sector,
they arrive at this domain. They enjoy all governmental subsidies and measures without taking any
risk, and through full safety against any ups and
downs )which real contractor may face(, they use
the existing advantages and the future privileges of
the governmental sector professionally. As each
governmental sector considers itself a private sector through specific definition and fabricated assumptions, so self-built definition of private sector, that is one of the real privates sector problems.
Now, this raises the question: What is the problem
of the private sector? In order to keep the atmosphere of the above content,
So , it can be decisively said that one of the influential factors in the sluggish trend of evolution of our
private sector is the lack of presence of a legal and
deep definition of it . The fact is that in the Constitution of I.R. of Iran like other countries, the general principles are presented and the details will be
referred to supplementary regulations. (Of course ,
the respective regulations should not be in conflict
with the spirit of the Constitution(. So , in the Constitution of the I.R. of Iran , the economic structure of the country consists of three parts : Governmental Sector , Cooperative Sector and Private
Sector respectively. Part of the activities of there
three sectors have been presented precisely but the
detailed description and limits of their activities in
particular in the case of private and cooperative
sectors have been referred to detailed regulations.
Despite the fact that more than thirty four years
have been passed since the victory of Islamic Revolution , but the legal definitions of the private sector has been ignored.

The poem of Elephent by Molana can be a description of our present private sector. If we pay attention to the poem, we learn that the lack of detailed
regulations on the private sector, has given rise to
self interpretation of regulations and unrealistic
understanding. It is such that despite the existence of three economic sectors in the country, it is
observed that some institutions are created out of
the public sector of economy and it’s shaping institutions. They call themselves private sector and
based on this interpretation, they involve in affairs
which are related to the private sector. At the same
time, as the Iranian proverb states, “they have dug
a well near the sea”, so they are never worried of
the risk of lack of water resulting from changes.
Their reliance is on explicit and implicit budgets.
For this reason, they make it impossible to make
a distinction between the successful managers and
less successful managers. Theses types of companies ignore regulations in their own favor when
they are supposed to bear a cost. In particular, by
participating in tenders and offering prices below
the minimum base price ) which are not based on
expert advice or aim at exiting the real private rivals from the competition circle( , they sent out the
strong and experienced companies with a record
of four decades of activities from the tender . As
they are part of government, they increase the cost
of projects by adding supplementary articles to the
contracts later on. It is necessary to present a multilateral definition of the private sector and to be
render in form of a single article )bill or act( to the
Islamic Consultative Assembly )Parliament(. Association of Construction Companies expresses its
readiness to help with this case. Upon request, it is
ready to dispatch its experts to join a group work to
make a precise and comprehensive definition of the
private sector and to collaborate in the think room
actively. This will help to present a definition with
local features and in harmony with international
standards and definitions. So, up to that stage, it
is suggested to utilize an existing legal bill which
states” ministers, parliament representatives, and
governmental staffs are prohibited to interfere in
governmental and national transactions “. This law
includes Four Articles and Five Notes and was approved in the meeting dated Monday, 12 January
1958. This law is still valid and enjoys legal status.
It can be used to define the legal position of the private sector and part of interferences and conjunctions can be removed by this law and the problems
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