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هفته اول شــهریورماه، به مناســبت شهادت 
دو دولتمــرد بزرگ انقاب اســامی، شــهید 
محمدعلــی رجایی )رئیس جمهور( و شــهید 
حجت االســام والمســلمین دکتر محمدجواد 
باهنر )نخســت وزیر( هفته دولــت نام گرفته 
اســت. در طی این هفته، مردم بــا عملکرد و 
دســتاوردهای دولت در زمینه هــای گوناگون 
عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آشــنا 
می شوند. در هفته های منتهی به این مناسبت، 
دولتها تاش می کنند کــه با افتتاح پروژه های 
قابل بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های جدید 
بر شور و شــوق این هفته بیفزایند و معموال از 
دو سه ماه مانده به هفته دولت با افزایش فشار 
بر روی پیمانکاران پروژه ها و گاه با فشــارهای 
غیرمتعارف.... پروژه ها را حتی با نواقص بســیار  
افتتاح می کنند. در ســالیان اخیــر با توجه به 
رویکرد هر دولتی شدت و حجم این فشارها در 
نوســان بوده اما هیچ وقت کنار گذاشته نشده 
اســت از اینرو  این هفته  عاوه بر دولتمردان، 
برای پیمانکاران و مشاوران پروژه ها نیز روزهای 
پرمشغله ای محسوب می شود. اما نکته اینجاست 
که به همان میزان که بهره بــرداری از طرح ها 
این هفته را میمون و مبارک می کند، به همان 
میزان شماری از پیمانکاران زیر بار بهره وامهایی 
که برای اتمــام این طرحهــا از منابع مختلف 

دریافت کرده اند،گرفتار می شوند. 
در دهــه اخیر به ویژه 5 ســال اخیر که دولت 
از پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران ناتوان 
گردیده، هفته دولت نیز کم کم رنگ باخته، دیگر 
از آن نشاط و تحرکی که در جامعه پیمانکاری 
برای تحویــل و بهره بــرداری از پروژه های در 
دســت اجــرا وجود داشــت، چنــدان خبری 

نیســت. با این حال برخــی از مجریان با ایجاد 
فشــار، پیمانکاران طرح ها را  وادار می کنند که

 به هر قیمتی شده ولو طرح های ناتمام را آماده 
افتتاح کنند، برغم آن که می دانند در پرداخت 

هزینه ها و مطالبات پیمانکاران ناتوان هستند.
پــس از روی کار آمدن دولــت تدبیر و امید - 
همان طوری که پیش بینی می شد -  بر کلیت 
دســتگاه اجرایی عقانیت نسبی حاکم گردید 
و هیــات دولت با اولویــت دادن به برنامه ریزی 
و احیــای ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ســعی کرد پروژه های در دست اجرای خود را 
اولویت بندی کند. در واقــع دولت خواهان آن 
است که طرح های با اولویت خاص و همچنین 
با پیشــرفت فیزیکی قابل توجه را با متناسب 

با توان تخصیص اعتبار به بهره برداری برســاند. 
البته در این مســیر قدمهایی برداشته شده و تا 
حــدودی پایان دادن به طرح های اولویت دار در 
قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی 
نیز شــده است . اما مساله اینجاست که کمیت 
این طرح ها در مقایسه با طرح های نیمه تمامی 
که پیمانکاران زیادی در آنها مشــغول فعالیت 
هســتند، حدود ده درصد را شــامل می شود و 
بقیه طرح ها تعیین تکلیف نشده اند و بار آنها روز 

به روز بر دوش پیمانکاران سنگین تر می شود.
البته این امر پذیرفته شده ای است که پرداخت 
مطالبــات پیمانکاران پروژه هــای عمرانی با دو 
ســه ماه تاخیر مواجه باشد و پیمانکاران نیز از 
تنخواهی کــه در اختیار دارنــد هزینه های دو 
ســه ماه تاخیر تســویه را تامین کنند، اما در 
برخی مــوارد که پروژه ها با مشــکل نقدینگی 
مواجه می شوند پیمانکاران با مراجعه به بانکها 
به صــورت کوتاه مدت و یا میان مدت مشــکل 
نقدینگی را برطرف می کردند تا از توقف عملیات 
اجرایی پروژه هــا جلوگیری کنند. بدین ترتیب 
عاوه بر حفظ یا ایجاد اشــتغال از وارد شــدن 

خسارتهای به پروژه ها نیز جلوگیری می کردند.
متاسفانه در سالهای اخیر افزایش بدهی دولت 
بــه پیمانــکاران و متعاقــب آن افزایش بدهی 
پیمانکاران به نظام بانکــی این روند معقول را 
با مشــکل مواجه کرده و از حیــز انتفاع خارج 
ساخته است. چرا که بانکها به این مساله واقف 
شــده اندکه دولت توانایی بازپرداخت مطالبات 
پیمانکاران را ندارد و پیمانکاران نیز که درآمدی 
جز وصول مطالبات خود از دولت ندارند، امکان 
دارد نتوانند به تعهــدات خود عمل نمایند. لذا 
در پرداخت تســهیات به صورت کوتاه مدت یا 
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میان مــدت به پیمانکاران همکاری الزم را بعمل 
نمی آورند. البته پیمانکاران در چنین شرایطی نیز 
جز معدود فعاالنی هســتند که تعهدات خود به 
سیســتم بانکی را با حداقل تاخیر انجام داده اند. 
هر چند که اکثر آنها  با مشقت فراوان به تعهدات 
خود نزد بانک ها عمل می کنند. متاسفانه پایبندی 
آنها به انجام تعهداتشــان منجر به شکل گیری 
چرخه نادرســت و زیان آوری بــرای پیمانکاران 
شده اســت. به عنوان مثال بانک ها شرایط خود 
را برای اعطای تسهیات جدید به پیمانکاران که 
قرار است تعهدات سابق آنها را نزد بانکها تسویه 
کند، تحمیل می کنند، به عبارت دیگر نه تنها از 
بدهی واقعی پیمانکاران کاسته نمی شود بلکه به 
حجم آن افزوده می شــود، حتی در برخی موارد 
پیمانکاران برای پرداخت ســود تســهیات، وام 
دیگــری از همان بانک دریافــت می کنند. علت 
چنین تصمیم هایی آن است که پرداخت اقساط 
سررسید شــده بانک ها با تاخیر مواجه نگردد و 
یا در گردش حســاب جاری پیمانکاران مشکلی 
پیش نیاید، چرا که ممکن اســت در این صورت 
در لیســت ســیاه بانک مرکزی قرار گیرند که 
عواقب آن قابل پیش بینی اســت.  راه رهایی از 
این وضعیت پیچیده و دشوار تامین نقدینگی در 
کوتاه مدت است که در وضعیت فعلی تامین آن 
از منابع رســمی مقدور نیست. با توجه به اینکه 
در بانکداری اســامی اعتبار حساب جاری جزو 
معامات ربوی تلقی می گــردد، در نتیجه برای 
دریافت هرگونه تســهیاتی باید براساس یکی 
از عقود مشــارکتی اقدام شود. از طرفی دریافت 
تسهیات براساس عقود مشارکتی، دسترسی به 
بازار کوتاه مدت پول را تقریباً غیرممکن می کند 
و با دشواریهای زیادی نیز مواجه است، نمی تواند 
نقشــی در خروج پیمانکاران از شــرایط بحرانی 
داشته باشد. در چنین شرایطی بازار غیررسمی 
که به مــوازات بانکها ظاهر شــده، جای خالی 
نظام بانکی رســمی را پر می کنــد و پیمانکاران 
 برای تامین نیازهای فوری خــود به این بازارها

 هدایت می شوند.

بازیگران این بازار برخی از صرافها و افراد حقیقی 
هســتند که در قالب معامات غیرشفاف با سهم 
مشارکت بسیار باال و غیر واقعی در برخی موارد 
تا 90درصد سود مشارکت در سال )یعنی 7 الی 
8 درصد در ماه( به پیمانکاران گرفتار تسهیات 
پرداخت می نمایند و بیشتر پیمانکاران به دلیل 
مشکاتی که در ادامه مطرح خواهد شد مشتریان 
این بازار هستند. متاسفانه در این بازار سهم سود 
مشارکت براساس نیاز مشتری و درجه استیصال 
آن تعیین می گردد نه براساس یک روال منطقی 

و ارزش واقعی پول.
بــا این وصف اگــر دولت نتوانــد بدهی خود به 
پیمانکاران را پرداخت کنــد و همچنین تامین 
نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی شــاغل در 
بخش ســازندگی کشــور از طریق مســیرهای 
شــفاف )نظام بانکــی( صورت نگیــرد، بخش 
خصوصــی  واقعی جای خود را به شــرکت های 
دولتــی، نظامــی و انتظامــی واگــذار خواهد 
 کرد که با شــعارهای انتخاباتــی دکتر روحانی

 رئیس جمهــوری و دیدگاه هــای هیات دولت 
همخوانی ندارد. حال آنکه تقویت بخش خصوصی 
پیش شرط مهمی در سازندگی کشور در پساتحریم 
محســوب می شود و ورود ســرمایه و تکنولوژی 
به کشــور بدون حضور بخش خصوصی قوی و 
 کارآمد در تمام زمینه های اقتصادی و صنعتی راه 
به جایی نخواهد برد. بخش خصوصی و پیمانکاران 
امیدوارند کــه دولت تدبیر و امیــد با در پیش 
گرفتن راه حل های کوتاه مدت و مؤثر از اضمحال 
 شرکت ها جلوگیری و در میان مدت با حمایت خود
 به تقویت و سازماندهی مجدد آنها یاری برساند. 
سندیکای شرکت های ساختمانی ایران به عنوان 
یک تشکل کارفرمایی بارها از دولتهای مختلف 
بــه خصوص از دولت تدبیــر و امید تقاضا کرده 
که بطور جدی به مشکات این صنف رسیدگی 
و با تنظیم بخشــنامه و دستورالعمل های جامع 
و ابــاغ آن به بخش های مربــوط به طرح های 
عمرانــی ضمن جبران زیان های ناشــی از عدم 
پرداخت مطالبات پیمانکاران از اعمال فشارهای 
غیرمتعارف و غیرقانونی به آنها خودداری و رفتار 
خــود را بر مبنــای قانون و با توجه به شــرایط 
خــاص تنظیم کنند.  نباید از این امر غفلت کرد 
که خصوصی ســازی همان ایجــاد بهبود واقعی 
محیط کســب و کار، شفاف سازی امور، کاستن 
از بوروکراسی بیهوده، حذف رقابت های ناعادالنه 
بین بخش خصوصی با بخشهای عمومی و دولتی 
در مناقصات پروژه های عمرانی است که می تواند 
به شکوفایی اقتصاد در بخش سازندگی و متعاقب 

آن در سایر بخشها منجر شود. 
الزم به تاکید اســت که حذف بخش خصوصی 
به تصور اینکه بخش دولتی و وابســته می تواند 
جوابگوی نیازهای واقعی رشــد و توسعه کشور 
شــود، تصور باطلی بوده و در کشورهای مختلف 
تجربیات شکســت خورده زیادی از این دســت 
تصورات را شــاهد بوده ایم از اینــرو تنها با ارج 
نهادن به فعاالن بخــش خصوصی و تقویت این 
بخش می توان به تداوم رشــد و توســعه کشور 

امیدوار بود.

به  که  غیررســمی  بــازار   
بانکها ظاهر شــده،  موازات 
جای خالی نظام بانکی رسمی 
را پر می کنــد و پیمانکاران 
نیازهــای  تامیــن  بــرای 
بازارها ایــن  به   فوری خود 

 هدایت می شوند.

متاســفانه در این بازار سهم 
نیاز  براساس  مشارکت  سود 
مشتری و درجه استیصال آن 
تعیین می گردد نه براســاس 
یــک روال منطقی و ارزش 

واقعی پول.
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امیدوار به حل مشکالت هستیم
در ابتدای این همایش مهندس جواد خوانساری نائب رئیس سندیکای شرکت های ساختمانی عنوان کرد: این 
همایش برای ایجاد تعامل و همفکری درباره مشکات از جمله مشکات ناشی از تحریم ها است که فشارهای 
 زیــادی را به صنعت احداث مخصوصا در حوزه ماشــین آالت وارد کرده اســت. امیدواریــم با رفع تحریم ها

 ســرمایه و فرصت های جدیدی روبروی 
مــا قرار گیرد. قطعا در چنین شــرایطی 
باید دقت کنیم که شــرکتهای خارجی 
در شــرایطی در ایــران فعالیت کنند که 
با شــرکتهای ایرانی شــریک باشــند و  
درابتدای امر از  ماشین آالت داخل کشور 

استفاده کنند. 
وی افــزود: مشــکات مالــی زیــادی 
گریبان گیر دولت است که باعث گرفتاری  
شــرکتهای عمرانی هم شده است که با 
تــاش انجمن ها، پیگیــری  و گفتگو با 

همایش مدیریت 
ماشین آالت شرکت های 
مهندسی و عمرانی و 
نمایشگاه تخصصی 
ماشین آالت چهارشنبه 
25 شهریور در 
سندیکای شرکت های 
ساختمانی آغاز به کار 
کرد و تا عصر همان 
روز ادامه داشت. در 
این همایش، وضعیت 
ماشین آالت در بخش 
خصوصی، راه های حفظ 
و ارتقاء ماشین آالت، 
سامان بخشی به 
ماشین آالت و ورود

 به دوران پساتحریم 
بررسی شد.
در این همایش

 تشکل های ارشد 
راهسازی، واردکنندگان 
و تولیدکنندگان 
ماشین آالت، انجمن 
نفت، گاز و پتروشیمی و 
سندیکاهای شرکت های 
ساختمانی ایران، 
برندها و نمایندگان 
تولیدکنندگان داخلی 
ماشین آالت 
شرکت داشتند 

مهندس خوانساری:
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مســئوالن دولت امید، امیدوار به حل مشکات هستیم. قسمت عمده 
کارهای مملکت در دســت شرکتهای نیمه دولتی بوده که در دو سال 
اخیر هم تداوم داشته است که ما با کمک اتاق بازرگانی در صدد تحقق 
عادالنه بخش خصوصی واقعی هســتیم. در این مورد تولیدکنندگان و 
واردکنندگان ماشین آالت نقش عمده ای دارند. یکی از مشکات عمده 
در  این مورد مســئله اپراتور  ماشین آالت است که به دلیل تغییر نوع 
 ماشــین آالت و ارزش باالی آنها باید به آموزش اپراتورهایی بپردازیم 
که به خوبی  ماشــین آالت ما را حفظ و هدایت کنند. به همین منظور 
ســندیکای شرکت های ساختمانی با تشــکیل آموزشگاهی سعی در 

تربیت نیروی انسانی مفید در این باره کرده است. 
نائب رئیس ســندیکای شرکت های ســاختمانی خاطرنشان کرد: 16 
مهرماه انتخابات نظام مهندســی برگزار خواهد شــد از این رو از همه 
مهندســانی که کارت مهندسی دارند دعوت می کنیم حضور فعالی در 
این انتخابات داشــته باشند. در پایان امیدوارم پیوند تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان ماشین آالت باعث حفظ این سرمایه ملی و توفیق در 

سازندگی کشور شود. 

مهندس غنی زاده:
 ناوگان  ماشین آالت نیاز به »بازسازی« و»نوسازی« دارند

ســخنران بعــدی همایــش 
مهنــدس محمد غنی زاده بود 
کــه در جایگاه دبیــر علمی 
همایش ماشین آالت با تشریح 
اهداف همایش گفت: همایش 
اتاق  نوعــی حاصل  به  حاضر 
ماشین آالت  کمیســیون  فکر 
در ســندیکای شــرکت های 
یکســال  طــی  ســاختمانی 
که  کمیسیونی  است.  گذشته 

دقیقا یکسال پیش با حضور مدیران ارشد و برجسته ماشین آالت برای 
بررسی چالش های مدیریتی ماشین آالت شرکت ها تشکیل شد.

شــرکت های عمرانی و معدنی ماشــین آالت و تجهیزات ســنگین و 
نیمه سنگین از منابع اصلی برنامه ریزی پروژه ها هستند. مدیریت منابع 
 ماشــین آالت در مواردی مثل انتخاب منابع ماشــین آالتی متناسب با 
نیاز پروژه ها، تأمین این ماشــین آالت و تجهیزات از کشورهای اصلی 
تولیدکننده و صاحب برند، تأمین قطعات اصلی و خدمات پشــتیبانی 
پس از تأمین، نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده اعم از مدیریت، فنی، 
اپراتوری و پشتیبانی، عدم تطابق با پیشرفت های فن آوری، سرویس و 

نگهداری و راهبری و .... دچار بحران هستند. 
 مهنــدس محمــد غنــی زاده بــا بیــان اینکه ایــن  ماشــین آالت
وتجهیزات سنگین ونیمه سنگین »خود رو«  نیستند، درباره ویژگیهای 

آنها گفت: 
 این ماشــین آالت کماکان Hi Tech محســوب می شــوند از اینرو 
انحصاری و گران قیمت بوده و به شــرایط اقتصادی و حتی سیاســی 
بشدت حســاس هســتند ضمن اینکه به دلیل وارداتی بودن ارزبری 

باالیی دارند، بنابراین تابع شرایط و نوسانات ارزی هستند.
 باید از فیلترهای متعدد و متفاوتی در گمرک ، اســتاندارد سوخت، 
محیط زیســت، وزارت صنایع و... عبور کنند ،حال آنکه فن آوری آنها 
در زمینــه افزایش راندمان، مانور بیشــتر، وزن کمتــر و... همواره در 
حال تغییر و تحول اســت. بنابراین ناوگان ماشــین آالت همواره نیاز 
به »بازسازی« و»نوســازی« دارند که البته از عمر استاندارد و معینی 
بهره مندند و به تناسب عمر خود، راندمان اسمی مشخصی داشته و  با 

افزایش عمر، استهاک راندمان دارند.
  در انتخاب ماشین و تجهیزات، محتاج به نیروی انسانی متخصص، 
آموزش هــای تخصصی قبــل و در حین بهره برداری هســتیم. همین 
طور نیاز به خدمات پشــتیبانی استاندارد برای سرویس و نگهداری و 

بهره برداری داریم.
مهندس غنی زاده تصریح کرد: به علت چالش های به شــدت هزینه بر 
فوق، همچنین عدم لحــاظ آن در قیمت های پایه قراردادهای دولتی 
و عــدم آنالیز صحیح راندمــان کارگاهی به علــت تأخیرهای متوالی 
وتوقف های پروژه توســط دســتگاه های اجرایی، امکان ارجاع خدمات 
ماشــین آالتی به دارندگان و تأمین کنندگان تخصصی ماشــین آالت 
وجود ندارد. از  اینرو شــرکتها به ناچار کلیه ریسک های فوق را رأسا 
بعهــده می گیرند تا حداقل خســارت توقف های ناخواســته و خواب 

ماشین آالت به شخص ثالث تحمیل نشود. 
دبیــر علمی همایش ماشــین آالت با تاکید بر اینکــه به دالیل فوق 
عمده سرمایه شــرکت ها صرف تأمین ماشین آالت می شود، تصریح 
کرد: ماشــین آالت وتجهیزات سنگین و نیمه سنگین در شرایط ثبات 
اقتصــادی تا 70 درصد هزینه ها را در هر پروژه »ماشــین بر« بخود 
اختصاص می دهند که البته  در شــرایط عــدم ثبات اقتصادی مثل 
افزایش جهشــی نرخ ارز یا تورم و یا فشارهای تحریمی، سهم هزینه 
کرد ماشــین آالت وتجهیزات تا چند برابر قیمت های جهانی افزایش 
می یابد. وی تاکید کرد البته این دارائی در ســالهای اخیر دستخوش 
تاطمــات اقتصــادی و قانونی گردیــده و با افزایــش عمر وکاهش 
راندمان ماشــین آالت از یکســو و نیز اســتمرار رکود وعدم فعالیت 
از ســوی دیگر، ارزش افزوده ای نداشته وبه تدریج درحال استهاک 
 اســت. در چنین شــرایطی مدیریت ماشــین آالت پیچیده و بسیار 
پر چالش اســت که بهره گیری از دانش و شیوه های نوین مدیریتی، 
آموزش، ارتقاء مهارت و دسترســی به نرم افزارهای جدید و حساس 
را ضروری می ســازد.  مهندس غنی زاده تاکید کرد : تحقق این امر 
مســتلزم اراده جدیدی در راس مدیریت اســت، اراده ای که طی آن 
تغییر از مدیریت ســنتی به مدیریت تحلیل گر، رویکرد به مدیریت 
نرم افزاری، ارتقاء ســطح دانش و مهارت کارکنان و اهمیت دادن به 
عمده ترین دارائی و منابع شــرکتها یعنی ماشــین آالت را به عنوان 
دارائــی هایی که در حال نابودی قرار دارند، بســیار ضروری اســت. 
دبیــر علمی همایش در پایان ســخنان خود با اشــاره به اینکه اینها 
مباحث این ســمینار هســتند، تاکید کرد: امیدواریــم عزیزانی که 
نتایج بررســی ها و دانش وتجربه مدیریتی خود را در سمینار مطرح 
می نمایند مورد نقد و ارشــاد ســروران گرامی قــرار گیرند تا بتوان 
راهــکار خروج از بحران فعلی را با همگرائی و خرد جمعی پیدا نمود. 

الت عمرانی  ش ماشین  ن
عه کشور  و در 



ر                                   اد یا   
شهریور 1394 
شماره 334  

گزارش مهندس مصطفی زاده
 از اقدامات کمیسیون ماشین آالت

مــهنـــدس  ادامـــــه   در 
محمــود مصطفی زاده رئیس 
ماشــین آالت  کمیســیون 
ســندیکا با بیــان اینکه در 
ایــن جمع تخصصــی بنای 
ســخنرانی نــدارد بــه بیان 
تاریخچه کمیسیون پرداخت 
و گفت: شهریور 1393 هیات 
مدیــره ســندیکا تصمیم به 
تشکیل گروهی برای بررسی 

 وضعیت ماشین آالت کشور گرفت و برای این منظور از همه بزرگان 
مربوطه دعوت شــد. وی با بیان اینکه مشکل ما در سه بخش عمده 

قابل بررسی است، تصریح کرد: 
1- نبود نمایندگی های مسئولیت پذیر  مشکل قابل توجهی بود که 
بدون همکاری با انجمن واردکنندگان  ماشــین آالت قابل گره گشایی 
نبود، در نتیجه ما به ســمت همکاری بــا انجمنهای مربوط حرکت 

کردیم. 
2- بحث بعدی این بود که ماشــین آالت دارای اســناد مالکیت به 
نام و یا حتی فاقد اســناد مالکیت چه تعریفی دارند و آیا ســرمایه 
ملی به حســاب می آیند یا نه. پاســخ ما تاکید روی ســرمایه ملی 
بــود از اینرو بر اهمیــت حفظ ، نگهداری و توجه بــه راندمان آنها 
تاکیــد داریم، چرا که هزینه آنها به کل کشــور تحمیل می شــودو 
 برای حفظ و نگهداری این سرمایه ملی باید آموزش را سرلوحه کار 

خود قرار دهیم. 
3- در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در شرایط تحریم و پساتحریم 

با توجه به محدودیتهای موجود چه باید بکنیم. 
محمود مصطفی زاده با اشاره به اینکه حضور 
شــرکتهای چینی در عرصه ماشــین آالت از 
بحثهــای مطرح در کمیســیون بــود که به 
نتیجه رســیدیم به جای رویکــرد حذفی در 
قبال  این شرکتها می توانیم با شرکتهای برتر 
چینی وارد مذاکره شــویم، تصریح کرد:  در 
هر حال فعالیت مســتمری توسط کمیسیون 
امیدواریم   ماشــین آالت صــورت گرفتــه و 
مســاله تامین، تعمیر و نگهداری ماشین آالت 
هــر روز بهتــر از قبــل پیش بــرود. وی در 
پایان خاطرنشان ســاخت: باید مدیران ارشد 
ماشــین آالت همســطح مدیران پروژه دیده 
شوند چرا که مسئول حفظ و نگهداری سرمایه 
ملی هستند و مدیران شرکتها باید به تخصص 
آنها اهمیت الزم را بدهند و حفظ و نگهداری 
و بهره برداری درست از این سرمایه های ملی 

را به دست افراد متخصص بسپارند.

  مهندس حبیب زاده:
اداره ماشین آالت مدیریت خاصی را می طلبد

در ادامــه مهندس محمدرضا 
کمیســیون  عضو  حبیب زاده 
معــاون  و  ماشــین آالت 
ماشین آالت شــرکت کیسون 
با تشکر از سندیکا برای ایجاد 
تجربه  تبــادل  فرصتی جهت 
درباره ماشین آالت عنوان کرد: 
ماشین آالتی که در پروژه های 
عمرانــی مورد اســتفاده قرار 
های  دیــدگاه  از  می گیرنــد 

مختلفی مورد توجــه قرار می گیرند. این ســرمایه های ملی به دلیل 
موانع مختلف عمر مفید کمتر از حد انتظار دارند. ماشــین در شرکت 
ها در قالب و اشــکال مختلفی دیده می شــود. در پروژه ها ماشین به 
عنوان ابزاری برای انجام کار دیده می شــود. اگر در پروژه ماشــین  را 

سرمایه بدانیم روابط و مناسبات کار با مشکل روبرو می شود.
 حبیب زاده افزود: وقتی کار پروژه تمام می شــود  ماشین  در شرکت،

به عنوان دارایی لحاظ می شــود و باید از آن حفظ و نگهداری شــده، 
همواره قابل بهره برداری باشــد. از لحاظ ســهام داران شرکت، ماشین 
سرمایه است و هیچگاه نباید بیکار بماند. یکی از معظات امروز بیکار 

ماندن همین سرمایه است.
وی افزود: در دید کان،  اداره ماشــین آالت در هر جایگاهی مدیریت 
خاصــی را می طلبد. یکی از بحثهــای مطرح در این زمینه میزان نیاز 
پروژه به ماشین آالت است که دفتر فنی پروژه مسئول سنجش و اعام 
آن اســت. در واقع محل کنترل منابع، دفتر فنی پروژه ها اســت. بعد 
از اتمام پروژه، ماشــین آالت که عمر آنها قاعدتا بیشــتر از عمر پروژه 
است، بدون متولی می ماند در حالی که باید این دارایی مسئول مربوط 
به خود را داشــته باشــد که به  نگهداری و 
فعالیــت مجــدد آن توجه  کند. ماشــین 
متوقف بیشتر از ماشین در حال کار آسیب 
می بینند. بنابراین در سیستم،  نیاز به فردی 
داریم که مســئول این دارائی باشد و درباره 
آن به مدیران شــرکت گزارش الزم را بدهد 

تا برای ماشین ها تصمیم درستی بگیرند. 
حبیب زاده افزود: با توجه به بررســی های 
کمیســیون، 50 درصد حضور ماشین آالت 
در پروژه های عمرانی پرت است. در شرکتها 
10-20 درصــد ماشــین آالت اجــاره ای و 
80 درصد آنها مالکیتی اســت. اجاره دادن 
ماشــین آالت به پروژه ها به صورت ساعتی 
و بدون توجه بــه پرت حضور آنها در پروژه 
مشــکاتی را ایجاد می کند و می دانیم که 
ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی در آنالیز 
بهای خود قیمت ماشین آالت را با احتساب 
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حضور مفید آنها مدنظر قرار داده است. 
معاون ماشــین آالت شرکت کیسون افزود: در 
این باره باید فعالیت ها طوری تنظیم شود که با 
تعداد کم ماشین یا اجاره زمان مدار آن، هزینه 
را پایین آورد. شــرکت ها باید بیشــتر دنبال 
پروژه هایی بروند که موتور روشــن آنها بیشتر 
اســت. اگر در محلی پروژه ای داشته باشیم و 
در همان محل پروژه دیگری باشــد می توان 
از موتور روشــن بیشــتری بهره بــرد. عاوه 
بــر این اگر کارفرماهــا کار را متمرکز ببینند 
و ماشــین آالت الزم را در اختیار شــرکت ها 

بگذارند، مشــکل پرتی کمتر می شــود. ایجاد شرکت های اقماری تک 
دیســیپلین و واگذاری ماشــین آالت به آنها برای ارائه خدمات به کل 
پروژه های شــرکت از راهکارهای دیگری است که می تواند مورد توجه 
قرار گیــرد. وی افزود: راه دیگر ایجاد بنگاه ماشــین آالت در کنار هر 
پروژه اســت که عاوه بر تامین ماشــین آالت پروژه با بازار در ارتباط 
باشــد. در نهایت به نظر من باید به سمت ایجاد شرکت های تخصصی 
 برویم و ماشــین آالت را به آنها واگذار کنیم چرا که داشــتن ماشین 
در شــرایط  بحرانی امروز هزینه بر اســت و می تواند به خود شرکتها 

صدمه بزند. 

مهندس بطحائی:
 نیروی متخصص برای ماشین آالت نسل سوم نداریم 

در ادامه این همایش مهندس کمال بطحائی مدیر ماشین آالت شرکت 
پرلیت با اشــاره به نحوه برخورد شــرکتها با تکنولوژی جدید مربوط 
به ماشــین آالت گفت: نیــروی متخصص برای اســتفاده و نگهداری 

دارای  ماشــین آالت  از 
تکنولوژیهــای جدیــد و باال 
باعث  نداریــم کــه همیــن 
ماشین آالت  ماندن  بی مصرف 
جدیــد می شــود. وی با بیان 
اینکه سه نســل ماشین آالت 
مــا  کشــور  در  راهســازی 
وجود داشــته اســت، گفت: 
اولیه  راهسازی  ماشــین آالت 
مصرف باالی انرژی و راندمان 

پایین داشتند در عین حال سیستم مکانیکی و تعمیرات ساده و سنتی 
داشتند که مشکل نیروی انسانی را پوشش می داد. ماشینهای امروزی 
دارای مصرف بهینه انرژی و راندمان باالتر هســتند اما نســل ســوم 
ماشینهای راهســازی مدیون علم مکاترونیک که ترکیبی از مهندسی 
کنترل، الکترونیک، و کامپیوتر اســت می باشــد که باعث مانور بیشتر 
اپراتورهای ماشین می شود. مصرف بهینه، سرعت باال، کاهش آلودگی، 

کنترل هو شمند و.... از مزیتهای ماشین آالت این نسل است. 
مهندس بطحائی با نمایش فیلمی درباره عملکرد بیل مکانیکی نســل 
سوم، پیشنهاد داد شرکت های عضو ســندیکا در تشکیل دارای دفاتر 

فنی ماشــین آالت مصر باشند تا کمبود ســازمانی برای تربیت انسانی 
 متخصص برای ماشــین آالت نســل سوم را پوشــش دهد. وی درباره 
سرنوشــت ماشــین های نســل اول و دوم نیــز گفت: بازســازی این 
ماشین های مستهلک شده هم مقدور است و هم راه را برای طراحی و 

ساخت ماشین آالت جدید هموار می کند. 

مهندس انصاف پور: 
با  اندیشه های سنتی نمی توان مقابل فناوری ها   قرار گرفت

مهندس حســین انصاف پــور مدیرعامل شــرکت کیمیافن آورآریا نیز 
درباره تهدید فناوری های نوین اطاعات و ارتباطات در ماشــین آالت 
سنگین گفت: اگر مدرن ترین ماشین ها را در اختیار داشته باشیم ولی 
آنها را با سیســتمهای قدیمی مدیریت کنیم به نتیجه نخواهیم رسید. 
در واقع با اندیشــه های سنتی نمی توان با فناوری های نوین روبرو شد. 
برای انتخاب یک ماشــین باید ســه پارامتر اصلی نوع ماشــین، سایز 
ماشین و فن آوری سیستم های کنترلی مدنظر قرار گیرد. به طور کلی 
کاربرد فناوریهای اطاعات و ارتباطــات تفاوت های جدی در فناوری 

نــت، پدیــدآوری و مدیریت 
آن بــه وجود آورده اســت، از 
جمله، فن آوری سیســتم های 
کنترلــی عموما هوشــمند و 
رایانه ای شده اند. وی در ادامه 
میان  ارتباط  که  نرم افزارها  به 
انســان و ماشین را امکان پذیر 
می کند، اشــاره و عنوان کرد: 
امروزه با توجه بــه نرم افزارها 
می توان سیستم یکپارچه ای از 

اطاعات ماشــین و شرکت به وجود آورد که راهبری و کنترل ماشین 
را آسوده تر کنند.

انصاف پور با تاکید بر اینکه در آســتانه پساتحریم باید ببینیم آمادگی 
الزم برای رویارویی با سیســتم های پیشــرفته داریم یا نه و برای به 
دســت آوردن آن چه باید بکنیم، گفت: در عصــر جدید نمی توان به 
داشــتن ماشــینهایی با عمر 30 ســاله دلخوش بود چرا که پیشرفت 
تکنولوژی و لزوم انطباق با آن، عمر ماشــین آالت را به حداقل رسانده 
اســت و  اگر با همین منطق با ماشــین آالت برخورد شــود خسارات 

جبران ناپذیری بر ما وارد می شود.
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مهندس محمدی: 
اهیمت آنالیز روغن  در نگهداری ماشین آالت 

در ادامه مهنــدس عبدالصمد 
محمــدی از شــرکت تــوان 
نگهــداری  نــت دربــاره  کاو 
ماشــین آالت از طریــق آنالیز 
نگهداری  گفــت:   )cm( روغن 
دشــواری  کار  ماشــین آالت 
نیســت به شــرطی که آمار و 
بگیریم.  را جــدی  اطاعــات 
نزدیک بــه 80 درصد خرابی 
ها مربوط به آلودگی در اجزای 

 ماشین اســت که آســان ترین تکنیک در این باره آنالیز روغن است،
 هر چند در جامعه مهندســی ما به درستی جانیافتاده است.  چه آن 
آنالیز روغن انجام می شــود ولی بــه اطاعات و داده های حاصل از آن 

توجه نمی شود. 
وی درباره شــرایط الزم جهت ایجاد موثر cm افزود: با توجه به اینکه 
خرید ماشین آالت محدود شده و باید به نگهداری ماشین اهمیت داد 
که در این باره آنالیز روغن به دلیل اینکه حداقل هزینه و انرژی را در 
بر دارد، دارای اهمیت اســت. آنالیز روغن دو دهه است که وارد کشور 
ما شــده و مدیران ارشد با استفاده از آن می توانند اطاعات دقیقی از 

کل مجموعه داشته باشند و با توجه به آن تصمیم گیری کنند.  

مهندس رضایی خبرداد:
رویکرد جهانی به اجاره ماشین آالت

رضایــی  حســن  مهنــدس 
مدیرعامــل شــرکت تورانتو 
ماشین آالت  اجاره  درباره  نیز 
و اثــر آن در قیمــت تمــام 
عنوان  ماشــین آالت  شــده 
مدیران  اصلــی  دغدغه  کرد: 
بهره وری است، که هزینه های 
مستقیمی  تاثیر  ماشین آالت 
در آن دارد. سازمان مدیریت 
در  را  ماشــین آالت  ســهم 

پروژه ها 45-50 درصد اعام کرده اســت. وی با بیان اینکه آقای جی. 
داگاس نموداری ارائه کرده که در آن عمر ماشــین را به سه قسمت 
اقتصادی، ســودده، و فیزیکی تقســیم کرده، گفت: قسمت اقتصادی 
کسب درآمد برای برگشــت سرمایه است. در قسمت بعدی سوددهی 
حاصل می شــود ولی به تدریح ســود کاهش می یابــد و عمر فیزیکی 
فرا می رســد که باید برای تعویض یا تعمیر ماشــین اقــدام کرد. در 
کشــورهای دیگر قبل از اینکه ماشین به نقطه اوج برسد برای فروش 
آن اقــدام می کنند تا با ورود آن به سراشــیبی عمر فیزیکی، متضرر 
نشــوند ولی متاسفانه در کشور ما این مسئله لحاظ نمی شود و با وارد 
کردن ماشین االتی با عمر باالی 5 سال، هزینه زیادی بر دوش جامعه 

مهندسی گذاشته می شود. 

وی بااشاره به وضعیت  ماشــین آالت در جهان افزود: 50 کشور تولید 
کننده اول دنیا 180 میلیارد دالر ماشین آالت در جهان تولید می کنند 
یعنی 70 درصد تولید ماشــین آالت دنیــا را آمریکا، اروپا، ژاپن، چین 
و هند بر عهده دارند. ســهم شــرکت های چینی از ماشین آالت رو به 
افزایش است. در دنیا 8/5 تریلیون دالر در سال 2013 برای پروژه های 
عمرانی هزینه  شــده اســت که چین پیش بینی کرده در سال 2017 
میزان 25  درصد هزینه هــای عمرانی در چین خواهد بود. با افزایش 
هزینه-های عمرانی در چین، شرکتهایی که تجهیزات ماشین آاالت را 

اجاره می دهند، افزایش می یابد. 
وی افزود: 80-90 درصد ماشین آالت خریداری شده در انگلیس اجاره 
داده می شــود و 80 قانون و دســتورالعمل در این کشور درباره اجاره 
ماشــین آالت وجود دارد. رویکرد جهانی درباره ماشین آالت به سمت 
اجاره آن رفته اســت چرا که کاهش هزینه ها، کاهش نیروی انسانی، 
افزایش بهره وری، افزایش ســرعت، امکان محاســبه دقیق هزینه ها، 
کاهش قیمت تمام شــده ماشین آالت و.... را به همراه دارد. شرکتهای 
کرایه ماشین آالت چند نوع هســتند از جمله شرکتهای غیرحرفه ای، 
شرکتهای وابسته به نمایندگی ها، شرکتهای وابسته به تولیدکنندگان 
و در نهایت شرکت های حرفه ای کرایه ماشین آالت که در ایران بیشتر  
نوع اول دیده می شــود. وی در پایان با اشــاره به اینکه متأسفانه آمار 
تجهیزات و ماشین آالت ما بسیار مبهم است، پیشنهاد کرد:  سندیکای 

شرکتهای ساختمانی برای ایجاد آمار صحیح پیشقدم شود.

مهندس حافظی:
 آموزش اپراتورها باید اجباری شود

در ادامه همایش مهندس بهروز حافظی، مدیر آموزش شرکت حفارماشین 
درباره آموزش اپراتور دســتگاه گفت: آموزش نقش عمده ای در حفظ و 

نگهداری ماشین آالت دارد. عمر 
هر ماشــین به روش استفاده از 
آن بستگی دارد. یک اپراتور بد 
می تواند در مدتی کم ماشــین 
خوبی را از بین ببرد. اپراتور باید 
با ســاختار و عملکرد ماشین، 
نو،  روش آب بنــدی دســتگاه 
بازدیدهای روزانه قبل از شروع 
به کار، و استفاده قبل از زیربار 
بردن آن آشنا باشد. وی افزود: 

در زمان آب بندی، سرویس های روزانه باید بیشتر باشد و تعویض روغن 
مخصوصاً در قسمتهایی که پاششی است بیشتر انجام شود. در این دوران 
)100ساعت اول( باید با دســتگاه مدارا کرد؛ و نهایتاً از 70 درصد توان 
ماشین استفاده نمود. در مورد بازدیدهای روزانه نیز باید آن را مهمترین 
اصل در مورد نگهداری ماشــین آالت دانست. متأسفانه مدیران پروژه از 
این امر غافل هستند. در بازدیدهای روزانه باید دستگاه سه دقیقه در جا 
کار کند تا اپراتور بتواند صداهای نامعمول دســتگاه را بررسی کند و پی 
به عیوب آن ببرد. بعد از ســه دقیقه باید دستگاه را گرم کرده و جکها را 
با گاز باال، پایین و باال ببرند که کاپیتاسیون در سیستم ایجاد نشود. وی 
در پایان بر آموزش اپراتورها و لزوم اجباری بودن این آموزش تأکید کرد.
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دکتر شمس اردکانی : 

 مبارزه با تورم و کاهش رکود در اولویت است
همایش مدیریت ماشــین آالت شــرکتهای مهندســی و عمرانی بعد 
از ظهر روز 25 شــهریور با ســخنرانی دکتر شــمس اردکانی رئیس 
هیأت مدیره انجمن ماشین آالت سنگین با عنوان »ماشین آالت، ثروت 
ملــی« ادامه یافت. دکتر اردکانی در ابتدا با اشــاره بــه اینکه درباره 
ماشین آالت ســنگین که پیش نیاز توسعه اســت، چند مشکل وجود 
دارد، گفت : مشــکل اول این اســت که عده ای به هر چیزی که چرخ 
دارد و راه می رود، ماشین می گویند؛ در حالی که ماشین آالت سنگین 
جزو کاالهای ســنگین است و خودرو به حساب نمی آید. ماشین آالت 
ســنگین جزو ماشینهای جاده ای اســت که قوانین خودرو شامل آن 
نمی شــود بلکه قوانین کاالهای سرمایه ای شــامل آن است. بنابراین 
الزم اســت انجمن ها گردهم آمده و خواهان آن شوند که ماشین آالت 
سنگین به عنوان کاالی سرمایه ای تلقی شده و قوانین خاص برای آن 
وضع شــود. از آنجایی که کاالی سرمایه ای به نوعی کاالی ملی است، 
می توان درباره بی مصرف ماندن ماشین آالت سنگین از دولت خواهان 

اقدام مؤثری شد.
وی خاطرنشــان کرد: کنز معتقد است هرگونه گردش مالی و فعالیت 
اقتصادی باعث خروج از رکود می شود. بنابراین ما باید با دولت همدلی 
و همزبانی کرده و کارهایی خلق کنیم که اســتفاده از ماشــین آالت 
ســنگین را بهینه کــرده، به تولید ملی هم کمک کنــد و برای اینکه 
بتوانیــم چنین کاری انجام دهیم باید تجمیع تشــکلی انجام شــود. 
اردکانی با تاکید بر اینکه خوشــبختانه سندیکا با 70 سال سابقه و با 
وجود نیروهای میهن پرســت محوری برای تجمیع گروه های مختلف 
شــده، گفت: به عنوان مثال چند شــرکت عضو سندیکا نیروگاهی در 
عراق ســاختند که درآمد آن بیش از کل صادرات فرش آن سال بود. 
پروژه هایــی مانند این پروژه می تواند توســعه و پیشــرفت ما را جلو 
بیاندازد. در حال حاضر در ایران توانایی داریم که 9 درصد یک نیروگاه 
و 75 درصد یک پاالیشــگاه را بسازیم. لذا اگر بخواهیم به فعال شدن 
ســرمایه ملی و اشتغال زایی اهمیت بدهیم، باید کارهایی را در اولویت 
قرار دهیم که ماشین آالت سنگین ما را بکار گیرد. هیأت مدیره انجمن 
ماشــین آالت ســنگین  تصریح کرد: از این رو توصیه می کنم با دولت 
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محترم تعامل داشــته، راهکارهای آنها برای خروج از رکود را مطالعه 
کنیم. به گفته شــمس اردکانی یکــی از راههای خروج از تورم خروج 
از رکود است زیرا تورم مثل فشار خون است و برای کنترل آن باید دقت 
صرف کرد چون کاهش یکباره آن باعث مرگ مریض می شود. هیأت مدیره 
انجمن ماشین آالت سنگین افزود:معالجه رکود از معالجه تورم مهمتر است. 
از اینرو تشکل های مختلف باید با تحرک جدی مبارزه با رکود را خواستار 

شده و بر اولویت مبارزه با تورم و کاهش رکود تاکید کنند.

مهندس ناصرمعدلی:
 توانایی ساخت  ماشین آالت را داریم

ناصرمعدلــی  مهنــدس 
پرلیت  شــرکت  مدیرعامــل 
درباره رویکرد توســعه پایدار 
ســخنرانی  ماشــین آالت  و 
کــرد و گفت: تــا زمانی که 
داخــل  در  را  ماشــین آالت 
به توسعه  نکنیم  تولید  کشور 
نخواهیــم رســید. وی تاکید 
کرد: آمریکا به عنوان یکی از 
کشــورهای پیشرو در ساخت 

ماشــین آالت اســت. با نگاهی به کانال پاناما که شرق و غرب آمریکا 
را به هم متصل می کند، می بینیم ســاخت کانال ابتدا توســط فرانسه 
در ســال 1880 شروع شد ولی با بن بســت ماشین آالتی روبرو شدند، 
بنابراین آمریکا با تشــویق روزولت شرکت فرانسوی را خریداری کرد 
و مســئولیت ســاخت کانال را برعهده گرفت. حجم پروژه 60 میلیون 
مترمکعب ســنگ برداری بود و 22 هزار کارگــر در این پروژه از بین 
رفتند. برای اجرای پروژه 450 مایل ریل درســت  شد و آقای روزولت 

چندین بار به پروژه سر زد.
 وی افــزود: امروزه نمی توان تصور کرد با حمل شــاور و دیگ بخار با 

ریل آهن چنان پروژه ای محقق شــده باشد. توجه کنید که پیشرفت 
جهان صنعتی از کجا شــروع شد. پروژه ســد هوور که بزرگترین سد 
هفتاد سال اخیر است، با وسایل اولیه ای ساخته شده است. امروزه اگر 
پروژه هایی نظیر کانال پاناما و ســد هــوور را به ایرانی ها واگذار کنند، 
ایرانی ها بدون وارد کردن هیچ ماشــینی قادر به ســاخت آن هستند؛ 
چنانچه در آن دو پروژه از ابتدایی ترین وســایل اســتفاده شــد. ناصر 
معدلی گفت به عنوان مثال ســد کهال که 2500 سال پیش در ایران 
ســاخته شــد تاکنون کار می کند و در اثر سیل آسیب پذیر نیست. در 
حدود 1700 سال پیش اجداد ما آب را به تونل کارون می گرفتند و با 
توربین، تولید نیرو می کردند با این حال از فرهنگ خود غافل بوده اند  
جوانــان ما فکــر می کردند باید ماشــین را از کمپانی ها بخرند و قادر 
به ساخت ماشین آالت نیســتند. در حالی که ما دارای پتانسیل کافی 

هستیم و از لحاظ اقتصادی هم این کار به صرفه است.
وی افزود: درباره ماشین آالت کار حرفه ای انجام نداده ام اما به عنوان یک 
مدیر اعتقاد دارم ما قادر به ســاخت ماشــین آالت هستیم، از این رو  در 
شرکت خود به همت جوانان و با کمک دفتر فنی به ساخت ماشین هایی 

در پروژه های مختلف از جمله در پروژه سد سیمره اقدام کرده ایم.
  ســرعت و کیفیت باالی کار در اروپا  به دلیل استفاده از ماشین آالت 
در کوچکترین کارهاست. من معتقدم مهندسان ایرانی قادر به طراحی 
وساخت ماشــین هســتند. در این مورد حمایت مدیران الزم است و 
باید در روزهای اولیه ساخت نســبت به ایراد ماشینهای ساخته شده 
ســختگیری نکرد و در صدد اصاح آن بود. در شــرایط فعلی که پول 
برای خرید ماشــین وجود ندارد، بایــد از این تهدید به عنوان فرصتی 

برای ساخت ماشین آالت استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: جوانان ما بایــد اعتقاد پیدا کنند که دارای هوش 
و توانایی هســتند،  اگر از مصیبت دولتی شدن جلوگیری کنند و دور 
بزرگان صنف جمع شــوند قادر به انجام کارهای خوبی هستند. درباره 
ماشــین آالت نو باید گفت تا تکنولوژی ماشین آالت بومی نشده، خرید 

ماشین آالت دفن کردن پول است.
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مهندس محمد درویش: 
ماشین آالت دشمن  یا دوست طبیعت هستند؟

مهنــدس محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشــارکت مردمی 
ســازمان حفاظت محیط زیست نیز از ســخنرانان این همایش بود 
که در سخنان خود به این ســوال که ماشین آالت دشمن یا دوست 
طبیعت هستند؟ پرداخت.  درویش در ادامه افزود: برای پاسخ دادن 
به این سوال باید به جلگه میناب نگاه کرد که به دلیل نشست زمین، 
حیوانات مختلف در سوراخهای متعدد آن افتاده اند. سد استقال بر 
روی رودخانه میناب زده شــد و آب از جلگــه به بندرعباس منتقل 
شــد و عاوه بر ایجاد مشکل در روابط اجتماعی مردم در آن منطقه، 

مشکات محیط زیستی برای این جلگه ایجاد کرده است.
 به گفته وی در منطقه حفاظت شده سفیدکوه به دلیل فعالیت های

 مخرب ماشــین آالت راهســازی، به از بین رفتن گونه های کمیاب 
دامن زده شــد. درویش تاکید کرد: در حالی که در بجنورد به دلیل 
جانمایی اشــتباه فرودگاه اقدام به تراشیدن کوه شاه کرده اند؛ مردم 
یکی از شــهرهای آلمان برای ســاخت کوه از محل مالیاتهای خود 

اقدام کرده اند.
درویش گفت: در منطقه معدن قزل قشــاق، نخاله های معدن روی 
گونه های حفاظت شده ریخته شده است. در صورتی که طبق قانون 
84 ، عرصه باید مثل قبل از فعالیت بسترسازی شود. غار سردابه در 
اردبیل که زیســتگاه خفاشی اســت که 6 هزار پشه را در روز شکار 
می کنند به بهانه اســتحصال معدن در حال از بین رفتن اســت. در 
شــیراز و تخت جمشید هم با نشســت زمین مواجه شده ایم چرا که 
به جای استفاده از ظرفیت گردشگری به تولید گندم اقدام کرده اند.

مدیــرکل دفتــر آمــوزش و مشــارکت مردمی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت عنوان کرد: نباید ماشــین آالت و تکنولوژی را کنار 
گذاشــت بلکه باید از تخریب هایی که توسط آنها صورت می گیرد، 
جلوگیری کرد. شــرایط کنونی محیط زیســت در کشور ما ناگوارتر 
از همیشه است. در سد ســیوند جانمایی اشتباه بود، سد گتوند که 
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 بلندترین سد خاکی خاورمیانه است کنار یک گنبد نمکی جانمایی شده 
و تبدیل به چشــمه تولید آب نمک شده است و تمام دشت خوزستان 
را متأثر کرده اســت. در وســط ســد ُکریت در نزدیکی طبس، ســد 
باســتانی کریت که 700 ســال قدمت دارد دیده می شود که به جای 
استفاده گردشــگری، روی آن دوباره سدی ســاخته ایم در حالی که 
سد قدیمی می توانســت همین میزان آب را نگه دارد. قصه سدسازی 
در این کشــور قصه تلخ شــاه سلطان حسین اســت که به چاه کن ها 
 گفتــه بود جایی که چــاه می کنید آب نــدارد، گفتند بــرای ما که 

نان دارد.
وی افــزود: بایــد فارغ از شــغل و حرفه، مهمتریــن دغدغه  ما حفظ 
بومی شناسی مملکت باشد تا کیفیت درخوری برای زندگی خود فراهم 
کنیم. متأســفانه همه جاده ها و خطوط و لوله هــا از همان  7 درصد 
جنگل موجود در کشــور می گذرد. در اتحادیه اروپا 4 میلیمتر نشست 
زمین را مرحلــه بحرانی می دانند چون آخریــن مرحله از بین رفتن 
محیط زیست است. در تهران این میزان  90 برابر شرایط عادی است 
و کســی عکس العمل نشان نمی دهد. متأســفانه ما ماحظات محیط 

زیستی را کامًا به حاشیه برده ایم.
وی خاطرنشــان شــد:  باید دانش و عشــق و عاقه خــود را به فهم 
اکولوژیک و ســواد محیط زیست معطوف کنیم چنانچه در کشورهای 
مختلف پلها و جاده هایی با توجه به محیط زیســت ســاخته می شود. 
طبیعت مثل پدر و مادر انســان است و باید جزو ارزشهای اصلی افراد 
باشد. در اشتوتکارت می خواستند 300 درخت را قطعه کنند که مردم 
با حلقه انســانی جلوی آن را گرفتند. در دنیا شــاخص جدیدی برای 
 رتبه بندی کشــورها  )HPI(لحاظ شــده که مواهــب گیاهی و حیوانی 

در خورتر رتبه بندی می کند که رتبه ایران در آن 81 است.
بــه گفتــه وی مشــکل از آنجا آغاز می شــود که محیط زیســت به 
جای این که بســتر توســعه باشــد، به عنــوان یکــی از محورهای 
توســعه لحاظ می شــود. در اقتصــاد طبیعت ارز رایج، پول نیســت 
بلکــه زندگی اســت. ما باید نســلی را تربیــت کنیم کــه نیازهای 
 معیشــتی خــود را بدون صدمــه زدن به محیط زیســت تأمین کند 

و فکر کند:
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست 

که هر چیزی به جای خویش نیکوست

    
 در مــورد جایــگاه 
ماشــین آالت در بیمــه تمام 
خطر مهندســی سخن گفت. 
وی با اشاره به اینکه در شرایط 
 جدید و پساتحریم شرکت های

 بیمه اروپایی هم وارد مذاکره 
نگــران  عمومــاً  و  شــده اند 
هستند   HSE استانداردهای 
که در کشور ما رعایت نمی شود، 

افزود:  ما باید به سمت استانداردسازی برویم چرا که بیمه یک استاندارد 
است. طبق آمار موجود 75 درصد خسارات ماشین آالت به دلیل خطای 
 انسانی بوده است و باید آموزش نیروی انسانی را به عنوان سرمایه انسانی

 جدی گرفت.
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 وی دربــاره افزایش 
توانمندســازی  و  ظرفیــت 
طریق  از  اقتصادی  بنگاه های 
رویکرد سیستمی و یکپارچه 
بــه آموزش حرفــه ای گفت: 
برای  اصلی  انسانها ســرمایه 

افزایــش ظرفیت و توانمندســازی بنگاه های اقتصادی هســتند. ولی 
متأســفانه برای تمام ســطوح یادگیری و تحصیلی، اعم از دوره مهد، 
دبستان، دبیرستان و دانشگاه و آموزش های مهارتی سیستم و فناوری 
آموزشــی اثربخش به صورت یکپارچه وجود نــدارد. به طوری که در 
مهد کودک که نقطه آغازین آموزش و پرورش وتأمین سرمایه انسانی 
است، سیستمی برای انتخاب و تعلیم و تربیت درست مربی مهد حاکم 
نمی باشد. بدین ترتیب وضع ســرمایه های انسانی در جامعه ما خیلی 
بدتر و نگران کننده تر از محیط زیســت است. تشکلهای صنفی و این 
ســندیکا نیز در قبال امور تعلیم و تربیت نیروی انسانی کشورمان به 

عنوان یک مسئولیت اجتماعی نمی توانند بی تفاوت باشند.
نیکویی افزود: برای هر شــغل و حرفه ای، عاوه بــر دانش و توانایی، 
شایســتگی های اخاق فردی، اجتماعی و حرفه ای الزم است که این 
امر را باید از طریق سیســتم کارا و مؤثر آموزش حرفه ای دنبال کرد. 
به طور کل در جهان چهارنوع ماکروسیســتم آموزش حرفه ای وجود 

دارد که یکی از آنها مدل دوال آلمان است که سه سال و نیم آموزش 
حرفه ای به همراه دارد. در این سیستم آموزش حرفه ای، که مایلیم در 
مجتمع آموزشی صنعت ســاختمان ادب از ویژگیهای آن بهره برداری 
کنیم، آموزش در محل و پروسه کار با مشارکت شرکای اجتماعی و با 

تأکید بر شایستگیهای مورد اشاره اعمال می شود.
وی در پایــان به این نکته اشــاره کرد که حضــور فرهنگ در عرصه 
آموزش حرفه ای و بالعکس، یعنی تأثیر آموزش حرفه ای شایسته محور 
بر ایجاد بســترهای فرهنگی در جامعه، تأثیر بسزایی بر توسعه نیروی 

انسانی دارد.

در پایان   با تشــکر از همه مدیران شایسته و 
زحمتکش صنعت احداث که در این جلسه حاضر شدند، عنوان کرد: در 
زمینه های مختلف و مرتبط با ماشین آالت صحبت شد. چنانچه مهندس 
معدلی عنوان کرد ما باید در تولید ماشین آالت وارد شویم ضمن اینکه 
باید تفاوتی بین عملکرد بخش خصوصی و دولتی بگذاریم. با اینکه  85 
درصد مملکت ما در اختیار بخش دولتی اســت. نمی توان منکر توانایی  
شرکتهای خصوصی شد، اسکله ای که شرکت پرلیت در عسلویه ساخته، 
شاهکار مهندسی است و ما به شرکتهای بخش خصوصی خود می  بالیم. 
اگر قرار بر حل مشــکل این کشور باشد باید بخش دولتی که بی هوا و 
بدون دلســوزی پروژه ها را می ســازند، کنار گذاشته شود. امیدواریم با 
حضور دولت تدبیر و امید و تاش شــما عزیزان، آینده مملکت تأمین 
شــود. از حضور همه شما سپاســگذارم و امیدوارم کمیته ماشین آالت 
خدمــات خود را ادامه دهد و همکاری نزدیکــی بین تولیدکنندگان و 

مصرف کنندگان ماشین آالت به وجود آید.
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اولین همایش برچسب انرژی 11 شهریور برگزار شد. 
یکی از اهداف برگزاری همایش برچسب انرژی آشنایی 
جامعه مهندسان و فعاالن عرصه صنعت ساختمان اعم 
از انبوه ســازان، تولیدکنندگان مصالــح و تجهیزات 
ســاختمانی، طراحــان و مجریان طرح با برچســب 
انرژی ســاختمان بود. در این همایــش  محمدرضا 
انصاری رییس هیات مدیره شرکت کیسون به  عنوان 
نماینده ای از سوی بخش خصوصی و کارآفرین بزرگ 
صنعت ســاختمان کشور، ســخنرانی کرد که مورد 

استقبال و تشویق حاضران قرار گفت. 
مهندس انصاری ضمن ســخنانی گفت: »جالب است 
که 100 شــرکت برتــر دنیا، کم و بیش در شــمار 
یکصد شرکت برتر در فعالیت های محیط زیستی هم 
هستند. وی با اشــاره به حرکت 40 ساله کشورهای 
توسعه  یافته و به ویژه جامعه اروپا، اظهار امیدواری کرد 
که در کشور ما نیز با آگاهی نسبت به ضرورت اقدامات 
محیط زیستی، روند نگران کننده محیط زیست کشور 
رو بــه بهبود رود و تهران دوبــاره صاحب هوای پاک 
شود .وی ضمن انتقاد از مصرف 2/5 برابری انرژی در 
ایران در مقایســه با متوسط مصرف انرژی در جهان، 

گفت: دولت باید در مورد تغییر قیمت انرژی شجاعت 
به خرج دهد.

بخــش خصوصی در این مــورد می تواند تاثیر جدی 
داشته باشد و از تنظیم مقررات هماهنگی تشکل های 
مهندسی ساخت طرف مشــورت قرار گیرد.انصاری 
یادآور شد: »همه جا صحبت از »برد-برد« می شود، در 
صورتی که باید »برد- برد- برد« باشد به این معنا که 
در یک مشارکت عاوه بر توفیق دو طرف، به برد طرف 
سوم یعنی مردم، نسل آینده و محیط زیست هم توجه 
شــود. وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای بند »ق« 
بودجه و آیین نامه برچســب انرژی ساختمان، فضای 

اقتصادی و صنعت در کشور متحول شود.
الزم بــه یادآوری اســت که هفت کارگاه آموزشــی 
نیــز در جنب همایش برچســب انرژی ســاختمان 
برگزار شــد که مباحث تخصصــی مربوط به انرژی و 
تاسیسات ساختمان را مورد بحث قرار دادند. تعدادی 
از شــرکت های خصوصی این کارگاه ها را ارائه دادند. 
گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی استان 
تهران، آیین نامه رتبه بندی ســاختمان های ســبز را 

رونمایی کرد.
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هفت کارگاه آموزشی   
در جنب همایش 
برچسب انرژی 
ساختمان برگزار شد 
که مباحث تخصصی 
مربوط به انرژی و 
تاسیسات ساختمان 
را مورد بحث قرار 
دادند. تعدادی از 
شرکت های خصوصی 
این کارگاه ها را ارائه 
دادند. گروه تخصصی 
معماری سازمان نظام 
مهندسی استان تهران، 
آیین نامه رتبه بندی 
ساختمان های سبز را 
رونمایی کرد
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محمود جامســاز در گفت وگو با اکونیوز با اشاره به دوران 
پساتحریم و نیاز کشور به سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
افزود: ســرمایه گذاریهای مســتقیم خارجی باید بیشتر به 
ســمت مشــارکت در بخش خصوصی معطوف باشند تا 
هم بتوانند دانش و تکنولوژی و ســرمایه خود را به کشور 
بیاورنــد و هم بتوانند تولیدات صنعتی با کیفیت در داخل 
کشور داشته باشــند که در نتیجه آن بتوانند تراز تجاری 
ما را مثبت کرده و رابطه مبادله را بهبود بخشــند. وی در 
ادامه شــرایط حاکم در دولــت را یکی از مهمترین عوامل 
در پیش زمینه های ســرمایه گذاری خارجی نام برد و اظهار 
داشــت: دولت باید در بخش خصوصــی زمینه هایی را در 
آزادی اقتصادی و رقابت پذیری فراهم آورد و همچنین باید 
ریسکهای اقتصادی و مالی و سیاسی را کاهش داده، ثبات 
اقتصــادی به خصوص در بخــش ارزی را به وجود آورده و 
وضعیت گمرکی را نیز بهبود بخشد. این کارشناس اقتصادی 
با اشاره به وجود فساد در مجموعه اقتصادی حاکم در کشور 
بیان داشــت: مادامی که توزیع منابع درآمدهای نفتی که 
در جهت اهداف دولت انجام می شــود به صورتی نباشد که 
برطرف کننده نیازهای واقعی اقتصاد باشــد، ســبب تولید 
رانت ناشــی از اتحاد بین قدرت و ثروت در اقتصاد دولتی 

و فرادولتی و همینطور افرادی که در داخل یا خارج از این 
ساختار هستند اما وابسته به آنانند می شود در نتیجه فاصله 
بین غنی و فقیر افزایــش می یابد و منابعی که باید صرف 
رشــد اقتصادی شود متأسفانه به سمت فربه کردن عده ای 
از رانت خواران می رود.جامســاز در ادامه با اشاره به مجموع 
200هزار میلیارد تومانی رانت خواری که در دولت یازدهم 
افشا شده است، بیان داشت: در صورتی که بخواهیم جذب 
ســرمایه گذاری خارجی در کشور داشــته باشیم باید یک 
مبارزه بی امان با رشوه خواری و فساد اقتصادی داشته باشیم 
چون در غیر این صورت فســاد اقتصادی و رشــوه خواری 
می توانند توأمان، چرخهای توسعه را از حرکت بازدارند.وی 
در همیــن مورد تصریح کرد: ســامت نظام بانکی یکی از 
مهمترین شــاخصهایی است که سرمایه گذاران خارجی به 
آن توجه دارند، متأسفانه کشور ما در دنیا در رده های آخر 
ســامت نظام بانکی قرار دارد به طوری که حدود 80هزار 
میلیــارد تومان مطالبات معوقه بانکی، مضاف بر آن همین 
مقدار مطالبات استمهال شده داریم که امیدی به بازگشت 
آنها نیست.جامســاز در پایان خاطرنشان ساخت: باال بودن 
شاخص سامت اقتصادی و رعایت از صیانت حقوق فردی 

سبب ترغیب سرمایه گذاری خارجی در کشور می شود.
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دکتر محمود جامساز 
کارشناس اقتصادی 
با بیان اینکه سالمت 
نظام بانکی یکی از 
مهمترین شاخص های 
سرمایه گذاران 
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متأسفانه کشورمان 
از نظر سالمت نظام 
بانکی در رده های 
آخر دنیا قرار دارد.
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مشکالت بخش خصوصی
باید با مشارکت فعاالن

 این عرصه حل شود
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پانزدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان و دوازدهمین 
نمایشــگاه تخصصی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 
از نهم تا سیزدهم شــهریور در محل دائمی شرکت نمایشگاه های 
 بین المللی اســتان همــدان برگزار شــد که در آییــن افتتاح آن
 مهندس محمد عطاردیان دبیر شورای عالی سندیکای شرکت های 

ساختمانی ایران حضور  داشت.
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مهندس محمدعطاردیان در این مراسم گفت: 
در حــال حاضر ریســک ســرمایه گذاری در 
ایران باالســت که باید کاهــش یابد تا بتوانیم 
ســرمایه گذاران خارجــی را در کنــار بخش 

خصوصی داخلی جذب کنیم.
وی اظهــار کــرد: اگر بخش خصوصــی ایران 
خواهان گســترش و توسعه اســت باید بتواند 
روی پای خود بایستد چراکه متاسفانه تاکنون 

کارگذار دولت بوده ایم.
عطاردیــان با اشــاره به اینکــه تاکنون بخش 
خصوصی براساس پرداخت های اعتباری دولت 
کار کرده است، افزود: دولت نمی تواند اعتبارات 
الزم را پرداخت کنــد، از این رو باید از دولت 
جدا شده و روی پای خود بایستیم. نایب رئیس 
هیأت مدیــره کانون عالی کارفرمایان ایران در 
 ادامــه بر لــزوم بــه کار افتادن ســرمایه های

 بخش خصوصــی تاکید کــرد و گفت: دولت 
نیز باید در این زمینه تســهیات و بستر الزم 
را فراهم کند که این امــر نیازمند همکاری و 

همراهی تمامی دستگاه های اجرایی است.
وی ادامه داد: باید به این مسأله نیز توجه داشت 
که ارگان ها و نهادهای دولتی از شهرداری تا امور 
مالیاتی نه تنها تسهیلی انجام نمی دهند بلکه در 
برابر فعالیت بخش خصوصی مانع ایجاد می کنند 
و آنقدر بخش خصوصی را گرفتار بوروکراســی 
و کاغذبــازی می کنند که بخــش خصوصی از 

سرمایه گذاری خود پشیمان می شود.
دبیر شــورای عالی ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایران اضافه کرد: مشکات بخش 
خصوصی باید با مشــارکت فعاالن این عرصه 
حل شــود چرا که بخش دولتــی نمی تواند به 

تنهایی اقدامی انجام دهد.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به 
اینکه کارشناسان برجســته و خوبی در دولت 
حضور دارند که مشــکات بخش خصوصی را 
شــنیده اما ندیده اند، بیان کرد: در بسیاری از 
اســتان ها با مشارکت بخش دولتی و خصوصی 
مسائل و مشکات بخش خصوصی مورد بحث 
قــرار گرفته و حل می شــود. وی با بیان اینکه 
متاسفانه مشــکاتی که برای آنها راهکار پیدا 
شــده، در عمــل اقدامی برای رفــع آنها اجرا 
نمی شود، تصریح کرد: از دولتمردان می خواهیم 
تــا درد بخــش خصوصــی را از خــود بخش 
خصوصی بپرسند تا بتوان مسأله را با مدیریت 
خود آنها حل کرد. عطاردیان با اشاره به اینکه 
در تمام دنیا مســائل و مشکات براساس روال 

منطقی خود حل می شــود، خاطرنشــان کرد: 
باید از تجربه های بین المللی در ایران استفاده 

کرده و آنها را برای اجرا، بومی سازی کنیم.
وی بــا تاکید براینکه کشــور از نظر صنعت 
 ســاخت و ســاز خودکفــا بــوده و بیش از

 70 درصد اقدامات در این حوزه اســتاندارد 
اســت، گفت: کنار کشــیدن از نفت ضروری 
بوده و باید به داشته های خود در زمینه های 
مختلف همچون صنعت ســاخت و ساز تکیه 
کنیم. نایب رئیــس هیأت مدیره کانون عالی 
کارفرمایان ایران با بیان اینکه در حال حاضر 
باالست،  ایران  در  ریســک ســرمایه گذاری 
 عنوان کــرد: باید ریســک ســرمایه گذاری

 در ایــران را کاهــش دهیــم تــا بتوانیــم 
ســرمایه گذاران خارجــی را در کنار بخش 

خصوصی داخلی جذب کنیم.
پــس از وی، محمودرضا عراقی معاون عمرانی 
استاندار همدان سخنرانی کرد و بر این مساله 
تاکیــد کرد که باید ســرمایه ها را به جایی که 
نیاز داریم هدایت کنیم تا برای سرمایه گذاران 
منفعت داشــته باشــد.  وی گفت: در صنعت 
ســاختمان 240 شــغل مرتبط وجود دارد که 
هنــگام مواجه با رکود این صنعــت با کاروان 

عظیمی از بیکاران مواجه می شود.
 معاون عمرانی اســتاندار همدان تصریح کرد: 

انتظار داریم با برگزاری این نمایشــگاه نتایجی 
چون افزایــش طول عمر ســاختمان، کاهش 
هزینه ســاخت و کاهش مدت زمان ســاخت 
حاصل شــود. از برگزاری این نمایشــگاه ایده 
صنعتی ســازی، سریع ســازی، ارزان ســازی و 

سبک سازی انتظار را داریم.
رئیس انجمن پیمانکاران استان همدان تصریح 
کــرد: امیدواریم کــه با پیشــرفت روز افزون 
صنعت ساختمان همچون صنعت ارتباطات که 
همیشــه به روز و صنعت پیشرفته ای در ایران 
بوده از مراحل سنتی ســازی گــذر کرده و به 

مرحله صنعتی سازی قدم بگذاریم.
وی با بیان اینکه برای ســاخت و ســاز بانک ها 
وام می دهند، عنوان کرد: اگر کارها با ســرعت 
صورت گیرد، بهره برداری از پروژه ســریع شده 
و مشــکات رفت و آمد مــردم در زمان اجرای 
ســاختمان کوتاه می شود. غفوریان اضافه کرد: 
اگــر مونتاژ ســاختمان را در ایــران اجرا کنیم 
گامی در راستای ســریع سازی و آرامش مردم 
برداشــته ایم.وی در ادامه با اشــاره به اینکه در 
صنعت ســاختمان 240 شــغل مرتبط وجود 
دارد، عنوان کرد: هنگامی که صنعت ســاخت و 
ســاز با رکود مواجه می شود با کاروان عظیمی 
از بیکاران مواجه می شــود. بــه ازای هر 200 
مترمربع چهار شــغل مرتبط ایجاد می شود که 

30 درصد نقدینگی کشور در این بخش است.
وی ادامه داد: پنج درصد از نقدینگی در بخش 
دولتــی و 25 درصد نیز بخش خصوصی انجام 

می شود.

رئیس انجمن پیمانکاران استان همدان تاکید 
کرد: باید در تصمیم گیری های مرتبط با صنعت 
ســاخت و ساز ســهیم باشــیم. وی در بخش 
دیگری از سخنانش به مجریان ذیصاح اشاره 
کرد و یادآور شــد: سطح علمی آموزش کشور 
در بخش های مختلف از جمله فنی و مهندسی 
بــا نزول کیفیت مواجه شــده و متاســفانه به 
ســبب عدم تعریف ســرفصل های تخصصی و 
استفاده دانشگاه از فضای اجرا فارغ التحصیان 
این بخش با اجرای ســاختمان بیگانه هستند. 
فارغ التحصیــان پس از دانشــگاه متاســفانه 
تــوان اجرایی الزم را ندارنــد. وی در پایان به 
گودبرداری ها در ســاخت و ســازها پرداخت و 
بیان کــرد: در گودبرداری های غیر اصولی باید 
چاره اندیشــی کرد چراکه جان مردم در خطر 

است.
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امیــر امینی معــاون برنامه ریــزی و اقتصاد 
حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در نشست 
خبــری با موضوع فرصتهای ســرمایه گذاری 
در حمل و نقل گفت: نتیجــه عملکرد نظام 
جمهوری اسامی در حوزه زیرساخت موجب 
 قرار گرفتن ایران در رتبه های باال در ســطح
از اگرچــه  اســت  شــده  المللــی  بیــن    

 لحاظ کارایی جایگاه مناســبی ندارد و ارتقا 
آن از اولویت های وزیر راه و شهرسازی است. 
امینی با اشــاره به ســهم بخش خصوصی در 
ســرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقلی 
اذعان کرد: درحالی که ساالنه نیاز به 57 هزار 
میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش حمل 
و نقل است اما طی 10 سال گذشته حدود 45 
هزار میلیارد تومان از ســوی بخش خصوصی 
در حمل و نقل ســرمایه گذاری شده است که 

نشانگر عملکرد ناموفق در این زمینه است.
وی در ادامــه بیــان داشــت: 18 درصد از 
ســرمایه گذاری هــای انجام شــده بر روی 
پروژه های حمل و نقلی از طریق منابع داخلی 
و تابعه، 17 درصد از سوی بخش خصوصی و 
14 درصد از طریق فروش اوراق مشــارکت و 
قرضه تامین شــده است که باید سهم بخش 
خصوصی در این خصوص بیشتر شود.معاون 
برنامه ریــزی وزیر راه یادآور شــد: در حال 
حاضر 25 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه 
زیرســاخت، 12 هزار میلیارد تومان پروژه در 
حــوزه ریلی، 10 هزار میلیــارد تومان پروژه 
در حــوزه هواپیمایی و ایــران ایر و 20 هزار 
میلیارد تومان پروژه در حوزه مسکن و 1500 
میلیارد تومان پروژه درحوزه بندری و دریایی 

آماده سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

 پر به ار
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امینــی با بیان اینکه "در مجموع 118 پروژه به ارزش 98 هزار و 500 
میلیارد تومان آماده ســرمایه گذاری اســت" اضافه کرد: از 272 طرح 
حمل و نقلی 166 طرح شــامل 28 هزار کیلومتر انواع راه و ریل با 50 

درصد پیشرفت فیزیکی به 104 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
به گفته وی  همچنین پروژه هایی به طول 10 هزار کیلومتر در قالب 
60 طرح با پیشــرفت فیزیکی بین 50 تا 80 درصد نیازمند 12 هزار 
میلیارد تومان اعتبار بوده و طرح هایی با بیش از 80درصد پیشــرفت 
به طول 9 هزار کیلومتر به ســه هــزار و 400 میلیارد تومان اعتبار 
بــرای تکمیل نهایی نیاز دارند. اما علــت عقب ماندگی پروژه هایی با 
پیشــرفت کمتر از 20 درصد عدم تخصیص بودجه مناسب در قانون 

بودجه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال برنامه ریزی برای رفع سه گره ترافیکی در 

راه های  استان های قم، همدان و قزوین 
 هســتیم که تاثیر مســتقیم بر ترافیک 
راه های سه استان تهران، البرز و سمنان 
دارد و از طرفی 10 کریدور توســعه در 
نظر گرفته شده که هدف اصلی تجاری 

سازی این کریدورها است.
معــاون برنامه ریزی و اقتصــاد حمل و 
نقل وزیر راه و شهرســازی در پاســخ به 
این ســوال کــه " با توجه بــه بی میلی 
به  بخــش خصوصــی  ســرمایه گذاران 
دلیل شــرایط اقتصادی، در ســاخت و 
توســعه آزادراه ها و نیاز مبرم به تکمیل 
از داخل  عبــوری  ترانزیتی  کریدورهای 
کشــور، برنامه وزارت راه و شهرســازی 
بــرای جــذب ســرمایه های خارجــی 
چیست و از نظر شــما سرمایه گذاری از 
سوی کشورهای همســایه بهتر است یا 
مشــارکت کشورهای دیگر؟" گفت: برای 
جذب ســرمایه باید جذابیت ایجاد کرد 
و یکی از راهکارهــای ایجاد جذابیت در 

پروژه های عمرانی و حمل و نقلی شماره گذاری و کد گذاری پروژه است.
به گفته وی در این صورت سرمایه گذاران نسبت به سرمایه خود پروژه 
مــورد نظر را انتخاب می کننــد که نمونــه آن آزادراه مرند - تبریز با 

مشارکت شرکت بلریز ترکیه است.
وی با بیان اینکه" مشــارکت و جذب ســرمایه بخش خارجی موجب 
افزایش ســطح روابط میان دو کشــور می شــود" افزود: طی سفر به 
ترکیــه و ماقات با رئیس اتحادیه پیمانکاران از ابراز عاقه آنها برای 
ســرمایه گذاری در پروژه های زیرســاختی مطلع شدم و این درحالی 
است که کشور ترکیه در سال گذشته بالغ بر 270 میلیارد دالر صدور 
خدمات فنی و مهندســی داشته اســت. معاون برنامه ریزی و اقتصاد 
حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از اعام آمادگی پنج پیمانکار ترک 
برای ســرمایه گذاری در پروژه های بزرگ حمل و نقلی ایران خبر داد 
و تاکیــد کرد: همانطور کــه باید به صدور 
خدمات فنی- مهندســی اندیشید، باید به 
استفاده از سرمایه خارجی در داخل کشور 
نیز فکر کرد.معاون وزیر راه و شهرســازی 
خاطرنشــان کرد: مجوز اخذ 10.2 میلیارد 
دالر بــرای توســعه ناوگان حمــل و نقل 
جاده ای از شــورای اقتصاد دریافت شــده 
که بخشــی از آن بــه حوزه ریلــی تعلق 
دارد و تامیــن ســرمایه نیــز از طریق بند 
"ق" تبصــره دو قانون بودجه ســال 93 و 
 اعام آمادگــی دو ســرمایه گذار در حال

 پیگیری است.

*    رفتار خــوب دولت 
ترکیه و حمایــت از پیمانکاران در داخل و 
خارج بعد از یــک دهه ثمر داد و نتیجه اش 
توانمندی شرکتهای ترک در سرمایه گذاری 
در داخل و خارج ترکیه است. شایسته است 
دولتمردان ما حداقل ترکیه را  الگوی رفتار 

اقتصادی خویش قرار دهند.

باید  ســرمایه  جذب  برای 
جذابیت ایجاد کرد و یکی از 
جذابیت  ایجاد  راهکارهای 
در پروژه هــای عمرانــی و 
 حمل و نقلی شماره گذاری و

 کد گذاری پروژه است.
در این صورت سرمایه گذاران 
خود  ســرمایه  به  نســبت 
انتخاب  را  نظر  مورد   پروژه 
 می کنند که نمونه آن آزادراه 
با مشــارکت  تبریز  مرند - 

شرکت بلریز ترکیه است.
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رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن و 
کشــاورزی ایران از مذاکره بــا وزیر اقتصاد 
بــه  دسترســی  پیش شــرط های  دربــاره 
حســاب های بانکی مردم برای اخذ مالیات 

خبر داد.
محســن جال پور درباره دسترسی سازمان 
امور مالیاتی به حســاب های مردم براساس 
اباغیه اخیــر رئیس جمهــوری گفت: اتاق 
بازرگانی ایران با هر نوع شفاف سازی و حضور 
جدی و پررنگ فعــاالن اقتصادی در فضای 
شفاف موافق است       
        

       
      
        
         

    
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن و 
کشــاورزی ایــران افزود: بخــش خصوصی 
معتقد اســت که باید مجموعه الزامات الزم 
را برای اجرای قانون مالیات های مســتقیم 

فراهم کرد.
در غیر این صورت، اجرای بخشــی از قانون 
در کنــار فراهم نبودن الزامــات و همچنین 
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دسترســی به حســاب های مردم برای وصول مالیــات، چندان راه به 
توســعه نمی برد.وی تصریح کرد: باید تمامــی بخش های قانون جامع 
مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شــود، چراکه اجرای بخشــی از آن 
شــامل دسترسی به حســاب های بانکی اشــخاص حقیقی و حقوقی، 
نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حساب های مردم اتفاق 

افتد، مشــکات جدی بروز خواهد کرد؛ 
پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان 
با دسترسی به حســاب های مردم باید 
صورت گیرد و از ســوی دیگر، عطف به 
ماسبق نشدن آن نیز باید در نظر گرفته 
شود.به گفته جال پور، بخش خصوصی 
اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار 
هــم به عنوان یک بســته تایید می کند، 
ضمن اینکه به طور کلی معتقد است هر 
جریانی که در کشــور به شفاف سازی و 
حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش 
خصوصی کمک کنــد، به طور کامل در 

اتاق ایران مورد تایید است.
وی خاطرنشــان کرد: بیم بروز اقتصاد 
زیرزمینی و غیرشــفاف با دسترسی به 
حساب های مردم به منظور اخذ مالیات 
در حالی وجــود دارد که دولت الزامات 
دیگــر را رعایت نکنــد؛ بنابراین بخش 
خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعام 
می کنــد که باید ملزومات اجرای قانون 
مالیات های مستقیم دیده شود. در غیر 

این صورت، مشکات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: چنانچه همه ملزومات 
با هم دیده شــود، افرادی نمی تواننــد قانون را دور بزنند، ضمن اینکه 
در شفاف ســازی، اصل بر این اســت که همه به صورت عادالنه در این 
مجموعه با هم کار کنند و شفاف ســازی صورت گیــرد؛ نه اینکه آن 
دســته از فعاالن اقتصادی کــه در بخش 
روشــن اقتصاد قرار گرفته انــد، در وصول 
مالیات بیشــتر دیده شوند و بخشی که در 
تاریکــی قرار گرفته اند، اصا دیده نشــوند. 
این موضــوع، کمکی به توســعه اقتصاد و 
رقابت پذیری و حاکم شدن فضای شفافیت 
نخواهد کرد.وی اظهار کرد: همزمان با اینکه 
ورود بــه فضای شــفاف را تایید می کنیم، 
باید الزامــات را نیز در نظــر بگیریم تا به 
شفاف ســازی در همه زمینه ها منجر شود.

جال پور در ادامه خاطرنشــان کرد: اباغیه 
اخیر رئیس جمهوری مرتبط با قانون اصاح 
قانون مالیات  های مســتقیم بود که بخشی 
از آن به اجازه ورود به حســاب های بانکی 
متمرکز می شــد. بر این اســاس، مشکات 
را در شــورای عالــی اقتصاد بــا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در میان گذاشــته ایم که 
وی نیز قول مســاعد داده تا ابتدای ســال 
95 که قرار اســت این قانون اجرایی شود، 
مصوبــات و الزامات الزم را فراهم کرده و به 

تایید رئیس جمهور برساند. 

قانون  بخش های  تمامی   باید 
به صورت  مالیاتــی  جامــع 
اجرایی شود، چراکه  همزمان 
اجرای بخشــی از آن شامل 
حســاب های  به  دسترســی 
بانکــی اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی، نواقصی دارد و در 
شرایط فعلی اگر تنها ورود به 
افتد،  اتفاق  مردم  حساب های 
خواهد  بروز  جدی  مشکالت 
اجرای  خصوصی  بخش  کرد 
همزمان مــوارد مذکور را در 
کنار هم به عنوان یک بســته 

تایید می کند
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کشــورهای درحال توسعه باتوجه به وضعیت 
درآمد هــای دولتــی و خصوصا بــه هنگام  
بحران های مالی امکان تامین ســرمایه مورد 
نیاز برای اجــرای طرح های بــزرگ خود را 
ندارنــد، لکن امیدوارند بــا اجرای طرح های 
توســعه ای درآمــد ملی را افزایــش دهند و 
لذا ســرمایه مورد نیاز برای انجام پروژه های 
زیربنایی خــود را از طریق جذب منابع مالی 
خارجی بصورت وام یا فاینانس تامین می کنند 
تا در زمان مناسبی در آینده آن را بازپرداخت 
نمایند. بازپرداخــت وام صرفا با افزودن بهره 
و هزینــه بیمه و بازپرداخت فاینانس که پس 
از یــک دوره تنفس محدود پــس از تکمیل 

طرح صورت می گیرد شامل اصل مبلغ، سود 
متعلقــه، هزینه بیمــه و هزینه های فاینانس 
)از قبیــل کارمــزد تعهد فاینانــس( خواهد 
بود. نرخ سود تســهیات فاینانس معموال از 
 تاریخ گشایش اعتبار اسنادی و براساس نرخ
 الیبور باضافه حاشیه سود توافق شده اعمال 

 . می گردد)
در ایران به تأمین منابع مالی مورد نیاز برای 
اجرای پروژه ها و خریــد تجهیزات طرح های 
تولیدی )ســرمایه ای( با استفاده از تسهیات 
اعتباری خارجی میان مــدت فاینانس گفته 
می شــود. فعالیت های قابل قبول دولت برای 
پروژه هــای جدید  ارزی  تخصیص ســهمیه 

با فاینانس های چینی 
چه کنیم؟

 ایران در جهت ایجاد روابط دیرپا، رفع ابهامات و رسیدن به شرایط 
برد- برد در مناسبات تجاری با چین باید تجدید نظر کند.

ر 
 

ر 
د
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زیربنایی، تولیدی، طرح های توســعه ای، خرید تکنولوژی، و تجهیزات 
سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی هستند و اشخاص حقوقی )دولتی، 
.  منابع تامین مالی طرح ها  خصوصی( می توانند متقاضی آن باشند )
معموال نهادهــای مالی اعم از بانک ها، موسســات اعتباری، بنگاه های 
پولی، موسســات بیمه و هلدینگ های ســرمایه گذاری هســتند. این 
موسســات در برابر ســرمایه گذاری خود مطالبــه تضمین های معتبر 
می کننــد و معمــوال بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد کشــور مقصد این 

تضمین را فراهم می نماید. 
یک دســته از منابع بین المللی رسمی تامین مالی طرح ها بصورت وام 
بانک های توســعه ای هســتند از قبیل بانک جهانی )3 ، بانک توسعه 
، بانک تجارت و توسعه اکو ) ، بانک توسعه آسیائی ) ،  اســامی )4
،   بانک افریقائی توسعه )  ، بانک توسعه جدید ) ، بانک توسعه اوراسیا )

، بانک   بانک توســعه شــورای اروپا )
، بانک  بازســازی و توســعه اروپائی )
ایــران   .  ( اینترامریکــن  توســعه 
 عضو ســه بانک ذکرشــده اول است و 
 می توانــد درخواســت تامیــن مالــی 
طرح هــای خود را از این بانک ها بنماید. 
هــدف از ذکر نام ســایر بانک ها و ارائه 
توضیحات مختصــری درباره هریک در 
پاورقی، توجه به تنوع آنها و اشاره به این 
نکته است که می توان با تحلیل شرایط 
این بانک هــا، عضویت در برخی را مورد 

بررسی قرارداد.  
اصوال قراردادهای فاینانس بدین مفهوم 
هستند که یک بانک یا موسسه تجاری 
خارجی وامی را به منظور عملیات معینی 
به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت 
کــرده و درواقــع کنترلــی روی هزینه 
کردن آن ندارد و لــذا تعهدی نیز برای 

به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل وفرع 
آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می کند. 
لکن درمــورد وام، بانک وام دهنده همــواره روی نحوه هزینه کرد در 
طــرح کنترل دارد، بدین صورت که از هنــگام تعریف پروژه تا مرحله 
تحویــل و راه اندازی پــروژه حضور فعال دارد. عدم دخالت فاینانســر 
که عرف فاینانس می باشــد در فاینانس طرح های ایران توســط چین 
نقض شــده و شرکت ایرانی بدون حضور فاینانسر چینی امکان مذاکره 
بــا تولیدکننــدگان را ندارد بــه این عنوان 
که بایســتی روش پرداخت بین فاینانســر و 

فروشنده توافق گردد. 
ســابقه اخذ وام خارجی در کشور از دو قرن 
پیش وجود داشته است. پس از جنگ جهانی 
دوم که اولین برنامه هفت ساله توسط "هیئت 
عالی برنامه" در سال 1325 تدوین و در سال 
1327 تصویب گردید، اولین درخواست وام 
ایران از بانک ترمیم و توسعه )بانک جهانی( 
به علت ناکافی بــودن توان مالی دولت برای 
اجرای برنامه به این بانک تســلیم گردید که 
تحقــق نیافت. در دهه 1330 دولت ناچار به 
اخذ وام از بانک های داخلی شد و کمک های 
اقتصادی محدودی توسط امریکا به ایران در 
  . قالب اصل چهــار ترومن صورت گرفت )3
در ســال 1343 یک وام خرید تسلیحات از 
امریکا دریافت شــد ولی با تبدیل "ســازمان برنامه" به "سازمان برنامه 
و بودجــه" و متعاقبا افزایش درآمدهای نفتــی دولت در دهه 1350، 
برنامه هــای متوازن تــر و بودجه های بدون کســری )و حتی در زمان 
تجدیدنظــر برنامه پنجــم با اضافه بودجه( ارائه و نیــاز به دریافت وام 
منتفی گردید. )4  یک دهه پس از پیروزی انقاب اسامی و به دلیل 
هزینه های ناشی از تحوالت داخلی و جنگ 
تحمیلی، دریافــت وام خارجی مورد بحث 
قــرار گرفت بطوریکه در اواخــر دهه 60 و 
اوایــل دهه 70 این موضــوع به عنوان یک 
راهبرد امنیت ملی مطرح شد. در دهه 80 و 
خصوصا 90 استفاده از فاینانس برای تامین 
مالی طرح ها عما بصورت یک استراتژی در 
پاسخ به شرایط درونی و بیرونی انتخاب شد 

که در ادامه به آن پرداخته می شود.
در این نوشتار بیشتر به تامین مالی به شیوه 
فاینانس پرداخته شــده زیــرا وام خارجی 
دارای ســابقه طوالنی اســت و ساختار وام 
بطورکلی ساده می باشــد در حالیکه روش 
فاینانس مقوله ای نســبتا جدید به شــمار 
می رود و شــرایط ســال های اخیر ایران به 
.  جهت مزید  پیچیدگی آن افزوده است )
اطاع ســابقه قانونی و مســیر تامین مالی 
طرح ها بیان شــده و در ادامه شرایط خاص 

در قراردادهای فاینانس 
بانک یا موسسه تجاری 

 ارجی  کنترلی روی
 هزینه کرد مبلغ  
پرداختی  ندارد  و 
تعهدی برای به ثمر 

رسیدن طرح ندارد در 
حالی که در مورد وام، 
بانک وام دهنده همواره 
روی نحوه هزینه کرد در 

طرح کنترل دارد
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فاینانس پروژه های ایران توسط کشــور چین مورد بحث قرار گرفته و 
نهایتا نتیجه گیری شده است.

    
 (      

 ســازمان ســرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در تیرماه
 سال 1354 و به منظور هدایت و انجام مجموعه ای از وظایفی که پیشتر 
توســط دستگاه های مختلف اجرایی به انجام می رسید، تاسیس گردید. 
ســازمان وظایف خود را مطابق اساســنامه و سایر قوانین و مقررات، از 
جمله قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در ایران، تامین 
مالی خارجی و یا اســتقراض از منابع بین المللی به انجام می رســاند. 
 فعالیت های ســازمان بــه چهارحوزه اصلی قابل تقســیم می باشــند: 
ســرمایه گذاری خارجی در ایران، تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری 

در خارج، روابط اقتصادی خارجی.
یکــی از حوزهای مهم فعالیت ســازمان، هدایت کلیــه امور مربوط به 
موسسات مالی و اعتباری بین المللی و نیز آژانس های تضمین اعتبارات 
صادراتی، گروه بانک جهانی، بانک توسعه اسامی، صندوق اوپک برای 
توسعه، و سایر سازمان های بین المللی می باشد. این فعالیت ها در اداره 
کل وام ها، مجامع و موسســات بین المللی ســازمان صورت می پذیرد. 
این اداره همچنین مســئول هدایت مذاکرات با دولت ها و موسســات 
دولتی به منظور انعقاد موافقتنامه های وام و اعتبارات و از همه مهمتر، 
مدیریت صدور ضمانتنامه های بازپرداخت وامها و اعتبارات خارجی، به 

نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
چنانچه طرف خارجی بخواهد منابع مالی خارجی را در چارچوب تسهیات 
وامی )اعتبــاری( در اختیار طرف ایرانی قــرار دهد، صدور تضمین های 
الزم جهت بازگشت اصل و فرع منابع وامی اعطایی مستلزم طی مراحلی 
اســت )بدیهی اســت در این روش امکان برخورداری موسســه اعتبار 
 دهنده خارجی از حمایت های قانون تشــویق و حمایت سرمایه گذاری

  خارجــی فراهــم نبــوده و بازپرداخت منابــع اعطایی صرفــاً متکی 

بــه ابزارهای تضمینی دولتی و یا بانکی خواهد بود(. تســهیات ارزی 
مذکور صرفا به شــکل خرید خدمات، تجهیزات، ماشین آالت و دانش 
فنی از خارج از کشور و به میزان 85% ارزش آن قابل دریافت می باشد. 
لــذا تامین مالی 15% از خرید خارجی و همچنین هزینه بخش داخلی 
طرح بر عهــده مجری و از محل منابع داخلی  قابل تامین می باشــد. 
در این روش وجه نقد به متقاضی تســهیات پرداخت نمی گردد، بلکه 
 تســهیات اعطایی بصورت خرید ماشــین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
هر پروژه می باشــد که پس از طی مراحل تامین مالی و صدور ضمانت 
نامه توســط این ســازمان، پس از تایید و اعام متقاضی تسهیات، از 
ســوی بانک تســهیات دهنده خارجی در وجه پیمانکار یا فروشنده 

خارجی پرداخت می شود.
فرایند عملیاتی شــدن فاینانس در کشور ما به شرح زیر است: دستگاه 
اجرایی مربوطه یا شخص حقوقی متقاضی، درخواست خود را با مدارک 
الزم به "دبیرخانه هیات راهبری" مســتقر در" سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران"  تســلیم می کند )3  و درخواست 
متقاضی )درصورتی که متقاضی دولتی باشد پس از اخذ تصویب "شورای 
اقتصاد"( از طریق"هیات راهبری" به"بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران" 
 )جهــت انســداد ســهمیه ارزی( و ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی
 کشــور )در صورتی که متقاضی دولتی باشــد برای تایید تامین اصل 
و فرع اقساط بازپرداخت تســهیات( ارسال و نتیجه به متقاضی اعام 
می گردد. پس از اعام نتیجــه به بانک عامل و پذیرش قرارداد تجاری 
بســته شــده میان متقاضی و فروشنده توســط بانک عامل )از لحاظ 
انطباق با مقررات ارزی جاری( و صدور مجوز گشــایش اعتبار اسنادی 
فاینانــس و اعام مراتــب به"بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران" و 
"هیات راهبری"، عامل تامین مالی طـــرح )Financer( از سـوی"بانک 
مرکزی جمهوری اسـامی ایـــران" تایید و مجوز بستن قرارداد فـرعی 
طرح )Individual Facility Agreement( به بانک عامل داده می شــود. 
ســپس انجام مراحل ثبت ســفارش در"اداره کل دفتر ثبت ســفارش 
و نظارت بر مبــادالت بازرگانی وزارت بازرگانی" توســط مجری طرح 
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انجــام و عقد قــرارداد مالی و گشــایش 
اعتبار اســنادی صــورت گرفته و مدارک 
آنها همراه بــا گواهی های اخذ وثیقه های 
کافی بــه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" 
 L.O.I. )Letter ofبرای صدور ضمانت نامه
Inclusion( تحت ضمانت نامه اصلی صادره 
 )Sovereign Guarantee( از وزارت مذکور
توسط بانک عامل ارسال می گردد و مراتب 
"بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران"  به 
برای صدور جدول پیش بینی بازپرداخت 
و گواهی های ثبت آماری اعام می شــود. 
در این مرحله ضمانت نامه توســط وزارت 
امور اقتصادی و دارایی صادر و با ارســال 
نســخه اصل ضمانت نامه به اعتبار دهنده 
خارجی، حمل کاال یا اجرای طرح صورت 

می پذیرد. 
نحوه بازپرداخت اقســاط اعتبار دریافتی 
به این صورت اســت که اعتبــار گیرنده 
به اســتناد و بر اســاس توافق بعمل آمده 
در خصوص شــرایط کلی اعتبار ) نرخ ها، 
هزینه ها( مندرج در قــرارداد تامین مالی 

که مابین سیستم بانکی کشورمان ) بانک عامل( و اعتبار دهنده خارجی 
منعقد می گردد، در دوره بازپرداخت نســبت به پرداخت اقساط اعتبار 
دریافتی اقدام می نماید. این دوره که معموال 8/5-5 ســال می باشــد 
پــس از پایــان دوره تنفس آغاز می گردد و اقســاط پرداختی بصورت 
شش ماهه تقسیم بندی میشود. به عبارت دیگر دوره بازپـــــرداخت 
شامل 17-10 قسط مســاوی شش ماهه میباشد. کلیه عملیات بانکی 
مربوط به اخذ اعتبار خارجی از جمله گشــایش اعتبار اسنادی مربوط 
به وجوه پیش پرداخت و میان پرداخت و یا بازپرداخت اقساط مربوطه 
در زمان سررسید از طریق بانک عامل انجام می شود. جدول بازپرداخت 
کــه در حقیقت جدول پیش بینی بازپرداخت وجوه دریافتی و نشــان 
دهنده نحوه و زمان دریافــت و بازپرداخت وام و هزینه های مترتب بر 
وام دریافتی از جمله سود، هزینه مدیریت، هزینه تعهد و بیمه می باشد 

توسط بانک مرکزی تنظیم میگردد.

       
از اوایــل دهه 1370 دولت موضوع تامین مالی پروژه ها توســط منابع 
خارجــی را بطور جــدی مطرح و پیگیری نمــود و در نتیجه تعامات 
مثبت با بانک جهانی و بانک توســعه اسامی، امکان تامین مالی چند 
پروژه تعریف شــده از این دو بانک فراهم گردید. ادامه سیاست تامین 
مالی از منابع خارجی منجر به لحاظ نمودن موضوع در برنامه پنجساله 
ســوم توسعه گردید بطوریکه  در بند ب ماده 85  برنامه سوم توسعه به 
دولت اجازه داده می شود با رعایت شرایطی نسبت به اخذ و یا تضمین 
تســهیات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید. در 
بند ج همین ماده دستگاه های اجرایی موظف به رعایت قانون " حداکثر 
اســتفاده از توان فنی و مهندســی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشــور 
در اجرای پروژه ها و ایجاد تســهیات به منظور صدور خدمات مصوب 

1375/12/12" می شوند تا سیاست تامین 
منابــع مالــی خارجی منجر بــه لطمه به 

شرکت های داخلی نشود.
در برنامه چهارم توســعه به منظور ایجاد 
ثبات در میــزان اســتفاده از عواید ارزی 
حاصــل از نفت و ســرمایه گذاری و فراهم 
کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی 
شــده در برنامــه، دولت مکلــف به ایجاد 
"حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" 
گردید. به دولت اجازه داده شــد حداکثر 
معادل پنجاه درصد )50%( مانده موجودی 
حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری 
و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح ها 
صرفــا در قالــب بودجه های ســنواتی به 
صورت تسهیات با تضمین کافی استفاده 
کند. همچنین در ماده 24 برنامه به دولت 
اجازه داده شــده در اجرای "قانون تشویق  
و حمایت ســرمایه گذاری  خارجی مصوب 
را  الزم  زمینه هــای   ، ("1380/12/19

فراهم نماید.

در ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت مصوب 1384/8/15 مجلس شــورای اسامی موضوع ماده 224 
قانون برنامه پنجم توســعه، به دولت اجازه داده شــده به منظور جلب 
ســرمایه گذاری خارجــی، در اجرای طرح های زیربنائــی و تولیدی از 
قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پاالیشــگاه، تامین و انتقال آب، 
فاضاب، راه آهن، راه و آزادراه، فرودگاه، بنادر، ناوگان ریلی و طرح های 
مخابراتی، با اولویت سرمایه گذار ایرانی، عاوه بر تضمین های قابل ارائه 
در چارچوب قانون تشــویق و حمایت ســرمایه گذاری خارجی مصوب 
1380/2/19، نســبت به تضمین پرداخت تعهدات شرکت های دولتی 

ایرانی طرف قرارداد اقدام نماید.

     
در ســال های پایانی برنامه چهارم توســعه دولت با تشدید تحریم ها و 
کاهش درآمد های نفتی روبرو شــد و لــذا موضوع تامین مالی پروژه ها 
توسط موسســات غیر دولتی به عنوان راه حلی برای تکمیل طرح های 
توســعه ای عنوان گردید. این موضوع در برنامه پنجساله پنجم توسعه 
منعکس گردیده، به عنوان مثــال طبق بند ب ماده 214 قانون برنامه 
پنجم توســعه دولت موظف اســت روش های اجرایی مناسب از قبیل 
"تامین منابع مالی، ســاخت، بهره بــرداری و واگذاری" ، "تامین منابع 
 مالــی، ســاخت و بهره برداری" ، "طرح و ســاخت کلید در دســت" ،
 "مشــارکت بخش عمومــی- خصوصی" و یا "ســاخت، بهره برداری و 
 مالکیت" را با پیش بینی تضمین های کافی به کار گیرد. یا طبق بند د
 ماده 214 قانون برنامه پنجم توســعه، دولت بایستی سازو کار تامین 
مالــی طرح های تملک دارایی ســرمایه ای بزرگ و متوســط از طریق 
گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی 
همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده 

از اوایــل دهه 0731 دولت  
موضوع تامین مالی پروژه ها 
توسط منابع خارجی را بطور 
جدی مطرح و پیگیری نمود

در ســال های پایانی برنامه 
چهــارم توســعه دولت با 
تشــدید تحریم ها و کاهش 
شد  روبرو  نفتی  درآمد های 
و لذا موضــوع تامین مالی 
پروژه ها توســط موسسات 
راه  عنوان  بــه  دولتی  غیر 
حلی برای تکمیل طرح های 

توسعه ای عنوان گردید.
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کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح های فوق 
با نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد. 

موضوع تامین مالی پروژه ها توســط موسســات غیر دولتی در قوانین 
بودجه سنواتی نیز منعکس گردیده مثا بند ه تبصره 19 قانون بودجه 
ســال 94 اعام می دارد، در اجرای بند )ب( ماده )214( قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توســعه جمهوری اسامی ایران و به منظور استفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی، کلیه دســتگاه های اجرایی مجازند برای 
شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
خود و طرح های مصوب مجامع عمومی شــرکت های دولتی، از طریق 

روش های مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند. )
تامین مالی توسط موسسات غیر دولتی به دو صورت فاینانس شرکتی 
)Corporate Finance( و فاینانــس پروژه ای )Project Finance( انجام 
می شــود که هریک مزایا و معایب خود را دارنــد و از منابع داخلی یا 
خارجی قابل تامین هســتند. ماده 56 الحاقی به "قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت" که تعبیر به فاینانس داخلی می شــود، ظرفیتی 
برای تامین مالی پروژه های اجرائی است که می توان در قوانین بودجه 
سنواتی برای بازپرداخت سود و اصل سرمایه پیمانکار، بانک یا مؤسسه 
مالی ، پیش بینی اعتبار کرد. درحال حاضر وزارت راه و شهرســازی در 
استفاده از این ماده قانونی پیشقدم شده لکن شرط پیشرفت فیزیکی 

بیش از 50% را برای پروژه قائل شده است. )
در طول دهه گذشته غالب فراخوان های منتشره از سوی دستگاه های 
 )EPCF( اجرایی برای احداث پروژه ها بصورت طرح و اجرا و تامین مالی
بوده بطوریکه شــرکت های پیمانــکاری بخش خصوصی )و بخش غیر 
دولتی( ناچار بایســتی در جستجوی تامین کننده های مالی داخلی یا 
خارجی برآیند. توفیق شرکت ها در تامین مالی از منابع داخلی که عمدتا 
 سیستم بانکی کشور است ناچیز بوده، زیرا اولویت های سرمایه گذاری

 بانک ها کاما متفاوت با درخواســت های این شرکت ها بوده اند. تامین 
مالی از محل صندوق ذخیره ارزی که بعدها به "صندوق توســعه ملی" 
تغییــر نام یافت نیز علیرغم تاکید بر اختصاص ســهم قابل توجهی از 
موجودی صندوق به فعالیت های بخش خصوصی، به دلیل ســازوکار 

خاص صندوق موفقیت آمیز نبوده اســت. این در حالی است که اصوال 
شــرکت های پیمانکاری ماهیتا برای امر تامین مالی و سرمایه گذاری 
 که خود رشــته ای تخصصی از فعالیت های اقتصادی اســت تاســیس

 نشــده اند و در طی فعالیت خود نیز با دیدگاه فنی و مهندسی عمل 
کرده اند. لذا بایستی ابتدا با موسسه دیگری که کاما مستقل از ایشان 
است به عنوان فاینانسور مذاکره و به توافق دوجانبه اولیه برسند و پس 
از معرفی فاینانسور به صاحب کار و توافق بین آنها، توافقنامه فاینانس 

بین فاینانسور و صاحب کار منعقد شود.
تامین مالی از منابع خارجی نیز به مرور به علت تشدید تحریم ها دچار 
مضایق فــراوان گردید. اگر طرح موضوع فاینانس با موسســات مالی 
غربــی در ابتدا امکان پذیر بود، در ســال های اخیر این امر بطورکلی 
ناممکن شــد و تنها یک مســیر برای طرح موضوع باقی ماند و آنهم 
تماس با شــرکت های دولتی چین بدلیل رابطه سیاسی بین دو کشور 
و انباشت دارایی های ارزی ناشی از فروش نفت ایران در بانک های این 

کشور بود. 

 
در ســال 1389 ایران و چین توافق کردند که حدود 65% طلب نفتی 
ایران از چین به صورت کاال و مابقی به صورت نقد در اختیار کشورمان 
قرار گیرد اما از آنجایی که تحریم ها مانع انتقال پول به کشور شد، دو 
طرف به این نتیجه رســیدند که این مبلغ بصورت پشتوانه فاینانس به 
 پروژه هــای ایران اختصاص یابد. دولت چین که عملکرد اقتصادی اش
  در شــرکت های دولتی مــادر تخصصی و نوعی از تقســیم کار تبلور
،  از اواخر ســال 1392 از فاینانس طرح های ایران به این   می یابد )
عنوان که ســقف اعتباری فاینانس پرشده است خودداری نمود، بدین 
معنی که دولت چین معادل ارز متعلق به دولت جمهوری اسامی ایران 
 در بانک هــای کشــور چین در پروژه هــای ایران به شــیوه فاینانس

 سرمایه گذاری نموده و بیش از این امکان فاینانس ندارد. 
ماحظه می شــود که در واقع فاینانس انجام شــده ســرمایه گذاری 
موسســات چینی با اموال خود در طرح های کشــور ایران نبوده و این 
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معادل ارز متعلق به کشــور ایران اســت که توســط موسسات چینی 
در اختیار دولت ایران با شــرایط بسیار غیرعادالنه قرار می گیرد )این 
شرایط در ادامه مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت(. برای رفع توقف 
فاینانس توســط دولت چین، رئیس جمهوری ایران در ســفر ســال 
1393 خود به کشور چین و نیز بصورت جداگانه در اجاس شانگهای 
مذاکراتی با طرف چینی انجام داد و درخواســت نمود سقف فاینانس 
چین به ســه برابر موجــودی ایران نزد بانک های چیــن افزایش یابد 
که این درخواســت علیرغم ماقات های بعــدی هنوز به مرحله عمل 
در نیامده اســت و شاید به ســفر آتی رئیس جمهوری چین به ایران 
موکول شــده باشد. درحال حاضر و پس از سفر رئیس مجلس شورای 
اسامی به چین، توافق شــده که چین 44 میلیارد دالر یعنی دو برابر 

22 میلیارد دالر پول نفت ایران فاینانس دهد. 
حال بررســی می کنیم چگونــه پولی که متعلق به ملــت ایران و نزد 
بانک های چین اســت در چرخــه فاینانس چین بیشــترین عواید را 
برای طرف چینــی و کمترین بهره وری را برای طرف ایرانی دارد. بنا 
برضوابط بطور معمول از 100% بودجه مورد نیاز برای یک پروژه، %15 
توســط دولت ایران در ابتدای طرح و 85% توســط فاینانسر در طول 
چند ســال تامین می شــود و کلیه هزینه های فاینانس توسط دولت 
ایران پرداخت می گردد. در فراخوان برای برگزاری مناقصاتی که تامین 
مالی آنها توســط دولت انجام نمی شود نیاز به معرفی فاینانسر توسط 
مناقصه گر )پیمانکار( اســت که در شــرایط فعلی فقط امکان معرفی 
فاینانســر چینی وجود دارد. در یک پروژه نمونه، شرکت چینی طرف 
مذاکره 9/5% بابت بهره و هزینه های فاینانس و شــرکت واســطه نیز 
1/5% مطالبــه می نماید که جمعا 11% می شــود و لذا باقیمانده مبلغ 
فاینانس معادل 89% کل مبلغ فاینانس می گردد که بایســتی ســهم 

فاینانس پروژه یعنی 85% مبلغ پروژه 
را پوشــش دهد. از شــرایط فاینانس 
چیــن خرید 60% بهای اقــام پروژه 
از تولیــدات چین اســت )  و فقط 
 40% باقیمانده در درون کشور گردش 
می نمایــد که حاصل ضــرب 40% در 
89% مســاوی 35/6% اســت یعنــی 
حدود یک سوم مبلغ کل فاینانس، که 
چون ایــن بخش هم به یوان پرداخت 
می شود دستخوش نوسانات ارز است. 
بنابراین فقط یک سوم مبلغ فاینانس 
صرف کارآفرینی در داخل کشور شده 
و دوسوم آن موجب رونق تولید و رشد 
اشتغال در کشور چین می گردد. حتی 
به علت نوسانات برابری ریال در مقابل 
یوان، بــرای طرف ایرانــی مقرون به 
صرفه نیست که این 40% باقیمانده را 
بصورت نقد دریافت نماید و لذا ترجیح 
می دهد همین بخش را هم تبدیل به 
غیر نقدی کند. برخی شــرایط توافق 
شده نیز یکطرفه است بعنوان مثال بر 

اساس توافقی که بین ایران و چین انجام شده، تمام هزینه های گمرکی 
و ترخیص کاال از گمرک باید توسط کارفرمایان ایرانی پرداخت شود.

در حــال حاضر طرف چینی اعام می نماید که ســقف فاینانس ایران 
پرشــده و امــکان فاینانس جدید وجــود ندارد. این در حالی اســت 
کــه رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و چیــن گفته علیرغم تمام 
تسهیاتی که چین برای گشایش فاینانس به ایران داده است، مسائل 
داخلی مانع هســتند زیرا این پروژه ها باید مورد تائید وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار گیرد و بانک  مرکزی ایران که باید ریال مورد نیاز 
پروژه ها را در گشــایش این فاینانس ها تامین نماید، سخت گیری و از 
تامین آن خودداری می کند و از طرف چین هیچ مشکلی وجود ندارد. 
)  این موضوع گویای این نکته است که در داخل نیز با مشکل روان 

نبودن سازوکار تامین ریال فاینانس مواجه هستیم. واقعیت این است 
که چین از عمل به تعهد خود برای فاینانس تعدادی از پروژه های سد 
که قبا فاینانس آنها با پیمانکاران و کارفرمایان ایرانی توافق شده بوده 

به دلیل پر شدن سقف فاینانس خودداری نموده است.
موضوعی که اخیرا حادتر شــده تعیین کارمزدهای ســنگین گشایش 
اعتبارات اسنادی توسط موسسات چینی است. درحالی که رئیس اتاق 
بازرگانی مشــترک ایران و چین معتقد است شــرایط این فاینانس ها 
برای فعاالن اقتصادی مناسب است، یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و چین گفته چین آمادگی دارد که سطح فاینانس را برای 
ایران باالتر ببرد، اما به دلیل کارمزدها و شــرایطی که به تازگی وضع 
کرده است، اســتفاده از این فاینانس سخت شده و به خصوص اینکه 
اگر فردی بخواهد در گشــایش فاینانس، پول را از حالت یوآن به هات 
کارنســی ببرد، این کارمزد بسیار باال می رود، به این ترتیب استفاده از 
44 میلیارد دالر فاینانس برای ایرانی ها میســر نمی شود و این پول ها 
.   لذا   بلوکه شــده در چین باقی می ماند )4
می تــوان نتیجه گرفت که مشــکات دیگری 
برای عملیاتی شــدن فاینانس غیر از پر شدن 

سقف اعتباری فاینانس وجود دارد.
درحــال حاضر حــدود 80 پــروژه دولتی در 
استفاده از فاینانس چین پیشقدم بوده اند که 
از آن میــان می توان به هفــت طرح فوالدی، 
هشــت طرح ریلی، چند طــرح مترو منجمله 
متروی مشهد و شــیراز، ده طرح وزارت نیرو 
منجمله ســد های رودبار ، لرستان و شفارود و 
چم شیر، قطار برقی تهران مشهد، چند طرح 
وزارت نفت، دوازده طرح پتروشیمی من جمله 
پتروشیمی مســجد سلیمان و بوشهر و سبان 
و لردگان، فاز دوم بندر شــهید رجائی چابهار 

اشاره کرد.
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعام کرده 22 
میلیــارد دالر در چین به عنــوان وثیقه برای 
دریافت تســهیات سپرده شــده است ) . 
از اظهارات رئیــس کل بانک مرکزی می توان 
فهمید که ما ارز بلوکه شده ای در چین نداریم. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم 

  فاینانس انجام شده  
سرمایه گذاری موسسات 

چینی با اموال خود در 
طرح های کشور ایران نبوده 

و این معادل ارز متعلق به 
کشور ایران است که توسط 

موسسات چینی در اختیار 
دولت ایران با شرایط بسیار 

غیرعادالنه قرار می گیرد 
پولی که متعلق به ملت 

ایران و نزد بانک های چین 
است در چرخه فاینانس 

چین بیشترین عواید را برای 
 طرف چینی و کمترین

  بهره وری را برای
 طرف ایرانی دارد
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در مصاحبــه ای رقم ذخایر در چین را 18  میلیارد یورو عنوان کرده و 
گفته که اصا این مقدار بلوکه نیست و براساس قراردادی که با چین 
 امضا شده می توان با این 18  میلیارد یورو کاال از این کشور خریداری
 کرد . ) سوال این است که آیا مشروط شدن استفاده از این دالرها 

به معنای بلوکه شدن نیست؟ ) 
رئیس کل پیشــین بانک مرکزی این ســوال را مطــرح کرده که "آیا 
هم اکنــون می توان این قرارداد را با چین فســخ کــرد؟ باالخره 18  
میلیارد یورو قطعا پول زیادی است و می توان به جای خرید کاالهایی 
که بسیاری از مسئوالن و تجار به بنجل بودن آنها بارها اشاره کرده اند، 
با آن کمبودهای کشور را پوشش داد؟ اساسا چطور امکان فسخ چنین 
.  رئیس ســندیکای صنعت برق می گوید  قراردادی وجود دارد" )
"فاینانس چین تهدید بزرگی برای صنعت برق است. استفاده گسترده 
از کاالها و تجهیزات چینی در طرح های فاینانس شــده توســط این 
کشــور سازندگان و صنعتگران ایرانی در صنعت برق را از بین می برد 
و از آنجا که فعاالن صنعت برق کشــور، مخالف بازگشــایی فاینانس 
چینی در طرح های صنعتی ایران نیســتند، معتقد هســتند که باید 
فرمولی به منظور اســتفاده از کاالهای چینی تعریف شود که ساخت 
داخل و تجهیزات با مشــکل مواجه نشــود. این اقدام بر خاف قانون 
حداکثر استفاده از توان داخلی است، بنابراین ما پیشنهاد می کنیم که 
شــورایی برای نظارت بر صحت قانون مزبور تشکیل شود. دولت باید 
برای اســتفاده از فاینانس چینی از ظرفیت های بخش خصوصی هم 
استفاده کند، چرا که قطعا بخش خصوصی می داند چه کاالهایی را از 
کشــور چین در قالب طرح های فاینانس وارد کند که کمترین آسیب 

به سازندگان و تولیدکنندگان داخلی برسد." )

   
به دلیل اینکه دو اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هســتند، کشور 
چین یکی از شــرکای اول تجاری ایران به شمار می رود و پیش بینی 
می شــود حتی پس از تحریم این روابط ســیر صعودی داشته باشد. 
روابط تجاری ایران با غرب به ســرعت شــکل نخواهند گرفت، با این 
وجود در شرایط پس از تحریم قدرت چانه زنی با چینی ها باال خواهد 
رفت. حتی رقابت بین خود شــرکت های چینی که در گذشته وجود 
نداشت و فقط تعدادی از شرکت های چینی مجاز به کار کردن با ایران 

بودند، ایجاد خواهد شد. 
چین بانکی به نام بانک توســعه زیرساخت آسیایی تاسیس کرده که 
ایران 1.6 میلیارد دالر سهام از این بانک را خریده و اکنون پانزدهمین 
سهامدار این بانک است و خرید این سهام می تواند موجب بهره مندی 
ایران شود. از سوی دیگر،  عضویت در سازمان کنفرانس شانگهای که  
در حال حاضر عضو ناظر آن هستیم برای ما یک فرصت توسعه رابطه با 
چین است و با سرمایه گذاری در بانک درحال تاسیس این کنفرانس 
تحت نام بانک توسعه جدید )New Development Bank( می توان در 

مدیریت بانک و استفاده از منابع مالی آن نقش آفرینی نمود.  
احیای جاده ابریشــم که در گذشته توســط اتاق بازرگانی ایران و 
چین مطرح شــده بود، اکنون از ســوی چینی ها در دســتور کار 

قرار گرفته و برای اجرای پروژه های آن، از ایران هم دعوت شــده، ضمن 
اینکه کشورهای حاشیه جاده ابریشم یک صندوق مالی با ظرفیت 500 
میلیارد دالر دارند که چین مقدمات آن را فراهم کرده اســت و می تواند 
در قالب وام های کم بهره حتی باعوض در اختیار کشــورهای حاشــیه 
جاده ابریشــم از جمله ایران قرار گیرد. این وام ها برای احداث و تکمیل 

راه های زمینی، دریایی، ریلی و هوایی درنظر گرفته شده اند. 
در عین حال به نظر می رســد که از اولین اقدامات دولت در شــرایط 
پســاتحریم بایستی تجدیدنظر در مناســبات فاینانس با دولت چین 
باشــد. چنانچه فســخ قرارداد فوق الذکر با چیــن مقدور یا مصلحت 
نباشــد، همان گونه که چین نظــام متمرکزی برای حضور در ایران و 
منجمله فاینانس پروژه های ایران دارد، ما نیز می توانیم یک سیســتم 
متمرکــز برای بهره برداری از فاینانس داشــته باشــیم. بدین ترتیب 
متقاضیان فاینانس بطور موردی در مقابل فاینانســر های چینی قرار 
نگیرنــد بلکه کمیتــه ای مجموعه طرح ها و متقاضیــان را راهبری و 
مذاکرات با طرف هــای چینی را مدیریت کند. ایــن کمیته می تواند 
متشکل از نمایندگان بخش خصوصی )تشکل ها( و دولتی )مانند بانک 

مرکزی، وزارت های نیرو و نفت و صنایع( باشد.

 

به دلیل اینکه دو اقتصاد ایران و چین مکمل یکدیگر هســتند، کشور 
رود و پیش بینی 
شــود حتی پس از تحریم این روابط ســیر صعودی داشته باشد. 
روابط تجاری ایران با غرب به ســرعت شــکل نخواهند گرفت، با این 
ها باال خواهد 
های چینی که در گذشته وجود 
های چینی مجاز به کار کردن با ایران 

چین بانکی به نام بانک توســعه زیرساخت آسیایی تاسیس کرده که 
 میلیارد دالر سهام از این بانک را خریده و اکنون پانزدهمین 
تواند موجب بهره مندی 
ایران شود. از سوی دیگر،  عضویت در سازمان کنفرانس شانگهای که  
در حال حاضر عضو ناظر آن هستیم برای ما یک فرصت توسعه رابطه با 
چین است و با سرمایه گذاری در بانک درحال تاسیس این کنفرانس 
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در هر صورت کشور چین یکی از شرکای تجاری مهم و خریدار عمده 
نفت ایران است و این تجدیدنظر بایستی در جهت ایجاد روابط دیرپا، 
رفع ابهامات و رسیدن به شرایط برد-برد در مناسبات تجاری دو کشور 

صورت پذیرد.
 اصــوال با تحــوالت مثبتی کــه در ارتباط با تقلیــل تحریم ها در حال 
شــکل گیری اســت، بجاســت که بازنگری جامعی در ترتیبات مالی و 
اقتصادی با همه کشورها، خصوصا آنها که در شرایط نامناسب گذشته از 
منافع نامتوازنی بهره مند بوده اند، در راستای تامین منافع ملی صورت 
گیرد. همچنین همکاری با موسسات مالی دیگری که عملکرد روشنی 
داشته اند بررسی و شرایط فاینانس برای آنها که طبق عرف بین المللی 
و با رعایت منافع طرفین عمل می نمایند تسهیل گردد. در این بازنگری 
نبایستی توافقات منحصر به تامین مالی و خرید صرف باشد بلکه باید به 

دو مقوله مشارکت در دارائی ها و انتقال فناوری نیز توجه شود.
امر دیگری که بایســتی بطور جــدی به آن پرداخته شــود، هدایت 
نقدینگی بانک های داخلی به سمت تامین سرمایه مورد نیاز برای رونق 
تولید و طرح های توســعه ای ملی است که در سال های اخیر به علت 

وضعیت اقتصادی خاص کشــور به سمت بخش های غیر مولد هدایت 
شده اند. بدین منظور الزم است طرح ها بامطالعات جامع تعریف شوند 
تا بانکها قادر به تحلیل بهتر شرایط در جهت اتخاذ تصمیم به تخصیص 
اعتبار گردند و نیز مدل های تامین مالی که برای همه طرف های طرح 
جذابیت کافی داشــته باشند پیشنهاد شــوند. این جذابیت با کاهش 
همزمان نرخ تورم و نرخ ســود بانکی بوجود می آید. در اینصورت است 
که دولت می تواند در راســتای نقش هدایتگری، اجرای سیاست های 

توسعه کان خود را در حوزه تامین مالی مدیریت نماید.
در شــرایط جدید بررســی عضویت در برخی بانک هــای بین المللی 
توســعه نیز بایســتی در دســتورکار دولت ایران قرار گیرد تا ضمن 
حضور بیشــتر در بازار های مالی ، برنامه های توسعه کشور از امکانات 
پولی این موسســات بهره مند گردند. در هم تنیدگــی اقتصاد ایران 
بــا اقتصــاد جهانی بطور اعــم و تعامات مالی فعــاالن بخش دولتی 
و بخــش خصوصی کشــور با موسســات منطقــه ای و جهانی بطور 
 اخــص می توانــد نقــش تعیین کننــده ای در تامین امنیــت پایدار 

کشور ایفا نماید.

 ســود تسهیات بر اساس نرخ شــناور )LIBOR/EURIBOR( یا نرخ ثابت )CIRR( شــش ماهه به اضافه حاشیه سود . 1
)MARGIN( معموالً 0.5 درصد نســبت به مبلغ اســتفاده شده از) تسهیات(، محاسبه می شود. دریافت کننده خدمت 
می باید ســایر هزینه ها )از جمله: هزینه مدیریت، در حدود 0.2 درصد نســبت به مبلغ تسهیات؛ و هزینه تعهد، نیز در 
حدود 0.2 درصد نسبت به مبلغ استفاده نشده از تسهیات( را نیز بپردازد. دوره استفاده از تسهیات قراردادهای مالی، 
بر اســاس دوره حمل و اجرای پروژه )مندرج در قراردادهای تجاری( و با توجه به شــیوه های"سازمان توسعه و همکاری 

های اقتصادی" )OECD( تعیین می شود.
  نظر به ماده 62 قانون محاســبات عمومی کشــور، گشــایش اعتبار اســنادی فاینانس برای وزارتخانه ها، سازمان ها، و . 2

شــرکت های وابسته دولتی که از بودجه عمومی اســتفاده می کنند منوط است به تأیید"معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور" مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقســاط تســهیات در بودجه ســنواتی کشور )به 

منظور بازپرداخت در سررسیدهای مقرر(.
بانک بین المللی ترمیم و توسعه در سال 1944در کنفرانس برتن وودز همزمان با تاسیس صندوق بین المللی پول پایه . 3

گذاری شــد و عما فعالیت های خود را در سال 1946 در واشنگتن دی.سی آغاز کرد و بعدها به بانک جهانی تغییر نام 
یافت. هیات رییسه، باالترین ارگان بانک جهانی و همچنین دو شعبه آن یعنی سازمان بین المللی توسعه و موسسه مالی 
بین المللی است که هر کشور در آن یک نماینده اصلی و یک نماینده علی البدل دارد. هدف اصلی بانک جهانی در زمان 
تاســیس بازسازی خرابی های ناشــی از جنگ دوم جهانی در اروپا بود. هم اکنون هدف اصلی اعام شده بانک کمک به 

گسترش زیربنای اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد.
   بانک توســعه اسامی که تشکیل آن در سال 1973 در جلسه وزرای مالیه کشور های عضو سازمان کنفرانس اسامی . 4

تصمیم گیری شــد و در ســال 1975 رسما آغاز به کار کرد، با هدف توســعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای اسامی و 
جوامع مسلمان کشورهای دیگر بر اساس قوانین اسامی تاسیس گردید. اعضای فعلی این بانک 56 کشور عضو سازمان 
کنفرانس اسامی  هستند و سرمایه آن مرتبا افزایش پیدا کرده است. ایران از نظر رتبه چهارمین سرمایه گذار بانک می 

باشد و تا کنون تعدادی از وام های بانک را به خود اختصاص داده است.
  این بانک به عنوان محور همکاری های اقتصادی بین اعضای اکو در ســال 2006 توســط اعضای موســس اکو یعنی . 5

کشــورهای ایران، پاکســتان و ترکیه ایجاد شد و به مرور سایر اعضای اکو به آن می پیوندند. هدف اصلی بانک دادن وام 
به کشورهای عضو برای طرح هائی است که برای وام گیرنده حداکثر فایده و برای بانک سودآوری کافی داشته باشند و 

موجب ارتقای بازرگانی بین اعضا و افزایش رفاه اجتماعی اعضا گردد. 
  بانک توســعه آسیائی در ســال 1966 تاسیس شده و دارای 48 عضو آســیائی و 19 عضو غیر آسیائی است و تاکنون . 6

تعدادی پروژه های آموزشی، راهسازی، تامین آب و برق در کشورهای عضو انجام داده لکن با وجودیکه همه همسایگان 
ایران عضو بانک هســتند، ایران عضو نیست. این بانک در برنامه 2020 خود زمینه ساز تغییر را توسعه بخش خصوصی، 
تشویق حاکمیت خوب، حمایت از تساوی جنسیتی، کمک به گردآوری دانش و نوسعه مناسبات با موسسات مشابه دیده 

و پنج عملکرد اصلی برای بانک پیش بینی نموده: زیرساخت، محیط زیست، همکاری منطقه ای، فاینانس و آموزش.
 این بانک در سال 1963 برای کمک به توسعه افریقا توسط 23 کشور افریقائی تاسیس شد و اکنون 53 کشور افریقائی . 7

و 24 کشــور غیر افریقائی عضو آن هستند. این بانک تعدادی صندوق با اهداف خاص تاسیس نموده و از طریق صندوق 
افریقائی توسعه وام های 50 ساله و خطوط اعتباری 20 ساله با درخواست اتحادیه افریقائی پرداخت می نماید.

  بانک توسعه جدید )New Development Bank( توسط کشورهای عضو BRICS  یعنی برزیل، روسیه، هندوستان، چین . 8
و افریقای جنوبی به عنوان جایگزینی برای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هردو تحت نفوذ امریکا هســتند 

در سال 2015 در شانگهای چین تاسیس گردید. این بانک از سال 2016 فعالیت بانکی خود را آغاز خواهد نمود.
 اعضای بانک اوراســیائی کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان، باروس و قرقیزستان هستند که در سال . 9

2006 برای سرمایه گذاری در کشورهای عضو تاسیس گردید. 
 بانک توســعه شورای اروپا در ســال 1956 با چهار عضو تاسیس شــد و درحال حاضر غالب اعضای اتحادیه اروپا عضو . 10

آن هســتند. هدف تاسیس بانک کمک به رونق اقتصادی کشــورهای ضعیف تر اروپا و ارتقای همبستگی اجتماعی بین 
کشورهای اروپائی بود. 

  بانک بازســازی و توســعه اروپائی ابتدا در سال 1989 توسط رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد و سپس در سال 1991 به . 11
منظور کمک به توســعه کشــورهای کمتر توسعه یافته اروپا در دوره پس از جنگ سرد تاسیس شد. این بانک دارای 64 
عضو کشوری و غیر کشوری است و سرمایه گذاری آن در طرح ها شامل شمال افریقا و آسیای مرکزی نیز شده است. 

   تاســیس این بانک به ســال 1959 برمی گردد و با هدف تامین وام و کمک های فتی به منظور کاهش فقر و توســعه . 12
کشــورهای آسیب پذیر امریکای التین و نیز ارتقای همبستگی و همکاری بین این کشورها ایجاد شده و همه 26 کشور 

عضو آن در امریکای التین و منطقه کارائیب هستند. 
   تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، احمد آل یاسین، مرکز نشر سمر، 1392. ترومن رئیس جمهور وقت امریکا در . 13

سال 1349 برنامه ای چهار ماده ای را اعام کرد که ماده چهارم آن مربوط به کمک های فنی برای ارتقای سطح زندگی 
مردم برخی کشورهای در معرض کمونیسم بود.

  همان.. 14
 یکی از پیچیدگی های ایجاد شــده در فاینانس منجمله توسط کشور چین ناشی از مشخص نشدن برخی مسئولیت ها . 15

و هزینه ها از قبیل بیمه و ترخیص می باشــد. پیچیدگی دیگر ناشی از این است که بدلیل تضمین دولت ایران در قبال 
فاینانس، اقام خریداری شــده برای طرح به نام کارفرمای دولتی به ایران ارســال می گردد و انتقال سند ماشین آالت 

متعلق به پیمانکار دچار مشکل می گردد. 

  در روش های غیر قرضی )ســرمایه گذاری( برگشــت اصل و سود از سوی سیســتم بانکی و یا دولت تضمین نمی شود . 16
و ریســک برگشت ســرمایه و منابع به عهده ســرمایه گذار اســت. در روش ســرمایه گذاری، تامین کننده منابع مالی 
)ســرمایه گذار( با قبول ریســک ناشی از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع 
ســرمایه گذاری شــده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. در کشور ما صندوقهای حمایتی و سرمایه گذاری ریسک 
پذیر با اعطای ســرمایه های زمانبندی شــده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای 

ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . 
  این مدارک عبارتند از: تائیدیه وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه فنی، اقتصادی . 17

و مالی و امکان اجرای کامل طرح در قالب هزینه های تعیین شده بعنوان سقف هزینه به انضمام گزارش توجیه اقتصادی، 
فنی و مالی طرح، قرارداد تجاری/ پروفورما، ثبت ســفارش و پذیرش دســتگاه مربوطه مبنی بر اعام ســهمیه ارزی، به 

همراه معرفی بانک عامل ایرانی.
 در قانون حمایت و تشــویق ســرمایه گذاری خارجی، سرمایه خارجی به "انواع ســرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که . 18

توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود" اطاق گردیده و در ماده 2 آن آمده "پذیرش سرمایه گذاری خارجی 
براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی 
اعم از صنعتی، معدنی، کشــاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد". در متن ماده 3 این سرمایه گذاری ها به 
دو طریق زیر قابل پذیرش هســتند: الف( سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ب( سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب 
روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد 
اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها و یا شرکت های دولتی نباشد. در ماده 
4 ســرمایه گذاری دولت یا دولت های خارجی در جمهوری اســامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای 
اسامی شده و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی خارجی خصوصی تلقی گردیده است. ماده 6 رسیدگی و اخذ تصمیم در 
خصوص درخواستهای پذیرش، ورود، بکارگیری و خروج را به هیئتی به نام هیئت سرمایه گذاری خارجی موکول می نماید

 - موضوع مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی به دلیل نا متقارن بودن جایگاه حقوقی این دو در نظام فعلی اجرائی . 19
کشور و ماهیت های عملکردی متفاوت و در بعضی موارد منافع بظاهر متضاد این دو بخش جز در موارد خاصی به نتیجه 

نهائی مورد قبول دو طرف نرسیده است.
  - پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 4 خرداد 1394، "استفاده از فاینانس داخلی برای تکمیل 10 طرح مهم و حیاتی . 20

حوزه راه / سه شرط برای تعریف پروژه ها در قالب فاینانس داخلی"
  به موجب ماده 4 قانون حمایت و تشــویق سرمایه گذاری خارجی، شرکتهای دولتی خارجی خصوصی تلقی می گردند . 21

و شرکت های فاینانسر چینی از این نوع اند، لکن چون طبق ماده 6 این قانون، عملیات فاینانس از نوع عملیات سرمایه 
گذاری تلقی نمی شوند، مورد حمایت این قانون قرار نمی گیرند. 

   به دلیل انحصاری بودن خرید محصوالت چینی که توســط دولت چین از طریق فاینانســر به تولیدکنندگان خاصی . 22
هدایت می شــود، احتمال خرید اقام پروژه به کیفیتی پائین تر و قیمتی بیش از ارزش واقعی آنها نیز وجود دارد. مثا 
بنا به اظهار یکی از مدیران شــرکتهای عضو در مورد خرید تجهیــزات یک پروژه، امکان خرید 6 الی 10% ارزانتر وجود 
داشــت، به عاوه فاینانســر حتی مخالف خرید محصوالت چینی تحت لیسانس غربی بود و فقط محصول چینی با برند 

چینی را می پذیرفت.
    خبرگزاری مهر، 6 اسفند 1393، شناسه خبر 2506093 و 17 فروردین 1394، شناسه خبر 2526791. 23
  تابناک اقتصادی، 18 اسفند 1393، کد خبر 482108 . 24
    سایت تابناک، 29 تیر 1394، کد خبر 518243. 25
    البته نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز در واکنش به این خبر اعام کرده اســت: " این که گفته می شــود ما نمی توانیم . 26

مبلغ ضمانت  موجود در چین را مســترد کنیم،  بی پایه  اســت. مجید رضا حریری با اشاره به اینکه کل دارایی بلوکه شده 
ایران در چین خیلی بیشــتر از 18 میلیارد یوروست، گفت: این رقم به عنوان تضمین فاینانس پروژه هایی که بین دولت 
ایران و چین بسته شده، پرداخت شده است. وی افزود: این روال بین همه کشورها هست و برای انجام پروژه هایی استفاده 
می شــود که باید تضمینی در آنها باشد. ایران هم به دلیل تحریم بودن قادر به دادن ضمانتنامه بانکی نبود و مجبور شد 
پول نقد را به عنوان تضمین در چین قرار دهد." این ســخن نائب رئیس اتاق ایران و چین عجیب به نظر می رســد، زیرا 
اگــر بخواهیم پول ایران نزد چین را فاینانس محســوب کنیم، باید برای این واژه اقتصــادی مفهوم جدیدی پیدا کنیم ! 
 فاینانس وام بلند مدتی است که وام گیرنده در قبال ضمانت بازپرداخت بانک مرکزی کشور متبوعش از کشور وام دهنده 
دریافت می دارد. اگر قرار باشــد کشوری معادل وامی که می گیرد سپرده گذاری کند، چرا اصا این وام را بگیرد؟!  سایت 

تابناک، 4 مرداد 1394، کد خبر 519647
    روزنامه شــرق، 3 مرداد 1394 در گفت و گو با طهماســب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در رابطه با قرارداد . 27

اقتصادی میان ایران و چین با تیتر » قرارداد شــوم چینی ها را من امضا نکردم« به نقل از وی نوشــته: "دارایی های ما در 
چین به عنوان دارایی های بلوکه شده منظور نمی شود و براساس قرارداد دولت قبل با چینی ها بخشی از دارایی های ما در 
اختیار دولت چین است. اگرچه این دارایی ها، بلوکه نیست، اما بدتر از بلوکه است .... در واقع این مقدار پول بلوکه نیست 
و در دســت چین به صورت امانت مانده که آنها هم امانت دار خوبی نیســتند." این ســخن به این معناست که در دولت 
گذشته به احتمال قوی برای مقابله با تحریم ها توافقی با چینی ها بر سر پول های ایران در چین شده  که با برداشته شدن 

تحریم ها شرایط خود را از دست داده است.
 همان.. 28
  خبرگزاری فارس، 9 تیر 1394، شماره خبر 13940408000837. 29
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ببینید میزان آب های تجدیدپذیر زیرزمینی کشور 33 میلیارد مترمکعب در سال است 
که ما ساالنه 58 میلیارد مترمکعب برداشت می کنیم. یعنی ساالنه 25 میلیارد مترمکعب 

اضافه برداشت داریم.

            
یعنی عاوه بر اینکه همه چاه های غیرمجاز اضافه هســتند بخشی از چاه های مجاز هم 
باید محدود شوند. تا آنجا که من اطاع دارم ساالنه از چاه های غیرمجاز حدود 16، 17 
میلیارد مترمکعب آب برداشــت می کنند که اگر این چاه ها مسدود شوند و این میزان 
را از کل میزان برداشــت آب کم کنیم، آن وقت 40 میلیارد مترمکعب میزان برداشت 
از چاه های مجاز می شــود. اگر از این میزان آب های چاه هــای مجاز هم هفت میلیارد 
مترمکعب کم کنیم باز هم برای تعادل بخشــی ظرف 20 سال آینده باید شش میلیارد 
مترمکعب دیگر نیز کم شود تا به رقم 27 میلیارد مترمکعب حد مرز تعادل بخشی برسیم. 
یعنی عــاوه بر چاه های غیرمجاز چیزی در حدود 13 میلیــارد مترمکعب از چاه های 
مجاز هم باید بخریم تا تعادل بخشــی در 20 ســال آینده صورت بگیرد. تعادل بخشی 
یعنی جبران منفی سال های گذشته ای که اضافه برداشت کردیم. با این حال اگر حتی 
سیاست های تعادل بخشــی هم نداشته باشیم، اگر همه چاه های غیرمجاز را ببندیم باز 
باید هشت میلیارد مترمکعب از آب های مجاز خریداری کنیم و حقابه بدهیم تا به اندازه 
تجدیدپذیر برداشــت کنیم. حال شما ذخایر اســتاتیک را فعًا کنار بگذارید، در مقطع 

فعلی ما 25 میلیارد مترمکعب از چاه ها داریم اضافه برداشت می کنیم.

      
این بیان منفی می شود که از آب های استاتیک برمی داریم. در مورد حجم کلی برآوردی 
آب های استاتیک هم برآورد وزارت نیرو این است که به حدود 500 میلیارد مترمکعب 
می رسد. از این میزان نزدیک به 200 میلیارد مترمکعب آب های شیرین تا لب شور بوده 

ر آ  عی م ی ا و اب  اور این بار ه برآوردها  ان ک دبیر ک 
االن  نتر  ی ک ت عیس د ب گ ر می ک ر م ا ک یرم ا ها  ت  و ا
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که از آن 200 میلیارد مترمکعب تاکنون 135 میلیارد مترمکعب در سال های 
بیان منفی برداشــت کردیم و در مجموع 65 میلیــارد مترمکعب از آب های 

استاتیک شیرین و لب شور مانده است.

            
          

بله، بحث ما هم بر سر این است.

              
    

در زیر زمین در بخش هایی آن مناطق خشــک می شوند و در بخش های دیگر 
آب های کامًا شــور را خواهیم داشــت. از آن 500 میلیارد مترمکعب آب های 
اســتاتیک معادل 300 میلیارد مترمکعب آب های شور هستند. اگر این روند 
سه، چهار سال طول بکشد و حتی آب های سطحی هم به آن اضافه شوند اصًا  
تا 10 سال دیگر در این مملکت چیزی به نام آب های استاتیک باقی نمی ماند.

             
            

      
در آن شــرایط اتمام منابع آبی در  زیر زمین ها، دشت ها نشست پیدا می کنند. 
دشت ها که نشست پیدا کنند دیگر جایی برای ذخیره آب نخواهد ماند و حتی 
بعداً که بارندگی در کشــور به جای 200 میلی متر به دو هزار میلی متر هم که 
برسد چیزی در زیر زمین باقی نمی ماند. چرا که محلی برای ذخیره آب وجود 
ندارد و همه این آب های ناشی از بارندگی در سطح زمین باقی می مانند و همه 
این آب های مانده بر سطح زمین مثل آب های موجود در کویر تبخیر می شود. 

پس از آن، نمک ها روی زمین می مانند و زمین ها شور می شوند.

                

            
بله، اگر همین طوری برداشت کنیم این دوران نزدیک است.

           

راهکار این اســت که باید سیاست های تعادل بخشی را سریعاً انجام دهیم. اول 
باید این 25 میلیارد مترمکعب برداشت اضافی در سال را اصاح کنیم. در واقع 
نباید این میزان آب برداشــت شود که برای تحقق این هدف اگر همه چاه های 
غیرمجاز هم به فرض محال تعطیل شوند، باید هشت میلیارد مترمکعب از آب 
چاه های مجاز خریداری شود تا به مرز 33 میلیارد مترمکعب برسیم. سیاست 
تعادل بخشــی را هم که بخواهیم لحاظ کنیم با توجه به اینکه 10 یا 20 ساله 
می خواهیم به این تعادل برسیم باید به ترتیب 13 یا 5 /6 میلیارد مترمکعب از 

برداشت آب چاه های مجاز را در سال کم کنیم.

             
            

ببینید زمین حقابه مثل حق شماســت. مالکیت آن با کشاورز است. آن کسی 
که چاه مجاز دارد مالکیت آن را عهده دار است. مانند اینکه شما خودرو دارید یا 
ساختمانی در اختیار شماست یا اینکه صاحب مغازه ای هستید یا یخچالی دارید 

که آن وقت برای خرید آن باید پول آب آن را هم بدهید.

              
   

چون مالکیت این چاه ها با افراد است اختیار آب آنها هم با آنهاست. اگر هم شما 
بخواهید پــس بگیرید، برای پس گرفتن اش باید معادل قیمت روز را پرداخت 
کنید. حال فرض کنید مثًا قرار است شما هشت میلیارد مترمکعب آب در سال 
از این چاه های مجاز بخرید آن وقت چقدر باید هزینه کنید؟ هشــت میلیارد 
مترمکعب آب معادل حدود 250 هزار مترمکعب در ثانیه می شود که اگر 250 
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هزار لیتر فرضاً 40 میلیون تومان هم هزینه داشــته باشــد مجموع اعتبار این 
اقدام چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال می شود. یعنی شما باید 10 
هزار میلیارد تومان بابت حقابه پرداخت کنید که دیگر آن فرد مالک چاه مجاز 
حق برداشت نداشته باشد و اگر اضافه برداشت کرد آن وقت به صورت غیرمجاز 

دست به چنین اقدامی زده است.

             
باید مدیریت های کارآمد بیایند و به این وضعیت ســامان دهند. مدیریت های 

کارآمد نبودند که این اتفاق ها افتاده است. چاه غیرمجاز غیرقانونی است.

            
    

تمام این مسائل به دلیل مدیریت آب در کشور در 35 تا 40 سال گذشته بوده 
است. اصًا از سال 1361 بیان منفی ما تقریباً صفر بود.

یعنی آن موقع مشکلی در بخش آب و بحران منابع آب های زیرزمینی نداشتیم؟
نه، مشــکلی نداشتیم. در هشت ســال دولت مهندس موســوی کل آب های 
برداشت شده غیرمجاز ما دو میلیارد مترمکعب بود. یعنی ساالنه  250 میلیون 
مترمکعب آب هایی به صورت غیرمجاز برداشت می شد. در کل دوران دولت آقای 
هاشمی رفسنجانی این میزان به 11 میلیارد مترمکعب رسید. در دوران اصاحات 
هم این اضافه برداشت ها به 32 میلیارد مترمکعب رسید. در دوران دولت آقای 
احمدی نژاد این رقم 75 میلیارد مترمکعب شد. پس ما حتی تا سال 68 تقریباً 
به میزان ناچیزی غیر مجاز برداشــت می کردیم. اما این اتفاق های مساله ساز از 
سال 1368 به بعد شروع شــد. برداشت های غیرمجاز هم کم کم خیلی شدید 
شــد. در زمان دولت آقای احمدی نژاد این میزان برداشت های غیرمجاز به اوج 
خودش رسید و 75 میلیارد مترمکعب شد. 75 میلیارد مترمکعب بیان منفی 
یعنی تقریباً در هشت سال دوران فعالیت دولت  نهم و دهم ساالنه متوسط 5 /9 
میلیارد مترمکعب برداشت شد که سال آخرش نزدیک به 18 میلیارد مترمکعب 
بود. با این حال االن سیاست وزارت نیرو، تعادل بخشی است. ولی تعادل بخشی 

آنقدر کند است که پاسخ خشک شدن را نخواهد داد.

               
 

دیگر در خیلی مناطق زمین احیا نمی شــود. یعنی مناطقی که نشســت کرده 
دیگر زمین احیا نخواهد شد.

          
ببینید اولش این اســت که زمین نشســت می کند. دوم، آب های شــور وارد 
ســرزمین می شود. در واقع از زیر زمین به روی زمین می آید و خاک ها را شور 
می کند. پس از آن به مرحله آب شــور که برسد آن وقت دیگر خاک شور هم  
روی زمین می آید. در آن شرایط تولید گیاه به سرعت و به شدت پایین می آید. 
خیلی از گیاهان می خشکند. خیلی از گیاهان در آن خاک ها دیگر قدرت رشد 
نخواهند داشــت. االن مثًا چاه های منطقــه کرمان وضعیتی پیدا کرده اند که 
در برخی از آنها باغات خشــک شــده اند. بیش از 90 هزار هکتار  باغات را از 
بین می برند و االن دیگــر آب نمی دهند. این اتفاقات همه با هم دارد می افتد. 
یعنی مصیبت  و بزرگ ترین آن هم از بین بردن ذخایر محل نگهداری آب های 

زیرزمینی اســت. بعد از نشست سطح زمین، شل شدن خاک و انباشته شدن 
نمک در سطح حوزه ریشه، عاقبت باید شاهد از بین رفتن حاصل خیزی باشیم. 
از بین رفتن خیلی از محصوالت در آن شوری چشم انداز ماست. در این شرایط 
شما به محصوالت پایین تری می رسید که نمی توانند مقاومت کنند. همه اینها 
یعنی بدبختی، همه اینها یعنی برهم زدن اکولوژی، همه اینها یعنی از بین بردن 
مواد ژنتیکی، گیاهی و حتی میکروبی در خاک هایی که خیلی شــور می شوند. 

اینها مانند زنجیر به هم پیوسته اند.

             
بله، کشورهایی هستند که ایران ممکن است مثل آنها شود. مثًا در بخشی از 
پاکســتان یا در بخش هایی از عربستان که دیگر در آن بخش ها گندمی کشت 
نمی کنند. مثًا عربستان زمانی 5 /4 میلیون تن گندم تولید می کرد. اما آب های 
فســیلی خود را برداشت و شــور کرد و این آب ها تمام شدند و به نوعی همه 
سرمایه گذاری هایش از بین رفت. به همین دلیل اکنون آن میزان 5 /4 میلیون 
تن تولید گندم به 700، 800 هزار تن گندم رسیده است. یعنی میلیاردها دالر 
در بخش کشاورزی از بین رفت. بخشی از سواحل مدیترانه مانند لیبی و مصر 
هم وضعیت مشــابهی دارند. حاال مصر یک رودخانه نیل دارد اما لیبی که هیچ 
آبی ندارد. در آفریقا هم وضعیت همین طور اســت. یا در هندوســتان اکنون 
بخش هایی از آب های زیرزمینی از بین رفته است. ساالنه هزاران کشاورز هندی 
به علت اینکه نمی توانند زندگی کنند، خودکشی می کنند. یا اوگاالال در آمریکا 
شــامل ایالت هایی مانند کلرادو، نبراسکا، کانزاس، داکوتای شمالی و جنوبی و 
تگزاس، اینها هم آب های زیرزمینی خود را مصرف کرده اند و اکنون دیگر تقریباً 

کشاورزی آنها محدود شده است.

              
    

بله، اصًا شکی در آن نیست.

              
شــک نکنید. از ســوی دیگر جنگ آب بین مناطق به وجود خواهد آمد؛ بین 
استان ها، بین همسایه ها، بین شهرستان ها، بین رودخانه هایی که از چند استان 
عبور می کند و عاوه بر آن، مشــکات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی 

به وجود می آید.

             
             

برای حوزه کشــاورزی باید حوزه آب تصمیم بگیرد. کشاورزی بعد از حوزه آب 
اســت. اول باید برای مساله آب تعیین تکلیف کنند که چقدر باید آب بدهند. 
بیشتر از آن هم نباید بدهند. یعنی آن هم تصمیم محافظه کارانه نیست، تصمیم 
قطعی باید بگیرند. االن کشور به این مفهوم رسیده است. ما باید به جای مصرف 
95 یا 96 میلیارد مترمکعب آب در ســال با 50 تا 55 میلیارد مترمکعب آب، 
نیازهای خود را تامین کنیم. کشــور باید برنامه ریزی کند. در حال حاضر 58 
میلیــارد مترمکعب از آب های زیرزمینی و حدود 35 تا 40 میلیارد مترمکعب 
از آب های سطحی برداشــت می کنیم که باید 20 میلیارد مترمکعب آب های 
ســطحی را به محیط زیســت بدهند و در محل آب های استحصالی عاوه بر 
سهم محیط زیست هشت میلیارد مترمکعب به شرب و بهداشت و برای توسعه 
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صنعت در 10 سال آتی حدود پنج تا هفت میلیارد مترمکعب به صنعت و حدود 
35 تا 37 میلیارد مترمکعب به کشاورزی می رسد.

        
طبق آمار وزارت نیرو 88 میلیارد مترمکعب که در واقع باید حدود 50 میلیارد 
مترمکعب کم شــود. به هرحال باید کشاورزی را با این مساله تطبیق داد. هر 
اتفاقی می خواهد بیفتد، بیفتد. آنها فرع قضایاســت. اصل قضیه این است که 
نگذاریم کشور بمیرد. آن مسائل دیگر حاکمیت را دولت ها باید تصمیم بگیرند. 
مســاله اصلی این است که کشور را نخشکانیم. ببینید کشور باید یک تصمیم 

بزرگ بگیرد. تصمیم مصلحتی بگیرند، کشور می میرد.

             
 

نه، محال نیســت. حاکمیت تصمیم بگیرد می تواند. وقتی آقای احمدی نژاد در 
فیروزکــوه می گوید اصًا منطقه ممنوعه یعنی چی؟ هر کســی در هر جا که 
دلش خواست چاه بزند معلوم است که یکباره بیان منفی حدود چهار میلیارد 

مترمکعب به 10 میلیارد مترمکعب می رسد.

            
بلــه، اما میزان آن چهار میلیارد مترمکعب بود کــه در دولت احمدی نژاد این 
میزان از چهار میلیارد مترمکعب به 10 میلیارد مترمکعب رسیده است. که باید 
در نظر بگیریم که بیان تجدید پذیــری آب های زیرزمینی در آن زمان یعنی 
اوایل دهه 80 معادل 40 میلیارد متر مکعب بوده و االن حدود 33 میلیارد متر 
مکعب شده است. اگر آن وضعیت ادامه پیدا می کرد، ممکن بود با چهار میلیارد 
مترمکعب بیان منفی در آن دوران گذشــته 20 سال دیگر به وضعیت فعلی 

می رسیدیم. ولی اکنون دیگر به مردن نزدیک شده ایم.

             
        

وقتی که سیاســتگذاران مســائل توســعه پایدار را درک نمی کنند، یا اینکه 
تشخیص نمی دهند برداشت اضافی یعنی چه، معلوم است که چنین اتفاق هایی 
رخ می دهد. شــاید اثراتش اول کم باشد، اما بعدها خود را نشان می دهد. مثًا 
در زمان دوران فعالیت دولت آقای هاشمی رفســنجانی خیلی اثرات این اتفاق 
ملموس نبود اما بعدها خود را نشــان داد. آن زمان ســالی مثــًا دو میلیارد 
مترمکعــب در مقابل مثًا 47 میلیارد مترمکعــب آب تجدیدپذیر زیرزمینی 
چیزی نبود. وقتی سیاست های توسعه پایدار را لحاظ نمی کنند و سیاست های 

توسعه پایدار را تحفه غرب بدانند این اتفاقات می افتد.

             
              

  
این پدیده همین االن اتفاق افتاده و آغاز شــده اســت. شما جنگ اصفهان را 
ببینید؛ همین دعوای اصفهان با یزد یا اصفهان با خوزســتان بر سر آب. شرق 
اصفهان االن خشــکیده است. کشاورزی آن تعطیل شده است. مردم مجبور به 
مهاجرت شــده اند. جنوب تهران هم همین طور. ورامین را ببینید، نشست های 
دو متری اتفاق افتاده است. آب ها دارند تمام می شوند. همدان را در نظر بگیرید 
یا کرمان، خراسان رضوی، یزد، آذربایجان شرقی یا خود حوزه دریاچه ارومیه، 
شیراز و بندرعباس را ببینید، این موارد در همه جا اتفاق افتاده است. یعنی وارد 
مصیبت شــده ایم. باید یک دولت و حاکمیت قدرتمند، قدرت خودش را مثل 
زمان جنگ نشان بدهد. یک مساله عادی نیست که تصمیم عادی بگیرند. یک 
مساله فوق بحران است. مانند حمله صدام به ایران است. یک چنین تصمیمی 

باید بگیرند. هیچ فرقی نمی کند. بدتر از حمله صدام به ایران است.

             
    

نه، ما خودمان مقصر هســتیم. هرچند ما آب های سطحی مشترک در بعضی 
مناطق مشــترک مانند عراق، آذربایجان و افغانســتان داریم اما منابع آب های 

زیرزمینی مشترک نداریم یا اینکه خیلی کم هستند. 
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داستان مورچه.........
مورچــه کوچکی بود که هــر روز صبح زود 
سرکار حاضر می شــد و بافاصله کار خود را 

شروع می کرد.
مورچه خیلــی کار می کــرد و تولید زیادی 

داشت و از کارش راضی بود.
سلطان جنگل )شــیر( از فعالیت مورچه که 

بدون رئیس کار می کرد، متعجب بود.
شــیر فکر می کرد اگر مورچه می تواند بدون 
نظارت این همه تولید داشــته باشد، به طور 
مسلم اگر رئیسی داشته باشد، تولید بیشتری 

خواهد داشت.
بنابراین شیر یک سوسک را که تجربه ریاست 
داشت و به نوشتن گزارش های خوب مشهور 

بود، به عنوان رئیس مورچه استخدام کرد.
سوســک در اولین اقدام خود بــرای کنترل 

مورچه ساعت ورود و خروج نصب کرد.

سوســک همچنین به همکاری نیاز داشــت 
که گزارش های او را بنویســد و تایپ کند... 
سوســک بدین منظــور و همچنیــن برای 
بایگانی و پاسخگویی به تلفن ها یک عنکبوت 

استخدام کرد.
شیر از گزارش های سوسک راضی بود و از او 
خواســت که از نمودار برای تجزیه و تحلیل 
نرخ و روند رشــد تولیدی که توسط مورچه 
صورت می گیرد، اســتفاده کند. تا شیر بتواند 
این نمودارها را در گزارش به مجمع مدیران 

جنگل به کار برد.
سوســک برای انجــام امور یــک کامپیوتر و 
پرینتر لیزری خریداری کرد...... سوسک برای 
اداره واحد تکنولوژی اطاعات یک زنبور نیز 

استخدام کرد.
مورچه که زمانی بسیار فعال بود و در محیط 
کارش احساس آرامش می کرد، کاغذ بازیهای 
اداری و جلســات متعــددی که وقــت او را 

می گرفت، دوست نداشت.
شیر به این نتیجه رسید که فردی را به عنوان 
مدیــر داخلی واحدی کــه مورچه در آن کار 

می کرد، بکار گمارد.
این پست به ملخ داده شد.

اولین کار ملخ خریداری یک فرش و صندلی 
برای کارش بود.

 ملــخ همچنیــن بــه کامپیوتــر و کارمند

 نیاز داشــت که آنها را از اداره قبلی خودش 
آورد تــا بــه او در تهیه و کنتــرل بودجه و 

بهینه سازی برنامه ها کمک کند.
محیطی کــه مورچه در آن کار می کرد، حال 
به مکانی فاقد شــور و نشاط تبدیل شده بود. 
دیگر هیچ کس نمی خندید و همه غمگین و 

نگران بودند.
در این زمان بود که ملخ شیر را قانع کرد که 

نیاز زیادی به مطالعات هواشناسی دارند.
با مطالعه گزارش های رسیده شیر متوجه شد 

که تولیدات مورچه کمتر از قبل شده است.
بنابراین شیر یک جغد با پرستیژ را به عنوان 
مشاور عالی استخدام کرد و به او ماموریت داد 
تا امور را بررسی کرده، مشکات را مشخص و 
راه حل ارائه نماید. جغد ســه ماه وقت صرف 
کرد و گزارشــی در چند جلــد تهیه نمود و 
در آخر نتیجه گرفت که مشکات پیش آمده 

ناشی از وجود تعداد زیاد کارمند است.
حدس می زنید شیر اولین کسی را که اخراج 

کرد که بود؟
”البته مورچه ” 

زیرا مورچه دیگر انگیــزه ای برای کار کردن 
نداشت.....

و چه غم انگیز است که این بوروکراسی برای 
ما خیلی آشناست.......
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مدیر شرکتی روی نیمکتی در پارک نشسته بود و سرش 
را بین دســتانش گرفته بود و بــه این فکر می کرد که آیا 
می تواند شــرکتش را از ورشکســتگی نجــات دهد یا نه. 
بدهی شــرکت خیلی زیاد شــده بود و راهی برای بیرون 
آمدن از این وضعیت نداشت. طلبکارها دائماً پیگیر طلب 
خود بودند. فروشندگان مواد اولیه هم تقاضای پرداخت بر 

اساس قرارداهای بسته شده را داشتند.
ناگهان پیرمردی کنار او روی نیمکت نشست و گفت: "به 

نظر میاد خیلی ناراحتی؟!"
بعد از شنیدن حرف های مدیر، پیرمرد گفت: "من می تونم 

کمکت کنم."
نام مدیر را پرســید و یک چک برای او نوشــت و داد به 
دســتش و گفت: "این پول رو بگیر. یک سال بعد همین 
موقع بیا اینجــا و اون موقع می تونی پولی که بهت قرض 

دادم رو برگردونی." بعد هم از آنجا دور شد.
مدیر شرکت در حال ورشکســتگی، یک چک 500000 
دالری در دســتش دید که امضاء جان دی. راکفلر داشت، 

یکی از ثروتمندترین مردان روی زمین.
با خود فکر کرد: "حاال می تونم تمام مشکات مالی شرکت 

رو در عرض چند ثانیه برطرف کنم."
امــا تصمیم گرفت فعًا چک را نقد نکند و آن را در جای 
امنــی نگه دارد. همین که می دانســت این چک را دارد، 

اشتیاق و توان تازه ای برای نجات شرکت پیدا کرد.
توانست از طلبکاران برای پرداخت های عقب افتاده فرصت 
بگیرد. چند قرارداد جدید بســت و چند ســفارش فروش 
بــزرگ دریافت کــرد. در عرض چند ماه توانســت تمام 
بدهی ها را تسویه کند و شرکت به سودآوری دوباره رسید.
دقیقاً یک ســال بعد از اتفاقی کــه در پارک برایش پیش 
آمــده بود، با چک نقد نشــده به پارک رفت و روی همان 
نیمکت نشســت. راکفلر آمــد اما قبــل از اینکه بخواهد 
چک را بــه او بازگرداند و داســتان موفقیتش را برای او 
تعریف کند، پرســتاری آمد و راکفلر را گرفت و فریاد زد: 
"گرفتمش!" بعد به مدیر نگاه کرد و گفت: "امیدوارم شما 
را اذیت نکرده باشد. این پیرمرد همیشه از آسایشگاه فرار 

می کند و به مردم می گوید که راکفلر است."
مدیر تازه فهمید این پول نبود که شــرایط او را تغییر داد 
بلکــه اعتماد به نفس به وجود آمــده در او بود که قدرت 

الزم برای نجات شرکت را به او داده بود.

داستان ضیافت شام نیویورک
درنیویورک، درضیافت شــامی که مربوط به جمع آوری کمک مالی برای 
مدرســه مربوط به بچه های دارای ناتوانی ذهنی بــود، پدر یکی از این 

بچه ها نطقی کرد که هرگز برای شنوندگان آن فراموش نمی شود....
او با گریه گفت: کمال در بچه من "شــایا" کجاســت؟ هر چیزی که خدا 
می آفریند کامل اســت. اما بچه من نمی تونه چیزهایی رو بفهمه که بقیه 
بچه هــا می توانند. بچه من نمی تونه چهره ها و چیزهایی رو که دیده مثل 

بقیه بچه ها بیاد بیاورد. کمال خدا در مورد شایا کجاست؟!
افرادی که در جمع بودند شوکه و اندوهگین شدند...

پدر شــایا ادامه داد : به اعتقاد من هنگامی که خدا بچه ای شبیه شایا را 
به دنیا می آورد، کمال اون بچه رو در روشــی می گذارد که دیگران با اون 

رفتار می کنند.
و سپس داستان زیر را درباره شایا گفت: 

یک روزکه شــایا و من در پارکی قدم می زدیم. تعدادی بچه را دیدیم که 
بیسبال بازی می کردند. شایاپرسید: بابا به نظرت اونا منو بازی می دن...؟! 
من می دونستم که پسرم بازی بلد نیست و احتماالً بچه ها اونو تو تیمشون 
نمی خوان، اما  فکر کردم که اگه شایا برای بازی پذیرفته بشه، حس یکی 
بودن با اون بچه ها می کنه. پس به یکی از بچه ها نزدیک شدم و پرسیدم: 
آیا شــایا می تونه بازی کنه؟! اون بچه به هم تیمی هاش نگاه کرد که نظر 
آنهــا رو بخواهد ولــی جوابی نگرفت و خودش گفت: مــا 6 امتیاز عقب 
هســتیم و بازی در راند 9 است. فکر می کنم اون بتونه در تیم ما باشه و 

ما تاش می کنیم اونو در راند 9 بازی بدیم.....
در نهایت تعجب، چوب بیســبال رو به شــایا دادند! همه می دونستند که 
این غیر ممکنه؛ زیرا شایا حتی بلد نیست که چطوری چوب رو بگیره! اما 
همین که شــایا برای زدن ضربه رفت، توپ گیر چند قدمی نزدیک شد تا 
توپ رو خیلی آروم بیاندازه که شایا حداقل بتونه ضربه آرومی بزنه... اولین 
توپ که پرتاب شــد، شایا ناشیانه زد و از دست داد! یکی از هم تیمی های 
شایا نزدیک شد و دوتایی چوب رو گرفتند و روبروی پرتاب کن ایستادند. 
توپگیر دوبــاره چند قدمی جلو آمد و آروم توپ رو انداخت. شــایا و هم 
تیمیــش ضربه آرومی زدند و توپ نزدیک توپگیــر افتاد، توپگیر توپ رو 
برداشــت و می تونست به اولین نفر تیمش بده و شایا باید بیرون می رفت 
و بازی تمام می شــد... اما بجای اینکار، اون توپ رو جایی دور از نفر اول 

تیمش انداخت و همه داد زدند: شایا، برو به خط اول، برو به خط اول!!!
تا به حال شــایا به خط اول ندویده بود! شــایا هیجان زده و با شوق خط 
عرضی رو با شــتاب دوید. وقتی که شــایا به خط اول رسید، بازیکنی که 
اونجا بود می تونســت توپ رو جایی پرتاب کنه که امتیاز بگیره و شایا از 
زمیــن بره بیرون، ولی فهمید که چرا توپگیر توپ رو اونجا انداخته! توپ 
رو بلند اونور خط ســوم پرت کرد و همــه داد زدند: بدو به خط 2 ، بدو 

به خط 2!!!
شــایا بســمت خط دوم دوید. در این هنگام بقیه بچه هــا در خط خانه 
هیجان زده و مشــتاق حلقه زده بودند. همین که شایا به خط دوم رسید، 
همــه داد زدند: برو به 3!!! وقتی به 3 رســید، افــراد هر دو تیم دنبالش 

دویدند و فریاد زدند: شایا، برو به خط خانه....!
شــایا به خط خانه دوید و همه 18 بازیکن شــایا رو مثل یک قهرمان رو 
دوششــان گرفتنند مانند اینکه اون یک ضربه خیلی عالی زده و کل تیم 

برنده شده باشه.....
پدر شایا درحالیکه اشک در چشمهایش بود گفت:  اون 18 پسر به کمال 

رسیدند....
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وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه میزان 
بدهی دولت 300 هزار میلیارد تومان است، 
گفــت: اگر در ســاخت و ســاز کارفرما و 

پیمانکار یکی باشد، تخلف آغاز می شود.
عبــاس آخوندی در گردهمایی مدیران کل 
راه و شهرسازی، مدیران اماک و حقوقی، 
مســکن و عامان ذی حســاب استان های 
سراســر کشــور  با بیان اینکــه در اخاق 
حرفه ای، اصلی ترین مطلب این اســت که 
همزمان در دو طرف میز ننشینیم، چرا که 
نمی تــوان هم ناظر باشــیم و هم پیمانکار، 
افزود: اگر هم ناظر باشــیم و هم پیمانکار، 
حتی اگر مو را از ماســت بکشــیم، اخاق 
حرفه ای را رعایت نکرده ایم، چرا که زمینه 
فساد از این جا آغاز می شود که متاسفانه در 

ایران این مسئله رایج است.
وزیر راه و شهرســازی با بیان این که وقتی 
شما در یک زمان در دو موضع قرار بگیرید، 
مجبور به ریا و رفتار متضاد هســتید، ادامه 

داد: اگر قرار باشــد کارفرما و پیمانکار یکی 
باشــد، آغاز یک لغزش است. ممکن است 
کســی آدم پاکی باشد ولی در هر لحظه در 
خطر لغزش قرار می گیرد. نمونه این مسئله 
را در معامات ملکی می بینیم که مشاوران 
اماک از هر دو طرف معامله پول می گیرند. 
بنابراین معلوم نیســت کارگــزار کدام یک 

هستند.
وی همچنین به اشــکاالت سیســتم نظام 
مهندســی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
ناظر را سازمان نظام مهندسی تعیین می کند، 
پولش را مالک می دهد و به شهردار گزارش 
می دهد. در واقع من پول ناظری را می دهم 
که یک شخص دیگر آن را تعیین می کند و 
به یک نفر دیگر گزارش می دهد. تضاد منافع 
در این فرآیند داد می زند،  بعد ما انتظار داریم 
یک معامله سالم انجام شود. معلوم است که 
ایــن آیین نامه از بیخ و بن ایراد دارد و نیازی 
به کنکاش نیســت. آخوندی بــا بیان اینکه 
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معــاون وزیر راه و شهرســازی گفت: فســاد در 
بخش نظارت ســاخت و ساز به اندازه ای رسیده 
اســت که برخــی نمایندگان مجلــس، موضوع 
انحال سازمان های نظام مهندسی را هم مطرح 
کرده اند. حامد مظاهریان در گردهمایی مدیران 
کل راه و شهرسازی اســتان های سراسر کشور، 
گفت: نظام کنترل ســاختمان به شدت معیوب 
است و تضاد منافع آشــکار در این بخش وجود 
دارد، همچنین نظام کنترل ساختمان در بخش 
شهرسازی و ساختمان و معماری هم نامشخص 
اســت و همه نهادها مشکات را به گردن دیگر 
می اندازنــد. وی با اشــاره به اینکه شــهرداری 
سیســتم کنترل را با نظامات مهندســی برون 
سپاری کرده است، افزود: شهرداری ها به راحتی 
از این سیســتم کنار کشیده اند، به همین دلیل 
شــاهد وضع آشفته در شهرســازی و ساختمان 
ســازی هســتیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با 
بیان اینکه ســازمان ها هم با فساد ناشی از این 
ســاختار غلط روبرو هستند، اظهار داشت: فساد 
در بخش نظارت ساخت و ساز به اندازه ای رسیده 
اســت که برخــی نمایندگان مجلــس، موضوع 
انحال سازمان های نظام مهندسی را هم مطرح 
کرده اند.مظاهریان با اشــاره به اینکه برای حل 
این مشکات در سه سطح اقدام می کنیم، افزود: 
 در ســطح اول تغییر قانون را در دستور کار قرار

 می دهیم، متاســفانه اصاح قانون در مجلس از 
دستور کار خارج شد اما به دنبال این هستیم تا 
با اصاحیه های جدید، تغییراتی را در قانون نظام 

مهندسی ساختمان به وجود بیاوریم.
وی بــا بیان اینکه مرحله بعــد اصاح آئین نامه 
اســت، گفــت: جدی تریــن کار در وزارت راه و 
شهرســازی اصاح آئین نامه ها اســت. یکی از 
تغییرات اساسی این است که دو پروانه ساختمانی 
صادر شود؛ اول برای مالک و دوم برای پیمانکار. 
در ایــن روش ماده 33 هم که به متولی صاحب 
صاحیت در ساخت و ســاز می پردازد، اجرایی 
می شــود. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به اینکه به زودی این اصاحات از ســوی دولت 
اعام می شود، افزود: سطح سوم تغییرات مربوط 
به اصاح رفتارها اســت، زیرا در خیلی موارد ما 
مقهور شهرداری ها و سازمان ها شدیم. در دولت 
گذشــته هم تصور این بود که باید ساخت و ساز 
شــهرها را رها کند و آن را به سازمان های دیگر 
بسپارد و خودش مســکن مهر بسازد اما ما این 
سیاســت را نداریم. مظاهریان با تاکید براینکه 
سیاست ما نظارت مستمر بر همه این فرآیندها 
اســت، گفــت: پرونده هایی از تخلف ســاخت و 
ساز از ســال 1389 در شــورای انتظامی نظام 
مهندسی باتکلیف مانده است، بنابراین این پیام 

را می دهد که دستگاه ناظر اهمیتی نمی دهد.

ی  ا ر ارت را  ش رین کار در   دی 
ت  ین نامه ها ا اصال 

 

معاون راه و شهرسازی:

البته با انجام این کار مسئولیت ما تمام 
نمی شود و سیستم ارجاع و پاسخگویی 
باید تنظیم شود، گفت: باید زمینه های 
غیراخاقــی از بین برود تا کســی در 

مظان اتهام قرار نگیرد.
وی به سیســتم مهندســی در ایران 
اشــاره کرد و افزود: ما یک نظام فنی 
اجرایی کشــوری داریــم و یک نظام 
مهندسی. نظام فنی اجرایی صاحیت 
را به بنگاه می دهد؛ نظام مهندسی به 
فرد صاحیت می دهد. این دو سیستم 
اســت،  متفاوت  نظامات شــان  کاما 
بنابراین نظام حرفه ای، پا در هواست. 
کاری که ما دنبالش هستیم، این است 
که این دو نظــام را در طول هم قرار 
دهیــم، نه در عرض هــم که این کار 
نیاز به یک جراحی سخت دارد اما اگر 
اجرایی شــود نظام ملی ساخت و ساز 
شکل می گیرد. وزیر راه و شهرسازی، 
میــزان بدهــی دولــت را 300 هزار 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این 
رقم تقریبا یک سوم GDP کشور است؛ 
مشــکلی که وجود دارد، این است که 
در برابر این رقم، بازاری که این ارقام 
در آن خریــد و فروش شــود، وجود 
ندارد.وی افزود:  آنچه می تواند فساد را 
در کشور ریشه کن کند، رقابت است. 
اقتصادی  اصاحــات  با  باید همزمان 
و اصــاح سیســتم اداری از فســاد 
جلوگیری کنیم. چنــد اقدام در این 
خصوص انجام شــده که یکی از آن ها 
 بخشنامه راجع به شفافیت قراردادها و

 مناقصات است./ خبرگزاری مهر



ر                                   اد یا   
شهریور 1394 
پس از لغو بخشنامه جنجالی وزارت کار درباره شماره 334  

ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال 
در مشاغل دائم، حاال دســتورالعمل جدیدی 
رونمایی شــده که براساس آن، روش پرداخت 

حقوق مشموالن قانون کار توافقی شده است.
مدتی پیش وزارت کار در گزارشی رسمی اعام 
کرد بیش از 93 درصد کل قراردادهای شغلی 
 در بازار کار، موقت و به صورت غیردائم منعقد 
می شود. از این رو، پیشنهاد شده بود قراردادها 
در تمامی مشاغل با ماهیت دائم رسمی شوند 
و از سوی دیگر، کارفرما نیز حق اخراج داشته 

باشد.
در واقع وزارت کار در مدل پیشــنهادی خود 
کــه اندکی بعد نیز متوقف شــد، عنوان کرده 
بود که بــرای ســاماندهی قراردادها و خروج 
قراردادهــای کاری از آشــفتگی فعلی، تمامی 
قراردادهای موقت دائمی شــوند ولی کارفرما 
نیز اختیار داشــته باشد تا با نیرویی که امکان 
ادامه همکاری وجود ندارد، قطع ارتباط شود.

پس از آنکه این پیشــنهاد پذیرفته نشــد و به 

نوعی نیز رد شــد، وزارت کار اباغیه جنجالی 
ممنوعیــت امضای قراردادهای زیریکســال را 
در مشــاغل با ماهیت دائم و مستمر صادر و به 
تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور اباغ 
کرد اما این اباغیه جسورانه نیز تنها یک هفته 
دوام آورد و گفته می شــود با فشــار سنگین 
کارفرمایان و دولــت، وزارت کار مجبور به لغو 

اباغیه ساماندهی قراردادها شد.

 4   
کارشناســان بازار کار مطرح کــرده بودند که 
اگر اجازه می دادند تا دستورالعمل شماره 40 
وزارت کار اجرایی می شد، قطعا این امیدواری 
وجــود داشــت که پس از ســال هــا یکی از 
مشکات تاریخی و اختافات قدیمی کارگران 
و کارفرمایان دستکم در مسیر حل و فصل قرار 
گیرد.حاال نمایندگان کارگری کشور می گویند 
وزارت کار دســتورالعمل دیگری با شماره 41 
به ادارات کار استان ها اباغ کرده که دوباره به 
مســئله جنجالی و پُر سر و صدای قراردادهای 
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کاری می پردازد. اما این بار وزارت کار پیشنهادهای دیگری را به منظور 
اصاح قراردادهای کاری مطرح کرده و راسا نیز برای اجرا به واحدهای 

تابعه خود در استان ها اباغ کرده است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با اعام اینکه وزارت کار دستورالعمل شماره 
41 درباره ســاماندهی قراردادهای کاری مشموالن قانون کار را تهیه و 
اباغ کرده است، گفت: این دستورالعمل جدید توضیحاتی درباره نحوه 
تنظیــم قراردادهای کاری می دهد که نمونــه آن نیز تهیه و به ادارات 
کار اســتان ها برای اجرا، اباغ شده است.عضو هیات مدیره کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: هرچند تاکیدات خوبی در 
این مدل جدید از قراردادها شده ولی ما به دنبال این هستیم که وزارت 
کار به عنوان مجری ساماندهی قراردادها کار را جدی بگیرد، در غیر این 
صورت نمی توان انتظار داشــت با صدور دستور و بخشنامه مشکل بازار 

کار حل شود.

    3
ابوی خاطرنشــان کرد: تمهیدات جدید اندیشیده شده خوب است اگر 
وزارت کار در این امر نظارت داشــته باشــد. اینکــه در قانون کار آمده 
که قراردادها باید در 4 نســخه تنظیم شوند و عاوه بر آن، قرارداد دائم 
و موقت نیز مشخص باشــد؛ باید از سوی وزارت کار پیگیری و به اجرا 
گذاشته شود.این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: در تبصره های 
مختلف قانون کار از جمله ماده 10، شــرایط قرارداد موقت کار توضیح 
داده شــده و وزارت کار باید به عنوان ناظر، اصاح قراردادهای کاری را 
دنبال و اجرای آن از ســوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار 

را بخواهد.

وی، الزمه امضای قراردادهای کتبی را تنظیم در 4 نسخه دانست و بیان 
داشت: نمایندگان کارگران به دنبال این موضوع هستند که دریافتی ها 
باید به حســاب های بانکی واریز شــود و با توجه به پیشرفت هایی که 
حاصل شــده، این کار به آسانی قابل انجام است اما برخی کارفرمایان از 
پذیرش این موضوع خودداری کرده و طفره می روند.ابوی با بیان اینکه 
وزارت کار باید به تکلیف قانونی خود عمل کند اظهارداشــت: در تیپ 
جدید قراردادهای کاری، اشتغال دائم، موقت و کار معین مشخص شده 
و در اباغیه تاکید شــده که ادارات کار بر تعیین تکلیف نوع قراردادها، 

نظارت داشته باشند.

     
عضــو هیات مدیــره کانون عالــی انجمن های صنفی کارگــران ایران 
اظهارداشــت: در یک بند دیگر از بخشنامه شماره 41، وزارت کار اعام 
کرده که کارگر و کارفرما می توانند توافق کنند تا شــماره حساب افراد 
در قرارداد ذکر و تمامی پرداختی ها به آن حســاب انجام شود.این مقام 
مســئول کارگری کشــور تصریح کرد: بحث بعدی این است که برخی 
کارفرمایان نگرانند و ممکن است با دائمی شدن قراردادها، مشکاتی در 
روند کار به وجود بیاید و حتی اگر کارگاه تعطیل شد، تکلیف چیست؟ 
که وزارت کار گفته شروطی می تواند در قرارداد بیاید مشروط به اینکه 
عقانی و بر اســاس قانون باشد و شرط غیرمنطقی نیز پذیرفته نیست.
به گفته ابوی، این دســتورالعمل در حال حاضر از ســوی وزارت کار به 
ادارات کار اســتان ها اباغ شده تا عملیاتی شــود. البته اگر قرار باشد 
دســتورالعمل ها مورد توجه ادارات کار نباشند و اجرا نشوند، نمی توان 

انتظار داشت ساماندهی قراردادها اتفاق بیفتد.
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لزوم پرداخت بدهی هــای دولت یک موضوع 
بدیهی اســت. طبیعتاً هر شــخص حقیقی یا 
حقوقی که بدهی دارد باید آن را پرداخت کند. 
بدهی دولت قبل هم که بدهی رئیس جمهور 
قبلی نیســت بلکه بدهی شــخصیت حقوقی 
دولت اســت و دولت بعدی هم که مسئولیت 
قبول می کنــد این بدهی ها کــه بدهی های 

دولت است را باید پرداخت کند. مثا شرکتی 
کــه مدیرعامل آن عوض می شــود بدهی آن 
 شــرکت مربوط بــه شــخصیت حقوقی اش
  اســت و بایــد بازپرداخت شــود. بنابراین،

 این موضوعی که عنوان شد، ضرورت قانونی 
پرداخــت بدهی هــای دولت اســت. از طرف 
دیگــر پرداخت ایــن بدهی ها یــک ضرورت 
اقتصــادی هم دارد. وقتــی بدهی های دولت 
پرداخت نمی شــود، طلبکارانــی که از دولت 
طلبکار هســتند و خودشــان به جاهای دیگر 
بدهکار هســتند نمی توانند بدهی هایشان را 
پرداخت کنند و یک توقف و رکودی به وجود 
می آید.»طلبــکاران طلبــکاران دولت« یعنی 
کسانی که از طلبکاران دولت مطالباتی دارند 
)مثل بانک ها( برای گرفتن مطالباتشان همه 

ت به  اد ن ت احمدی ن د
نا بود  رنوشت مرد بی اع

ت  سا ی دو ا و  ر  ا هماس م ر  د
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جور اقدامی را انجام می دهند. سود و جریمه می گیرند، اموال بدهکاران 
را بــه اجرا می گذارند و تقریبا فعالیت اقتصادی آنها را مختل می کنند. 
اگر دولت بدهی خود را ندهد طلبکاران زورشــان به دولت نمی رسد اما 
طلبکارانی که از این طلبکاران، طلب دارند زورشــان به آنها می رســد 
و همــه اقدامات الزم را برای وصول طلبشــان انجــام می دهند و این 
مســئله منجر به رکود اقتصادی و گرفتاری های مختلفی می شــود که 
االن هم با آن مواجه هســتیم. بسیاری از طلبکاران دولت، فعالیت خود 
را تعطیل می کنند. بســیاری از آنها ورشکست می شوند و برخی از آنها 
حتی زندانی می شــوند. اگر آمار زندانیان را بگیرید متوجه می شوید که 
تعدادی از آنها کســانی هســتند که از دولت طلبکار و به جاهای دیگر 
بدهکار هســتند. به نظر من یک انتقاد جدی بــه دولت آقای روحانی 
این اســت که در مورد پرداخت بدهی هایش جدی فکر نکرده است و از 
قدرت حاکمیتی خود بهره گرفته و فکر نکرده که پرداخت بدهی هایش 
را به عنوان یک ضرورتی کــه باید حتما انجام دهد و جزء اولویت های 
اولش اســت باید در نظر بگیرد. دولت تاکنون این کار را نکرده اســت. 
اشکالی که هم در این خصوص است این است که کسانی که بدهکارند 
و برای پرداخت بدهی شــان فکر نکرده اند پس از مدتی عادت می کنند 
به اینکه بدهکار و بی خیال باشــند. در بخــش غیردولتی هم به همین 
شکل است. افراد حقیقی و شرکت ها عادت می کنند و برای آنها طبیعی 
می شــود که بدهکار باشــند. در صورتی که اشــخاص خوش حساب و 
ســالم و تجار درستکار وقتی بدهکار باشند شــب خوابشان نمی برد و 
فکر می کنند که بدهی های خود را چگونه بپردازند. برخی از اشــخاص 
حقیقی هم هســتند کــه عادت می کنند بدهکار باشــند و اصا نگران 
وضعیت طلبکاران خود نیســتند. متاســفانه دولت فعلی هم در این دو 
سال نشــان داده که در مورد پرداخت بدهی هایش دغدغه ندارد. آقای 
نوبخت در ســازمان مدیریت و برنامه ریــزی در خصوص پرداخت این 
بدهی هــا به عنوان اولویت اول فکر نکرده که باید چه کار کند. این نوع 
آرامــش دولت در خصوص بدهی هایش هم بــا تدبیر هم با امید هم با 
اصول اقتصادی و هم با قانون در تضاد است. البته این موضوعی که من 
بیان کردم به این دلیل اســت که من هم به آقای روحانی و هم به تیم 
اقتصادی ایشان عاقه مند هستم و امیدوارم که بتوانند در این خصوص، 
کاری بکنند. در مورد بخش دیگری از ســوال شما که »چرا دولت قبل 
ایــن بدهی ها را ایجاد کرد؟« باید گفت کــه اگر بخواهم در یک کام، 
علت آن را بگویم می گویم علت آن، ندانم کاری بود. با خوش بینانه ترین 
فرضی که می توان گفت، ندانم کاری اســت، بی دقتــی، عدم اعتقاد به 
اصول اقتصادی. باز هم می گویم این خوش بینانه ترین پاسخی است که 

می توان به این سوال داد.

بدبینانه ترین پاسخ به این سوال چیست؟ 
خب، خیلی بدبینانه می شــود و شــاید در قالب این مصاحبه نتوان آن 
را بیان کرد. یعنی تبدیل به یک بحث دیگری می شــود.موارد بدبینانه 
را باید در بحث های کارشناســی گفت یا گوشه کناره هایی از آن را در 
پرونده های که مربوط به مفاســد اقتصادی که مطرح می شــود بتوانید 
پیدا کنید. ندانــم کاری دولت قبل و عدم توجه آن به اصول اقتصادی 
و بی اعتنایی به سرنوشــت مــردم در قالب یک مدیریــت غیرمنطقی 
خوش بینانه ترین فرضی اســت کــه می توان در ایــن خصوص مطرح 

ت به  اد ن ت احمدی ن د
نا بود  رنوشت مرد بی اع
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کرد. اینکه چه باید کرد اصــا در قالب یک جواب چند جمله ای بنده 
نمی گنجد. آنچه که مســلم است حجم این بدهی ها خیلی بزرگ است. 
البته من آمار آن را ندارم اما شنیده ام 180 هزار میلیارد تومان است و 
این بر اساس گزارشهایی است که نوشته می شود و گفته می شود. حال 

ممکن است که این موضوع مستند هم نباشد.

           
بله بخش بزرگی از این بدهی ها مربوط به دولت گذشــته است و سهم 
دولت فعلی در حد کســری بودجه اســت. به هر حال، در بزرگ بودن 
عدد بدهی های دولت، تردیدی نیست و برای پرداخت این بدهی ها باید 
توجه کرد که تنوع شــکلی این بدهی ها زیاد است یعنی یک نوع بدهی 
نیســت. مثا بدهی به بانک مرکزی، بدهی به بانک های تجاری، بدهی 
به پیمانکاران به اوراق مشــارکت، به شرکت های دولتی، به شرکت های 
خصوصی، تعهداتی که دولت یازدهم بابت تسهیات تکلیفی و اجباری 
جزء بدهی های دولت کرده است. برای پرداخت هر نوع از این بدهی ها 
باید یک طراحی خاص در نظر گرفت. در وهله نخســت باید نشســت 
و فکــر کــرد و ترکیبی از ابزارها و روش هــای مختلف پرداخت بدهی 
را طراحــی کــرد. دولت در این خصــوص می تواند بــا نظرخواهی از 
کارشناسان روشی را انتخاب کند که حداقل اثر تورمی را داشته باشد. 
مســلما پرداخت بدهی های دولت- با هر روشی هم که انجام شود- اثر 
تورمی خواهد داشــت و در این تردیدی نیســت. یکــی از دالیلی هم 
کــه دولت در پرداخت بدهی ها کم توجهی کرده و آن را پشــت گوش 
می اندازد همین مسئله است. ولی اثرات افزایش تورم ناشی از پرداخت 
بدهی دولت نسبت به اثرات رکود و ورشکستگی که در اقتصاد به وجود 
می آید خیلی کمتر اســت. دولت برای پرداخت بدهی های خود باید از 
ابزارهایی اســتفاده کند که حداقل اثر تورمی را داشــته باشد و دنبال 

اینکه پرداخت بدهی هایش اثر تورمی نداشته باشد، نباشد.

           
             

          
           

دولت باید قبول کند که پرداخت بدهی هایش یک واقعیتی است که پیش 
روی او قرار دارد و اصا کاری نیســت که بنشــینند یک عددی را تعیین 
کنند و بگویند رابطه تورم و رونق همین اســت. تنظیم رابطه رونق و تورم 
و رصــد کردن و مدیریت کردن آن یک کار دائمی، همیشــگی و روزانه و 
حتی ســاعتی است که دولت باید به طور دائم و پیوسته در دستور کارش 
داشــته باشد و باید تیمی برای این کار بگذارد که مسئول این تیم قاعدتا 
باید وزیر اقتصاد باشــد. البته این تیم باید از بانک مرکزی و جاهای دیگر 
هــم کمک بگیرد اما مرکز آن، وزارت اقتصاد اســت. من زمانی که وزارت 
اقتصاد بودم این کار را می کردم و حتی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی 
هم این کار انجام می شــد. البته آقای احمدی نــژاد اعتقادی به این کار 
نداشت. رصد کردن تورم و رونق باید همیشگی و حتی ساعتی باشد شبیه 
همین کاری است که درباره ماهواره هایی که به فضا پرتاب می شود، وجود 
دارد و حرکــت این ماهواره ها هر 15 دقیقه کنترل می شــود و اگر نیاز به 
اصاح و تغییر مسیر داشت این کار انجام می شود. البته در خصوص دیگر 
شاخص های کان اقتصادی مثل نرخ ارز، بورس و غیره نیز وزارت اقتصاد، 
بانک مرکزی و ســازمان مدیریت یک نظارت دائمی، مســتمر و لحظه ای 
داشــته باشــند و اگر هر تحول یا واقعه جدیدی اتفــاق افتاد این تیم آن 
را در محاســبات خود بیاورد و براســاس آن محاسبات، راه خود را تعیین 
کند. مثا االن که با گروه 1+5 توافق شــده به یک تعادلی می رســیم که 
قبل از این توافق، وضعیت به شــکل دیگری بود. حاال اگر برجام، تصویب 
شــود داستان شکل دیگری به خود می گیرد و اگر تصویب نشود باز شکل 
دیگری خواهد داشت. حتی بعد از تصویب برجام هم باید دید که منابعی 
که آزاد می شــود چقدر خواهد بود. بــرآورد از 23میلیارد تا 150 میلیارد 
دالر اســت. متناسب با منابعی که آزاد می شود و شرایط اقتصادی مردم و 
نوع اعتبارات و فعالیت های اقتصادی که شــکل می گیرد باید این مانیتور 
کردن و رصد کردن صورت بگیرد. همانطور که گفتم مسئول این تیم هم 

وزیر اقتصاد و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد است.
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رســالت دولت در تعریف منطقی این است که بتواند شرایط فعالیت 
اقتصادی و محیط کســب و کار را مناســب و معقــول بکند و وارد 
فعالیت های اقتصادی که در حیطه کارش نیست، نشود. این حیطه ها 
اکنون معلوم شده است و با تفسیر اصل 44 که چندی پیش از سوی 
مقــام معظم رهبری صورت گرفت و با توجه به سیاســت های کلی، 
تکلیف معلوم اســت که دولت در کدام عرصه هــای اقتصادی نباید 
حضور داشــته باشد. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کرده و در 
عین حال، وظیفه نظارتی خود را تقویت کند و البته دولت باید حتی 
در دوران تحریم هــا و در همین مقطع کنونی که در مرحله عبور از 
تحریم ها هستیم هم این کار را می کرد. دولت باید وظایف حاکمیتی 
خــود را انجام داده و فضا را بــرای بخش خصوصی فراهم کرده و به 
مــردم امید دهد. دولت در عین حال کــه باید تصدی گری نکند اما 
یک شریک بزرگ و عمومی برای همه کسانی است که کار اقتصادی 
می کنند. در واقع، مالیاتی که دولت می گیرد ســهم و سود دولت از 
فعالیت های اقتصادی است.در مملکت ما این سهم 25 درصد است. 
یعنی هر فعالیت اقتصادی ســودآوری که انجام دهیم باید آن را به 
دولت بپردازیم. البته باید توجه داشــت که دولت باید این 25 درصد 
را از کسی بگیرد که فعالیت اقتصادی سودآور داشته باشد. اگر کسی 
ســودی نکرد دولت نباید از او این درصد را بگیرد. متاسفانه دولت ها 
و حتی دولت آقای روحانی در این خصوص، خوب عمل نکرده است. 
دولت باید از کســانی که فعالیت اقتصادی شان سودآور نبوده مالیات 
نگیرد. این خویشــتن داری دولت در نگرفتن مالیات از این دســته 
افراد، خیلی ســنگین است و الزمه آن این است که وزارت اقتصاد و 
ســازمان مالیاتی به این نقطه بلوغ برسند و بتوانند تشخیص درست 

دهند. ابزارهای این کار هم فراهم است. اصاح قانون مالیاتی هم این 
ابزار را تقویت کرده است. یک سازمان مالیاتی سالم و سیستماتیک 
و برخوردار از روش های قابل اتکا همچنین افراد و ممیزان و مدیران 
دســت و دلپاک می تواند هم سهم دولت را به عنوان مالیات بگیرد و 
به کســانی هم که سود نکرده اند، فشار نیاورد که مالیات سهمیه ای 
بدهد. متاســفانه االن دولت، مالیات سهمیه ای می گیرد و به فعاالن 
اقتصادی می گوید ســهمیه مالیات شــما این عدد است و من کاری 

ندارم که شما ضرر کرده اید یا سود کرده اید.

          
 

دوران اول انقاب و بعد دوران جنگ ویژگی خودش را داشت اما نسبت 
به شــرایط جنگی خوب عمل کردیم و سیاســت های اقتصادی دولت 
در آن زمــان - بــا توجه به اینکه در یک جنــگ نابرابری بودیم و تمام 
دنیــا در آن زمان از صدام حمایت می کرد از بمب افکن های روســی و 
فرانسوی تا آواکس های آمریکایی - سیاست های خوبی بود. من در زمان 
جنگ در سازمان برنامه، و بنیاد مستضعفان بودم و از عملکرد دولت در 
آن زمــان دفاع می کنم. در دولت های ســازندگی و اصاحات هم دولت 
یک قوامــی گرفت و رابطه خوبی بین دولت و بخش خصوصی شــکل 
گرفت. در انتهــای دولت اصاحات، امور اقتصادی قوام خوبی یافته بود 
و بخش خصوصی تکلیف خودش را می دانست. دولت در آن دوران نرخ 
مالیاتی را اصاح و ســرمایه گذاری خارجــی را ضابطه مند کرد. بودجه 
دولت هم به ســمت اولویتهایی بود که باید انجام می داد. کوچک شدن 
دولت به عنوان یک ارزش تلقی می شــد. پرداخت بدهی های دولت در 
این دوران بود که شــروع شــد. بدهی های خارجی هم که بازپرداخت 
شــد.بدهی دولت به افراد هم به ســرعت پرداخت می شــد. تمامی این 
کارها از زمان دولت آقای هاشــمی شــروع و در دولت اصاحات ادامه 
و بــه نتیجه رســید. اما در دولت گذشــته تمام این ســاختارها دچار 
 دگرگونی شد. آقای روحانی هم در این دو سال اصاحاتی را در اقتصاد

 شروع کرده است.
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اعضــای جامعه مهندســی کمتــر از یک مــاه آینده بــرای انتخاب 
هیات مدیره هــای ســازمان های نظام مهندســی ســاختمان به پای 
صندوقهــای رأی خواهند رفت. انتخابات ایــن دوره را از آن جهت که 
عقاید و ســایق گوناگون در حوزه های "ســاختار و مدیریت" به شکل 
جدی تــری با یکدیگــر رقابت خواهند کرد، باید متفــاوت از دوره های 
پیشــین دانســت، که البتــه از دو جهــت میزان مشــارکت اعضا نیز 
حایز اهمیت اســت اول اینکه  بیانگر میزان تأثیر آراء و اندیشــه های 
اصاح گرایانه وزیر محترم راه و شهرســازی، به عنوان مجری قانون، بر 
میزان مشــارکت آحاد جامعه مهندســی در تعیین سرنوشت حرفه ای 
بــوده و دوم اینکه به مثابه یک نظرســنجی در بــاب ضرورت اصاح 
کلیات قانون نظام مهندسی ســاختمان است. به عبارت دیگر، اهمّیت 
انتخابــات دوره هفتم ســازمان در تأثیر آن بر ارتقــاء نقش و جایگاه 
حرفه ای درونی و و برونی جامعه مهندســی نهفته اســت. تدبیر دولت 
در اســتفاده از فرصتهای برآمده از قانون برای ایجاد تفکر تحول خواهی 
در نظام مهندســی ســاختمان و تبدیل آن به یک همگرایی و گفتمان 
خردمندانه در میان اکثریت آحاد مهندســین - که اکنون به وســعت 
رسانه های تخّصصی و شبکه های اجتماعی در فضای حقیقی و مجازی 
در حال انجام اســت - اگر به تبلور همفکری و تعامل هوشــمندانه در 
انتخابات آتی ســازمان بیانجامد، فرصتی مغتنم برای تحّول و نجات آن 
از وضعیت کنونی خواهد بود. لذا در این مقطع تحلیل دقیق شــرایط و 
شناخت جریانهای گوناگون حرفه ای در عرصه نظام مهندسی می تواند 
در هدایت این آزمون بزرگ به یک انتخاب شایســته تاثیرگذار باشد. بر 

این اساس باید توجه داشت که:
1- ســازمان اکنون دو دهه پر فراز و فرود را پشت سر نهاده و همچون 
بســیاری ســازمانها و نهادهای دیگر واقعیات گوناگون بســیاری را در 
عرصه مدیریت و اجرای وظایف در شــش دوره گذشــته، از ساماندهی 
حرفه ای تا ورود به ســاختارهای اجرائی صنفی در بخشــهای گوناگون 
صنعت ســاختمان را تجربه کرده و اکنون با نقدها و نظرهای متفاوتی 

مواجه اســت. اکنون صاحبنظران و خصوصا مهندسان نسل نو، خواهان 
پاســخهای مستدل مدیران و برنامه ریزان ســازمان و تبیین عملکرد از 
ســوی آنان  هستند. لیکن این رویه تاکنون نه در سازمان مرسوم بوده 
و نه اساســا سازوکاری برای انجام آن تعریف شده است و لذا باید امید 
داشت، مهندســان منتخب آینده راهکار تحّقق این خواسته را به نحو 

شایسته طراحی و اجرا نمایند.
امــا آنچه که بیشــتر در نقد و نگاه منتقدان جــای دارد، کم تحرکی و 
ناپویائی سازمان در گرایش به اهداف عالی مهندسی و چرخش و گردش 
در مسیر انتفاع مادی است که قامت سازمان را از اوج یک تشّکل ُمعظم 
سیاســت گذاری در حرفه مهندســی به جایگاه یک بنگاه اقتصادی در 
حــوزه صنفی تنزل داده که نتیجه آن تبدیل شــدن انتخاباتهای دهه 
اخیر به عرصه رقابت های منافع فردی و گروهی بوده است. این بدعت، 
که جز نفع مادی هدف دیگری را از ســازمان تفسیر و تأویل نمی کند 
اکنون به آفت بزرگ نظام مهندســی تبدیل شده است و در هر دوره از 
انتخابات هیأت مدیره پررنگ تر می شود. لذا بیم آن می رود در انتخابات 
آینده نیز گروهی اندک همچنان از این خاء فکری که البته در ظاهر با 
شعارهایی همچون ارتقاء و اشتغال مهندسان همخوانی دارد، در جهت 
کسب آراء و استیاء بر ســاختار مدیریت این نهاد ارزشمند مهندسی 

بهره جویند.
2- نظام مهندســی اساسا خاستگاه مهندسین و نماد استقال حرفه ای 
آنان اســت. تجلی این اراده و حفظ شــأن این جایــگاه زمانی محّقق 
می شود که ســازمان از مزیّت و امتیازخواهی نامتعارف برخی افراد که 
در حوزه مدیریت و مســئولیت ســازمان قرار دارنــد، ممانعت کرده و 
از تبعیضهــای ناروا که اکنون به مدد برخورداری ســازمان از امکانات 
مادی که به وفور در آن یافت می شــود، اجتنــاب ورزد. این ویژگی و 
خواســته که می تواند هم موجب رضایت مندی مهندسان و هم موجب 
افزابش اعتماد نســبت به ســازمان و خدمات آن در میان بدنه سازمان 
گردد، غایت اهداف قانون نظام مهندســی اســت که در ادوار گذشته 

رایی  حو  اهمیت 
ی  ند ا م م ن خابات ه در ان یم

 س
  م
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-خصوصا ســه دوره اخیر- بــه انحاء گوناگون مــورد بی مهری و بلکه 
کم توجهی مجموعه مدیریت سازمان، به ویژه در مدیریت های استانی، 
واقع گردیده و اکنون با موج نارضایتی در میان قاطبه مهندسان مواجه 
شــده اســت و لذا انتخابات آینده که متأثر از اقدامات اصاحی وزارت 
راه و شهرســازی در جهت احیاء "حقوق شهروندی" و توسعه "اخاق 
مهندســی" است باید بتواند آغازگر "رنســانس ساختار و مدیریت" در 

سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد.
به اعتقاد نگارنده توصیه ها و تکمله های وزیر محترم راه و شهرسازی که 
با شــهامت و قاطعیت اباغ گردیده و ملهم از قانون اساسی و فرهنگ 
اسامی ایران و به یقین حاصل مطالعات و مشورتهای حقوقی فراوان در 
حوزه های ذیربط  اســت، که می تواند در پویایی قوانین نظام مهندسی 
ســاختمان، تحول در تنســیق امور حرفه ای مهندســان، ســاماندهی 
نهادهای متولّی نظارت و اجرای ساختمان و مهمتر از همه اعاده هیمنه 
و ابّهت ســازمان در دیده و نگاه دیگران مؤثر واقع گردد؛ و لذا کسانی 
که برای دوره آتی مدیریت و مســئولیت این نهاد عالی مهندسی اعام 
آمادگی کرده اند باید اعتقاد راســخ به دوری از تبعیض و ســهم خواهی 
داشته باشــند و اگر تاکنون در مســند مدیریتهای گوناگون اجرایی و 
نظارتی ســازمان حضور داشــته اند باید به مناعت طبع و عزت نفس و 

اجتناب از قانون گریزی نه در کام که در عمل شهره باشند.
3- متاســفانه دولت در سه دوره گذشته ســازمان به شدت در مسیر 
تحّقق اراده خویش برای دولتی شدن سرشت نظام مهندسی ساختمان 
تاش نموده اســت. این عزم و عاقه از آنجا نشــأت گرفته که سازمان 
اساســا باید مؤید تصمیمات و برنامه های دولت در حوزه ساخت و ساز، 
نظیر مسکن مهر، باشد و انصافا سازمان نیز در مسیر انجام این خواسته 
دولت از هیچ تاشــی فروگذار نکرد. از ســوی دیگر با انحال سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و به حاشــیه رانده شدن نظام فنی و اجرائی و از 
طرفی کمبود یا تعطیلی طرحهای عمرانی که به دلیل واگذاری  پروژه ها 
به شــرکتهای دولتی یا شــبه دولتی و یا فقدان اعتبارات و بودجه های 
عمرانی به وقوع پیوســت، ســازمان نظام مهندســی با قدرت تمام در 
جهت اضمحال نظــام پیمانکاری که از دیگر عائق و اهداف دولت به 
شمار می رفت، تاش نمود و با ابداع شــیوه ها و نگارش شیوه نامه های 
درون سازمانی پیکره عظیم پیمانکاری را با سابقه 60 ساله تا حد امکان 

تضعیف و نحیف ساخت.
این بدعــت نامیمون علیرغم آنکه همچنان مــورد اصرار و ابرام برخی 
مدیران اســتانی ســازمان قرار دارد، باید با نگاه تازه دولت در بازسازی 
و نوســازی ســاختارهای برنامه ریزی و احیاء بنیانهای اســتوار صنعت 
احداث هر چه زودتر منســوخ گردد تا تکلیف تعاریف خودســاخته در 
عرصه اجرا، نظارت و مدیریت فنی و اجرائی ســاختمان روشــن  و آثار 
خطاها و کژیهای گذشــته هر چه بیشتر از چهره سازمان زدوده شود. 
لــذا چنانکه دولت در بیان واضــح و صریح عقیده خویش برای ایجاد و 
تقویت استعدادهای بالفعل صنعت ساختمان از جمله "نظام پیمانکاری 
کشور" ابایی ندارد، مهندســان منتخب این دوره مدیریت سازمان نیز 
باید عزم شــان بر پیروی از دولت برای تحّقــق ایده های مترقی حوزه 
ساخت و ســاز جزم باشد. بی تردید مســئولیت و بلکه رسالت اصلی و 
اساســی در این راه بر دوش آحاد مهندسان عضو ســازمان است تا با 
هوشــمندی و مّداقه در نوع نگاه و دیــدگاه نامزدهای حاضر در عرصه 

انتخابات با رأی به "تحول گرایی" آینده ای روشن را برای سازمان نظام 
مهندسی ساختمان رقم زنند.

4- تشــکلهای مهندســی، خصوصا تشــکلهائی که هم ارتباط با نظام 
مهندســی دارند و هم مرتبط با نظام فنی و اجرائی هستند، باید نقشی 
فّعال در انتخابات پیش رو ایفا نمایند. این اراده شــاید در تشــکلّهای 
اســتانی کمتر اما در معدود تشکلّهائی که در مرکز کشور فعالیت دارند 
بیشتر به چشــم می خورد، و آنگونه که در یک ســال اخیر و خصوصا 
انتخابات اتاق مشــاهده گردید، می توانند با برنامه ریزی شایســته برای 
نقش آفرینــی در انتخابات هفتم نظام مهندســی مؤثرتر باشــند. این 
ضــرورت آنجا اهمّیت فزون تری می یابد که بدانیم و بپذیریم اصاحات 
قانون نظام مهندســی، که هم اکنون در مرحله تصویب و اباغ اســت، 
با سرنوشــت جامعه پیمانکاری ارتباطی تنگاتنگ و اثرگذار دارد و لذا 
نمایندگان این حرفه باید در ســاختار و مدیریت آینده سازمان حضور 

موفق و مؤثر داشته باشند.
تشّکلها و ســندیکاهای ســاختمانی همواره نماد خدمت و همراهی با 
دولت بوده اند و اکنون نیز بیشــترین خدمت رسانی به مردم و همکاری 
را با نهادها و دســتگاه های اجرائی در مســیر تحّقق برنامه های دولت 
دارند و همواره با همه ســرمایه و توان خویش در شکل گیری آبادانی و 
عمران کشور تاش بی ادعا داشته و به خوبی با فرهنگ کار متعهدانه و 
مسئوالنه که نیاز امروز نظام مهندسی است آشنا و همسازند. استعدادی 
که، در یک دهه اخیر، علیرغم نیاز در حوزه ساخت و ساز خصوصی در 

مسیر حذف و بعضا نابودی رانده شده است.
5- ســخن آخر با بزرگان و برگزارکنندگان انتخابات اســت. اگر همه 
دلســوزان نظام مهندســی از منظر نگاه بیرونی به اهمّیت این رویداد 
می نگرند بی گمان متولّیان امور از درون بر زوایای پنهان و آشــکار آن 
احاطه دارند و به آنچه که ســازمان در این برهه بدان نیازمند است به 
خوبی و درستی واقفند. سازمان امروز در شرایطی است که حتی برای 
برگزاری مجامع سالیانه خویش در برخی استانها، که تنها مؤید بودجه 
گذشــته و آینده آنان اســت، دچار ضعف و ناتوانی است. بی تفاوتی و 
ناامیدی در میان جامعه مهندســان عضو ســازمان، که صاحبان اصلی 
این نهاد بزرگ حرفه ای هســتند، مستولی گشته و افق آینده آن را در 
فضائی ابهام آلود ترســیم می نمایند. تضاد فکری و عدم ســازگاری در 
میان بعضی اعضای هیأت مدیره سازمانها حاکم گردیده و انجام وظائف 
قانونی و ایفای تعهدات ســازمانی را با مشــکل و معضل مواجه ساخته 
اســت. رکود حاکم بر ســاخت و ســاز که با اقتصاد و درآمد بسیاری 
از اعضای ســازمان پیوند دارد موجب نگرانی و پریشــانی فکری آنان 

گردیده است.
جان کام آنکه همه این نابســامانی ها ســایه بر انتظام امور مهندسی 
انداخته و لذا جامعه بزرگ مهندســی ایران منتظر این رخداد، با انگیزه 
و اعتقاد به تغییر و تحول، در ســاختار و مدیریت نظام مهندسی است 
لذا فراهم آوردن شــرایط حضور پرشور همه آحاد جامعه مهندسی در 
روز انتخابات تنها انتظار خیل عظیم مهندســان ایران است که تحّقق 
ایــن امل جز با عزم و اراده و عمل مقبول مجریان آن به انجام نخواهد 

رسید و بی تردید این وعده دست یافتنی است.
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94هزار میلیارد تومان طلب چند ســاله پیمانکاران بخش خصوصی از 
دولت است که وصول نمی شود. دولت پیشنهاد می کند بودجه یارانه ها 
صــرف پرداخت بدهی ها شــود. اما راهکار مجلس بــرای پرداخت این 

بدهی ها چیست؟
بــه گــزارش اقتصادنیوز رقم بدهی هــای دولت به پیمانــکاران بخش 
خصوصی در حالی باال گرفته اســت که معاون اول رئیس جمهور تیمی 
متشــکل از رئیس سازمان مدیریت و رئیس کل بانک مرکزی را مامور 
تدوین راهکارهای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران کرده است. 
بدهی که چند سال است روی هم تلنبار شده و نه دولت توان پرداخت 
آن را دارد و نــه پیمانکاران توان گذشــتن از کنار آن را. اما اســحاق 
جهانگیری قــول داده که دولت به تعهد پرداخــت بدهی های خود به 

پیمانکاران پایبند است. 
حال این سوال پیش می آید که میزان بدهی دولت به پیمانکاران چقدر 
اســت و این بدهی ها بیشتر در چه حوزه هایی است؟ عدم پرداخت آن 
چه مشــکاتی برای پیمانکاران ایجاد کــرده و مجلس برای پرداخت 

بدهی دولت به پیمانکاران چه راهکار قانونی مد نظر دارد؟ 
در مورد میزان بدهی های دولت به پیمانکاران رقم دقیقی در دسترس 
نیســت. آمار متفاوتی از میزان بدهی های دولــت به پیمانکاران عنوان 
شــده است؛ از 10 تا 94 هزار میلیارد تومان. رئیس جمهور در گزارش 
100 روزه خــود رقم بدهی هــای دولت به پیمانــکاران را حدود 55 

هزارمیلیاردتومان اعام کرد. شــهریور سال گذشته هم رئیس سازمان 
حسابرســی بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار 
میلیارد تومان بدهی عنوان کرده بود که برخی این رقم را نزدیک ترین 
رقــم به بدهــی واقعی دولت می داننــد. وزیر راه و شهرســازی بدهی 
وزارتخانــه خود به پیمانکاران را 5 هزار میلیارد تومان عنوان بود. وزیر 
نیرو اســفند ماه سال گذشــته بدهی انباشته شده بخش برق را حدود 
24 هزار میلیــارد تومان، مدیرعامل توانیر 30 هــزار میلیارد تومان و 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران هم در نشســت خبری اردیبهشت 
 ســال جاری خود رقم بدهی های شــرکت ملی نفت ایــران را حدود 

50 میلیارد دالر دانست. 

دومینوی بدهکاری دولت 
دولت یازدهم که روی کار آمد گزارشی از میزان بدهی های دولت قبل 
منتشر کرد. گزارشی که نشان می داد دولت قبل سال هاست به تعهدات 
خــود در قبال پیمانکاران عمل نکرده اســت. زمانی که هم موعد عمل 
دولت یازدهم رسید هم قیمت نفت با افت 50 درصدی مواجه شد و هم 
تعهدات عمرانی و یارانه مانعی شــدند برای پرداخت بدهی های دولت. 

اما در مقابل بخش خصوصی هم از عدم پرداخت ها گایه دارد. 

چــون در اولین قدم بدهی های دولت منجر به ناتوانی و ورشکســتگی 

ت برای  را  د
پرداخت بدهی پیمانکاران یو

اد
ق

رد
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ر

 
بودجه 95، موعد تسویه دولت با پیمانکاران؟
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بخش خصوصی شــده اســت. ابراهیم بهادرانی، دبیر کل پیشین اتاق 
تهران در گفت و گو با اقتصادنیوز از تاثیرات منفی بدهی دولت به بخش 
خصوصــی می گوید و تاکید می کند: مگــر پیمانکاران ما چقدر توانایی 
مالــی دارند که از این میزان، حدود 94 هزار میلیارد تومان آن دســت 
دولت باشــد و وصول نشود؟ این بدهی آثار اقتصادی بسیار وحشتناکی 

خواهد گذاشت. 

وی می گوید آثار بدهی ها مانند یک دومینو اســت که مدام از بخشــی 
به بخش دیگر منتقل می شــود. در قدم اول دولت که طلب پیمانکار را 
ندهد، پیمانکار هم نمی تواند طلب بانک ها را بپردازد در نتیجه مطالبات 
معوق افزایش می یابد و توان بانک ها کم می شود و نمی توانند تسهیات 
جدید به بخش خصوصی بدهند و توان پیمانکاران کم وکمتر می شود. 
از طرفی وقتی که بخش خصوصی مقروض بانک باشد اسمش در لیست 
ســیاه قرار می گیرد و بانک ها هم بــه آن وام نمی دهند. ممنوع الخروج 
می شوند و نه امکان فعالیت در داخل کشور را دارند نه توان ارزآوری با 

فعالیت در خارج از کشور را. 

آل اســحاق هم در پاســخ به این سوال که پرداخت این بدهی ها تا چه 
حد به پویایی بخش خصوصــی کمک خواهد کرد؟ بیان می کند: تاثیر 
خیلی زیادی در بخش خصوصــی ما دارد. پرداخت بدهی ها زنجیره وار 
بــه چند زنجیره کمک می کند و در چند ردیــف در تولید ما می تواند 

بسیار موثر باشد.

راهکارهای قانونی مجلس چیست؟
اما دولت سال هاســت کــه این بدهی ها را پرداخت نکــرده و باید دید 

راهکار مجلس چیست؟ 
عباس فاحی بابا جان، عضو کمیســیون عمــران مجلس به اقتصادنیوز 
می گویــد: پروژه های عمرانی بســیاری به دلیل عــدم وصول مطالبات 
بخش خصوصــی از دولت ناتمام ماند و همیــن موضوع خود منجر به 
خســارات عمده ای می شود. ما در سال 93 و 94 بودجه ها را بر مبنای 
80 درصد پیشرفت فیزیکی بنا کرده بودیم که محقق نشد. اما با توجه 

به گشایشــی که در فضای مالی کشور به وجود آمده و به خصوص در 
تدوین چشــم انداز و برنامه پنج ساله ششم توســعه، باید برنامه ریزی 
مناسبی در این زمینه داشته باشــیم تا این پروژه های نیمه تمام را به 
پایان برســانیم. وی می گوید: الیحه بودجه ســال 95 سه ماه دیگر به 
مجلس ارسال می شود و ما آنجا دولت را ملزم می کنیم که حتما بدهی 

بخش خصوصی را بپردازد.
علیرضا خســروی دیگر عضو کمیســیون عمران مجلس در این رابطه 
می گویــد: میزان بدهی دولت به پیمانــکاران حدود 500 هزار میلیارد 
تومان اســت این بدهی ها در بخش های مختلف مانند پیمانکاران راه و 

ساختمان و صنعت برق و کشاورزی و صنعت هستند.
او دربــاره راهکارهای مجلس به دولت در ایــن زمینه تصریح می کند: 
راه های زیادی وجود دارد ما موادی را در این زمینه در مجلس تصویب 
کردیم  از جمله بند ب ماده 56 که در این مصوبه بانک طلب پیمانکار 
را پرداخت می کرد و بانک با دولت طرف حســاب می شــد. یعنی دیگر 
دولت به بخش خصوصی بدهکار نبود و دولت به بانک ها بدهکار می شد. 
اما در این میان مشــکل بدهی همچنان به قوت خود باقی اســت و از 

بخشی به بخش دیگر منتقل می شود. 
دومینوی بدهی های دولت به بخش خصوصی هم دولت را درگیر کرده 
و هم بانک ها را و هم بخش خصوصی را. دولت متعهد شده که بدهی ها 
را بپردازد اما شرایط مالی کشور توان انجام این تعهد را از دولت گرفته 
اســت. حتی چند وقت پیش بود که وزیر اقتصاد اعام کرد قرار اســت 
حدود 30 هزار میلیارد تومان از تعهدات پرداخت یارانه نقدی را حذف 
کنند و آن را به پیمانــکاران بخش خصوصی اختصاص دهند. چون بر 
خاف گفته نمایندگان گشــایش مالی در فضای کشــور رخ نداده که 
بتوان با اتکا به آن امیدوار بود طلب پیمانکاران پرداخت شــود. اعضای 
دولت خود بارها در سخنرانی هاشان راهکار عملیاتی را پیشنهاد داده اند 
اما آن را اجرا نکرده اند؛ راهکاری که بر اساس آن دولت اعتبارات خود را 
به جای پرداخت یارانه نقدی صرف عمران و پرداخت بدهی ها کند. اما 
نمایندگان مجلس همچنان راهکارهای دیگری می دهند و چشم انتظار 
وصول 30 میلیارد دالر منابع بلوکه شــده هستند که در اقتصاد ایران 

معجزه آفرینی کند.



ر                                   اد یا   
شهریور 1394 
شماره 334  

تاریخ:94/6/30

شماره: 94-51392

شماره ثبت: 94 تاسیس:  1326
٣٠/٠۶/٩۴  

۵٩-١٣٩٢۴  

  »� �م �دا « 
  �اا  آ�ی د��ر ا�حاق �ھا���ری 
  �عاو�� ���رم اول ریا�ت ���وری 
  :با االم وا��رام � ا���ضار عا�  �  راا�د

  
  .� از دواال از ا����ار دو�� یازدھم �  ��رد

�  ا�شان ریا�ت ���رم ���ورو�د�ان ا��ا �اا  آ�ی د��ر روحا�  عا��ن ��ش ��و�  ���م�ه ���ت ا�داث ازا�تدا ��ن ا���بال از��� �ی اعال�  � 
  .دااعالم آماد�  ��ود�د � ���وان بازوی ا��ا�  دو�� � ���ق ��� � �ر�� �ما� 

�و�ید ی ���� او�و��  �وده ا�ت � حا�ی�ه ������ �ورم ورپ �تا  �ھار ی��و�  � ا��باض پو�  و دو�� ���رمدا��  �یا�ت �ی �  دواال ����ه اما 
ا��  را با ٩۴�صدی  � � �ده اال ٣ر�د��  � اال �اری ا�ن ا��باض .ه ا�ت �ادان د�بال ���دید�ون ر�� از ر�ود ا��صادی  ااز�د�  و�ھا�تاو

�را��  � ��داق  .�د�بال �وا�د دا�ت را  ا����ار و�ع �و�ود ر�ود �ط�ق ��ش ��و�  و�و�ه ���ت ا�داث .رو�و ��وده ا�ت�دید � ���ه اول  اال 
  . بارز ا��حالل ا�ت

�ھار �ورم با ا��باض و �دون ��� �ی �رف . ضد �ورم ا�ت �  �وا�د � �یان �دت  ا�ت � �و�ید�یا�ت  ا�ن کار�اااان ا��صادی ،ا��راز��� 
  . ��را و��ایدار �وا�د �ود، ا��صادی �و��ه و�و�ید 

از د�ت دادن ��رو�ی ����ص وکار��ان ما� � �ا�واده  ���وان � ���رم ، �یا�ت �ی �وق �و�� ��� ر�ان ���  � �د� دو�� وادا� پی��ری  �وا��از 
کار،�ساد و��� � � کار��ان  ���رشا��ما�   ، �ا�� ���� ،ز�ده �ھا��ت ������ن � ،  اشاره ��ودا�ن ���ت با � از �ھار صد ��ل و���  جنپ �ی��و�  �� 

  .آ�ده ا�ت �د�ت ا�ن ���تا��ماد ح�و�ت ���وری ااال�  � اعاده � اا� � د� �ی ا��ر آ��ه ،  و���ود�  و��ودی دارا��ھای م� 
��ھا�  ��وا���ه ا�ت اما ا ا�ت ا�ن �ضپلما�  دو�� ���رم �د��ر وا�ید حا�ل تال�ھای �ر��  ��م د� ��عا با ا�عان � ا�جاد �ضای ا�ید �  کا�ت و��  �وا�د �  ا�

  . با��وه دو�� و��دم و��ش ��و�  را � ��ت ����� �آوردن چ�� �و�ید وااز�د�  ���ج �ماید
کا�ت �ای � و� ���ع ��و�  و� اا� �را�� � رو � ا�ید � ر�ع ����م  ���ر اازی پس از ����م باید  ورود � �ضای باز � المل�  ���ور ��دیده ا�ت ا�ن ا�

  .���ج و��اھم ��دد
  .ا�ن ��� عمده کار�اااان ا��صادی ا�ت .�وا�د �د ��ھا با رپدا�ت �طا�بات ا�ن ��ف �قدور� ���ت ا�داث ا�ن ���ر اازی  
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کاران کار ��� ای ا�ت رپدا�ت �طا�بات پ�ما ت ی را ھدات    :��ھا ا��ای 
ت �و�یدی  .رما� ��اری ا�ت و�� ��ش ��و�  �ای دو�� - ات �ور�  �و�ه �دت دارد و�  �اا � �ا رما� ��اری دی�� ا ا�� ما�اد � 

 .�ود � �یان �دت ضد �ور�  ا�ت
قا د�د- ت را  ،بازاازی وار �ن آ رما� ما  . ���وا�د �وان ��روی ا�سا�  ���  و
اد- رما� ��اری �د   .واو�و�� دار دو�� �ای پسا ����م ت  ��دد ���وا�د 
�ورت �ی - دید  مام و ه �ی ���ه    .شا� دو�� را یاری د�د وBLT ,BOT,BOO���وا�د � ا��ای رپو
کاری و�ساد و�ا��  ا��ما�  �وا�د کا�ت - اا�با از �و��ه �� ال وا�ید و�شا را �ای���نو�ضا � �   .�ماید�    ا��مادی وی  ی ا
ل ا��ماد - ن ���ت ا�داث ، � و���وری ااال�  ��قا اد�  را �د�بال دا�ت � �  اا�یان ا��ر�عا � آ�ھا باز را �و��ه صا�ات �دمات �

ع آن،.�ی��دا�د  ��قابال  � ��وف وا���ه �    .ا��ماد �وا�د ��ود ����
�� از �اا�� و�ه �اا�عا�  و  اه �یبا  رما� ��اران �ار  �وا�د �دا�ان دو�� ���رم �ای دوران پسا����م �  دید ورت  ت  زم � ��� ا�ت � � 

ور ا�قا �را�� �ع�   � دیده  ��وا�د ��ش ��و�  آ� د دارد ��  دی آن را �ادان � � �ی  ورت ���ق ا��ما�  ا�ن ا�� بازھم �  ت  �ماید و ا آ�
�ف ��ش  ه�  ات �ار  �وا�د وارد �و�� دو�� ���رم �ده ��و�   � رما� و� کارآ�د چ�ا �  رما� با��وه و��روی ا�سا�  ����ص �� ن آوری و  �ای 
اد ��د ا�ا�    .را رپ �وا
  

قد�م ا��رام   با
  �ن دادمان
  د��ر

  

مرام مر م�م��م�م���ما��������������������ر�ر��ر�ر�ررارارر ققققدقدقدقدققدقدقد�د�د�د�د بباباباباببباباببا
����������ندادددمماماماماممامامان
ر�ر������ر�ر�ر ���������ر�ر� د�د�د
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 قابل توجه شركتهای عضو سندیكای شركتهای ساختمانی ایران
كمیسیون انتشارات امكان و  به منظور بازتاب مسائل و مشكالت شركتهای عضو از مدیران ارشد شركتها دعوت می شود ضمن ارسال موارد به 

زمینه های الزم را برای همكاری از طریق ارسال مقاله، مطالب ترجمه ای و پیشنهادات فراهم فرمایند.
كلیه خواسته ها و درخواستهای مجموعه تعامالت هرچه بیشتر و اطالع رسانی را با نهادهای  كامل دارد تا با بازتاب  كمیسیون انتشارات آمادگی 

ذیربط به عمل آورد.
كمیسیون انتشارات

اطالعیه شركت تضمین شركتهای ساختمانی
گروهی   به اطالع می رساند با عالقمندی و همت مدیران شركت تضمین شركتهای ساختمانی امكان تهیه پوشش های بیمه ای درمان تكمیلی 
كاركنان شــركتهای عضو و اعضای ســندیكای شــركتهای ســاختمانی ایران فراهم شــده اســت تا بخش بزرگی از  كلیه مدیران، مهندســان و  برای 

گردد.  نگرانی آنها درباره هزینه های درمانی سنگین برطرف 
ح است و متقاضیان می توانند با مراجعه به این شركت یا تماس با تلفن های  كارگزاری بیمه پارس همگام مجری این طر الزم به ذكر است شركت 

6- 88811245  نسبت به دریافت اطالعات الزم و ثبت نام اقدام نمایند. 
شركت تضمین شركتهای ساختمانی

ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ1-عملكــرد ماهنامــه را در انعــكاس مســائل صنفی و پیشــبرد آن چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

2- مطالب نشــریه در جهت اطالع رســانی از مســائل روز صنف از چه 
كیفیتی برخوردار است؟ 

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

 3- عملكــرد كمیســیون انتشــارات و دســت انــدركاران نشــریه را چگونه 
می بینید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

4- راههــای پیشــنهادی بــه مشــكالت صنفــی را در ماهنامــه چگونــه 
ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

5- انعــكاس مطالــب ارائــه شــده میان ســندیكا بــا نهادهــای ذیربط را 
چگونه ارزیابی می كنید؟

نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

ج مطالب به شكل موجود چیست؟ 6- نظرتان در مورد در
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

7- بازتاب بیرونی ماهنامه چگونه است؟
نظری ندارم     ضعیف     متوسط    خوب    عالی 

مشــكالت  حــل  در  ماهنامــه  بهبــود  بــرای  پیشــنهادی  چنانچــه   -8
كنید؟ گزاره خبری بیان  پیمانكاران دارید به صورت 

پیشنهاد می شود:

ح  كردید و نظر خود را مطر كه برای تكمیل پرسشنامه صرف  برای وقتی 
كردید از شــما تشــكر و قدردانی می شود. لطفا پاسخ خود را به ایمیل یا 

كمیسیون انتشاراتفكس سندیكا ارسال  نمائید.

پرسشنامه نظرسنجی
با سالم و عرض ادب خدمت خوانندگان محترم ماهنامه پیام آبادگران 

كیفی و اثربخشــی ماهنامه  پیام آبادگران  دریافت دیدگاه، نقطه نظر، ارائه طریق و پیشــنهادهای ارزنده شــما برای بهبود و توســعه  
كوتاه ما را از دیدگاه خودتان و پیشــنهادهای  از اهمیت فراوانی برخوردار اســت. از این روی امیدواریم با پاســخ دادن به چند ســوال 

اصالح و توسعه ماهنامه یاری رسانید.

پرسشنامه نظرسنجیپرسشنامه نظرسنجی

وانی یا هفتم  خیابان گاندی جنوبی، نبش پالیز

پالک 23 واحد 2 )امین سیستم(

تلفن: 88107635 - 88480809

ا  ا  ت ار  ا  را   با ا  ی ه  ر ن
و  ر  را  ر  ا  د وانن را  ن  
ا  و و ه  ی ه به  ا ر  ر ر  ا  و و
ه   و نم ت  ا ر را  ت  ا س ت  ن ا  ب  رتب 
ا این  د ارت ا با  را ا را  ن ننده   ن 

ور باشد ه  ر توس ر  ت  بی ار ت   ن




