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آثار و تبعات نوسان نرخ ارز  

بر پروژه هاي عمراني كشور

قب�ل از ورود ب�ه بحث اصلي ذكر این نكت�ه را الزم مي دانم كه 
در یكصد س�اله اخير همواره رشد و توسعه اقتصادي كشور با 
ساخت زیربناهاي توس�عه، مسكن و ساختمان در مفهوم كلي 
آن همبستگي شدیدي را نشان مي دهد به طوري كه در مقاالت 
قبلي نيز آورده شده است و تكرار آن مفيد فایده خواهد بود، با 
ساخت وس�ازهاي ساختماني از جمله ابنيه،  راه، پل، سد، تونل، 
س�اختمانهاي اداري و صنعتي و خدماتي و پاالیشگاه ها به ازاء 
هر 70 متر ساخت وس�از در كشور به طور ميانگين وزني حدود 
2/5 ش�غل مس�تمر پيوسته و 0/3 شغل مس�تمر ناپيوسته در 

مجموع 2/8 مورد اشتغال در كشور ایجاد مي شود.
نقش اش�تغال زایي صنعت احداث در كش�ور )ضمن جلوگيري 
از رش�د پاره اي از پدیده هاي آسيب ش�ناختي ك�ه هزینه هاي 
اجتماعي فراوان�ي را به جامعه تحميل مي كنند و تبدیل آن به 
ارقام و اعداد اقتصادي واقعي به دليل حجم س�نگين خسارت 
كيفي آن، امكان پذیر نيست( موجبات رشد و توسعه اقتصادي 
و ب�ه تب�ع آن باعث رف�اه اجتماعي مي گردد زیرا كه اش�تغال 
ایجاد درآمد مي كند؛ و درآمد ناشي از كار به فرد قدرت خرید 
مي ده�د،  قدرت خرید ب�ه افزایش تقاضاي مؤث�ر مي انجامد و 
افزای�ش تقاض�اي مؤثر به رش�د توليد كمك مي كند و رش�د 
توليد نيازمند اش�تغال مجدد اس�ت كه در فراین�د هم افزایي 
)Synergy(، انجام پروژه هاي عمراني نقش مؤثري در توس�عه 

اقتصادي و اجتماعي كشور دارد.

چرخه اشتغال زایي صنعت احداث و نقش آن در توسعه ملي را 
در روند الگوي باال مي توان ارائه داد؛ بنابراین براي برون رفت از 
مسائل و مشكالت اقتصادي و اجتماعي فراروي كشور ضرورت 
دارد مسائل و مشكالت شركتهاي مجري پروژه هاي عمراني در 
س�طح ملي و استاني با دقت و توجه بيش�تري مورد مطالعه و 

بررس�ي قرار گيرد و ضعف هاي آن چه در بعد درون سازماني و 
چه در حوزه  برون س�ازماني، با عنایت به درجه اهميت و الویت 
آنها، شناسایي و راه هاي رفع آن به كار گرفته شود. تهدیدهاي 
فراروي آن نيز در بعد درون و برون سازماني شناسایي، و راه هاي 
 )Externality( برون رفت و خنثي س�ازي آثار و تبعات منفي
آن در دس�تور كار كارفرمای�ان و مجری�ان پروژه ها قرار گيرد. 
ب�ا این پيش فرض ك�ه باید نقاط ق�وت را مقوم تر و فرصت هاي 
مل�ي و منطق�ه اي و بين المللي پيش رو را ب�ا تمامي ظرفيت و 
در عرصه ه�اي گوناگون آن مورد بهره گيري قرار داد و آن را به 

منفعت و ثروت ملي تبدیل كرد. 
با این مقدم�ه موضوع اصلي مورد نظر در این س�رمقاله را پي 

مي گيریم.
اصوالً نوس�انات ن�رخ ارز ب�ر پروژه هاي عمراني در دو س�طح 

تأثيرگذار است:
1� حوزه  پروژه هاي عمراني ملي و استاني كشور

2� حوزه  پروژه هاي عمراني فراملي، منطقه اي و بين المللي
در بخش اول مقاله تأثير نوسانات رشد نرخ ارز را بر پروژه هاي 
عمراني ملي و اس�تاني مورد بررس�ي قرار مي دهيم. این اصل 
را بای�د بپذیریم كه هر تحول و تط�وري در جهان در محدوده 
كش�وري،  منطقه اي و قاره اي باقي نمي ماند بلكه امواج آن كل 
كشورهاي جهان را متأثر مي سازد. این تأثير و تأثر متقابل براي 
كش�ورها با درجه نزدیكي و ی�ا دوري از كانون تحول متفاوت 
خواهد بود ولي هيچ كش�وري مصون از تأثير نيست. در هزاره 
سوم براساس تئوري پروانه اي )eory� Chaos( وزش نسيم 
پدیده اي در یك كش�ور ممكن است باعث طوفاني شدن روند 
امور در كش�ور دیگر گردد و یا جابه جایي ه�واي اقتصادي در 

شركتي باعث طوفاني شدن فضاي مالي شركتهاي دیگر شود.
با این توضيح باید گفت كه نوس�انات رش�د ن�رخ ارز بر تمامي 
مصالح و مواد مصرفي در صنعت احداث اثر س�وء مي گذارد؛ به 
طوري كه در طي ده ماه اخير قيمت آهن آالت بيش از 80درصد 
افزایش قيمت یافته اس�ت زیرا كه ورود ش�مش آهن به كشور 
به ش�دت تحت تأثير قيمت ارز است و عدم پيش بيني فرایند 
چش�م اندازهاي آن حتي باعث مي شود كه عرضه و فروش آن 
با اختالل جدي مواجه ش�ود و فروش�ندگان براي دستيابي به 
زم�ان الزم ب�راي آرامش ب�ازار از عرض�ه آن جلوگيري كنند، 
كه این امر در بس�ياري موارد مشاهده ش�ده است، و مي توان 
از آن، ب�ه عن�وان یكي از عوامل مؤث�ر در افزایش قيمت ها نام 
ب�رد به گونه اي كه ميلگ�رد روزانه بين 10 تا 15 تومان نوس�ان 
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افزایش نرخ را تجربه مي كند و تيرآهن نيز در سایزهاي نرمال 
50هزارتومان و در س�ایزهاي سنگين تر تا 20هزار تومان در هر 
شاخه نوسان قيمت دارد كه رشد 30 تا 40 دالري قيمت جهاني 
در هر تُن فوالد در این افزایش مؤثر بوده است. مضاف بر اینكه 
قيمت ش�مش در بنادر به دليل عدم وجود LC مي بایس�تي به 

طور نقد خریداري شود این امر نيز بر مشكالت كار مي افزاید.
از س�ویي بسياري از مواد و مصالح پروژه هاي عمراني و استاني 
مانند سيس�تم هاي تأسيس�اتي، چيلرها، پمپ ه�ا، تجهيزات 
الكترونيكي و س�ایر نهاده ه�اي مورد نياز وابس�تگي كامل به 
قيم�ت ارز دارد و نوس�انات ن�رخ ارز در افزایش قيمت واردات 
ای�ن قبيل تجهيزات مورد نياز صنعت احداث مؤثر اس�ت و در 
رشد قيمت ها بسيار تأثير مي گذارد آنگونه كه در اكثر این اقالم 

افزایش بيش از دوبرابر )صددرصد( مشاهده مي گردد.
در چنين ش�رایط دش�وار اقتصادي، پروژه ه�اي عمراني ملي 
و اس�تاني كه طي س�الهاي گذش�ته با نرخ ثابت به شركتهاي 
مهندس�ي پيمانكاري واگذار ش�ده اس�ت به اجبار باید با نرخ 
ثابت گذشته، ساخته شود و این امري توان فرسا و امكان ناپذیر 
است به طوري كه شركتهاي مهندسي ساختماني را در معرض 
نابودي و تالش�ي قرار مي دهد؛ فش�ار عصبي و استرس�ي كه 
تف�اوت فزایندة قيمت ها و س�ایر مش�كالت موج�ود در انجام 
پروژه هاي عمراني بر مدیران آن وارد مي كند غيرقابل توصيف 
است، شكاف بين قيمت پایه و قيمت روز آنقدر ژرف و گسترده 
اس�ت كه نارسائي هاي ناشي از آن باعث شده است در سالهاي 
اخير ش�اهد مرگ نابهنگام تعدادي از مدیران ارشد شركتهاي 
مهندسي پيمانكار پروژه هاي عمراني باشيم؛ مدیراني كه واجد 
ظرفيت هاي علمي و فني باال و تجربيات گرانس�نگي بودند كه 
متأسفانه از مدار سرمایه ملي خارج شدند و این امر جاي بسي 
تأمل و تعمق دارد كه چرا منابع انس�اني كارآمد و نخبگان فني 
و مهندس�ي كش�ور اینگون�ه مظلومانه از دس�ت مي روند، و با 
درگذش�ت هر یك از آنها، نيروهاي انس�اني زیادي نيز از كار، 

بيكار شده به جمعيت بيكاران اضافه مي شوند.
به تعبير یكي از مدیران ارشد شریف و سخت كوش پروژه هاي 
زیرساخت هاي توسعه ، این »درد بي درمان« را باید به چه كسي 
گفت كه طرح ها و پروژه هاي كشور براساس فهرست بهاي سال 
88 به مناقصه گذاش�ته مي ش�ود در صورتي كه در س�ال 88 
قيم�ت هر كيلوگرم آهن حدود 650 تومان بوده اس�ت و امروز 
یعني در س�ال 91 قيمت هر كيلوي آن متج�اوز از 1300 تومان 
اس�ت كه اگر افزایش هزینه حمل و نق�ل را به آن اضافه كنيم 
و رشد هزینه هاي باالسري )بيمه و ماليات( را با آن جمع كنيم 

قيمت واحد آن به بيش از 2000 تومان مي رسد.
بر مدیران ارش�د معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي فرض 
اس�ت كه در كوتاه ترین زمان ممكن براي حل مشكل فهرست 
بهاي س�ال 88 چ�اره اي بيندیش�يد براي تصحيح فهرس�ت 
بهاي س�ال 88 كه مبناي مناقصات امروز شركتهاي مهندسي 
پيمان�كاري اس�ت اقدام عاجل، ف�وري و فوتي الزم اس�ت كه 
فهرست بهاي سال 91 كه با قيمتهاي واقعي روز تهيه مي گردد 
مورد اس�تناد قرار گيرد تا مناقصات براساس قيمت واقعي روز 
به پيمان گذاش�ته شود و خواس�تار انتشار شاخص هاي تعدیل 

مناسب با تغيير قيمتهاي سال 90 مي باشيم.
ضمن آنكه مدیران ارشد بخش كارفرمایي مي بایستي نوسانات 
قيمت ارز را به طور پيوس�ته و ماهانه محاس�به و آثار آن را در 
قيمت مواد و مصالح س�اختماني در ش�كل ضریب مش�خص و 
معين  نمایند تا به عنوان مبناي محاس�به شاخص هاي تعدیل، 
هم�ه ماهه مابه التف�اوت آن به ش�ركتهاي مج�ري پروژه هاي 
عمراني و اس�تاني پرداخت ش�ود. باید متذكر ش�د، اگر امروز 
به حل مش�كالت و معضالت گریبانگير ش�ركتهاي مهندس�ي 
پيمانكاري پروژه هاي عمراني نپردازی�م فردا قطعاً دیر خواهد 
شد و سرمایه هاي ملي موجود در حوزه فني و مهندسي كشور 
از دست خواهند رفت و شركتهاي ساختماني منحل،  ورشكسته 
و تعطيل مي شوند. در چنين ش�رایطي )كه اميد است خداوند 
هرگز آن روز را نياورد(، ش�ركتهاي خارجي اراده خویش را بر 
مقدرات ميهن عزیزمان تحميل خواهند كرد؛ بگذاریم نسلهاي 
آینده قضاوت نيكي از فع�ل و عمل ما در حافظه تاریخي خود 

به یادگار بسپارند.
حال در بخش دوم مطلب تأثير نوس�انات رش�د ن�رخ ارز را بر 
پروژه هاي عمراني فراملي، منطقه اي و بين المللي مورد بررسي 

قرار مي دهيم.
نوسانات نرخ ارز بر پروژه هاي عمراني برون مرزي كشور نيز آثار 
و تبعات بسيار سوئي بر جاي مي گذارد و در بعد كالن چنانچه 
روند امور منجر به دو نرخي ش�دن نرخ ارز شود عماًل صدمات 
جبران ناپذیري بر اقتصاد ملي و به تبع آن بر پروژه هاي عمراني 
برون مرزي وارد مي سازد؛ زیرا مبناي محاسبه بسياري از فعل 
و انفعاالت مالي نرخ آزاد ارز خواهد شد. از سویي به دليل عدم 
گش�ایش LC ارزي نق�ل و انتقال منابع مالي با مش�كل جدي 
مواجه اس�ت و الزاماً پاره اي از خریدهاي شركتهاي پيمانكاري 
پروژه هاي عمراني برون مرزي مي بایستي به صورت نقدي انجام 
ش�ودكه هم تأمين آن و هم انتق�ال ارز آن براي دریافت برخي 
از نهاده هاي مورد نياز پروژه ها با معضالت و نارسایي هاي جدي 

همراه است. 
در ضمن تأثير رش�د ن�رخ ارز با توجه ب�ه تحریم هاي پيش رو 
در رون�د ام�ور ضمانت نامه هاي بانك�ي و تب�ادل ارزي آن نيز 
اخالل ج�دي به وجود م�ي آورد. ذكر این نكته ض�رورت دارد 
كه توان صدور خدمات فني و مهندس�ي كش�ور ساالنه حدود 
15 ميليارد دالر اس�ت گرچ�ه تاكنون با تمامي دش�واري هاي 
پيش رو این بخش توانس�ته است حدود 4 ميليارد دالر صدور 
خدمات فني و مهندس�ي داشته باش�د. اميد است با تمهيدات 
الزم و برنامه ریزي ها و سياس�ت گذاري هاي دقيق، دولتمردان 
و متولي�ان امور، نه تنها مواج�ه با كاهش صدور خدمات فني و 
مهندسي نشویم بلكه با افزایش آن و رساندن آن به ظرفيت ها 
و توانمندي هاي مطلوب و موعود، در این بخش، ش�اهد توسعه 
صادرات غيرنفني و ارزآوري بيشتر، براي توسعه كشور باشيم، 
و با این اقدام اقتصاد كشور را از وابستگي شدید به درآمدهاي 
نفت�ي خارج كنيم. این پارادایم نيازمند تصميم گيري س�ریع و 
دقيق در س�طح مدیران ارش�د نهادهاي اقتصادي و سياس�ي 
است كه اميدواریم با سرعت و شتاب بيشتري در این زمينه ها 

جهت گيري هاي الزم معمول گردد.
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ش��رایط عموم��ی پیمان ک��ه در حقیق��ت تعیین 
کنننده رابطه بین کارفرما – پیمانکار – مهندسان 
مش��اور با یکدیگر و حیطه مسئولیت ووظایف هر 
یک نس��بت به دو رکن دیگ��ر و بخصوص وظیفه 
هر یک در مقابل طرح می باش��د؛ همواره از طرف 
جامع��ه پیمانکاران و س��ازندگان م��ورد اعتراض 
ب��وده اس��ت. س��ازندگان معتقدند ک��ه اختیارات 
کارفرما بسیار گس��ترده و متقاباًل حیطه اختیارات 
پیمانکاران طرف قرارداد عماًل نادیده گرفته ش��ده 
است تا بدانجا که حتی در قبال عدم اجرای وظایف 
و مس��ئولیتها از طرف کارفرما، پیمانکار محکوم به 
اجرای ادامه قرارداد است. به عبارت دیگر پیمانکار 
با امضای قرارداد مس��ئولیتهای بسیار سنگینی را 
در قبال اختیارات بس��یار ناچیز متحمل می شود و 
کارفرمایان محترم با تفسیر و تعبیر نقش خود فکر 
می کنند که نقش کارفرما فقط فرمایش کردن در 

کار است و بس!
در قرارداده��ای س��ه عاملی کارفرما – مش��اور – 
پیمانکار متأس��فانه به مهندس��ان مش��اور حداقل 
اختیارات داده ش��ده و ب��ا عباراتی نظیر »بهرحال 
ی��ا عدم حضور نظ��ارت رافع مس��ئولیت پیمانکار 
نیست«؟! مهندسان مشاور در طرحها بیشتر مقام 
تشریفاتی تلقی ش��ده اند تا یک رکن اصلی از سه 
رکن و عماًل کارفرما و مش��اور یک رکن و پیمانکار 
رکن دیگر بوده و قراردادهای س��ه عاملی عماًل دو  
عاملی هس��تند. آنهم دوعاملی ک��ه یکی حاکم و 
دیگری محکوم اس��ت! این در حالی اس��ت که در 
همین کش��ورمان و همزمان قراردادهایی براساس 
ش��رایط عموم��ی پیم��ان فیدیک منعق��د و اجرا 
می گردد که از نظر توازن مس��ئولیتها و اختیارات 
طرفین قرارداد با ش��رایط عموم��ی پیمان موجود 

اختالفات فاحشی دارد.
ای��ن انجم��ن هم��واره خواه��ان اصالح ش��رایط 
ق��راردادی و متعادل کردن آن یعنی یک ش��رایط 

تقدیر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
 از مدیران ارشد انجمن شركت های ساختمانی  

قراردادی عادالنه بوده است.
»معاون��ت محترم نظ��ارت راهبردی« به عنوان متول��ی و تنظیم کننده 
ش��رایط عموم��ی پیمانهای مختلف ب��ا نظرخواه��ی از ارکان ذیربط در 
قرارداده��ا و دس��تگاه های اجرایی و انجمنهای ش��اغل در حوزه عمران 
کش��ور در جهت اصالح ش��رایط عموم��ی پیمان و تهی��ه و تنظیم یک 

شرایط قراردادی عادالنه و منطقی اقدام نمود.
در اینج��ا جا دارد از جناب آقای مهن�دس رحمتی معاونت محترم 
نظارت راهبردی، س�ركار خانم مهندس پورس�ّيد و جناب آقای 
دكت�ر قانع فر که برای تش��کیل جلس��اتی بس��یار پربار و متش��کل از 
نمایندگان دس��تگاههای اجرایی و کارشناس��ان محترم معاونت نظارت 
راهبردی و نمایندگان انجمنها و کارشناسان خبره دعوت بعمل آوردند، 
نهایت تش��کر را بنماید. همچنین جا دارد از مهندسان مشاور رهشهر و 
نمایندگان محترم ایشان بخصوص جناب آقای مهندس عطاءاهلل هاشمی 
که عهده دار تنظیم این ش��رایط عمومي پیمان مي باشد نهایت قدرداني 
و تش��کر بنماید. از طرف ای��ن انجمن نیز آقایان مهندس��ان: منوچهر 
ملكياني فرد- منوچهر نوروزي هفته اي دو روز و حدود 200 جلس��ه 
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و آقاي مهندس جمالي هفته اي یک روز و صد 
جلسه شرکت نموده اند. 

الزم به یادآوري اس��ت جلس��ات عمدتاً روزهاي 
دوش��نبه از صبح تا ظهر و ب��ا حضور حدود 30 
نفر بر اس��اس آنچه مهندسان مشاور رهشهر 
در ماده ه��اي مختل��ف تهی��ه مي کردن��د مورد 
بررسي قرار گرفته و مجددا در جلسات روزهاي 
سه ش��نبه هم��ان ماده ها در جم��ع کوچک تر با 
توجه به اظهارنظرها و تغییرات روزهاي دوشنبه 
جمع بندي مي ش��دند. در حال حاضر جلس��ات 
دوم هفته اي سه الي چهار ساعت همچنان ادامه 
دارد. به دلیل اهمیت طراز اول ش��رایط عمومي 
پیمان براي ارتقاي س��ازندگي در کشور و تامین 
منافع ملي همچنین رشد و ماندگاري سازندگان 
و مجریان محترم طرحها و مهندس��ان مش��اور، 
نحوه عمل و تفکر حاکم بر جلس��ات و چگونگي 

مقایسه آن با شرایط عمومي پیمان فیدیک و شرایط 
عموم��ي پیمان ح��ال حاضر در ش��ماره هاي آتي به 

استحضار خوانندگان محترم خواهد رسید.
اميد اس�ت این محصول مشترك دستگاههاي 
محت�رم اجرای�ي- معاون�ت محت�رم نظ�ارت 
راهبردي- انجمن هاي حوزه سازندگي كشور و 
جامعه مهندسان مشاور با همت و تالش مشاور 
رهشهر و جناب آقاي مهندس عطاءاهلل هاشمي 
به س�رانجام برس�د و بتواند به عنوان ش�رایط 
عمومي پيمان پروژه محور و عادالنه انتش�ار و 
مورد استفاده قرار گيرد. مجددا از جناب آقاي 
مهندس رحمت�ي و زیرمجموعه معاونت مذكور 
بخصوص جن�اب آقاي دكتر قانع فر در برگزاري 
جلسات كه در نهایت دموكراسي و آزادي بيان 
و اندیش�ه و س�عه صدر برق�رار نمودند نهایت 

تشكر را دارد.
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ب�ا توجه به افزایش ش�دید قيمت ها 
و تاخي�ر در اب�الغ فهرس�ت به�اي 
س�ال 90 و 91 و شاخص هاي تعدیل، 
26 فروردی�ن م�اه جلس�ه ش�وراي 
هماهنگي تشكلهاي صنفي در محل 
انجمن شركتهاي س�اختماني برگزار 
ش�د تا درباره مس�ائل و مش�كالت 
انجمنها تصميم گيري صورت بگيرد. 
ای�ن ميزگرد ب�ا حض�ور نمایندگان 
و  تاسيس�ات  ش�ركتهاي  انجم�ن 
تجهي�زات صنعت�ي ای�ران، انجم�ن 
ش�ركتهاي راهس�ازي ایران، انجمن 
ش�ركتهاي نفت و گاز و پتروشيمي، 
كانون سراس�ري انجمن ش�ركتهاي 
س�اختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي 
ای�ران، انجمن صنعت آب و فاضالب، 
صادركنن�دگان  انجم�ن  نماین�ده 
خدم�ات فن�ي و مهندس�ي ای�ران، 
و تع�دادي از اعض�اي هيأت مدی�ره 
انجمن شركتهاي س�اختماني برگزار 

شد. 

 در این جلس�ه كه صبح روز شنبه 
حس�ن  مهن�دس  ش�د.  تش�كيل 
س�عادتمند نائب رئي�س هيات مدیره 
كانون سراس�ري انجمن ش�ركتهاي 
س�اختماني، تاسيساتي و تجهيزاتي 
ایران ضمن اشاره به مشکالت موجود در 
فهرس��ت بها و ضرایب تعدیل، با اشاره به 
ای��ن ک��ه اق��دام انجمنه��ا در انتش��ار 
فهرس��ت بها و ض��راب تعدیل ب��ه نتیجه 
م��ورد نظ��ر نرس��ید پیش��نهاد حض��ور 
نمایندگان انجمنها را در جلسات شوراي 
عال��ي فني ب��راي تعیین فهرس��ت بها و 
ضرایب تعدیل ارائه داد. وي همچنین به 
ل��زوم تهیه و ارس��ال نام��ه اي به رئیس 
جمه��ور محترم اش��اره کردند که در آن 
تأکید ش��ود که پرداخت شاخص تعدیل 

جزو دیون دولت است.

در ادام�ه مهندس احم�د مهدیار 
عض�و هي�ات مدی�ره انجم�ن آب و 
فاض�الب با مطرح کردن ای��ن نکته که 

تجربه نشان داده است فقط نامه نگاري به 
دولت به جایي نمي رس��د و باید از طریق 
مجلس و نهادهاي دیگر و باالتر هم اقدام 
ش��ود؛   در ادامه گفتن��د: در حال حاضر 
پیمانکاران نصف مبلغي را که در پروژه ها 
هزینه مي کنند دریافت نمي کنند. اخیرا 
ه��م بحث ف��روش امالك دولت��ي براي 
پرداخ��ت دیون پیمانکاران مطرح ش��ده 
اس��ت، در واق��ع همه راه حله��ا به نوعي 
گفتار درماني بوده است. به نظر مي رسد 
باید کمي ش��فاف تر و رساتر صدایمان را 

به گوش مقامات نظارتي برسانیم. 

 مهن�دس دادم�ان عض�و هي�ات 
مدیره انجمن شركتهاي ساختماني با 
عنوان ای�ن مطلب كه قب�ال گالیه ها 
درباره عدم پرداخت و ابالغ به موقع 
تعدیل بود، عنوان ك�رد: امروزه حتي 
اگ��ر تعدیلها به موقع هم پرداخت ش��ود 
کف��اف هزینه ه��ا را نمي ده��د. اگر این 
ویژگ��ي را به عنوان یکي از ش��اخصهاي 
ش��رایط موج��ود در نظ��ر بگیری��م باید 
مجموعه اي از روش��هاي مختلف را براي 
حل مشکل انتخاب کنیم که از رسانه اي 
ک��ردن موض��وع ت��ا توصیه ب��ه اعضاي 
انجمنه��ا براي اقدام جمع��ي و مکاتبه با 
مس��ئوالن و مجلس را ش��امل مي شود. 
عالوه بر ای��ن فراخوان عمومي از اعضاي 
جلس��ات  در  حض��ور  ب��راي  انجمنه��ا 
تصمیم گی��ري وهمراه ش��دن آنها با هم، 
راه حلها را موثرتر و راهگشاتر خواهد کرد. 

کارهای��ي مانند انتش��ار فهرس��ت بها و 
ضرای��ب تعدیل هر چن��د کارکرد اصلي 
ندارند اما مي توانند از پیوستن این موارد 
ب��ه تاریخ جلوگیري کنن��د و تاثیري هر 
چند کوچک داشته باشد چنانچه افزایش 
مراجعه کارفرمایان در ماههاي اخیر براي 
اطالع از فهرست بها نشان مي دهد هنوز 
افرادي هستند که مباني کار خود را روي 
فهرس��ت به��اي پیش��نهادي انجمنه��ا 

مي گذارند. 

در ادامه، مهندس آزاد دبير انجمن 
خزان�ه  دار  و  ای�ران  راه س�ازی 
انجمن شركت های ساختمانی با بيان 
این نكته ك�ه ش��رکتهاي عضو انجمن 
راه س��ازي با ش��رکت نکردن در برخي از 
مناقصه ها عمال نشان داده اند که با وجود 
ش��رایط موج��ود امکان فعالیت نیس��ت 
اقتصاد ما درگیر مشکل مدیریتي است و 
بیش��تر کساني که در س��متهاي اجرایي 
فعال هس��تند تجربه مدیریت��ي کافي و 
تخصص و تجربه الزم کار در این زمینه ها 
را ندارد تا جایي که برخي از آنها با اشاره 
به این امر که اگر پیمانکاران پول نداشتند 
اینقدر کار نمي کردند که امروز مطالبه اي 
هم داش��ته باشند. پیشنهاد من این است 
که ضمن مکاتبات و اقدامات و دادخواهي 
از ب��ه نهاده��اي ذیرب��ط از پیمانکاره��ا 
بخواهی��م با دق��ت بیش��تر در مناقصه ها 
شرکت کنند. متاسفانه با وجود عرضه کم 
جان��ب  از  زی��اد  تقاض��اي  و  پروژه ه��ا 

تشكيل كميته  و شوراي پيگيري مسائل طرحهاي اجرایي 
پيمانكاران و سازندگان عمراني كشور 

برای حل مشکالت ناشی از تحریم و رشد نرخ ارز صورت گرفت



9
9  

پیمانکاران پروژه ها با شرایط غیرواقعي به 
پیمانکاران تحمیل مي شود. 

ملكياني ف�رد  منوچه�ر  مهن�دس   
رئيس هيات مدیره انجمن ش�ركتهاي 
س�اختماني در ادامه عنوان كرد:  باید 
ب��رون  و  س��ازماني  درون  ح��وزه  دو  در 
س��ازماني اقدام کرد. قب��ل از هر چیز باید 
انجمنه��ا و بع��د اعضا متوجه ش��وند که 
ش��رایط خاص اس��ت و براي این شرایط 
اف��راد و اعم��ال خ��اص الزم اس��ت. باید 
انجمنه��ا در روند امور فعال تر ش��وند و با 
مداخله و اظهارنظر در جهت حل مشکالت 

بکوشند و راه حل ارائه دهند. 
متاس��فانه دول��ت تعدی��ل را 
جایزه اي براي پیمانکار مي داند 
و آن را جزو دیون اصلي خود به 
حساب نمي آورد. در حالي که 
این امر جزو شرایط ضمن عقد 
اس��ت و دولت پذیرفته بخش 
تورم قرارداده��ا را تقبل کند. 
در حالي که به نظر مي رس��د 
تصور  امروزه مسئوالن دولتي 
یارانه  پرداخ��ت  ب��ا  مي کنند 
به نح��وي تعدیل را پوش��ش 
مي دهند. باید فرهنگ س��ازي 
ش��ود و تعری��ف مناس��بي از 
مفه��وم و مکانی��زم تعدیل به 
عمل آید چرا که این مس��ئله 
در راس��تاي مناف��ع کارفرما، 

پیمانکار و مصالح ملي است.
اگر زی��ر پا گذاش��تن حق پیمان��کاران و 
س��ازندگان در پرداخت دی��ون و ضرایب 
تعدی��ل ادامه یابد،  مي ت��وان گزینه هایي 
مانند دادخواهي از دولت به دیوان عدالت 
اداري را ه��م مدنظ��ر ق��رار داد.همزمان 
باید مکاتبه با س��ران سه قوه را ادامه داد. 
رس��انه اي کردن موضوع و تشریح مکانیزم 
تعدی��ل در مطبوعات کش��ور نیز ضروري 
اس��ت. متاس��فانه روشهاي گذش��ته براي 
پیگی��ري حقوق پیمانکاران و س��ازندگان 
کش��ور دیگ��ر جوابگ��و نیس��ت.  بخ��ش 
خصوص��ي در حال اضمحالل اس��ت و با 
نابودي آن، بخش دولتي گسترش مي یابد 
که با توجه به ش��واهد تاریخي این امر به 

نفع اقتصاد کشور نیست. 

خوانس�اري  ج�واد  مهن�دس   
انجم�ن  مدی�ره  هي�ات  نائب رئي�س 
ش�ركتهاي س�اختماني ني�ز در ادامه 

عنوان كردند باید با همکاري و پیگیري 
مداوم در جهت حل مش��کالت سازندگان 
و  تبلیغ��ات  ب��ا  و  بکوش��یم  مملک��ت 
اطالع رس��اني مناس��ب س��خن خود را به 
گوش مسئوالن برسانیم. عالوه بر این باید 
نامه اي هم به اعضاي انجمنها نوش��ته و از 
آنه��ا بخواهیم براي ش��رکت در مناقصات 
قیمتي را پیش��نهاد کنند که با آن قادر به 
اج��راي پ��روژه باش��ند و با اع��الم قیمت 
غیرمنطق��ي، خود را به دردس��ر نیاندازند. 
متاس��فانه اج��راي مناقص��ات دولت��ي با 
فهرس��ت بهاي س��ال 88 صورت مي گیرد 
ک��ه این امر باید آس��یب شناس��ي و حل 

گ��ردد در غی��ر این صورت باع��ث از بین 
رفت��ن پیمانکار و به ثمر نرس��یدن پروژه 
مي شود. به نظر من هر اقدامي در راستاي 
مطرح کردن مشکالت پیمانکاران، یا حل 
آن مدنظر قرارگیرد باید به صورت گروهي 
و هماهنگ اجرا ش��ود چرا که حرکتهاي 

انفرادي به نتیجه نمي رسد. 

 مهندس س�يامك مس�عودي عضو 
ش�ركتهاي  انجم�ن  مدی�ره  هي�ات 
س�اختماني ني�ز عنوان ك�رد: عالرغم 
شرایط خاص پیش آمده متاسفانه رفتار ما 
بیانگر این نکته نیست و الزم است با تغییر 
رفتار خود، دولت را متوجه شرایط موجود 
نماییم . به نظر مي رس��د بهترین راه حل 
موجود در شرایط فعلي تشکیل کمیته اي 
از اعضاي انجمنهاي مختلف براي پیگیري 
این مسئله است. کمیته مورد نظر باید هر 
چند روز یکبار با نوشتن نامه اي اعضا را در 
جریان پیش��رفت امور قرار ده��د. چه در 
م��ورد پروژه های��ي ک��ه از ام��روز واگذار 
م��ورد  در  و چ��ه  مي ش��وند 
پروژه ه��اي ک��ه قب��ال واگذار 
شده اند باید به فهرست بهاي 
معک��وس  تعدی��ل  ب��ا   91

برگردیم.
مهن��دس ملکیاني فرد با تائید 
این راه حل عن��وان کرد باید 
مس��ئوالن دولتي متوجه این 
مسئله شوند که با ادامه روند 
موج��ود، پیمان��کاران قادر به 
اداره پروژه ها نیس��تند و باید 
هر چه سریع تر اقدامي در این 
مورد صورت گیرد. این کمیته 
مذاکرات  پیگی��ري  مس��ئول 
با دولت اس��ت و انجمنها نیز 
بای��د ب��ا پوش��ش مطبوعاتي 
دولتم��ردان را از اهمیت این 

موضوع آگاه کنند.
در پایان این جلس��ه قرار ش��د کمیته  اي 
براي پیگیري مس��ائل طرحه��اي اجرایي 
پیمانکاران و سازندگان پروژه هاي عمراني 
کشور تشکیل شود تا با استفاده از روشها 
و ابزاره��اي مختلف براي حل مش��کالت 

سازندگان وارد مذاکره با دولت شود. 

  باید در دو حوزه درون س�ازماني 
و برون سازماني اقدام كرد. قبل از 
ه�ر چيز باید انجمنه�ا و بعد اعضا 
متوجه شوند كه شرایط خاص است 
و براي این ش�رایط اف�راد و اعمال 
خاص الزم اس�ت. باید انجمنها در 
روند امور فعال تر شوند و با مداخله 
و اظهارنظر در جهت حل مشكالت 

بكوشند و راه حل ارائه دهند. 
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 ارزیابي شما از تأثير نرخ ارز بر بازار مسكن چيست؟
 طبیعتاً نرخ ارز بر تمامي مصالح ساختماني اثرگذار بوده است؛ 
به طوري که طي دو ماه اخیر قیمت عمده مصالح ساختماني نظیر 
آه��ن آالت بیش از 25درصد افزایش یافته و حتي س��ازندگان در 
تهیه و خریداري آن با مش��کل مواجهند؛ چون فروش��ندگان این 
مصالح، شمش آهن را از خارج وارد مي کنند و به دلیل تأثیر نرخ 
ارز ب��ر کاالهاي وارداتي و نامش��خص بودن وضعیت و قیمت آتي 

مصالح، از عرضه و فروش آنها منصرف مي شوند.
   قیمت مصالح دیگر نظیر سیس��تم هاي تأسیس��اتي، چیلرها و 
پمپ ها به دلیل وابس��تگي مس��تقیم به ارز، به صورت سرسام آور 
و حت��ي تا 100درصد افزایش یافته اس��ت. متأس��فانه این تغییر 
قیمت ها نیز اثر مس��تقیم در افزایش قیمت ساخت مسکن دارد و 

با توجه به این تغییر قیمتها، بالطبع بسیاري از سازندگاني که در 
سالهاي گذشته مسکن ساخته، اما هنوز نفروخته اند، این واحدهاي 
مسکوني را با نرخ امروز خواهند فروخت. چنانکه این روزها شاهد 

افزایش ناخودآگاه قیمت مسکن هستیم.

 به عنوان نایب رئيس شوراي هماهنگي تشكل هاي فني، 
مهندسي و حرفه اي كشور، ارزیابي شما از تأثير نرخ ارز بر 

وضعيت انجمنهاي زیرمجموعه این شورا چيست؟
در حال حاضر به ش��دت با دولت و به ویژه مسئوالن سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي نهاد ریاس��ت جمهوري در حال پیگیري و 
مذاکره هس��تیم که راهکارهایي براي رفع مشکل افزایش قیمت 

مصالح ساختماني پیدا کنند.

نایب رئيس شورای هماهنگی تشكلهای حرفه ای و مهندسی مطرح كرد:

لطمه بخش خصوصی از عدم همراهی 
دولت با تشكلهای فنی – مهندسی

اشاره:
ركود در ساخت و ساز باعث انتقال سرمایه از بازار مسكن به دیگر بازارها شده 
اس�ت. این ركود ناشی از عوامل مختلف داخلی و خارجی است كه از جمله آنها 
نوسان نرخ ارز است كه باعث شده پيمانكاران با مشكالت متعددی روبرو شوند. 
اسفندماه سال گذشته مهندس جواد خوانساری، نایب رئيس شورای هماهنگی 
تشكلهای حرفه ای، مهندسی و عضو هيأت مدیره كنفدراسيون صنعت احداث 
مهمان ماهنامه خبری ساختمان و پليمر بود و ضمن یادآوری این نكته كه دولت 
باید برای یافتن راهكار مناسبی كه بتواند شرایط بحرانی ساخت و ساز در كشور 
را بهبود بخشد، چاره ای جز استفاده از نظرات بخش خصوصی ندارد؛ به تشریح 
وضعيت سازندگان مسكن در شرایط موجود كشور پرداختند كه نظر خوانندگان 
محترم ماهنامه پيام آبادگران را به خواندن مشرح این مصاحبه جلب می نمائيم.
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همچنین باید درباره پروژه هایي که طي س��الهاي گذش��ته با نرخ 
ثابت به پیمانکاران واگذار شده و اکنون باید با نرخ گذشته احداث 

شود، چاره اندیشي شود.
براي مثال هم اکنون طرحها مطابق با فهرس��ت بهاي سال 88 که 
قیمت ه��ر کیلوگرم آهن در آن زمان ح��دود 620 تومان بود، به 
مناقصه گذاشته مي ش��ود؛ در حالي که اکنون قیمت آهن حدود 
هزار و 300 تومان است که با اتساب هزینه هاي حمل و نقل، نصب 
و هزینه هاي باالسري )بیمه و مالیات( به 2هزار تومان نیز مي رسد.
   از این رو مدیران س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي باید در اس��رع 
وق��ت ب��راي حل این مش��کل برنامه ریزي کنن��د و براي تصحیح 
فهرس��ت بهاي قدیمي که مبناي مناقصات امروز قرار گرفته، اقدام 
و فهرس��ت بهاي متناسب با ش��رایط روز را تهیه کنند تا مناقصات 
براساس قیمت واقعي روز به پیمان برود و شاهد ثمربخشي پروژه ها 
باشیم.اگر روند اصالح نشود، لطمه بزرگي به سرمایه هاي ملي یعني 
شرکتهاي بخش خصوصي و روند اجراي پروژه هاي زیربنایي کشور، 
که براي رفاه جامعه باید به موقع احداث ش��وند، وارد خواهد کرد.
همچنین مسئوالن باید تغییر قیمتهایي را که در اثر نوسان قیمت 
دالر به وجود آمدهف ماهانه به صورت شاخصهاي تعدیل محاسبه 
وب ه نحوي به بخش اجرایي کش��ور »صنعت احداث کش��ور« یا 
شرکتها ي زیرمجموعه شوراي هماهنگي تشکلهاي فني، مهندسي 

و حرفه اي کشور پرداخت کنند تا این شرکتها منحل نشوند.

 در وضعي�ت فعلي كه س�ازندگان مس�كن به دليل عدم 
دسترسي كافي به مصالح ساختماني از عرصه ساخت و ساز 
عقب نشيني كرده اند، چه ضربه اي به آنها وارد شده است؟

به یقین ش��رکتهاي سازنده مسکن از سرمایه هاي ملي کشور 
هستند و به دنبال وارد آمدن هرگونه آسیب به سازندگان مسکن، 
توقف فعالیت و کاهش نیروي انس��اني آنها، در واقع سرمایه ملي، 
تقلی��ل مي یابد. به رغم اینکه صنعت س��اختمان کش��ور همواره 
خودکفا بوده و هیچگاه وابسته به کشورهاي بیگانه نبوده است؛ اما 
در چنین وضعیتي س��ازندگان مسکن براي ساخت و ساز مجبور 
به انتقال س��رمایه به آن س��وي مرزها خواهند شد و در نهایت به 
دلیل کمبود نیروي کار و عدم تولید مس��کن، صنعت س��اختمان 

لطمه جدي مي بیند.

 به نظر ش�ما ركود ناشي از نوس�ان نرخ ارز تا چه زماني 
ادامه خواهد داشت؟

 در حال حاضر، نوس��ان نرخ ارز لطم��ه بزرگي به روند تولید 
زده و موجب س��ردرگمي اقتصاد و کاهش میزان تولید در کشور 

شده است.
از آنجایي که بخشي از مواد و کاالهاي مورد نیاز صنایع و به ویژه 
صنایع مرتبط با صنعت ساختمان، از خارج وارد مي شود و به دلیل 
وابس��تگي این مواد به نرخ ارز، اخیراً نوسان بسیار شدید نرخ ارز، 
آش��فتگي و نگراني بسیاري در روند تولید ایجاد کرده و امیدواریم 

دولت بتواند با برنامه ریزي دقیق این وضعیت را بهبود بخشد.

 آیا به نظر شما با روند موجود، تشكيل جلسات اضطراري 
مدیریت بحران الزامي نيست؟

 در واقع همینطور اس��ت و ما از دولت و مس��ئوالن س��ازمان 
مدیریت درخواس��ت کرده ایم که ش��رایط بحران��ي را اعالم کنند. 
مسئوالن دولتي باید در شوراي هماهنگي و نهاد تعامل این موضوع 
را بررس��ي و راهکارهایي در این راستا پیدا کنند. بر این اساس 7 
اسفند سال 90 در نشستي با شوراي عالي فني کشور و نهاد تعامل، 
پیشنهادها و راهکارهایي ارائه شد و به دقت در شوراي هماهنگي 

مورد بررسي قرار گرفت تا بتوان این بحران را سپري کرد.

آیا تاكنون دولت جلس�ات كارگروهي براي اتمام بحران 
مسكن تشكيل داده است؟

 حتي اگر دولت جلس��اتي در این راستا تش��کیل داده باشد، 
بخش خصوصي از این موضوع بي خبر است. دولت تاکنون از بخش 
خصوص��ي دعوت به حضور در چنین جلس��اتي براي همفکري و 
تعامل و یافتن راهکارهاي مناسب نکرده که البته لطمات ناشي از 
عدم همراهي و همسویي دولت با بخش خصوصي، متوجه بخش 

خصوصي مي شود.

 علت نادیده گرفتن تشكلها از سوي دولت چيست؟
 متأسفانه دولت از گذشته تاکنون، توجه چنداني نسبت به ایده ها 
و نظرات ارائه ش��ده از سوي بخش خصوصي نشان نداده و با وجود 
اینکه بخ��ش خصوصي به دلیل نوع حرف��ه و تجریبات تخصصي، 
مي توانند راهنماهاي بس��یار خوبي در تصمیم گیري هاي مسئوالن 

دولتي باشند، همواره نادیده گرفته شده اند.

 تعامل ش�وراي هماهنگي تشكل هاي فني، مهندسي و 
حرف�ه اي كش�ور با دول�ت و نح�وه عملكرد تش�كل هاي 

زیرمجموعه را در سال 90، چگونه ارزیابي مي كنيد؟
 شوراي هماهنگي تشکلهاي فني، مهندسي و حرفه اي کشور 
به صورت ماهانه جلس��ات تعامل و همفکري با مسئوالن سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زي برگزار مي کند. اما مس��ئوالن س��ازمان 
مدیری��ت تصمیماتي اتخاذي و کاربردي در این جلس��ه را آنطور 
که باید، به اطالع مس��ئوالن نمي رس��انند و نتیجه این تعامالت و 

تفاهمات چندان مطلوب نیست.
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مدت هاس��ت موضوع توسعه  اشتغال و کارآفرینی برای کل کشور 
از اع��م واجبات بوده ودر این مقوله تولیدکنندگان، س��ازندگان و  
پیمان��کاران و آبادگران نقش واقعی خویش را به نحوه احس��ن به 
انجام رس��انده اند . لیکن در سال 1389 و در سال 1390 با همه 
همکاریهای مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی با دولتمردان 
و کارگ��زاران مملکتی و دولت، متاس��فانه بخش خصوصی و کار 
آفری��ن جامعه با همه  اش��تغال زایی مورد بی مهری واقع ش��د و 

عمدت��اً در حال��ت انفعالی و 
در ش��رایط بس��یار نامتعادل 
و اس��فناك به سر می برد که 
ب��رای چاره جوی��ی ناگزیریم 
اهم م��وارد را مورد بررس��ی 

وکنکاش قراردهیم.
الف: افزایش قیمت س��وخت 
و حامل های انرژی در س��ال 
ت��ا  گردی��د  1389موج��ب 
قیم��ت اکثر مصال��ح و مواد 
اولی��ه و اق��الم مصرفی مورد 
نیاز پروژه ها و صنایع و ارزاق 
عمومی و هزینه های حمل و 

نقل مصالح و هزینه دس��تمزد س��اعتی ماشین آالت و سایر موارد 
دیگر در کلیه نقاط کش��ور به نحو سرس��ام آروی افزایش یابد؛ که 
از ای��ن بابت حدوداً بیش از 30 ال��ی 40 درصد به هزینه اجرایی           
پروژه های مختلف در حال اجراء و هزینه های تولید صنایع  افزوده 
گردید. لیکن س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و ارگان های ذیربط 
حتی از اعالم ش��اخص های تعدیل مربوطه چ��ه برای پروژه های 

عمرانی و چه برای س��ایر پروژه ها تا این تاریخ استنکاف نموده اند 
و از این بابت هیچگونه پرداختی به پیمانکاران پروژه های عمرانی 
و غیرعمرانی نش��ده و الگوی مش��خصی نیز برای صنایع تولیدی 
ارائه نش��ده اس��ت. مضاف بر آن پرداخت مطالبات پیمانکاران در 
وزارتخانه های مختلف منجمله وزارت نیرو و وزارت راه با مشکالت 

عدیده مواجه بوده که هنوز نیز ادامه دارد.
ب: ش��وك وارده در سال 1390 ناشی از تحریم های انجام گرفته 
در سطح بین المللی و اثرات 
افزای��ش  و  درکش��ور  آن 
بی��ش از دو برابر قیمت ارز 
نیز موجب گردیده اس��ت، 
عم��اًل  توان اجرای��ی اکثر 
س��ازندگان  و  پیمان��کاران 
تقلی��ل  تولیدکنن��دگان  و 
فاحش یافته و ب��ا افزایش 
مصالح  قیمت های  ش��دید 
و دس��تمزدها و هزینه های 
دچ��ار  غی��ره  و  حم��ل 
اخت��الالت پرداخت��ی ب��ه 
پرسنل و شاغلین در صنایع 
و پروژه های مختلف ش��وند و در نهایت مجبور شدند از بانک ها و 
دیگر سیس��تم های مالی جاری در کشور برای پرداخت بدهیهای 
خود  وام اخذ کنند؛ که این خود نیز موجب تش��دید فش��ار چه 
ازنظ��ر مال��ی و چه از نظر کاه��ش راندمان در س��طح پروژه های 
مختلف کش��ور و صنایع بوده و زیان بس��یاری به تولیدکنندگان 
و آبادگران کشور وارد س��اخته است، ضمن آنکه تاکنون دولت و 

چالش فراروی بخش صنعت احداث
مهندس فرخ جمالي. . . . . . . . عضو هيأت مدیره انجمن

اشاره:
بازنگري ش�رایط عمومي پيمان: قریب به دو س�ال مي باش�د كه بازنگري مجدد و به روزآوري 
ش�رایط عمومي پيمان در معاون�ت نظارت راهبردي معاون�ت برنامه ریزي و نظ�ارت راهبردي رئيس 
جمه�ور با حضور بيش از 35 نفر از كارشناس�ان و متخصصان ارزش�مند و عالي رتب�ه در زمينه هاي 
مختلف اجرائي، قراردادي،  مالي، پيمانكاري، مش�اور و ش�ورایعالي فن�ي و مركز پژوهش هاي مجلس 
و كارشناس�ان ارجمند سازمان مدیریت )بخش خصوصي و دولتي( با كار مداوم در هر هفته در دست 

اقدام بوده است.
خوش�بختانه حاص�ل تالش فرهيختگان و اندیش�مندان مذك�ور به ثمر نشس�ته و در آینده نزدیك 

مي توانيم ش�اهد اعمال ش�رایط عمومي پيمان جدید در قراردادها باش�يم كه اميد است مس�ائل و مشكالت شرایط عمومي 
پيمان هاي تدوین ش�ده گذشته در آن مرتفع شده باش�د. در زمينه انجام این حركت ارزشمند و اثرگذار از انجمن شركتهاي 
س�اختماني آقایان مهندس�ان:  ملكياني فرد، نوروزي و جمالي حضور مس�تمر داشته و مراتب تش�كر و قدرداني جناب آقاي 
مهندس رحمتي از سوي معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به آنها ارائه شده است. این مقوله را به فال نيك 

گرفته و آرزومندیم همكاري فيمابين بخشهاي اجرائي كشور با انجمن و بخش خصوصي تداوم و استمرار یابد.

در سال 1389 و در سال 1390 با همه 
همکاریهای مستقیم و غیرمستقیم 
بخ�ش خصوص�ی ب�ا دولتم�ردان 
دول�ت،  و  مملکت�ی  کارگ�زاران  و 
متاس�فانه بخش خصوص�ی و کار 
آفرین جامعه با همه  اش�تغال زایی 
مورد بی مهری واقع شد و عمدتاً در 
حالت انفعالی و در ش�رایط بسیار 
نامتعادل و اسفناک به سر می برد
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کارگزاران مملکتی هیچگونه واکنش مثبتی در این خصوص بروز 
ن��داده و تفکر حمایت الزم از بخش خصوصی و رفع مش��کالت و 
چالش های فراروی پیمانکاران و صنایع در حال حاضر مش��اهده 
نمی گ��ردد، حتی پروژه ها و صنایع و تولیداتی که مقدار اندکی از 
مواد و تجهیزات و ملزومات تخصصی آنها از خارج و با خرید ارزی 
انجام می شده به علت عدم تأمین ارز دچار رکود و توقف شده اند.

در شرایط حاصل شده فعلی اکثر پیمانکاران و آبادگران و صاحبان 
صنایع کشور، مجبور به فروش ماشین آالت  و تجهیزات کارگاهی و 
امالك خویش شده اند تا پاسخگوی پرسنل و کارگران و طلبکاران 
پروژه ها باش��ند و حتی االمکان سعی نموده اند،  با کم نمودن تعداد 
افراد و پرسنل مشغول به کار در پروژه ها وکارخانجات بتوانند مدت 
بیشتری در گردونه نابسامانی های موجود دوام آورده و پایدار بمانند.
ج : در بخ��ش ص��دور خدمات فنی و مهندس��ی نیز با مش��کالت 
گشایش اعتبار ارزی و عدم دریافت ضمانت نامه بانکی ارزی از سوی 
بانکها و موسسات مالی کش��ور، در حال تالشی و خروج از گردونه 
رقابتهای فنی خارج از کش��ور می باشیم و حمایتی از طریق  دولت 
در این زمینه از پیمانکاران بخش خصوصی انجام نمی گیرد و تاثیر 
مش��کالت ارزی بر شرکتهای مهندسی و پروژه های خارج از کشور 
و صدور خدمات فنی نیز مش��هود می باش��د و نهایتاً باید گفت این 
توانائی علمی و فنی و تخصصی پیمانکاران و مشاوران ایرانی است 
ک��ه دارد ب��ه هدر می رود، صرف نظر از آنکه وجود رابطه سیاس��ی 
صحیح و منطقی می تواند در صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر 

کشورها و بخصوص کشورهای همسایه، بسیار مفید و موثر باشد.
بدیهی اس��ت با ادامه چنین روندی صرف نظر از آنکه ارزش پول 
ملی کشور از دس��ت رفته و تورم شدید بر تمام گروه های جامعه 
تحمیل می ش��ود، عمدتاً  بخش خصوصی و تولیدی و پیمانکاران 
متضرر واقعی افزایش قیمت ارز و نابسامانی های موجود می باشند 
ضمن آنک��ه موضوع تداوم عدم پرداخت مطالب��ات پیمانکاران از 
س��وی کارفرمایان محت��رم و ارگانهای ذیربط بعل��ت عدم وجود 
نقدینگی و تخصیص اعتبارات الزم از س��وی دولت باعث گردیده 
ت��ا عمده فعاالن بخش خصوصی و پیمانکاری و صنایع و تولیدات  
کشور در شرایط انحالل و تعطیلی و توقف پروژه ها و ورشکستگی 
کامل قرار گیرند و در نهایت س��رمایه های ملی کشور بدینگونه از 
دور س��ازندگی و اشتغال خارج ش��ود، جای بسی تأسف است که 
مس��ئوالن امور توجه الزم به موارد ذکر شده در باال نشان نداده و 

عماًل ش��اهد فرو پاشی بخش خصوصی فعال در عرصه سازندگی 
و تولید  می باشیم.

د: در ش��رایط ناهنج��ار بوجود آمده کنوني که به صورت بس��یار 
گسترده در حال پیشرفت می باشد، مشاهده می شود عدم پرداخت 
مطالبات پیمانکاران کماکان ادامه داش��ته و دولت از بودجه های 
عمرانی کاسته و به بودجه جاری و یارانه ها تزریق می نماید، و هیچ 
گام مثبتی جهت پائین آوردن قیمت ارز و یا اعالم ش��اخص های 
واقع��ی تعدی��ل و جب��ران هزینه ه��ای اضافی تحمیل ش��ده به 
سازندگان کشور از س��وی متولیان امور انجام نمی گردد. مضاعف 
آنکه ارائه و ابالغ فهرست بهای سال 1390با در نظر داشتن تورم 
واقعی سالهای قبل می توانست راهگشای مناسبی برای بررسی و 
انجام مناقصات درست و معقول باشد که این کار نیز انجام نگردید 
و نمی ت��وان پیش بینی نمود که در اوض��اع فعلی آیا مناقصه ای با 
قیمت صحی��ح و واقعی )به نرخ واقعی روز( می تواند برگزار گردد 

یا خیر؟ 
ح��ال چگونه باید ب��رای جلوگیری از فروپاش��ی بخش خصوصی 
چاره اندیش��ی نمود، سئوالی است که کمتر پاس��خی به آن داده 
می ش��ود! و به جرأت می توان گفت بخش خصوصی کش��ور برای 
ماندگاری و پایداری چه کاری باید انجام دهد که بدان دست نزده 
و مبادرت ننموده اس��ت و یا اینکه دس��ت اندرکاران زبده و متفکر 
و ذیصالح و متولیان امور نباید با هم اندیش��ی فکری اساسی برای 
برون رفت از این تالش��ی و چالش های حاصل ش��ده برای فعاالن 

بخش خصوصی کشور بنمایند؟ 
برای خروج از بن بس��ت فعلی، با کار کارشناس��ی ش��ده و حضور 
کارشناس��ان ذیرب��ط و با در نظر داش��تن موارد ذی��ل می توان تا 
ح��دودی آرام��ش الزم را به جامعه فن��ی و صنایع و متخصصین 

کشور برگرداند و از تشدید بیکاری جلوگیری نمود.
1- پرداخ�ت ف�وری مطالبات كلي�ه پيمانكاران و س�ازندگان و 

مشاوران و دست اندركاران در كليه پروژه های كشور.
2- آزادس�ازی ورود مواد اوليه كارخانج�ات و صنایع توليدی و 
آهن آالت و تجهيزات  فقط از طریق بخش خصوصی كش�ور و با 

حداقل عوارض گمركی. 
3- ابالغ شاخص های تعدیل واقعی و معوقه و اعالم نشده تا آخر 

سال 1390.
4- ارائ�ه و تامين فاینانس بانكی از س�وی بانكها برای پروژه ها و 

صنایع.  
5- ابالغ فهرس�ت بهای س�ال 1391 با در نظر داش�تن افزایش 

قيمت ارز و تورم واقعی و با ملحوظ داشتن ضرائب مربوطه .
6- عدم برگ�زاری مناقصاتي كه در آن تأمين اعتبار و نقدینگی 

پروژه لحاظ شده است در كليه سازمانها و ارگانها و استانها.
7- عدم واگذاري پروژه ها بدون برگزاری مناقصه 

 8- تضمي�ن امني�ت ش�غلی تولي�د كنن�دگان و س�ازندگان و 
دست اندركاران بخش خصوصی از سوی دولت.

9- خ�ودداري از واگ�ذاری كار ب�ه پيمانكاران بخ�ش دولتی یا 
وابسته به دولت )مگر در موارد خاص(. 

10- اجراي بي تنازل بازنگري اصل 44 قانون اساسی. 
11- حفظ تكریم سرمایه های ملی و فنی و تخصصی كشور.  
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 در ميزگرد مدیران ارشد شركتهاي ساختماني مطرح شد: 

مهندسان ایراني قادر به طراحي و ساخت ماشين آالت
 مورد نياز پروژه هاي عمراني هستند

مهن�دس عليرض�ا ناصرمعدلي مدیرعامل ش�ركت پرليت 
ميهمان انجمن ش�ركتهاي س�اختماني بود. در این ميزگرد 
دوس�تانه كه با حضور رئيس و اعضاي كميسيون انتشارات 
انجم�ن در پنجم اس�فند م�اه س�ال 1390 برگ�زار گردید  
مش�اراليه مطالبي در مورد نهادینه كردن طراحي و ساخت 
ماشين در مملكت بيان كردند و به سواالت اعضاي كميسيون 
انتشارات درباره سد سيمره، تونل توحيد و مشكالت مبتالبه 
پيمانكاران پاسخ دادند. اینك نظر خوانندگان محترم نشریه 

را به مطالب ارائه شده جلب مي نمایيم. 

سد و نيروگاه سيمره

شکوهمند  انقالب  از  بعد  ابتداگفتند:  در  معدلي  مهندس 
اسالمي ایران، خروج پیمانکاران خارجي  از کشور فرصتي طالیي 
براي پیمانکاران ایراني به وجود آورد تا بتوانند وارد عرصه هاي 
مختلف سازندگي از جمله صنعت احداث سد، پاالیشگاه، تونل، 
اسکله و موج شکن و سایر رشته ها شده و نشان دهند که ایراني 
بزرگ  طرح هاي  اجراي  شایستگي  و  هنر  خالقیت،  استعداد، 

مملکتي را دارا مي باشد.

سد و نيروگاه سيمره

بهره گیري  پتانسیل ها  تمام  از  هنوز  کار  شروع  در  اینکه  گو 

استعداد و خالقیت  از  بهره گیري  به مرور زمان  بود ولي  نشده 
متخصصان ایراني مدنظر قرار گرفت براي مثال در احداث سد 
شهید رجائي در شهرستان ساري کلیه ماشین آالت و تجهیزات 
توسط شرکت  که  آخرین سدي  در  لکن  گردید  وارد  خارج  از 
پرلیت در سیمره ساخته شد به عنوان یکي از آخرین دستاوردها 

توانستیم به خود کفائي برسیم.
در این راستا هم تحریم ها و هم نداشتن ارز کافي ما را به این 
فکر انداخت که براي حل مشکالت و معضالت، مبتال به روشهاي 
دیگري را به کار ببندیم به همین دلیل با اتکا به تجربه و تخصص 
انجام  جدیدي  کارهاي  توانستیم  خود  کارشناسان  خالقیت  و 
دهیم از جمله این که ماشینهاي مختلفي در حین اجراي سد 
سیمره ساخته شد. متأسفانه از مدتها قبل کارآفرینان و سازندگان 
ما بر این باور بودند که فقط جامعه مترقي غرب امکان ساخت 
جمله  من  دیگر  کشورهاي  و  دارند  را  ابزارآالت  و  ماشین آالت 
مملکت ما قادر به ساخت ماشین نمي باشند در صورتي که با کمي 
دقت نظر درمي یابیم که کشور ما داراي همه نوع پتانسیل بوده 
و قادر به ساخت ماشین آالت خاص در داخل مملکت مي باشد 
و فقط بستر الزم جهت انجام آن مي بایستي فراهم شود، یعني 
و  کارشناسان  نمایند  فراهم  را  الزم  امکانات  امر  مسئوالن  اگر 
متخصصان این مملکت قادرند خودشان طراحي را انجام دهند 
ابزارآالت را ساخته و مونتاژ  و در واحد س�اخت، ماشین آالت و 
نمایند و توجه خواهند داشت با انجام این کار وابستگي به خ�ارج 
ساخت  مي شود،  نهادینه  مملکت  در  تکنولوژي  مي گردد،  قطع 
ماشین آالت و ابزارآالت در مملکت بومي مي گردد، از نظر زمان 
خیلي به صرفه مي باشد و از نظر هزینه نیز اقتصادي تر خواهد بود، 

بهره برداري هم آسانتر انجام مي گیرد.

وي در ادامه مطالب خود توضيح دادند: با اتمام مطالعات فاز 
اول و دوم سد و نیروگاه سیمره، در سال 1381 احداث فرازبند، 
پرلیت  شرکت  به  آن  جانبي  سازه هاي  و  سد  بدنه  نشیب بند، 

واگذار گردید که حدود 5 سال اجراي آن به طول انجامید.
براي اجراي این پروژه در مرحله اول نیروگاه مجهزي با تولید 
برق باالي 10 مگاوات مورد نیاز بود زیرا استفاده از شبکه برق 
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صورت  به  بهره گیري  هم  و  بود  نامطمئن  هم  منطقه اي 
سیستم هاي  براي  امر  این  مضافاً  و  نداشت  امکان  مستمر 
سدسازي،  مختلف  ماشین آالت  مانند  حساس  و  صنعتي 
مشکل  آفرین  بتن  تولید  ومرکز  مصالح  تولید  سنگ شکن، 
بود، به این دلیل طراحي و ساخت فونداسیون و مخزن هاي 
گازوئیل نیروگاه 10 مگاواتي و همچنین بازسازي موتورها، 
ژنراتورها و تابلوهاي نیروگاه توسط شرکت انجام و نصب و 

راه اندازي گردید.

طراحي و ساخت نيروگاه سيمره

پروژه،  اجراي  وامکان  ها  ازتحریم  بخاطررهایي  همچنین 
ماشین آالت زیادي توسط شرکت طراحي و ساخته شد که 
ساخت  و  »طراحي  بنام  کتابي  در  ماشین ها  این  شناسنامه 
ماشین« جمع آوري و بطور خالصه به آنها پرداخته شده است.
در  مکانیک  مهندسان  از  ساخت  واحد  یک  راستا  این  در 
درون شرکت پرلیت تاسیس شد تا ماشین آالت مختلف را 
در این واحد طراحي و بسازند زیرا شرکت به وضوح دریافته 
بود که یکي از دالیل سرعت زیاد و کیفیت باالي پروژه هاي 
انجام شده در کشورهاي پیشرفته این است که حتي براي 

کارهاي ساده، ماشین مربوطه طراحي و مي سازند.
وي افزود: مدیران شركت پرليت معتقدند انجام كارها بدون 
ماشين بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است و انجام كارها 
با ماشين سریعتر و دقيق تر و اقتصادي تر است. مهندسان 
بازسازي ماشينهاي مورد  و  به طراحي  تنها قادر  نه  ایراني 
نياز هستند بلكه قادر به طرح و ساخت ماشينهاي پيشرفته 

در داخل مملكت نيز مي باشند.  
البته اصول مهم موفقيت در مقوله ماشيني كردن اجرا: حمایت 
مدیر، تكميل طراحي قبل از اجرا، ایستادگي و تحمل مشكالت 

دوره ابتدایي ساخت ماشين و رفع نواقص مربوطه مي باشد.

مهندس معدلي ادامه دادند: ما در طول ساخت سد، اقدام به 
نوسازي و بازسازي کامل: جرثقیل 225 تني مانیتواك و وینچ و 
موتور و سیستمهاي حرکتي آن نمودیم، طراحي و ساخت تاپ بلت 
از  باال  با سرعت و دستیابي  بتن ریزي  نقاله، جهت  نوار  42متري 

جمله این کارهاي انجام شده در ساخت این سد بوده است.

قبل از طراحي و بازسازي جرثقيل 225 تني مانيتواك

بعد از طراحي و بازسازي جرثقيل 225 تني مانيتواكو طراحي و 
ساخت تاپ بلت

تبدیل  و  بوسیروس  تني   300 جرثقیل  ساخت  و  طراحي 
بیل به جرثقیل و نیز طراحي و ساخت بوم و بدنه و اطاق 
کنترل سیستم برق و باد و حرکت آن از جمله این ماشینها 

بوده است.

قبل از طراحي و بازسازي جرثقيل 300 تني بوسيروس

بعد از طراحي و بازسازي جرثقيل 300 تني بوسيروس

طراحي و ساخت دستگاه سانترال تزریق دوغاب با ظرفیت 
با مخزن افزودني، طراحي و نصب  11 هزار لیتر در ساعت 
سیستم  ساخت  و  طراحي  دیجیتال،  اتوماتیک  تابلوي 
پیش خنک سازي به حجم تقریبي1500 متر مکعب، طراحي و 
ساخت سیستم تولید و نصب سنگ شکنها، توسط متخصصان 

شرکت انجام و آنها راوارد چرخه تولید و اجرا کردیم. 
ساده ترین  و  ابتدائي ترین  از  دنيا  كشورهاي  تمام 
ابزار  پيشرفته ترین  به  سپس  و  نموده  شروع  ماشين 

رسيده اند و ما هم بایستي همين مسير را طي كنيم.



16
16

طراحي و ساخت دستگاه ثبات دیجيتال

هیدرولیک،  ویبره هاي  ساخت  پیش ساخته،  کمپهاي  طراحي 
طراحي و ساخت دستگاه حفاري پاندول معکوس از ترکیب دو 
دستگاه حفاري ثابت و خودکششي )شني دار(، طراحي و ساخت 
دستگاه ثبات دیجیتالي و اندازه گیري فشار و دبي گمانه تزریق 
قابلیت اندازه گیري تا سقف 100bar و دبي تا سقف 100لیتر، 
طراحي و ساخت جرثقیل نصب قطعات کیسون 1250 تن متر، 
طراحي و ساخت کارخانه تولید قطعات پیش ساخته کیسون و 
تتراپاد، طراحي و ساخت ماشین اندود داخلي، طراحي و ساخت 
ساخت  و  طراحي  فوالدي،  لوله  بیرون  بتني  پوشش  ماشین 
ماشین برس زني و در نهایت طراحي و ساخت غلطک کوبشي 

از جمله ماشینهاي ساخته شده توسط مهندسان شرکت بود. 

طراحي و ساخت دستگاه سانترال تزریق دوغاب

مضافاً چون قالبهاي به کار رفته در بدنه سدها اغلب از خارج کشور 
وارد مي شد، در سد سیمره این قالبها توسط متخصصان داخلي و در 

تهران ساخته شدو در پروژه مورد استفاده قرار گرفت.

طراحي و ساخت قالب بدنه سد
راه ساخت  بر سر  موجود  از مشكالت  برخي  درباره  وي 
این سد اظهار داشت: آماده سازي پي، براي اجراي بتن ریزي 

سد با عبور از ضخامت50 متري آبرفت، بهسازي سنگ بستر، 
ترمیم خرد شدگي هاي ناشي از فعالیت گسلهاي متعدد و وجود 
عوارضي مثل آبراهه قدیمي رودخانه و حفره ایجاد شده در پایین 
دست پي از جمله مشکالت پیش بیني نشده در حین اجراي این 

پروژه بود.

 آبراهه و مغار در پي سد سيمره

جالب این که تنها کتابي که درباره سد سیمره نوشته شده است 
مهندس  که  است  پي سد سیمره  در  موجود  آبراهه  به  راجع 
فریدون خزاعي قائم مقام فعلي انجمن شرکتهاي ساختماني در 

تالیف آن نقش موثري داشته است. 

مغار پي سد سيمره

تونل توحيد

مزید  جهت  داشت:  اظهار  پروژه ها  هزینه  درباره  وي 
استحضار اعالم مي دارد که هزینه ساخت سدها و تونلها در داخل 
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تا یک  بین المللي یک چهارم  قیمتهاي  با  ما در مقایسه  کشور 
پنجم قیمت آنها مي باشد. زمان اتمام پروژه نیز از زمان بین المللي 
صرف شده براي پروژه هاي مشابه، به شرط پرداختهاي به موقع، 
از زمان شرکتهاي خارجي کمتر است. براي مثال تونل توحید که 
به صورت طرح و اجرا بود فقط با توجه به پرداخت به موقع در 
دوران ساخت تونل، در30 ماه ساخته شد و طي 6 ماه هزینه هاي 
مصرف شده را بازگرداند و سد سیمره نیز در صورت تکمیل شدن 
مي تواند در طي 3 سال با فروش برق، هزینه تمام شده خود را 

بازپرداخت نماید .

مهندس معدلي درباره زمان تسویه مالي پروژه ها گفتند: 
عموماً در کشورهاي در حال توسعه، کار و پول تقسیم مي شود. 
عده اي که کار مي کنند پول نمي گیرند و عده اي که پول مي گیرند 
کار نمي کنند. در کشور ما نیز در اغلب پروژه ها، پیمانکاران براي 
دریافت پول خود بایستي پي گیري هاي عدیده اي را انجام دهند.

طراحي و ساخت جرثقيل نصب قطعات كيسون 1250 تن متر

وي درباره تغيير مداوم قيمتها و تاثير آن بر شرایط گفت: 
وقتي در کشورهاي خارجي تورم به 5 درصد مي رسد مي گویند 
مشکل رخ داده است اما در ایران با وجود تورم باال عکس العملي 

مشاهده نمي شود. 
مثاًل در مورد تورم 100 درصدي گفته مي شود خبري نیست. 
چون همه قیمتها به هم وابسته هستند، قیمت مصالح و سیمان 
نیز با تغییر قیمت ارز جابه جا مي شود. وقتي ارز در ظرف چند 
ماه 2 برابر مي شود پروژه ها دچار دشواریهاي توانفرسا مي گردند 
و در داخل و خارج متوقف مي شوند. در چنین شرایطي لزوم 
وجود ارگاني مثل انجمن شرکتهاي ساختماني بسیار ضروري به 
نظر مي رسد تا مشکالت را به مقامات باالتر منتقل کند. اعضاي 
انجمن هم باید براي حل مشکالت اقدام کنند چون یک دست 
صدا ندارد. براي مقامات دولتي هم راحت تر است که با یک نهاد 
طرف باشند تا با تعداد زیادي از شرکتها. امیدواریم همه اعضا 
به انجمن بها دهند و انجمن با حل مشکل اعضا به پابرجا ماندن 
خود کمک کند. ضمناً بایستي اذعان کرد که راه حل بسیاري 
از مسائل و مشکالت از درون انجمنها و تشکلها بیرون مي آید 

و عملیاتي مي شود. 

خوانساري  مهندس  سوال  به  پاسخ  در  معدلي  مهندس   
روند  به یك  مناقصه ها  درباره  پرسيد چگونه مي توان  كه 
منصفانه و كارآمد رسيد جواب داد: مناقصات در کشور ما دو 

مشکل اساسي دارد. اول شرکتهاي دولتي و خصوصي با هم به 
مناقصه ها دعوت مي شوند. در حالي که یکي از این بخشها هزینه ها 
ملي  منابع  به  وابسته  دیگري  و  پرداخت کند  بایستي  شخصا  را 
بوده و اکثرا ضمانت نامه در مناقصات ارائه نمي دهند. در حالي که 
شرکتهاي خصوصي مجبورند هزینه گزافي صرف تهیه ضمانت نامه 

نمایند  به عبارتي:

ميان ماه من ات ماه گردون
تفاوت از زمين ات آسمان است

دومین مشکل این است که برخي شرکتها براي گرفتن پروژه، 
با پیشنهاد قیمت پایین خودزني مي کنند و کسي که خودزني 
مي کند به اقتصاد ملي هم ضربه مي زند. این شرکتها با تصور 
این که بعداً قیمت را باال مي برند، براي بدست آوردن کار، قیمت 
پایین پیشنهاد مي دهند. به نظر من با واگذار کردن پروژه ها به 
قیمت متوسط مي توان جلوي این فاجعه ملي را گرفت، چرا که 

خیراالموراوسط ها. 
واگذار  با چه قیمتي  پروژه ها  باره که  این  آمار دقیقي در  باید 
شده و با چه قیمتي و چه مدت زمان اضافه اي تمام شده است 
تهیه شود، تا بتوان با آسیب شناسي این مسئله، براي حل آن 

چاره اي اندیشید.

تونل كوتاه رسالت
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فعاالنه عمل کند. عالوه  آمار  این  تهیه  در  انجمن مي تواند   
خاطرنشان  با  مي تواند  ساختماني  شرکتهاي  انجمن  این،  بر 
و  دولتي  شرکتهاي  بین  شرایط  تفاوت  حذف  لزوم  کردن 

خصوصي، در واگذاري مناقصه ها به حل مشکل کمک کند.

قطعات راه اصلي چابهار- نيكشهر-ایرانشهر

كرد:  خاطرنشان  عصرآزاد  مهندس  زمينه  همين  در 
آمارها نشان مي دهد در 50 درصد از پروژه ها، بخش خصوصي 
منتهي  است.  کرده  تمام  را  آن  و  شده  کار  وارد  نهایت  در 
این کارهاي نیمه تمام با چه شرایط و چه هزینه اي به اتمام 

رسیده اند معلوم نیست. 

مهندس معدلي درباره تونل توحيد گفت: این تونل هم 
ساختمان  ارتفاع  به  هواکشي  دارد.  هواکش  هم  و  دودکش 
در  مشکل  حاضر  حال  در  است.  شده  تعبیه  آن  در  نیایش 
 3 حدود  هواکشها  این  انداختن  راه  براي  است.  برق  تامین 
مگاوات بیشتر از برقي که تا بحال تامین شده است، الزم است 
که بعد از تامین آن حداقل هواي داخل تونل با هواي بقیه 
نقاط تهران هماهنگ مي شود، هر چند هواي بیرون تونل نیز 
آلوده است. البته در این دو سال اخیر آماري در این باره که 
نشان دهد کسي در درون این تونل دچار مشکل تنفسي شده 

باشد وجود ندارد.

تونل توحيد

این  به  بااشاره  خود  سخنان  پایان  در  معدلي  مهندس 
گفت:  كنيم  افتخار  خود  بودن  ایراني  به  باید  كه  نكته 
در اغلب کارهایي که صورت مي گیرد فقط چکها و سفته ها 
توسط افرادي هم سن و سال ما امضا مي شود و بقیه کارها را 
جوانان انجام مي دهند. جوانان ایراني فوق العاده باهوش، صبور 
و بردبار هستند. کارگران ما نیز در تمام مراحل کار با همه 
هنر و عرق ملي خود بي پولي ها و سختي ها را تحمل مي کنند. 

پل آفریقا - تونل رسالت

مطلوبي  مدیریت  آن  در  اگر  که  است  مملکتي  ما  مملکت 
شرکتي  چنانچه  داشت.  خواهد  خوبي  رشد  بگیرد  صورت 
مانند شرکت ما با پشتوانه نیروي انساني خود توانست تمام 
و  کرده  طراحي  شرکت  درون  در  را  نیاز  مورد  ماشین آالت 

بسازد. 

پاالیشگاه بندرعباس

روحیه  ایراني  جوانان  برخي  بین  در  روزها  این  متاسفانه 
بیشتر کارهاي  بدانند  اگر  یاس دیده مي شود که  و  ناامیدي 
بزرگ مهندسي در کشور توسط هم سن و سالهاي آنها صورت 

مي گیرد انگیزه بیشتري براي کار کردن پیدا مي کنند. 
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اي دریغا که تو رفتي
گل به گل سنگ به سنگ این دشت یادگاران تو اَند
رفته اي اینك و هر سبزه و سنگ سوگواران تو اَند

م��ردي از تبار خورش��ید که از 
چکاد رشته کوه هاي سهند تابید 
س��رانجام در دامن��ه سایه س��ار 

غربت غرب در غروب آرمید.
با دری��غ و درد خزان زودهنگام 
تهمتن بنام عرصه هاي سازندگي 
و آبادگري کشورمان را در طلیعه 

بهاران به سوك نشسته ایم.
آرش��ي از دیار آذرستان عاشقان 
میه��ن جانمای��ه دان��ش فني و 
مهندس��ي را با بیش از 35 سال 
تجرب��ه آبادگ��ري در حوزه هاي 
زیرس��اختهاي توس��عه، س��د و 
کم��ان  از  آبرس��اني  کاناله��اي 
کوشش و جوش��ش برکشید تا 
طنی��ن پوی��ش و آفرینش آن، 
در فضای��ي به وس��عت تمامیت 

ایران زمین رسید.
مهندس اکبر اصلي نژاد از جمله مردان بزرگي بودکه بیش از آنکه 
بگوید عمل مي کرد. او آهن کوه مردي از قبیله سخت کوش��ي در 
گذر از گریوه هاي دشوار س��ازندگي و برازندگي بود. در گسترش 
س��امانه هاي تمدني به ویژه در س��اخت و تأمین س��ازه هاي آبي 
جدیتي عمیق  و عملکردي دقیق داش��ت؛ به راس��تي او نماینده 
وح��دت همکاري در عین کث��رت دگریاري ب��ود و بازتاب دهنده 
و برتابن��ده رنگین کمان��ي از اقوام ایراني در کهکش��ان همدلي و 

همزباني بود.
عش��ق او به ایران زمین هم ستودني و هم آموختني بود آنگاه که 
در دش��تهاي گرم و سوزان و مناطقه س��رما و یخبندان در جاي 
جاي میهن عزیزم��ان تمامي دانایي ها و توانایي هاي خویش را به 
کار مي برد. خون دل مي خورد تا زیرس��اختهاي توس��عه بسازدو 
سرسبزي و طراوت و رونق و توسعه به بخش صنعت و کشاورزي 
افزاید. با سامانه ها و سازه هاي یادگار یاد و نام او در حافظه تاریخي 

ایرانیان به نیکي ماندگار خواهد بود.
از خداون��د منان براي آن مرحوم غفران مس��ئلت مي نمائیم و بار 
دیگ��ر این مصیبت ب��زرگ را به خانواده محت��رم داغدار و جامعه 

مهندسي کشور تسلیت و تعزیت عرض مي کنیم.

اصلي نژاد  اکبر  مهندس  شادروان 
در س��ال 1326 در ش��هر تبریز 
چش��م به جهان گش��ود. ایشان 
در س��ال 1351 با دریافت درجه 
فوق لیس��انس در رشته مهندسي 
راه، س��اختمان از دانش��کده فني 
دانش��گاه تبری��ز فارغ التحصی��ل 

شدند. 
از  یک��ي  اصلي ن��ژاد  مرح��وم 
بنیانگذاران ش��رکت س��اختماني 
قرنیس بودند ک��ه متجاوز از 35 
س��ال س��مت مدیریت عاملي آن 
را نیز برعهده داش��تند. در ضمن 
ایش��ان عضو هیأت مدی��ره کانون 
فارغ التحصی��الت دانش��کده فني 
تبری��ز و عض��و انجم��ن مدیران 
در  و  بودن��د  کش��ور  اجرای��ي 
دوره هایي نیز عضویت هیأت مدیره 
انجمن شرکتهاي ساختماني را برعهده داشتند که منبع و منشاء 

اقدامهاي ارزنده اي شدند.
ایش��ان در طي دوره مدیریت خود بر فعالیتهاي ساخت  و ساز و 
پروژه هاي عمراني کشور بیش از 5 هزار هکتار شبکه هاي آبیاري و 
زهکشي احداث کردند و 4 سد بزرگ در طول فعالیت براي کشور 
س��اختند که به بهره برداري رس��یده اس��ت. با دریغ و تأسف این 
مهندس عزیز پس از دهه ها تالش س��ازنده و ارزنده دچار بیماري 
سخت و طاقت سوزي ش��دند و پس از تحمل رنج و دشواري هاي 
ناش��ي از بیماري در خارج از کش��ور جان به جان آفرین تس��لیم 

کردند.
امید است که روح آن مرد بزرگوار و نیکونام آسوده، آرمیده باشد 
و دعاي تمامي عزیزان س��بب تسکین درد سنگین از دست دادن 

پدري مهربان و همسري فداکار براي خانواده آن مرحوم گردد.
آن پرستو در فصل بهاران به منزلگه اصلي خود بازگشت

یك چند به كودكي به استاد شدیم
یك چند به استادي خود شاد شدیم
پایان سخن شنو كه ما را چه رسيد؟

از خاك درآمدیم و بر خاك شدیم
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ال�ف :یکی از تعاریف بالنس��به جامع مستخرجه از منابع خارجی 
)آمریکای شمالی( که می توان به آن اشاره نمود ذیاًل نوشته شده 

است.

uA «General Contractor” is the contractor 
with main responsibility for the construction, 
improvement, or renovation project under 
contract, and is party as a the prime contractor 
signing the contract with client construction 
contract for the project 
uThe “General contractor” is the person 
or entity who hires all of the subcontractors 
and suppliers for a project. It is an individual, 
partnership, corporation, or other business 
entity that is capable of performing constriction 
work as a contractor with overall responsibility 
for the satisfactory completion of a project 
using own forces to perform or supervise part 
of the work. 

ترجمه  متن: 
پیمانکار عمومي: عبارت از یک شخص حقوقي یا حقیقي است. 
که از خدمات پیمانکاران دست دوم و تامین کنندگان کاال به 
صور مختلف منجمله به صورت منفرداً، یا به صورت شریک،  یا 
به صورت همکاري و یا روش هاي دیگر براي اجراي کار استفاده 

مي نماید. این امر بایستي به صورتي باشد  که پیمانکار عمومي 
موضوع  کارهاي  انجام  مسئولیت هاي  به  پاسخگویي  به  قادر 
قرارداد و تامین همه نیاز ها براي انجام کار پروژه یا به کارگیري 
توانمندیهاي بالقوه خود براي اجراي بخش و یا نظارت بخشي 

از کار باشد. 
uپیمانکاری است که مسئول آماده سازی، هماهنگی و تکمیل 

تمام کارهای یک پروژه می باشد.

ب : در نرم های اروپایی )منابع انگلیسی( تعریفی به شرح ذیل 
نوشته شده است.

uA “General Contractor” is the contractor 
with main responsibility for the construction, 
improvement, or renovation project under 
contract, and is party as a the prime contractor 
signing the contract with client for construction 
contract for the project 
u.The “General contractor” is the person 
or entity who hires all of the subcontractors 
and suppliers for a project. It is an individual, 
partnership, corporation, or other business 
entity that is capable of performing constriction 
work as a contractor with overall responsibility 
for the satisfactory completion of a project 
using own forces to perform or supervise part 
of the work. 

تعاریف، وظایف و مسئولیت پیمانکاران
C، EPC ،GC و key Turn 

پيمانكار عمومی )General Contractor=GC(: اینجانب اول بار در مقاله ارائه ش��ده در “اولین 
کنفرانس ماندگاری ظرفیت س��ازی و توانمندی شرکت ها و سازمان های پروژه محور با رویکرد صنعت 
احداث در سال 1389” به تعریف پیمانکار عمومی اشاره ای داشتم از مندرجات مقاله فوق الذکر نیز در 
این نوش��تار و حس��ب نیاز سود جسته ام. ذیال با توجه به پاره ای از منابع بین المللی و همچنین تعاریف 

ارائه شده در کتاب واژگان نظام فنی/اجرایی تعاریفی برای GC ارائه شده است.

)قسمت دوم(  /  مهندس رضا طبیب زاده
مدیر فني – مهندسي شرکت تهران جنوب
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ردیف های  اجرائي  فني  نظام  واژگان  نظام  کتاب  در   : پ 
وزن  هم  را  عمومی  و  اصلی  پیمانکار   710208 و   710207
داشته و تعاریفی به شرح ذیل در قسمت “پیمانکار اصلی” برای 
هر دو ردیف اشاره شده است. ) نقل از منت ردیف 7 , 2 , 71 (
uپيمانكار اصلی شخصی است حقيقی یا حقوقی كه از طرف 
منصوب زیر  فعاليت های  دادن  انجام  منظور  به   كارفرما 

 می شود.  )نقل از متن ردیف 710207(
1- سفارش به پيمانكاران فرعی برای طراحی مهندسی، تهيه 

مصالح و تجهيزات، ساختمان و نصب تجهيزات.
2- مسئول صحت اجرای تمام كارها توسط پيمانكاران فرعی 

طبق مشخصات و برنامه زمانبندی.
3- گواهی و تایيد مصالح و تجهيزات مصرفی

4- نظارت بر راه اندازی و انتقال مصرفی
آن  مدیریت  و  ماهانه  هماهنگی  جلسات  تشكيل  مسئول   -5
و مشخص نمودن تغييرات و قيمت نهایی طرح و اعالم آن به 

كارفرما
6- در بعضی مواقع پيمانكاران فرعی را نيز انتخاب می كند.

uپيمانكاری است كه مسئول آماه سازی, هماهنگی و تكميلی 
تمام كارهای یك پروژه می باشد.

توضيح : به نظر نگارنده متن وظایف و مسئولیتهاي " پيمانكار 
اصلي “ و “ پيمانكار عمومي “ تفاوت دیده مي شود و همسان 

دیدن آنها شاید برداشت درستي نباشد. 
با   GC الف و ب در مورد پیمانکار  بند  الذکر در  تعاریف فوق 
باور  به  و  دارد  واژگان همخوانی  فرهنگ  در  ارائه شده  تعاریف 
پروژه  اجرایی  نظام  دو  هر  در   GC عمومی  پیمانکار  اینجانب 
در  خصوصا  و   )EPCعاملی دو  روش  یا  عاملی  سه  )روش 
پروژه  های کالن، عمدتاً با قبول و استقرار سيستم های برون سپاری 
در  منجمله  را  پروژه  مختلف  فعاليتهای   )Out Sourcing(
C,P,E انجام خواهد داد و خود عموما به امر مدیریت/ بخش 
 )Control/Management/Supervision(نظارت/ كنترل پروژه
پرداخته و حتی االمكان از اجرای مستقيم كاربه صورت امانی 
و  ، حجم  نوع  به  )In-House( خودداری خواهد نمود. بسته 
سطح پروژه، فضای مدیریتی پیمانکار GC دارای تفاوت هایی 
به منظور استقرار سیستم های نظارتی و کنترلی در نظام های 
است  معتقد  نگارنده  و   دارد   عاملی،  و سه  عاملی  دو  مختلف 
حداقل اصول ذیل بایستی در فضای پیمانکاری GC حاکم باشد. 
uدر نظام های مختلف اجرایی بخش  مدیریت اجرا یا مدیریت 
در   )Construction Management( نصب  و  ساختمان 
 )Indirect Activity( بخش فعالیت های غیر مستقیم پروژه
بایستی در زیر مجموعه پیمانکار GC در پروژه عمل نماید. به 
عبارت دیگر نگاه به پیمانکاران دست دوم به صورت فعالیت های 
مستقیم )Direct Activity( دیده می شود و در این ارتباط 
فعالیت های نظارتی و کنترلی پیمانکاران GC نسبت به عملیات 
دست  پیمانکاران  توسط  که   )C&I( ونصب  ساختمان  اجرایی 

دوم )Sub Contract( اجرا می شود نیز اعمال خواهد شد.
داخلی  جاریه  ضوابط  و  کشور  فنی/اجرایی  نظام  اساس  uبر 
پروژه ها  باالسری  سود  بخش  بین المللی  نظامات  همچنین  و 
باالسری  »هزینه های  ریسك«بخش  و  بخش های»سود  به 
صورت  به  پیمانکاری  غیرمستقیم  هزینه های  شامل  عمومی« 

و  پیمانکار  انجام  دست  در  پروژه های  کل  با  ارتباط  در  کلی 
 mو پروژه خاص  به  مربوط  كار«  باالسری  »هزینه  باالخره  
هزینه های  که  است  بخش  قابل  پروژه  قانونی  کسورات  بخش 
بخش  آن  بر  عالوه  و  می شود  دیده  پروژه  هزینه های  در  فوق 
اجتماعی  تامین  های  هزینه  همچون  پروژه  قانونی  کسورات 
مالیات  و   )Withholding Tax(تکلیفی مالیات   ،)SSO(
ارزش افزوده )حسب نظر( )Value Added Tax=VAT( به 

صورت )Mark Up( به پروژه اضافه خواهد شد. 
uدر نظامهای مختلف اجرایی پروژه خصوصاً روش دو عاملی 
صورت  به   EPC پروژه  اجرایی  بخش های  کلیه  توان  می  نیز 
برون سپاری )Out Sourcing( به اجرا درآورد. بدین معنی 
که بخش )E( و یا بخش )C( توسط پیمانکاران دست دوم در 
ماهیت  )با  تجهیزات  و  کاال  تامین  بخش  عنوان  به   )P( بخش 
خرید های داخلی یا خارجی( و از طریق لیست سازندگان تایید 
شده  )Approved vendor List( انجام می شود. در بخش 
اجرا روش )C( کار عیناً همان است که در روش فوق الذکر سه 

عاملی توضیح داده شد.
عنوان  به   )Converted EPC( جدید  روش  در   -4-4
 )EPC( عاملي  دو  روش  شده  اصالح  اجرایی  نظام  یك 
پروژه كه اخير در بعضی از پروژه های داخلی صنعت نفت 
و گاز به كار گرفته می شود پيمانكار CEPC در دوران   گذار 
و   GC پیمانکار  یک  عنوان  به  عماًل   نیز   )Open Book(
تایید  و  حضور  با  البته   C و   P بخش های  در  برون سپاری  با 
 EPC مرحله  به  گذار  از  بعد  امر  این  می نماید.  عمل  کارفرما 
نرمال نیز ادامه خواهد داشت. بدین معنی که در این روش عماًل 
با سیستم های  GC و  EPC به صورت یک پیمانکار  پیمانکار 
ایجاد  از  پس  هم  و   Openbook دوران  در  هم  برون سپاری 
شرایط Convert نمودن قرارداد عمل می نمایند. در این روش 
 GC صورت  به  پیمانکار  عملکرد  کامل  نمونه  یک  عنوان  به 
خواهد بود. عالقه مندان محترم براي اطالع بیشتر مي توانند به 
مقاله اینجانب در این مورد منتشره در شماره 264 مرداد 1388  

مجله آبادگران مراجعه فرمایید. 
پیمانکار  توسط  مستقیم  سرمایه گذاری  سیستم های  uدر 
مانند روشهای Buy-Back ،BOT ،BOO و نظایر آن که در 
حقیقت پیمانکار یا یک عامل حقوقی به عنوان سرمایه گذار و 
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اجرا کننده در پروژه حضور دارد، روش اجرایی توسط پیمانکار 
به   )Developer/Operator( کننده  اجرا  و  گذار  سرمایه 
باشد و  قابل عمل می  یا روش های مشابه دیگر   GC صورت 
در  گذاری  روشهای سرمایه  که  می شود  مطلب  این  به  تاکید 
و  الذکر  فوق  اشاره  شده  یا روش های   )Financing( پروژه 
 GC پیمانکار  های  مسئولیت  با  بایستی  آن  نظایر  و    BOO

خلط نشود.

C فضای مسئوليتی پيمانكار
که  اشاره شد  مقاله  ابتدای  در   �  )C( پيمانكار  فضای   -5-1
عاملی  در فضای سه  پروژه  اجرا کننده  نقش  تنها   C پیمانکار 
را ایفا می کند و لذا توزیع مسئولیت بین سه عامل حاضر در 

اجرای پروژه )کارفرما/مشاور/پیمانکار( به شرح ذیل است:
مهندس  اختیارات  حوزه  در  کاًل  پروژه  طراحی  uمسئولیت 
اجرای  دوره  در  نظارت  و  باشد  می  کارفرما(  )نماینده  مشاور 
کار )کنترل کیفیت( به عهده کارفرما )مهندس مشاور نماینده 
مسئولیتی  پروژه  طراحی  بابت  از  لذا  و  بود  خواهد  کارفرما( 

متوجه پیمانکار C نیست.
uممکن است در پاره ای از پروژه ها در بخش هایی از اجرای 
کاری  بسته  یک  صورت  به  کارها  از  بخشی  انجام   )C( کار 
حالت  این  در  شود.  منظور  قرارداد  در   )Cost  Package(
انجام کار طراحی به عهده پیمانکار )C( قرارداده می شود ولی 
توسط  بایستی  طراحی  از  بخش  این  مسئولیت  امر  کلیت  در 
مهندس مشاور و کارفرما بررسی و تائید شود و در نهایت امر 

مسئوليت عملكردی پروژه به عهده كارفرما است.
uپیمانکار )C( مسئولیت اجرای پروژه را البته زیر نظر کارفرما 
)مشاور( و با رعایت مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارك 

قرارداد را بعهده خواهد داشت. 
uکنترل کیفیت اجرای کار زیر نظر مهندس مشاور )نماینده 
کارفرما( انجام خواهد شد و پیمانکار بر اساس مشخصات فنی 
مندرج در اسناد قرارداد و دستور العمل های کارفرما )مهندس 
مشاور( عمل خواهد نمود و خود اقدام به کنترل کیفیت مستقیم 

کار نخواهد نمود.
uدر این روش پیمانکار )C( مسئولیت مهم شرایط عملکردی 
پروژه )Project Performance( را به عهده نخواهد داشت.

uدر این روش عموما پیمانکار )C( در تغییرات احجام کار و 
قیمت نهایی پروژه مسئولیتی نخواهد داشت.

 )P( عمدتاً در این روش مسئولیت تامین کاال و تجهیزات پروژهu
)لوازم و تجهیزات به جا ماندنی در پروژه( به عهده کارفرما است.

uعملیات پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه عموماً با  کارفرما 

و در حیطه مسئولیت ایشان خواهد بود.
توضيح:  در پروژه های صنعتی عموماً مراحل اجرای کار پروژه به مرحله 
  )Mechanical  Completion(پروژه مکانیکی  مرحله  اتمام 
مرحله   )Pre Commissioning(اندازی راه  پیش  مرحله 
مرحله  شود.  می  تقسیم    )Commissioning( راه اندازی 
پروژه  مکانیکی  اتمام  مرحله  از  پس  عموما  کار  موقت  تحویل 
خواهد بود. بدیهی است انجام مراحل راه اندازی )آزمایش های 
کارفرما  تعهدات  حوزه  در   C پیمانکار  حضور  با  پروژه  گرم( 

صورت خواهد گرفت.
EPC 1- فضای مسئوليتی پيمانكار

uدر این فضا پیمانکار EPC مسئولیت شرایط عملکردی پروژه 
را کال به عهده دارد و در ارتباط با مسئولیت فوق الذکر پیمانکار 
انجام   )Basic Design( پایه  مهندسی  تایید  از  پس   EPC
شده توسط کارفرما مسئولیت طراحی تفصیلی پروژه را کال به 
عهده خواهد داشت و پس از این مرحله و تایید مطالعات پایه 
)Basic Endorsement( طراحی پروژه کاال در مسئولیت و 

تعهد پیمانکار EPC است.
uمسئولیت کنترل کیفیت در اجرای کار کال  در تعهد پیمانکار 
EPC است و از این بابت کارفرما در دوره اجرای کار مسئولیتی 

نخواهد داشت و نبایستی در این حیطه وارد شود.
توضيح مهم:  الزم به یادآوری است که در این روش پاره ای 
عینا  نظارت  دستگاه  گماردن  با  باز   روش  این  در  مجریان  از 
بضرص  نماید.  می  کار  حین  در  اجرا  کیفیت  کنترل  به  اقدام 
قاطع بایستی اعالم نمود که این امر با ماهیت توزیع مسئولیت 
پیمانکار EPC با کارفرما در تضاد کامل می باشد و به نحوی 
خدشه در مسئولیت عملکردی پیمانکار EPC تلقی می شود. 

خاتمه
در خاتمه با توجه به تعاریف و دیدگاه هاي ارائه شده در فوق، 
و   EPC  ،Cپیمانکاران براي  را  ذیل  عمومی  تعاریف  اینجانب 

GC برای بحث و تبادل نظر توصیه می نمایم:
:)C( پيمانكار

است  یا حقیقي  از شخصیت حقوقي  است  عبارت   C پیمانکار 
که تنها مسئولیت اجرای بخش ساختمان و نصب )C( پروژه را 
زیر نظر کارفرما یا نماینده ایشان )مهندسین مشاور( را براساس 
ضوابط و مندرجات اسناد و مدارك پیمان عهده دار خواهد بود. 

: EPC پيمانكار
پیمانکار EPC عبارت از شخصیت حقوقي یا حقیقي است که 
مسئولیت انجام مهندسي پروژه عموماً از مرحله تایید مطالعات 
 )P( تامین کاال و تجهیزات ،)E (پایه, مطالعات تفضیلي پروژه
و همچنین بخش ساختمان نصب )C( را عهده دار خواهد بود. 
در   )Project Performance( پروژه  عملکردی  مسئولیت 

تعهد پیمانکار EPC است. 
: )GC( پيمانكار عمومي

پیمانکار عمومی عبارت است از یک شخصیت حقوقی یا حقیقی 
از   Out Sourcing سپاری  برون  روش  با  عموماً  که  است 
خدمات پیمانکاران دست دوم در بخش مهندسی و اجرا, تامین 
کنندگان کاال و اجرا به صور مختلف مجزا  یا به صورت شریک 
برای اجرای کار استفاده می نماید. و خود مسئولیت مدیریت و 
نظارت بر اجرای کار را عهده دار خواهد بود و مسئول پاسخگویی 

به کل تعهدات قرارداد در مقابل کارفرما است.   
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چکیده 
از دیدگاه مهندسی قیمت یک پروژه در یک مکان مشخص، در 
یک بازه زمانی معین و براس��اس مش��خصات فنی تعریف شده، 
می تواند در محدوده قابل قبولی محاسبه شود. به عبارت دیگر، 
عوام��ل متمایز کننده در تغییرات قیمت ی��ک پروژه، محدوده 
قیمت گ��ذاری پ��روژه را مش��خص می کنند. این مقاله س��عی 
می کند با ارایه روشی تلفیقی، منابع مورد نیاز پروژه را، براساس 
ردیف های اجرایی آن )ردیف های فهرست بها( استخراج کرده و 

با قیمت گذاری این منابع، به قیمت پروژه دست یابد. 

 مقدمه
مهندسان اجرایي،  دستگاه هاي  مشکالت  عمده ترین  از   یکي 
 مشاور و پیمانکاران، قیمت گذاری واقع گرایانه پروژه ها اس�ت.
 هدف ای�ن مقاله ارایه روشي براي دست یابی به قیمت پروژه
 براساس من�اب�ع )Recruose(  مورد نیاز پروژه در طول زمان

اجرای آن مي باشد.
اولی��ن گام ب��راي دس��ت یابي به این ه��دف تهیه ی��ک برنامه 
زمان بندي است. برنامه زمان بندي پروژه عبارت از تعدادي فعالیت 
)Activity(  اس��ت که اجراي پي درپي یا موازي این فعالیت ها 
منجر به انجام پروژه مي ش��ود. هر فعالی�ت داراي م�دت، تاری�خ 
ش�روع و تاری�خ پایان اس�ت. همچنین اجراي ه�ر فعالیت مستلزم 
صرف تعدادي منب�ع )Resource( مي باشد. جمع هزینه منابع 
هر فعالی���ت، هزینه  فعالیت را مش��خص مي کن��د و مجم�وع 
هزین��ه فعالیت  هایي که به ط�ور هم زمان در یک بس��ته زمان�ي 
)Timescale(  انجام مي شوند، هزینه پروژه را درآن بسته زماني 
مش��خص مي کنند. برنامه مالي پروژه یا توزیع هزینه ها در زمان، 
هزینه هاي الزم براي اجراي پروژه در هر بس��ته زماني را براساس 
برنام��ه زمان بندي تعیین مي کند. منابع مورد نیاز در هر بس��ته 
زماني نیز از جمع منابع همسان فعالیت هایي که به طور هم زمان 
در آن بسته زماني انجام مي شوند به دست مي آید. این دو نمودار 
)توزیع هزینه ها در زمان و توزیع منابع در زمان( دو رکن اساسي 

مدیریت و کنترل پروژه هاي عمراني را تشکیل مي دهند.
وج��ود نرم افزارهاي متع��دد زمان بندي و کنترل پ��روژه  از قبیل 
 Project ، Primavera�Microso و غی��ره، تهی��ه برنام��ه 
زمان بندي و نمودارهاي هزینه و منبع را میسر مي سازند. اما حجم 
داده های��ي که این نرم افزارها براي تهیه برنامه نیاز دارند به حدي 
اس��ت که کاربران عادي امکان فراه��م آوردن چنین داده هایي را 
ندارند و در صورت امکان نیز به لحاظ  وقت گیر بودن،  زمان کافي 

براي جمع آوري این اطالعات  را در اختیار ندارند.

بحث
روش ارایه شده در این مقاله سعي دارد با ایجاد یک پل ارتباطي 
بین فهرس��ت مقادیر )احج��ام کار( و برنامه زمان بن��دي پروژه، 
داده ه��اي مورد نیاز براي قیمت گذاری پ��روژه را از طریق  توزیع 

منابع براساس تجزیه بهاي ردیف هاي فهرست بها، استخراج کند. 
همان طور که مي دانیم فهرست بها تنها برآورد هزینه اجراي کل 
پروژه را تعیین مي کند و راجع به توزیع هزینه ها و منابع درطول 
زم��ان اجراي پروژه، اطالعاتي در اختیار نمي گذارد. برآورد هزینه 
اج��راي کار، از جمع مبالغ ردیف هاي فهرس��ت بها پس از اعمال 
ضرایب باالس��ري،  منطقه اي، طبقات و ارتفاع بر حسب مورد، به 
اضاف��ه هزینه های مربوط به تجهیز و بر چیدن کارگاه به دس��ت 
مي آی��د. اگر هر فعالی��ت الزم براي اجراي یک پ��روژه عمراني را 
متشکل از یک یا چند ردیف فهرست بها بدانیم، هزینه آن فعالیت 

را با استفاده از مبلغ ردیف هاي فهرست بها مي توان محاسبه کرد.
  =  )مبلغ ردیف فهرست ب  ها(

)بهاي واحد ردیف( × )مقدار ردیف(
=  )هزینه هر فعاليت(

)مجموع مبالغ ردیف هاي فهرست بهاي
 تشكيل دهنده آن فعاليت(

 =  )هزینه هربسته زماني پروژه(
)مجموع هزینه فعاليتهایي كه در آن بسته زماني اجرا مي شوند(

 همچنین تجزیه بهاي هر ردیف فهرست بها، منابع )عوامل( مورد
را مشخص مي کند، ردیف  آن  از  واحد  اجراي یک  براي   نیاز 
  پس منابع هر فعالیت، عبارت است از مجموع منابع ردیف هاي
فعالیت ضرب در مقدار هر ردیف با آن   فهرست بهاي مرتبط 
طور به  که  فعالیت هایي  همسان  منابع  اگر  فعالیت.   درآن 
 همزمان در یک بسته زماني انجام مي شوند را با یکدیگر جمع

کنیم، مقدار منبع در هر بسته زماني پروژه به دست مي آید.
 =  )منابع هر واحد ردیف فهرست بها(

 )حمل( + )مصالح( + )ماشین آالت وابزار( + )نیروي انساني(

= )منابع فعاليت(
× )منابع هر واحدردیف فهرست بها(}∑                  

  {)مقدار ردیف فهرست بها درفعاليت(                            

=  )منابع  هر بسته زماني  پروژه(
 )مجموع منابع همسان فعاليت هایي كه  به طور همزمان 

  درآن  بسته زماني  انجام  مي شوند (

m_hemyari@ yahoo.comوm.hemyari@Tadkar.com  1- عضو کمیسیون فنی انجمن شرکتهای ساختمانی

 قميت گذاری پروژه براساس توزیع منابع
Resource Based Project Pricing

مهندس محمودرضا هميری1 

مدیرعامل شرکت مهندسی نرم افزار آیين تهران )تدکار( و مدیر پروژه سامانه ملی فهرست بها
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 جدول
 فوق  نمونه
 تجزیه بهای
 یك ردیف
 فهرست بها
 )منابع مورد
 نياز( را نشان

می دهد.



25
25  

روش تعيين مدت فعاليت: 
مدت هر فعالیت در برنامه زمان بندي پروژه براساس قضاوت فنی 
مدیر پروژه و ب��ا در نظر گرفتن محدودیت هاي زماني، فیزیکي و 
مالي که بر هر فعالیت حاکم است تعیین مي شود. یک راه مفی�د 
ب�راي تخمی�ن م��دت فع�الی��ت در پ��روژه، ب�ررس���ي من�اب�ع 
تعیی�ن کنن�ده)Critical Resource(  اجراي فعالیت مي باشد. 
در بخش هاي  پیشین،  روش به دست آوردن منابع مورد نیاز هر 
فعالیت  توضیح داده ش��د. اگر در فهرست  منابع هر فعالیت، آن 
مقدار از منبع تعیین کنن��ده را که مي توان در هر روز به فعالیت 
اختصاص داد، مشخص کنیم، از تقسیم مقدار کل منبع در فعالیت 
بر مقدار تخصیص یافته در هر روز، مدت فعالیت به دست مي آید. 
منبع تعیین کننده فعالیت،  منبعي است که هر گونه محدودیت بر 

روي این منبع منجر به تغییر در مدت فعالیت مي شود.
= )مدت فعاليت(

 / )مقدار كل منبع تعيين كننده در فعاليت(
 )مقدارمنبع كه درروز مي توان به فعاليت اختصاص داد(

مثال:
نم��ودار زیر، فعالیت هاي پروژه مجتمع مس��کوني بهار را نش��ان 
مي دهد.هر فعالیت داراي مدت، تاریخ ش��روع و تاریخ پایان است. 
فعالیت های��ي که به رنگ قرمز مش��خص ش��ده اند، فعالیت هاي    
بحراني  )Critical Task(  مي باش��ند. فعالیت بحراني فعالیتي  
اس��ت که هر گونه تغییر در مدت اجراي آن منجر به تغییر زمان 

پروژه مي شود.

 در جدول زیر، ردیفهاي فهرستبهاي مرتبط با فعالیت شماره 5
 یعنی سقفسازي که یکي از فعالیت هاي بحراني برنامه زمانبندي

این پروژه مي باشد، نشان داده شده است.

با همراه  پروژه  برآورد  در  ردیف  هر  کل  مقدار  جدول  این   در 
 درصد و مقدار همان ردیف در فعالیت سقف سازی، نشان داده
 شده است. به عنوان نمونه، ردیف 080106 )تهیه و اجرای بتن
 با عیار 350 کیلوگرم سیمان( را در نظر بگیرید. مقدار کل این
 ردیف در برآورد پروژه 12،586/50 مترمکعب مي باشد که این
 مقدار بر اساس متره نقشه هاي پروژه محاسبه شده است. از این
 مقدار فقط 62/0 درصد یعني 7،803/63 مترمکعب در فعالیت 
 سقفسازي دخالت دارد و باقیمانده آن در دیگر فعالیت ها به کار
 رفته است. بدیهي است از منابع مورد نیاز براي اجرای کل این
منابع آن  فقط 62/0 درصد  مکعب(،  متر   12،586/50(  ردیف 
 سهم فعالیت سقف سازي است و مابقي در منابع سایر فعالیت ها
 توزیع مي شود. براي محاسبه منابع مورد نیاز هر فعالیت، مقدار
 دخالت ردیفهاي مرتبط با آن فعالیت در تجزیهبهاي واحد هر
جمع یکدیگر  با  همسان  منابع  سپس  و  مي شود  ضرب   ردیف 

 مي شوند.
 جدول زیر، فهرست برخی از منابع مورد نیاز براي اجراي پروژه

مجتمع مسکونی بهار را نشان میدهد.

 به خاطرداشته باشید که این منابع بر اساس مقادیر ردیفهایي
 که تجزیه بها داشته اند محاسبه شده است و چنانچه براي اجراي
نیاز منابع  این  از  غیر  منابعی  ندارند،  تجزیه بها  که   ردیفهایي 

باشد، باید به جدول باال افزوده شوند.
دست به  فعالیت  آن  منابع  هزینه  جمع  از  فعالیت  هر   هزینه 
کافي سقف سازي  فعالیت  هزینه  تعیین  براي  بنابراین   مي آید. 
فعالیت منابع  برای  عام�ل{  ک�ل  }به�اي  ستون  جمع   است 

سقف سازی محاسبه شود.
  براي توزیع هزینه ها و منابع در بسته هاي زماني پروژه یک بار

 دیگر به برنامه زمانبندی پروژه )نمودار فعالیت هاي پروژه( نگاه
 کنید. بسته هاي زماني این پروژه به صورت ماهانه در نظر گرفته

شده است.
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  براي محاسبه هزینه پروژه در یک بسته زماني، به عنوان مثال 
 در ماه 14 پروژه، باید آن بخش  از هزین�ه فعالیت هایي را که  در
 این بسته زماني ) ماه 14 ( به طور همزمان انجام مي شوند با
 یکدیگر جمع کرد. یعني آن بخش از هزینه مربوط به فعالیت هاي
 سقف سازی، سفتکاری، فاز اول تاسیسات و نماسازی را که در
 ماه 14 پروژه به طور همزمان انجام مي شوند با هم جمع کرد تا

هزینه این بسته زماني محاسبه شود.
منابع باید  زماني،  بسته  یک  در  نیاز  مورد  منابع  تعیین  براي    

 همسان فعالیت هایي را که در آن بسته زماني به طور همزمان
 انجام مي شوند با یکدیگر جمع کرد.

ماه در  نیاز  مورد  سیمان  مقدار  که  آن  براي  مثال  عنوان   به 
که را  سیمان  از  بخش  آن  باید  کنیم،  محاسبه  را  پروژه    10 
 فعالیتهاي اسکلت، سقف سازي و سفتکاری در ماه 10 پروژه نیاز

دارند با یکدیگر جمع کنیم.

جدول توزیع هزینه های پروژه مجتمع مسكونی بهار 
(Cash Flow)

Cash Flow برنامه ریالی

مبالغ به ریال است

نمودار توزیع سیمان در پروژه مجتمع مسکونی بهار 
)Resource Graph(

 براي محاسبه مدت فعالیت شماره 5 یعنی سقف سازي، فهرست
فهرست جدول  از  فعالیت  این  اجراي  براي  نیاز   مورد   منابع 
که طور  همان  مي گردد.  استخراج  پروژه  کل  در  موثر   عوامل 
 مالحظه می کنید در جدول زیر عالوه بر کدعامل، شرح عامل
 و نفرساعت عامل مورد نیاز برای اجرای فعالیت نیز درج شده

است.
  ب��رای تعیین مدت فعالی��ت، ابتدا عامل ی��ا عوامل تعیین کننده 

)Critical Resource( را در نظر بگیرید. س��پس آن مقدار از 
منبع  را که در هر روز برای اجرای این فعالیت میتوانید اختصاص 
دهی��د، وارد کنی��د ]B[، به ای��ن ترتیب مدت فعالی��ت)روز( با 
استفاده از تقسیم ستون } نفرساعت عامل مورد نیاز برای اجرای 
 }]C[{ بر س��تون } نفرس��اعت کارکرد در ه��ر روز]A[فعالیت
برحسب روز محاسبه میشود. به عنوان مثال اگر در فهرست منابع 
این فعالیت، عامل "کارگرس��اده" را در نظر بگیرید، مقدار کل آن 
برای اجرای فعالیت سقف سازی  35،311/88  نفرساعت میباشد. 
)ای��ن مقدار براس��اس تجزیهبه��ای ردیفهای مرتب��ط با فعالیت 
سقفس��ازی که در آنها عامل "ک�ارگ�رس�اده" وجود داشته است، 
به دس��ت آمده است.( اگر برای اجرای فعالیت سقف سازی پروژه، 
30 نفر کارگرس��اده را در هر روز بتوان اختص��اص داد)240 نفر 
س��اعت در هر روز( بنابراین فعالیت سقف س��ازی حدود 147 روز 

به طول میانجامد.
=)مدت فعاليت(

÷   )مقدار كل منبع تعيين كننده در فعاليت(
   )مقدارمنبع كه در روز مي توان به فعاليت اختصاص داد(

          240 نفرساعت در هر روز÷ 35،311/88 نفرساعت   =
147روز

بررسی هزینه واقعی هر بسته زمانی:
تنها هزینة اجراي  باید به خاطر داشت که هزینه یک فعالیت 
بلکه نیست  فعالیت  آن  با  مرتبط  فهرستب هاي   ردیفهاي 
و پیمان  منطقه اي،  ضرایب  سختي کار،  باالسري،   هزینه هاي 
 تعدیل ناشي از فاصلة زماني بین اجرا و زمان قیمت گذاری پروژه
 را، نیز باید در نظر گرفت و به اعتبارات الزم براي انجام کار در
 ه�ر بستة زمان�ي افزود. بررسي دقیق تر نقش هزینه هاي مرتبط

با یک فعالیت به شرح زیر مي باشد.

1- هزینه های تجهيز و برچيدن كارگاه:
برچیدن و  به ردیف هاي درج شده در پیوست تجهیز   با توجه 
و تجهیز  برآورد  پایه، چنانچه  واحد  بهاي  فهرست هاي   کارگاه، 
 برچیدن کارگاه با استفاده از ردیفهاي پیش گفته صورت گرفته
انجام براي  الزم  زمان  با  متناسب  زمان بندي  برنامة  در   باشد، 
مرتبط با  مي شود.  افزوده  فعالیت  یک  کارگاه،  تجهیز   فعالیت 
فعالیت، هزینه هاي الزم این  به  کارگاه  تجهیز  ردیفهاي   کردن 
 براي اجراي فعالیت تجهیز در طول زمان آن به دست مي آید.
برچیدن به  مربوط  ردیفهاي  مقادیر،  فهرست  دفترچه  در   اگر 
 کارگاه نیز توسط مهندسان مشاور مشخص شده باشد، فعالیت
افزوده زمان بندي  برنامه  به  کارگاه،  برچیدن  عنوان  با   دیگري 
 مي شود، که هزینة این فعالیت نیز بر اساس ارتباط بین فعالیت
اگر مي شود.  محاسبه  کارگاه  برچیدن  ردیفهاي  با   پیش گفته 
 ردیفهاي تجهیز کارگاه و ردیفهاي برچیدن کارگاه در دفترچه
مبلغ از  بخشي  تخصیص  باشند،  نشده  مقادیرتفکیک   فهرست 
و کارگاه  تجهیز  فعالیت  به  کارگاه،  برچیدن  و  تجهیز   مقطوع 
زمان بندي برنامة  در  کارگاه  برچیدن  فعالیت  به  دیگر   بخش 
توسط مدیر پروژه و یا مسئول برنامه ریزي پروژه صورت مي گیرد.

2- اقالم ستاره دار:
مقادیر فهرست  دفترچه  تهیه  هنگام  که  ستاره داري   ردیفهاي 
ردیفهاي همانند  مي شوند  افزوده  کار  اجراي  هزینة  برآورد   به 
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برنامة در  فعالیت  هر  دارند.  دخالت  زمان بندي  برنامه  در   پایه 
 زمان بندي مي تواند از تعدادي ردیف فهرست بهاي پایه وغیرپایه
اساس بر  فعالیت ها  هزینه  بنابراین  شود،   )ستاره دار(تشکیل 
 جمع مبالغ ردیفهاي فهرست بهاي مرتبط با آن فعالیت )پایه و
 غیرپایه( محاسبه مي شود و در برنامه مالی پروژه در طول زمان

 اجراي فعالیت توزیع مي شود.

3- كارهاي جدید:
 اگر کارهاي جدیدي که در حین  اجراي پروژه  از سوي کارفرما به
 پیمانکار ابالغ مي شوند، منجر به تعریف فعالیت جدید و یا تغییر
 مدت فعالیت هاي بحرانی موجود در برنامة زمان بندي  نشوند،
)ردیف هاي جدید  کارهاي  ردیف هاي  کردن  مرتبط  با   فقط 
 قیمت جدید( به فعالیت هاي موجود در برنامة زمان بندي، یک
 برنامة  مالی جدید براي پروژه بدون تغییر در برنامة زمان بندي

به دست مي آید.
فعالیت هاي تغییر زمان  به  ابالغ کارهاي جدید منجر   چنانچه 
باید شود،  فعالیت ها  تعداد  کاهش  یا  و  افزایش   موجود، 
تغییرات این  اساس  بر  پروژه  فعالیت هاي  وکنترل    برنامه ریزي 
مالی برنامه  زمان بندي،  برنامة  این  است  بدیهي  گیرد.   صورت 
در جدید  کارهاي  هزینة  و   دارد  پیشین  برنامه  با   متفاوتي 

 بسته هاي زماني آن  مستتر مي باشد.

4- هزینه هاي باالسري:
اجراي باالسري در طول زمان  استمرار هزینه هاي  به  توجه   با 
براي محاسبة مبلغ هزینه از فهرست بها،  اگر ردیفهایي   پروژه، 
باشند، نشده  پیش بیني  مقادیر  فهرست  دفترچه  در    باالسري 
 با اعمال ضری�ب باالس�ري به هزینة هر بست�ة زمان�ي، مي توان
 به هزین�ة واقعي آن مقطع زماني پروژه دست یافت. اگر هزینه
 باالسري به صورت ردیفهایي از فهرست بها در دفترچة فهرست
 مقادیر لحاظ شده باشد، هر ردیف را باید به فعالیت متناسب با
 آن مرتبط کرد. در این صورت، هزینه هاي آن ردیف و یا ردیفها
 در بسته هاي زماني که فعالیت مربوط در حال انجام است، در

 برنامه مالی پروژه وارد مي شوند.

5- ضریب پيمان، ضریب طبقات، ضریب ارتفاع
    ضریب منطقه اي و…:

 براي مشاهدة تأثیر ضرایب پیمان، طبقات، ارتفاع، منطقه اي و
 سایر ضرایب مشابه، باید مبلغ هر بسته زماني در برنامة مالی
 پروژه در ضرایب پیش گفته ضرب شود تا به مبلغ واقعي اعتبار
 موردنیاز در آن بستة زماني دست یافت. اگر برنامه زمان بندي
 پروژه براساس مبالغ پیشنهادي پیمانکار تهیه شده باشد، نیازي
مبالغ پیمانکار  علي االصول  که  چرا  نیست،  ضرایب  اعمال   به 
 ناشي از اعمال این ضرایب را در بهاي واحد منابع )عوامل( مورد

نیاز پروژه در نظر گرفته است.

6- تعدیل:
 اعتبارات مورد نیاز کارفرما، مبلغ اجراي ردیفهاي فهرست بها
 درهر بسته زماني به اضافه هزینه هاي باالسري و ضرایب مربوط
 مي باشد. باید به خاطر داشت که برنامه ریزي براي اجراي یک
 پروژه بر اساس برآورد هزینه اجراي کار و با استفاده از قیمت هاي
 مندرج در فهرست هاي بهاي واحد پایه صورت مي گیرد. یکي
 از عوامل مهم در تعیین اعتبارات، تغییرات ناشي از فاصلة زماني
  بین اجرا و برآورد پروژه مي باش�د )تعدیل(. براي دست یابي به
  شاخصهاي)Extrapolation(این مبالغ مي توان از برون یابي

 تعدیل اعالم شده توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردی
اعالم خواهند شد آینده  به شاخص هایي که در  آنها  تعمیم   و 

استفاده کرد.

نتيجه گيری
روي آینده  در  آنچه  مشابه سازي  پروژه،  یک   برنامه ریزي 
یک�ی برنام�ه ری�زي  این  مي باشد.  حال  زمان  در  داد،   خواهد 
 از ارکان اساسی قیمت گذاری پروژه را تشکیل میدهد. از آنجا
 که برنامهریزی پروژه ها بر اساس داده هاي حاصل از قضاوت فنی
 مدیران پروژه محاسبه و تعیین مي شود، بنابراین میزان اعتماد به
 نتایج حاصل از روش "قیمت گذاری براساس توزیع منابع پروژه "، به

دقت و صحت داده هاي به کار گرفته شده بستگي دارد.
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در ابتداي این ميزگرد مهندس س�يد حسن افتخاریان در 
خصوص بنگاهها و تش�كلهاي اقتص�ادي توضيحاتي ارائه 
داد و گفت: تشکلها از س��ه طریق مي توانند کسب درآمد کنند. 
دریافت حق عضویت، دریافت وجوهي به ازاي ارایه برخي خدمات 
تخصصي و در نهایت کمکهاي مالي دولت که نیازي نیست دولت 
به طور مستقیم این کار را انجام دهد و مي تواند این امر را از طریق 

واگذاري مسئولیتها و وظایف بر عهده خود تشکلها انجام دهد. 
وي افزود: اقتضائات اقتصاد امروز جهان ایجاب مي کند که نه تنها 
تشکلها نیازمند یادگیري و به روزرساني اطالعات خود باشند بلکه 
با س��ایر تشکلها در سراس��ر دنیا تعامل داشته باشند و به آخرین 
ابزارها و ش��یوه هاي ورود به بازار و حفظ آن مجهز شوند. آشنایي 
با سیستمهاي تجارت جهاني، دفاع از حقوق اعضا در عرصه رقابت 
بین الملل، یافتن به موق��ع بازارهاي هدف و در نهایت آموزش به 

اعضا از وظایف اولیه تشکلهاي تخصصي است. 
مهن�دس عليرض�ا كدخدایي مدیرعامل ش�ركت توس�عه 
ص�ادرات خدمات فني و مهندس�ي فراس�ت و عضو هيات 
مدیره انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ایران 
در خصوص تامين منابع مالي تش�كلها گفت: تشکلها هر چه 
فعال تر باش��ند هزینه آنها باالتر م��ي رود، از طرفي درآمد آنها نیز 
باالتر مي رود. ارایه خدمات جدید، تقاضاهاي جدید و منابع جدید 

حیات تشکلها را تضمین مي کند. 
وي درباره انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندس��ي ایران 
گفت: این انجمن بررس��ي مس��ایل صادراتي معط��وف به قوانین 
و مق��ررات داخلي، بررس��ي چگونگي حمایته��اي دولتي، تبیین 
مس��ایل مبتال به بنگاههاي اقتصادي کشور در حوزه هاي داخلي 
و خارجي، تحلیل مس��ائل اقتصادي روز دنی��ا و ارایه راهکارهاي 
مناسب براي حل معضالت و یا بهبود و گسترش روندهاي موجود 
را ب��ر عهده دارد. چنانچه دول��ت و ICCA  هر یک جایگاه خود 
را در چرخه اطالعاتي پیدا کنند بس��یاري از دشواریهاي پیش رو 
قاب��ل حل خواهد بود و دولت مي تواند از طریق اطالعات تحلیلي 
انجم��ن با موانع مقرراتي خرد و کالن مربوط به صادرات خدمات 
فني و مهندس��ي آشنا شود و از س��وي دیگر مسایل بین المللي و 
موان��ع تجارت دربازارهاي فعلي و بالقوه هدف را از نگاه بنگاههاي 
اقتصادي شناسایي کند.  بنابراین انجمن موظف است ضمن تعامل 
ب��ا دولت در بازارهاي هدف هم حضور داش��ته باش��د تا بتواند با 
مطالعات و تحقیقات کارشناسي پیش��نهادهاي دقیق ارایه دهد. 

تعامل بین دولتها و بنگاهها موضوع مهمي است. بنگاهها در عرصه 
بین الملل��ي با هم رقابت مي کنند. در همین عرصه دولتها نیز باید 
رقابت داشته باشند یعني دولتها و بنگاهها در کنار هم قرار بگیرند 

و وارد عرصه رقابت بین المللي شوند. 
در ادامه مهندس كتایون سپهري با اشاره به لزوم همكاري 
قواي سه گانه با تشكلها گفت: در ارتباط با مشارکت در عرصه 
قانونگذاري و سیاست اشاره به این نکته ضروري است که مدیران 
تش��کلها مي بایست قانون را به صورت علمي بشناسند و از قوت و 
ضعف آن آگاه باشند و قادر به ارایه پیشنهاداتي باشند که قابلیت 
تبدیل به مصوبه قانوني را داشته باشد و آینده نگري در آن لحاظ 
شده باشد. صادرات فرایندي پویا است و آن دسته از تشکلهایي که 
همچنان پایبند شیوه هاي سنتي هستند باید با مولفه هاي تجارت 
دنیا آشنا شوند چرا که اصرار بر شیوه هاي دولتي بنگاهها را پشت 

مرزهاي ملي و محلي محدود مي کند. 
در ادام�ه مهن�دس كدخدایي درب�اره اعتبار تش�كلهاي 
تخصصي و اعتبار س�نجي آنها گف�ت: در حال حاضر تائیدیه 
ش��رکتهاي صادرکنن��ده متقاض��ي تس��هیالت بانکي از س��وي 
وزارتخانه هاي ذیربط صادر مي شود در حالي که در یک وزارتخانه 
امکان س��نجش توانمن��دي و قابلیت فني بنگاهه��اي اقتصادي 
به درس��تي تعریف نش��ده اس��ت. ع��الوه بر این با ص��دور مجوز 
دریافت فاینانس بر اس��اس اطالعات س��طحي یک شرکت فني و 
مهندسي که فاقد اس��تانداردهاي بین المللي حضور در بازارهاي 
 خارجي اس��ت اعتبار برند ملي به مخاطره مي افتد و چهره س��ایر 
بنگاههاي فع��ال در این زمینه نیز مخدوش اس��ت. در حالي که 
اصوال باید انجم��ن صادرکنندگان خدمات فني و مهندس��ي که 
وظیفه تخصصي آن شناسایي پتانسیل فني شرکتها است عهده دار 

تائید یا رد صالحیت متقاضیان فاینانس بانکها باشد. 
وي اف��زود: امروزه دولتها نمي خواهند منابع دولتي را براي اجراي 
پروژه های��ي هر چند ب��زرگ صرف کنند بلکه عالقمند هس��تند 
بودجه هاي خود را به ارایه خدمات آموزشي، بهداشتي و اجتماعي 
اختصاص دهند. لذا عالقمندند براي تامین مالي پروژه هاي کالن 
کشوري از سایر منابع اعم از سرمایه گذاري هاي خارجي و یا حتي 
سرمایه گذاریهاي بخش خصوصي داخلي بهره مند شوند. شیوه هاي 
تجهیز منابع مالي هم مانند تکنولوژي به سرعت در حال دگرگوني 
است. تا جایي که برخورداري از منابع تامین مالي خارجي به یکي 

از موارد رقابت دولتها تبدیل شده است. 

در ميزگرد رادیویي مطرح شد

دگرگوني سریع در شيوه هاي تجهيز منابع مالي
در یك�ي از برنامه ه�اي اخي�ر »ص�داي مش�اور« ك�ه ب�ا موض�وع تش�كل هاي صادرات�ي از رادیو اقتص�اد پخش 
ش�د مهن�دس عليرض�ا كدخدای�ي عضو هي�ات مدیره انجم�ن صادركنن�دگان خدمات فن�ي و مهندس�ي ایران، 
 مهن�دس س�يد حس�ن افتخاری�ان، و مهن�دس كتای�ون س�پهري به بح�ث و تب�ادل نظر درب�اره تعام�ل دولت و
International Consultants & Construction of IRAN( ICCA( پرداختن�د كه ماهنامه پيام آبادگران براي 

اطالع خوانندگان محترم ماهنامه گزارشي اجمالي از این گفتگو را درج مي كند.
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1- ایج��اد زمینه ه��اي الزم و تأمی��ن امنی��ت اقتص��ادي ب��راي 
سرمایه گذاري هاي بلندمدت و کوتاه مدت هر کدام فراخور حال خود.

2- تغییر تفکر تقدیرگرائي و جلوگیري از اشاعه آن که با فرهنگ 
صنعتي جهان امروز تطبیق ندارد.

3- ایجاد وحدت فکري و انس��جام نظري در نظام تصمیم گیري 
صحیح با مدیریت مجرب و کارا در جهت توسعه کشور و برچیدن 

سریع مراکز متعدد تصمیم گیري.
4- اص��الح قوانین و مق��ررات ناس��ازگار و ناهماهنگ با فضاي 
صنعت��ي از تولید تا مصرف )مانند قان��ون کار – قانون تعزیرات 

حکومتي – قوانین مالیاتي – تأمین اجتماعي و...(
5- ایجاد دول��ت کارآمد با انتقال بخش بزرگي از امور به بخش 
خصوص��ي واقعي در چارچوب فرمان اجرایي مقام معظم رهبري 

در بازنگري اصل 44 قانون اساسي
6- پائین آوردن قیمت تمام ش��ده تولیدات که عمدتاً  ناش��ي از 
ضعف مدیریت و گاه سوء مدیریت و همچنین هزینه باالي نیروي 
انس��اني فاقد آموزش��هاي الزم و ناکارا مي باشد که رقابت پذیري 

تولید داخلي را با تولیدات خارجي ناممکن مي سازد.
7- نبود ارتباط ارگانیک بین نظام آموزشي کشور و صنعت

8- دخالتهاي غیرضروري دولت و نهادهاي وابس��ته به دولت در 
فعالیتهاي تولیدي کارآفرینان و سرمایه گذاران واقعي 

9- تصمیم گی��ري تحت تأثیر مؤلفه هاي سیاس��ي و نه نظریات 
اقتصادي که در نهایت موجب تضعیف هر دو بخش مي گردد.

10- نبود استراتژي مشخص صادراتي و وارداتي و عدم جلوگیري 

واقعي از واردات قاچاق.
11- ناکارایي و عقب ماندگي سیستم بانکي کشور و ناتوانایي نظام 

بانکي در تأمین اعتبار مالي براي صنعت و کارآفرینان واقعي.
12-وجود برخي قوانین قابل تأویل و تفس��یر و در ضمن دست 
و پاگی��ر اقتصادي و انحصارگرایانه ک��ه مي تواند در جهت منافع 
رانت خواري دولتي و بخش هاي شبه خصوصي مورد سوءاستفاده 

قرار گیرد.
13- کمبود زیرساختهاي مناسب جهت جذب تکنولوژي و توجه 

به فرهنگ خالقیت و نوآوري.
14- بي توجهي به نقش و جایگاه تشکل هاي صنفي در ارائه نظرات 
اقتصادي و مشارکت در تصمیم گیري ها همچنان که مستمراً با باال 

شناخت آسيب ها در مفهوم كلي صنعت  راهی 
جهت رسيدن به توفيق واقعي است

مهندس محمدعلي پورشیرازي/ عضو هیات بازرسان انجمن

یكي از عوامل مؤثر در توس�عه، شناخت دقيق از ضعف ها، قوت ها، تهدیدها و فرصتهاي فراروي 
هر كشوري است. كشورهاي موفق به مسائل خود توجه خاص داشته و با حضور مردان  بزرگي با 
تفكر عميق، س�الم و عملگرا به نتيجه رس�يده اند. باید توجه داشت توسعه كشورها فقط در گرو 
صنعت نيست البته صنعت یكي از شاخصه هاي موفقيت است. اگر درست نگریسته شود توسعه 
كش�ورهاي پيش�رفته نه به طور قطعي مربوط به پول اس�ت نه به صنعت؛ بلكه به معني اعم آن 
همبس�تگي زیادي با هنر دارد. چون هر حركت اختراع�ي و یا توليدي ابتدا در تصور هنرمندان 
)نویسنده،  نقاش، ناشر، سينماگر، طراح صنعت و...( شكل مي گيرد و بعد گروه اجرائي آن را پياده 

مي كنند زیرا گروه اول خوب و عميق فكر مي كند ولي توان اجرایي الزم را ندارد و گروه دوم هنر اجرا و پياده كردن دارد 
كه این نيز خود هنري است. به عنوان مثال در مورد هواپيما باید گفت اگرچه این وسله نقليه هوایي توسط برادران رایت 
اختراع شد ولي در واقعيت امر الهام بخش این فناوري، تابلوي نقاشي لئوناردو داوینچي بود كه توسط هنرمند مخترع 
پياده ش�د و ادامه یافت تا این هواپيماهاي امروزي به وجود آمد و مش�ابه این مثال فراوان است. البته جوامع بشري در 
حال ترقي اعتبار آن اختراع اوليه را فراموش نمي كند و حتي پاسداش�ت روند تفكرهاي اوليه آن نيز مي باش�د. اما بعد 
از این مقدمه كوتاه به آسيب شناسي صنعت مي پردازیم. اميد اینكه مسئوالن محترم توجه نمایند و صادقانه در جهت 

تأمين منافع ملي و كشوري و شخصي كه حق هر فعال و سرمایه گذار مي باشد، گام بردارند.

الف( آسیب هاي ناشي از عوامل مختلف درون کشوري و برون سازماني
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رفتن هزینه هاي جاري دولتي از عوامل مؤثر در رکود اقتصادي است.
15- ع��دم  توجه کاف��ي دولت به درآمدها و هزین��ه و تراز واقعي 
تولی��دات واحده��ا و بنگاه هاي صنعت��ي دولتي ب��ه دلیل وجود 
درآمدهاي هنگفت نفت و فقدان حساسیت الزم نسبت به اقتصاد 

زیرزمیني.
16- جدي نگرفتن خصوصي سازي و جابجایي واحدهاي اقتصادي 
متعلق به دولت با ش��عار خصوصي س��ازي، لکن جابجائي و انتقال 
مالکی��ت و مدیریت آن در واحدهاي مختلف دولتي و وابس��ته به 
دول��ت با ظاهري خصوصي که در اصل هم خصوصي و هم دولتي 

است که در مراودات عادي به خصولتي معروف شده است.
17- بي حد و حصر بودن بوروکراسي اداري در تمام ابعاد آن.

ب – عوامل درون سازماني
1- قدیمي و فرسوده بودن ماشین آالت و تجهیزات تولیدي کشور
2- نبود مدیریت علمي و کاربردي در واحدهاي تولیدي و خدماتي

3-کمب��ود تخصص و دان��ش فني الزم در گ��روه مدیران میاني 
سازمانهاي ذیربط

4-رقابت پذیري محصوالت صنعتي با محصوالت خارجي مشابه به 
علت کیفیت پائین و همچنین قیمت باالي آن نسبت به محصول 
مش��ابه خارجي و نارس��ایي عرضه کاال که ناشي از قوانین و پائین 

بودن بهره وري و موارد یادشده قبلي است.
5-اجبار در خرید از انحصارات 
دولت��ي و ع��دم آزادي تأمی��ن 
مواد اولیه از خارج کش��ور براي 
گروه هاي صنعتي )غیر از موارد 
خ��اص ب��راي نهاده��اي خاص 

غیرخصوصي(
 6-ب��اال بودن نرخ س��ود بانکي 
و موان��ع پی��ش روي آنها براي 

همکاري با صنعت و تولید.
7-بي برنامگ��ي در حمایت از تولید داخلي دولتي و غیردولتي که 

در پاره اي از امور ایجاد رانت مي کند.
8-افزایش بي رویه و بي دلیل و س��االنه اکثر هزینه ها مانند مزد و 
مزای��ا، آب، برق، تلفن، گاز و کااله��اي انحصاري دولتي و.... که با 

پائین بودن بهره وري قیمت تمام شده مستمراً افزایش مي یابد.
9-وفور کاالهاي قاچاق در بازارهاي داخلي 

10-عدم تربیت نیروي انس��اني کارا در تمام س��طوح و عدم پیوند 
آموزشهاي دانشگاهي با نیاز جامعه

11-ناتواني مدیریت در تعدیل نیروي انساني به سبب وجود قوانین 
و مقررات حمایتي

12-باال بودن نرخ حق بیمه تأمین اجتماعي بدون تناسب خدمات 
ارائه شده با نرخ حق بیمه دریافتي.

13-کمب��ود اطالعات و آم��ار مورد نیاز ب��راي کارآفرینان جهت 
سرمایه گذاري در رشته هاي مختلف صنعتي

14-ناآشنایي نظام مالیاتي کشور با روح توسعه صنعت در جهات 
مختلف

ج – عوامل مرتبط با دنياي خارج 
       یا برون كشوري

1-مح��دود ب��ودن بازارهاي خارجي به منظ��ور صدور محصوالت 
صنعت��ي که ناش��ي از عدم هم��کاري دولت ب��ا بخش خصوصي 

مي باشد.
2-دش��وار ب��ودن ش��رایط عق��د قراردادهاي خری��د تجهیزات و 

ماشین آالت از خارج.
3-کاه��ش میزان س��رمایه گذاري خارجي  و پائین بودن س��طح 
ب��ا  ب��ه مش��ارکت  عالقمن��دي 
سرمایه گذاران ایراني به علل بیان 

شده قبلي.
4-پائین بودن می��زان بهره وري 
از امکانات مالي وکمکهاي فني و 
اطالعاتي سازمانها و مجامع مالي 

و بانکي بین المللي.
5-حال ب��ا توجه به ای��ن موارد 
مختلف و بس��یار مختصر و کوتاه، س��ئوال اصلي این است که آیا 
زمان رسیدگي واقعي به این امور نرسیده است؟  هنوز نمي خواهیم 
مانند ترکیه، مالزي و کره به امکانات داخل و توسعه واقعي صنعت 
بنگریم. با این امید که روزي از روش هاي موفق بومي شده جهاني 

براي توسعه کشور بهره برداري کنیم؛ مطلب را پایان مي دهیم.

از آس�يب های موجوددر مفهوم کلی صنعت 
می توان به  عدم  توجه کافي دولت به درآمدها 
و هزین�ه و ت�راز واقع�ي تولي�دات واحدها و 
بنگاه ه�اي صنعت�ي دولت�ي ب�ه دلي�ل وجود 
درآمدهاي هنگفت نفت و فقدان حساس�يت 

الزم نسبت به اقتصاد زیرزميني اشاره کرد
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اهالی هر شهر و استانی در محدوده محل زندگی خود طرح های 
عمرانی متعددی س��راغ دارند که مدت ها از آغاز س��اخت آنها 

گذشته و به رغم وعده های داده شده، هنوز افتتاح نشده است.
گذر زمان بر اجرای طرح های عمرانی گاه موجب می شود نیاز 
اولیه به آن رفع ش��ده و درنتیجه ادامه کار نه صرفه اقتصادی 
داش��ته باش��د و نه الزام عمرانی. مضاف براینکه مزاحمت های 
ساخت یک پروژه، محیط زندگی و کسب و کار شهروندان را تا 

مدت ها دچار نابساماني مي کند.
اینکه چرا چنین اتفاقی به یک امر بدیهی تبدیل شده و کمتر 
پیش می آید که پروژه ای در زمان مش��خص، مراحل س��اخت 
را پش��ت س��ر بگذارد و به بهره برداری برس��د، سؤال اصلی ما 
از عبدالرضا ترابی، نماینده مردم گرمس��ار و عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس هشتم بود. ایشان در این مصاحبه طي فرازي 
اش��اره کردند که  دو نوع پروژه عمرانی در کش��ور وجود دارد؛ 
ملی و اس��تانی. پروژه ملی پروژه ای اس��ت ک��ه کارفرماي آن 
وزارتخانه اس��ت و در بودجه س��االنه برای آن ردیفی مشخص 
می ش��ود. بنابرای��ن کل هزینه ی��ک پروژه ملی توس��ط خود 
وزارتخانه و به صورت مس��تقیم تأمین می ش��ود. پروژه استانی 

پروژه ای است که هزینه آن از بودجه های عمرانی استان تأمین 
می شود. مثال یک بند انحرافی یا یک کانال یا یک جاده کوتاه. 
این قبیل پروژه ها بنابر امکانات و بودجه استان تعریف می شوند 

و تخصیص مي یابند.
وي در ای��ن باره ک��ه آیا این بودجه درنظر گرفته ش��ده برای 
پروژه های عمرانی، به طور کامل در این پروژه ها هزینه می شود، 
خاطرنش��ان کرد: مصارف بودجه هرساله در دو بخش تقسیم 
می ش��ود؛ عمرانی و ج��اری. بودجه عمرانی ک��ه صرف همان 
پروژه های عمرانی می ش��ود اما بودجه جاری عبارت اس��ت از 
هزینه ه��ای جاری دول��ت؛ از قبیل حقوق کارمندان و س��ایر 
هزینه های مرتبط با دس��تگاه های دولتی. متأس��فانه هر ساله 
بودجه جاری دولت افزایش پی��دا می کند. مثال بودجه جاری 
دولت در س��ال 90 کمی بیش��تر از 80 میلی��ارد دالر بود و در 
س��ال91 بیش از 85 میلیارد دالر اس��ت. با ای��ن حال با توجه 
به اینکه معموال درآمد های بودجه تا پایان س��ال به طور کامل 
محقق نمی ش��ود، دولت برای پرداخت هزینه های جاری خود 
از بودجه عمرانی برداش��ت می کند. در سال90 بودجه عمرانی 
کشور 44 میلیارد دالر بود اما این رقم به حدود 32 میلیارد دالر 

جبران كسري بودجه جاري
 از محل برداشت از بودجه عمراني

اشاره:
ش�اید بتوان گفت كه یكي از س�اده ترین و در عين حال س�ریع ترین راه هاي جبران كس�ري بودجه جاري دولت ها، 
برداشت از ردیف بودجه پروژه هاي عمراني و استاني است كه بررسي هاي كارشناسان نشان مي دهد كه همه ساله این 
روال انجام مي شود. گرچه این اقدام مشكالت پرداخت دولتها را حل مي كند ولي آثار سوء و منفي بر برنامه ریزي ها 
و سياست گذاري هاي كالن كشور بر جا مي گذارد كه عدم دسترسي به هدف هاي زیرساختهاي توسعه اي و اشتغال و 
توليد از جمله آنهاست. به همين دليل نيز در مباحث مدیریتي گفته مي شود كه كوتاه ترین راه مي تواند مناسب ترین 
آن نباش�د؛ با این گزاره نظر خوانندگان گرامي ماهنامه پيام آبادگران را به گزارش�ي در این زمينه به نقل از روزنامه 

همشهري مورخ 91/1/16 جلب مي نمائيم.
محمدباقر تهرانی
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کاهش یافت.
وي در ج��واب این س��ئوال ک��ه مگر دولت براس��اس نیازش به 
بهره برداری از پروژه های عمرانی، برنامه ریزی نمی کند تادر آینده 
بخش زیادی از درآمد دولت از طریق همین پروژه ها تأمین شود؛ 
گف��ت: معضل اصلی همین نبود برنامه ریزی اس��ت. بعداز اینکه 
س��ازمان برنامه و بودجه منحل شد اصل برنامه ریزی هم به هم 
ریخت. این طور نیس��ت که پروژه های کل کش��ور شناسایی، کار 
کارشناس��ی انجام و توجیهات فنی و اقتصادی آن برآورد ش��ده 
تا پروژه های مورد نیاز مش��خص ش��ود. مثال برای تمرکززدایی 
در پروژه های ملی، س��ازمان برنامه و بودجه اعالم می کرد که به 
فرض مثال نیازی به س��اخت س��یلوی جدید در استان تهران یا 
اصفهان نیست و باید س��یلوی جدید در فالن منطقه کشور که 
نیاز به سیلو دارد، ساخته شود؛ همینطور پروژه های سد سازی  یا 
مثال ساخت کارخانه سیمان. برای این منظور هم کار کارشناسی 
صورت می گرف��ت و آیتم هایی از قبیل نزدیک��ی به بازار مصرف 
ی��ا معادن مورد نی��از برای مواد خام و یا دسترس��ی راحت تر به 
صادرات درنظر گرفته می ش��د. اما با انحالل این س��ازمان دیگر 
چنی��ن کارشناس��ی هایی انجام نمی ش��ود. در مقطع فعلی مثال 
قرار اس��ت 20 سد در کشور ساخته شود اما به دالیلی از جمله 
وعده هایی که دولت در س��فرهای استانی به مردم می دهد، این 
20 س��د تبدیل به 50 س��د می شود. پولی که ما برای سد سازی  
کنار گذاش��ته بودیم برای 20 س��د ب��ود؛ حاال با ای��ن پول که 
نمی توان 50 سد ساخت. آن 20 سد ساخته نمی شود بلکه فقط 
50 پروژه سد سازی  زخمی می شود؛ یعنی کلنگ می خورد و بعد 
از مدت��ی پروژه نیمه کاره می ماند، درحالی که اگر برنامه داش��ته 
باشیم مشخص است که ما نیاز به بیشتر از 20 سد فعال نداریم 
و این 20 سد هم ظرف مثال 10 سال باید به بهره برداری برسند 
و به همین منظور هرس��اله فالن مق��دار بودجه برای آن درنظر 

گرفته می شود.
نماینده مردم گرمسار درباره اینکه بعد از انحالل سازمان برنامه 
و بودجه، وظایف آن به چه نهادي واگذار شده، عنوان کرد: پس 
از انحالل س��ازمان برنامه و بودجه، معاونتی در ریاست جمهوری 
شکل گرفت به نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همه 
وظایف سازمان برنامه و بودجه به این معاونت سپرده شد. در ظاهر 
با حذف سازمان برنامه و بودجه، اصل برنامه ریزی حذف نشده و 
فقط عنوان سازمان به »معاونت رئیس جمهور« تغییر کرده است؛ 
اما در واقع با انحالل آن سازمان، چنین برنامه ریزی های مدونی 
دیگر صورت نمی گیرد. در عین حال تدوین بودجه با این معاونت 
است و کمیته ای وجود دارد به نام کمیته تخصیص که وظیفه اش 

اختصاص بودجه به موارد الزم از جمله پروژه های ملی است.
عبدالرضا ترابي درباره برداش��ت از بودجه عمرانی برای پرداخت 
یارانه های نقدی ضمن تأیید این مطلب، به مطرح ش��دن آن در 
کمیس��یون اقتصادي اشاره کرد و گفت: ما به دولت هم اعتراض 
کرده ایم. می بینیم که پرداخت یارانه نقدی به مردم، بس��یاری از 
توان مالی کشور را گرفته است. دولت اولویت کارهای خود را به 
پرداخت ماهانه یارانه های نقدی داده است. وقتی برای پرداخت 
یارانه پول کم می آورند از بودجه عمرانی برداشت می کنند. وقتی 
این برداشت صورت می گیرد، هزینه های درنظر گرفته شده برای 

اجرای پروژه ه��ای عمرانی کم می آید. مثال قرار بوده پروژه هایی 
که ساالنه بودجه ای برای اجرای آنها درنظر گرفته شده، در طول 
سال مالی که تا تیرماه س��ال بعد ادامه دارد، 100 درصد بودجه 
درنظر گرفته ش��ده اختصاص یابد. وقت��ی بودجه عمرانی مورد 
برداش��ت قرار گرف��ت، معاونت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
ریاس��ت جمهوری که اختیار اختصاص بودجه ه��ا را دارد، از آن 
100 درصد درنظر گرفته ش��ده مث��ال 55 درصد می پردازد. پس 
 45درصد در زمین��ه تخصیص اعتبار به پروژه ها عقب می افتیم؛ 
در نتیجه زم��ان اجرای پروژه ها طوالنی می ش��ود. این مختص 
پروژه های ملی نیس��ت و در پروژه های استانی هم همین اتفاق 
می افت��د. وقتی پول نداری��م به پروژه های مل��ی بدهیم، بودجه 

عمرانی استان ها را هم کاهش می دهیم.
در انتهاي این گفتگو وي درباره پروژه هاي عمراني ش��اخصي که 
در گرمسار و استان سمنانبه دلیل اختصاص نیافتن بودجه الزم، 
نیمه تمام مانده ان��د، گفت: من از دوره هفتم مجلس، 40 پروژه 
ملی برای گرمس��ار تعریف کرده ام که اگر اعتبارات الزم به موقع 
پرداخت ش��ده بود االن همه این 40 پروژه به بهره برداری رسیده 
بود. االن پروژه س��د مخزنی داریم در فیروزکوه که 30 درصد کار 
مانده و پول نیامده و نیمه تمام مانده اس��ت یا جاده گرمسار به 
فیروزکوه که باید تا االن 50 درصد کار تمام می ش��د اما به دلیل 
کمب��ود اعتب��ارات کمتر از 10 درصد آن انجام ش��ده اس��ت یا 
بیمارس��تان یکصد تختخوابی گرمسار که بنا بود تا آخر سال90 
به بهره برداری برس��د اما هنوز تمام نشده است و یا منطقه ویژه 
اقتصادی گرمس��ار که به عل��ت کمبود اعتبارات در کل کش��ور 
متوقف مانده اس��ت و پروژه های زیاد دیگری که به علت کمبود 

اعتبارات، مشمول مرور زمان شده است.
 

بودجه عمرانی كجا هزینه شد؟

س��ال89 دکتر محم��ود احمدی نژاد ریاس��ت محت��رم جمهور 
هنگام ارائه الیحه بودجه90 به مجلس از نمایندگان خواس��ت تا 
انسجام این الیحه را به هم نزنند. او در اسفند ماه الیحه بودجه 
س��ال90، را ارائه داد. اما مهم ترین بح��ث او در این روز، آن بود 
ک��ه بودجه90 ویژگی های فراوانی دارد و عالوه بر حجم کم آن، 
مح��ور آن بر عدالت و کاهش فاصله طبقاتی قرار دارد. تأکید بر 
رویکرد اش��تغال زایی الیحه بودجه90 و حذف دغدغه مسکن از 
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دیگر بحث هایدکتر احمدی نژاد بود که برای سال90 وعده کرده 
بود اما آن چیزی که در این جلس��ه بس��یار برجسته شد »خبر 
خوشحال کننده« رئیس کابینه بود که به نمایندگان گفت سهم 
اعتبارات عمرانی دارای یک جهش است تا طرح های نیمه کاره 
در س��فرهای اس��تانی و غیراس��تانی به اتمام برس��د. 47هزار 
و500میلیارد تومان عدد اعالمی کابینه بود که او، از نمایندگان 
خواس��ت به گونه ای آن را در الیحه بودجه90 تصویب کنند که 

انسجامش حفظ شود.

بودجه مترقی و چند صفحه ای و ابهام در اجرا
الیحه بودجه چند صفحه ای س��ال 90 که به زعم رئیس دولت 
بودجه ای عالی، مترقی و س��ازنده بود، تصویب شد اما انتقاد از 

آن ادامه داشت.
انتقاد ه��ا ابتدا این بود که در بودج��ه عمرانی تعریف زیربنایی 
درس��ت نیس��ت و به نظر می رس��ید که دولت توان اجرایی این 
بودجه را با چنین حجمی نداش��ته باشد. رشد 20درصدی کل 
بودجه در حالی بود که بودجه عمرانی کاهش یافت و بس��یاری 
از پروژه های عمرانی زمینگیر بودند و حتی اجرای این هزینه ها 

باالتر از هزینه ابالغ شده بود.
این روند ناشی از وضعیت سال89 بود که 38هزار میلیارد تومان 
بودج��ه اعتبارات اجرای عمران اختصاص داده ش��ده بود اما به 
خاطر هدفمند کردن یارانه ها این کار به تعویق افتاده بودند و به 

بزرگ ترین مشکل اعتباری اجرایی بدل شدند.

هشدار برای برداشت های غيرموجه
به هر حال بودجه عمرانی سال90 یا همان سنگ بزرگ عمرانی 
دولت، با توجه به س��ابقه جذب پایی��ن بودجه های عمرانی در 
سنوات گذشته، در س��ال90 هم باعث اتفاق خارق العاده ای در 
عرصه اجرایی و عمرانی کش��ور نش��د و همچون گذشته دولت 
دراین سال هم از منابع عمرانی برداشت های غیرمرتبط را انجام 
داده اس��ت. اینگونه که گفته می ش��ود پولی که به عنوان یارانه 
نقدی به مردم داده می ش��ود ماهی یک ه��زار میلیارد تومانش 
از خزانه و از ردیف پروژه های عمرانی برداش��ت می شده است؛ 
هش��داری که چندی پیش توس��ط محمد قسیم عثمانی، عضو 
کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس داده شد و تأکید داشت که 
میزان تخصیص بودجه های عمرانی با وجود گذش��ت 8 ماه در 

سال در کمترین سطح خود در چند سال اخیر قرار دارد.
این هشدار 2ماه پیش تر از هشدار عثمانی توسط رحمانی فضلی، 
رئیس دیوان محاسبات داده شده بود که گفته بود دولت به دلیل 
ک��م آوردن پول ب��رای دادن یارانه مردم، م��دام از خزانه قرض 
می کند.در این خصوص احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس هم بارها هشدار داده بود که پول هایی که باید به سمت 
عمران کشور برود امکان دارد به جیب های مردم سرازیر شود تا 

توده ها درکوتاه مدت راضی باشند.

فاصله تخصيص بودجه عمرانی با پيش بينی ها
اما در س��وی دیگ��ر این ماجرا، روند تخصی��ص بودجه عمرانی 
در سال های گذشته هم نش��ان می دهد روند تخصیص بودجه 
عمرانی به رغم تغییر دولت ها همیش��ه با ارقام پیش بینی شده 
فاصله ای فاحش داشته است. طی سال های 76 تا 89 بر اساس 
برآورده��ای صورت گرفته توس��ط مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی به طور متوسط 74درصد بودجه عمرانی مصوب 
تخصیص پیدا کرده است؛ یعنی به طور متوسط هر ساله حدود 
26درص��د از بودجه ای که باید در امور زیربنایی کش��ور هزینه 
می ش��ده یا تخصی��ص پیدا نکرده، یا ص��رف هزینه های جاری 

دولت ها شده است.
این مس��ئله به خوبی گوی��ای یکی از دالیل تاخی��ر در اجرای 
طرح های عمرانی در کش��ور است؛ طرح هایی که مدت متوسط 
ب��ه اج��را درآمدن آنها بیش از یک دهه اس��ت و با افت کارایی 
طرح ها و انباشت زیان تحمیلی از این طرح ها مواجه می شویم.

مشكالت بودجه دهي 
و اتمام فقط 20درصد پروژه هاي عمراني

رون��د ضعی��ف بودجه دهی در س��ال89 هم باعث ش��د تا تنها 
20درصد از پروژه هایی که باید در این سال به اتمام می رسید به 
بهره برداری برسد و این روند برای سال 90 هم نگران کننده بود. 
حال آنکه بررسی وضعیت س��ال90 هم گویاست که بر اساس 
ش��نیده ها بودجه عمرانی اختصاص الزم را نداش��ته و با وجود 
بزرگ تر ش��دن اعداد، ارقام اختصاص نیافته هم بزرگ تر از قبل 
شده است. در این خصوص همانطور که در نمودار ذیل )نقل از 
خبرآنالین( دیده می شود طرح های بهره برداری نشده هر سال 
بیش��تر از قبل قد کشیده اند و نش��ان از کمبود بودجه دهی به 

این بخش دارد.

تخصيص 55درصد بودجه عمراني
 در 8 ماهه سال 90

یک عضو کمیس��یون عمران مجلس با اشاره به اینکه 55درصد 
بودجه عمرانی س��ال 90 در 8ماهه اختصاص یافته است، گفت: 
چون درآمد دولت صرف پرداخت یارانه نقدی ش��ده اختصاص 
بودجه عمرانی با مش��کل مواجه شده است. عنایت اهلل هاشمی 
در م��ورد اختصاص بودجه عمرانی در س��ال 90 گفت: گزارش 
مس��ئوالن دولتی در کمیس��یون عمران ارائه شده و اختصاص 



34
34

بودجه ه��ای عمرانی در موارد مختلف متفاوت بوده اما در مجموع 
55درصد از بودجه عمرانی در سال جاری تخصیص داده شده که 
البته برخی از آنها با وجود اختصاص اعتبار، پرداخت نشده است.

عضو کمیس��یون عمران مجلس گف��ت:  مهم ترین بخش هایی که 
بودجه عمرانی را با وجود اختصاص اعتبار دریافت نکرده اند، بنیاد 
مسکن برای بهسازی روستاها و شرکت آبفای روستایی بوده است 
ک��ه بودجه ای��ن دونهاد اختصاص یافته اما پولی پرداخت نش��ده 

است.
هاشمی در پاس��خ به این پرسش که چرا بودجه عمرانی با وجود 
تخصیص پرداخت نش��ده است، گفت: سال89 نیز قسمت مهمی 
از بودجه های عمرانی در 27اسفندماه ابالغ شد وسال90 نیز برای 
قضاوت در مورد بودجه عمرانی زود اس��ت اما چون درآمد دولت 
صرف پرداخت یارانه نقدی ش��ده اختصاص بودجه عمرانی به این 

دو بخش با مشکل مواجه شده است.
عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: در 3ماه اول سال حصولی 
درآمد مالیات��ی و متفرقه با کمبود مواجه بود، اما در ماه های بعد 
نیز اکثر سود درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه نقدی شده و 

اختصاص بودجه عمرانی با کمبود مواجه شده است.

استفاده از بودجه  عمرانی آري یا نه! مسئله این است
این در حالی اس��ت که مدیرعامل سازمان هدفمند سازی  یارانه ها 
درخصوص منابع مصرفی دولت در اجرای قانون هدفمند س��ازی  
یارانه ه��ا گفت: دولت در اجرای قانون ر یالی از بودجه های عمرانی 

استفاده نکرده است.
بهروز مرادی با انتقاد ش��دید از صحبت ه��ای یکی از نمایندگان 
مجل��س، با تأکی��د بر اینکه مطالب کواکبی��ان کذب محض بوده 
اس��ت، اظهار داش��ت: قب��ل از اعالم هر مطلبی بهتر اس��ت افراد 
اطالعات دقیقی از مس��ائل داشته باش��ند. وی با تأکید مجدد بر 
اینکه دولت در اجرای قانون هدفمند سازی  یارانه ها ریالی از بودجه 
عمرانی استفاده نکرده است، تصریح کرد: دولت در اجرای قانون از 

منابع مشخص شده استفاده می کند.
م��رادی ادامه داد: منابعی که در قانون هدفمند س��ازی  یارانه ها از 
س��وی دولت اس��تفاده می ش��ود در 2 بخش کامال مشخص شده 
اس��ت، به طوری که بخشی از منابع درآمد حاصله از اجرای قانون 
هدفمند س��ازی  یارانه هاست و بخش دیگر نیز منابعی است که بر 

اساس قانون در بودجه سال90 در نظر گرفته شده است.
مدیر عامل سازمان هدفمند سازی  یارانه ها افزود: مبنای پرداختی 

در قان��ون هدفمند س��ازی  یارانه ها چه در م��اده7 »مردم« و چه 
در ماده 8 »بنگاه ها، ش��هرداری ها و حمل ونقل« براس��اس قانون 

هدفمند سازی  یارانه ها و قانون بودجه سال90 است.
انتظار شفاف س��ازی  ازس��وی نهادهای نظارتی ح��ال در نهایت با 
توجه به وقایع س��ال های اخیر و گفته ها و هش��دارهای داده شده 
در ماه های اخیر و س��ال گذشته، باید س��خنان کنونی مسئوالن 
و کارشناس��ان را در کنار یکدیگر ق��رار داد تا دریابیم وقایعی رخ 
داده ام��ا اینکه مس��تندات آن چه زمانی آش��کار و اعالم خواهد 
شد بس��تگی به پیگیری نمایندگان و نهاد های نظارتی دارد؛ زیرا 
روند بودجه های عمرانی در س��ال های اخیر به خوبی گویاست که 
وضعیت کشور در توسعه زیرساخت ها مناسب نیست و وعده های 
سر داده ش��ده برای اوراق مش��ارکت و جذب سرمایه های بخش 

خصوصی آنچنان نبوده که شعارش سر داده شده است.
در نهای��ت باید از نهادهای نظارتی درخواس��ت کرد تا این وقایع 
را جدی ت��ر رصد کنند و پیش از ش��روع روند بررس��ی بودجه91 

ابهام های بودجه90 برای عامه و کارشناسان شفاف سازی  شود.
پایگاه اینترنتی قانون

  

60 هزار ميليارد تومان؛ هزینه دیركرد 
طرح های نيمه تمام  در 10سال اخير 

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی که در راس��تای بررس��ی 
الیحه بودجه س��ال91 منتشر ساخته اعالم کرده که روند تحقق 
خاتم��ه طرح های عمرانی طی س��ال های1381 تا 1390 نش��ان 
می دهد طی این س��ال ها به طور متوسط از 473طرح عمرانی که 
باید به صورت س��االنه در کش��ور به پایان برس��ند تنها 28درصد 
معادل 134طرح به اتمام رسیده و 72درصد طرح ها خاتمه نیافته 
و هزین��ه ای معادل 75/95 هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی 

قوانین بودجه بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
ای��ن هزینه حدود 60هزار میلیارد تومان ی��ا 75/95هزار میلیارد 
تومانی که هزینه دیرکرد در خاتمه طرح ها محس��وب می شود از 
متوسط س��االنه الزم برای به اتمام رساندن طرح ها بیشتر بوده و 
به طور متوسط به میزان 245درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به 
هر طرح تخصیص پیدا کرده تا طرح ها به اتمام برس��د. به عبارت 
س��اده تر هر طرح عمرانی 5/2 براب��ر از قیمت واقعی آن هزینه بر 
می دارد. عمران و آبادانی و طرح های زیربنایی کشور در برنامه های 
توس��عه ای از جایگاه رفیعی برخوردار بوده و بخش مفصلی را نیز 
به خود اختصاص داده اس��ت اما برخی از این برنامه های گنجانده 
شده در برنامه توسعه، گویا دستمایه رنجش اقتصاد ایران بوده که 
از جمله آنها می توان به طوالنی شدن زمان اتمام طرح های عمرانی 
ملی و استانی که روزگاری کلنگ احداث آن با هدف ارتقای سطح 
خدمات و تولید به زمین زده ش��د و در سالیان اخیر تیزی آن بر 

حنجره اقتصاد کشور عمود شده، اشاره داشت.
در الیحه برنامه پنجم توس��عه هنگامی که پ��ای اقتصاد به میان 
می آی��د، بیش��تر همان چیزهایی مطرح می ش��ود ک��ه گهگاه در 
سال های گذشته نیز در برنامه توسعه ای گنجانده شد اما در عمل 
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وقع چندانی به آن نهاده نشد و آن چیزی نیست جز طوالنی شدن 
زمان طرح های نیمه تمام ملی و استانی و تحمیل زیان هنگفت به 

اقتصاد ملی.
برخی گزارش ها از وجود 9هزار و 80پروژه عمرانی ملی و 45هزار 
پروژه اس��تانی نیمه تمام و در حال اجرا در کشور حکایت می کند؛ 
رقمی که ش��اید در طول سالیان اخیر همواره تالش شده از تعداد 

آنها به طور جد کاسته شود.
در نگاهی اجمالی به نظر می رس��د تالش دولت ها در راس��تای به 
اتمام رساندن طرح های عمرانی نیمه تمام استانی و ملی و کاستن 
از تعداد آنها بوده؛ هر چند که به نظر می رسد به پایان رساندن خیل 
عظیم این طرح ها منوط به نزدن کلنگ طرح های جدید و ابرام و 

پافشاری بر اتمام طرح های عهد ماضی است.
برآورد عدم النفع س��رمایه های رسوب  شده در طرح های نیمه کاره 
برای هر س��ال یکصد  هزار میلیارد ریال بوده که تاخیرهای مداوم 
در بهره برداری از پروژه ها، طی س��ال های اخیر، به طور متوسط هر 
س��ال 30هزار میلیارد ریال هزینه اضافی بر بودجه دولت تحمیل 

کرده است.
به راستی آیا تاکنون به تأثیرات ناخوشایند تاخیر در بهره برداری از 
طرح های نیمه تمام ملی و اس��تانی که سبب اتالف منابع، افزایش 
هزینه تمام شده، کاهش بازده سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی 

شده با دیده دقت نگریسته شده است.
به نیکی معلوم است سرمایه گذاری عمرانی دولت، مقدمه کارکرد 
مولد بخش خصوصی است، مشروط بر آنکه این سرمایه گذاری، با 
بهره وری همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کالن اقتصادی 

خوانایی داشته باشد.
به نظر می رس��د به دلیل آنکه اتمام پروژه ها نیازمند فرایندی است 
که شامل موافقتنامه، تخصیص اعتبار و اجرای مطلوب برنامه های 
اجرایی می شود، بودجه ریزی به ظاهر استاندارد که براساس قدرت 
چانه زنی صورت می گیرد، یکی از مهم ترین دالیل تأخیر در اتمام 
پروژه ها باشد. البته در این دسته بندی، کمبود اعتبار گهگاه سهمی 

36درصدی در تأخیر پروژه های ملی و عمرانی نیز داشته است.
به دنبال مش��کالت ناشی از نارس��ایی های مالی و اعتباری، ضعف 
دستگاه های اجرایی در انجام وظایف عمرانی محوله، با 5/8درصد، 

یکی دیگر از عمده ترین دالیل تأخیر پروژه ها بوده است.
ب��ه همین م��وازات، 4/8درص��د از علل تأخی��ر در پروژه ها نیز به 
مشکالت پیمانکاری برمی گردد.این درصد در برخی از وزارتخانه ها 
از جمله راه و شهرس��ازی با 3/14درصد، صنعت، معدن و تجارت 
با 2/13درصد و وزارت نیرو نیز با 10درصد، بیش از متوس��ط کل 

کشور -4/8درصد- است.
عالوه بر علل عنوان ش��ده، می توان ب��ه معضالت مربوط به زمین 
مح��ل احداث پروژه، مطالعه، تدارکات و ماش��ین آالت مورد نیاز، 
مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت که هرکدام به ترتیب 
8،4، 4، 7، 3، 3، 5 و یک درص��د از علل تأخیر پروژه های عمرانی 

را شامل می شوند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی که منتشر 
ساخته اعالم کرده بالغ بر 19میلیارد دالر پروژه نیمه تمام در سطح 

ملی وجود داشته که از این رقم بالغ بر 39درصد از طرح ها از نظر 
پیشرفت فیزیکی بر اساس آخرین برآوردها رقمی زیر40درصد را 

به خود اختصاص داده اند.
این گزارش که بر اساس وضعیت 3513پروژه عمرانی ملی تنظیم 
ش��ده مبین آن اس��ت که هم اکنون بیش از 1137پروژه عمرانی 
پیشرفتی زیر 40درصد داشته اند و البته گزارش فوق در برگیرنده 
تنها 70درصد از پروژه های عمرانی در س��طح ملی اس��ت که در 
زمان تدوین آمارهای فوق مورد بازرس��ی و نظارت قرارگرفته اند و 
می توان استنباط کرد میزان پروژه هایی با پیشرفت زیر 40درصد 
بی��ش از 39درصد ب��ود؛ اگر تمامی پروژه های عمرانی در دس��ت 
اجرای کش��ور مورد نظارت قرار می گرفت.با وجود عزم دولت برای 
ارتقای س��طح رفاهی و عمرانی در استان های محروم اما همچنان 
8استان کشور سهم بیشتری در فقدان پیشرفت و به ثمر رسیدن 
پروژه های عمرانی ملی در قیاس با س��ایر استان ها دارند؛ خراسان 
جنوبی، لرس��تان، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، قم، خوزستان، 

ایالم و کرمانشاه. 
بنابراین در اس��تان های یادش��ده بیش از 61درص��د از پروژه های 
عمرانی زیر 60درصد پیش��رفت داش��ته اند؛ هر چند که متوسط 
پیش��رفت پروژه های عمرانی ملی در دیگر استان ها نشان می دهد 
که 44درصد از پروژه ها زیر 60درصد پیشرفت داشته اند.تاخیر در 
بهره برداری از طرح های نیمه تمام عمرانی ملی و استانی در حالی 
به یک��ی از چالش های جدی عرصه اقتصاد ملی مبدل ش��ده که 
به نظر می رسد دولت با افزایش سهم بودجه عمرانی عزم آن کرده 

تا طرح های نیمه تمام را به سرمنزل مقصود برساند.
بنابر آنچه در قالب الیحه بودجه سال90 تدوین شده و از تصویب 
مجلس ش��ورای اسالمی گذشته اس��ت حجم کل بودجه سال90 
ح��دود 508هزار میلیارد تومان بوده و حجم بودجه عمرانی نیز از 
حدود 31هزار میلیارد تومان در س��ال89، به رقم 35هزار میلیارد 

تومان در سال90 افزایش یافت.
به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با کاهش بودجه عمرانی در 
راستای افزایش تالش مدیران دولتی برای جلب سرمایه گذاری های 
بخش خصوص��ی داخلی و خارجی، اقتصاد کش��ور را می توان به 
سمتی سوق داد که اجازه حضور بخش خصوصی در فعالیت هایی 
که تاکنون حضور نداش��ته را فراهم آورد؛ دس��تگاه های اجرایی و 
اس��تان ها ملزم به تأمین بخش��ی از بودجه ه��ای عمرانی طرح ها 
خواهند بود. بنابراین با استناد به این گفته و طبق قانون اصل44 
گویی که س��رمایه گذاری و فعالیت دولت در بسیاری از بخش ها و 
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طرح ها محدود به 20درصد می شود. 
از دیگر س��و، دولت با ارس��ال الیحه ای به مجلس شورای اسالمی 
تصمیم گرفت که نح��وه واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی را 
اصالح کند؛ براساس )الف-2( بند 8 قانون بودجه سال1389 کل 
کش��ور به دس��تگاه های اجرایی اجازه داده شده طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری 
ملی و اس��تانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های 
بهداشت و س��المت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و 
هنر، رس��انه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و 
کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های 

خصوصی و تعاونی واگذار کنند.
براین اساس، وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی 
نزد خزانه داری کل، واریز ش��ده و مع��ادل صددرصد آن از محل 
اعتبار در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت 
تس��هیالت در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک 

دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
در حالی س��ال 90 به پایان رسید و بودجه سال 91 نیز در التهاب 
تصوی��ب در صحن علن��ی مجلس به س��ر می بردکه بار س��نگین 
طرح های نیمه تمام همچنان بر دوش اقتصاد نه چندان پرش��تاب 
کش��ور س��نگینی می کند.اگر چه رئیس جمهور در ابتدای س��ال 
91 وع��ده داد ت��ا پایان عمر دولت دهم هم��ه پروژه های ناتمام به 
بهره برداری می رسند اما با این شرایط، بیشتر احتمال آن می رود که 
بخش عمده ای از پروژه های عمرانی زمانی تعریف و اجرا شده اند که 
فاقد بودجه کافی بوده یا طرح های تنظیم شده به دلیل سردرگمی 
مجریان یا ابتدا به ساکن توجیه اقتصادی نداشته اند و یا در اثر مرور 
زمان نیز توجیه خود را از دس��ت داده اند. به راستی زمان باز شدن 
گره های کور طرح های ناتمام از پای اقتصاد کشور کی فرا می رسد؟

پروژه های ناتمام
 در گوشه و كنار كشور

به ج�ز موارد یاد ش�ده طرح های بس�ياری هس�تند كه در 
انتظار تكميل به سر می برند كه سعی شده در این كوتاه به 

برخی از آنها اشاره شود.

اعتبارات ملی برای آبادانی روستاها
معاون عمرانی اس��تاندار ایالم از تخصی��ص 800 میلیون ریال از 
مح��ل اعتبارات ملی ب��رای عمران و آبادانی روس��تای انجیره در 
شهرس��تان آبدانان خبر داد.کرمی در نشس��ت بررسی مشکالت 
روستای انجیره گفت: این میزان اعتبار در جهت ایجاد کانال های 
سنگی، جدول، فضای س��بز و پیاده رو در روستای انجیره هزینه 
خواهد ش��د.وی با بیان اینکه مردم روستاهای شهرستان آبدانان 
و به ویژه روستای انجیره، مردمانی سختکوش و پرتالش هستند، 
گفت: فعالیت مردم روس��تای انجیره در امور گوناگون کشاورزی   
دامداری و توپوگرافی ش��دید منطقه، اهمیت رسیدگی به مسائل 
و مش��کالت این روس��تا را دوچندان ساخته اس��ت.کرمی وجود 
ظرفیت های اساس��ی در روس��تای انجی��ره را مهم و ارزش��مند 
توصیف کرد و یاد آور شد: باید فعالیت دستگاه ها در مرتفع کردن 
مش��کالت روستا به گونه ای باش��د که زندگی در انجیره تثبیت و 
مهاجرت به ش��هرها متوقف شود.معاون عمرانی استاندار ایالم در 
ادامه گفت: مهم ترین مش��کل روس��تای انجیره، اجرانشدن طرح 
هادی اس��ت که با عملیاتی ش��دن آن، زمینه برای مرتفع شدن 
سایر مسائل و مشکالت این منطقه فراهم خواهد شد. وی کمبود 
آب ش��رب، برق، اشتغال و بهداشت و درمان را از دیگر مشکالت 
روس��تای انجیره عنوان کرد و اظهار داش��ت: ب��ا توجه به اینکه 
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خدمات رس��انی به روس��تاها از مهم ترین مبانی نظام جمهوری 
اسالمی است، شایسته است.

نیمه کاره بودن پروژه های سفرهای استانی اول و دوم در گلستان
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس ش��ورای اسالمی تعداد 
مصوبات اجرا شده سفرهای استانی در گلستان را بسیار بیشتر از 
حجم آنها دانسته و از عدم پیشرفت فیزیکی پروژه های کالن در 
این استان انتقاد کرد. عبدالحسین ناصری، سخنگوی کمیسیون 
ش��وراهای مجلس ادامه داد: از نظر تع��داد بیش از 90درصد از 
مصوبات دور نخس��ت و 75درصد از مصوبات دور دوم سفرهای 
اس��تانی دولت در گلستان اجرایی ش��ده اند؛ این در حالی است 
که از نظر حجم پروژه های بزرگ و کالن در س��طح این اس��تان 
مسکوت مانده و پیشرفت چشمگیری نداشته اند. وی بهره برداری 
از پاالیش��گاه نفت گلس��تان در بهار س��ال گذش��ته، زهکش��ی 
280هزار هکتار از اراضی اس��تان و طرح ماهی های خاویاری را 
از بزرگ ترین پروژه های استان گلستان دانست که تاکنون اقدام 
عملی قابل ذکری درخصوص آنها صورت نگرفته اس��ت. ناصری 
حجم مصوبات اجرا شده دولت در استان گلستان را حدود 22تا 
23درصد دانس��ت و توجه ویژه دولت به عملیاتی ش��دن هرچه 

سریع تر این پروژه ها را از ضروریات عنوان کرد.

نيمه كاره بودن نيمی از پروژه ها
  در زنجان

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره 
به س��فرهای هیأت دولت به شهرستان ها گفت: مجموعا حاصل 
س��فر هیأت دولت به استان زنجان تاکنون پروژه های نیمه کاره 
بوده و پیش��رفتی در پروژه های افتتاحی در مرکز این اس��تان به 
چشم نمی خورد. س��عداهلل نصیری قیداری بیان کرد: طی 3دور 

س��فرهای اس��تانی دولت به اس��تان زنجان تنها حدود نیمی از 
مصوبات که بیش��تر شامل س��الن های ورزشی و چمن مصنوعی 
اس��ت اجرایی شده است. وی تصریح کرد: در دور سوم سفرهای 
هی��أت دولت به زنجان به علت تعجیل در اجرایی کردن مصوبات 
دولت با عدم تامین اعتبار و بودجه کافی موجب ش��ده تا پروژه ها 
با مش��کالت فنی به صورت نیمه تمام رها شوند. نصیری قیداری 
خاطرنش��ان کرد: از جمله پروژه های مهم نیمه تمام در اس��تان 
زنجان پاالیشگاه نفت و دوبانده کردن راه آهن زنجان- تهران است.

نيمه تمام ماندن پروژه ها در خوزستان
یکی از نمایندگان اس��تان خوزستان در مجلس شورای اسالمی 
کمب��ود اعتبارات درنظر گرفته ش��ده ب��رای پروژه های عمرانی 
شهرستان های شوشتر و گتوند را عامل ناتمام ماندن آنها دانست. 
س��یدمحمد س��ادات ابراهیمی، نماینده شهرهای های شوشتر و 
گتوند گفت: استان خوزستان، اس��تانی نفت خیز و دارای منابع 
غنی گاز اس��ت اما متأسفانه هنوز بسیاری از مردم این استان از 
نعمت گاز برخوردار نیس��تند. به گفته این نماینده، وزیر س��ابق 
نفت دس��تور صریحی برای گازرس��انی به مناطق محروم استان 
خوزستان صادر کرده است اما شرکت گاز این دستور را به دلیل 
اینکه فاقد پش��توانه مالی بود، عملیاتی نکرد. س��ادات ابراهیمی 
پروژه های آبیاری و زهکش��ی زمین های زراعی، پروژه نوس��ازی 
و بازسازی مدارس و دبیرستان ها، پروژه آبرسانی به 48روستای 
شرق »گرگر«، پروژه احداث ورزشی کارگری و احداث زندان در 
شهرستان شوشتر با وجود تهیه زمین توسط مسئوالن محلی را 
از جمله پروژه هایی برش��مرد که به دلیل کمبود اعتبارات ناتمام 

مانده و قابل بهره برداری نیستند.
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خبرگزاري ایس�نا: رییس کانون سراسري 
انبوه سازان با اشاره به اینکه بیشترین تقاضاي 
مس��کن مربوط به پایتخت اس��ت، تصریح 
 کرد: اصطالح احتکار مسکن معقول نیست 
و عمده احتکار مربوط به زمین اس��ت.ایرج 
رهبر- رییس کانون سراسري انبوه سازان- با 
اش��اره به اینکه در صورت ایجاد تعادل بین 
عرضه و تقاضا قیمت ها ثابت مي شوند، اظهار 
کرد: بیش��ترین تقاضاي مس��کن مربوط به 
پایتخت است و نوسانات قیمت در پایتخت 
و کالنش��هرها روي قیمت مس��کن در سایر 
شهرها تاثیر مي گذارد. رییس کانون سراسري 
انبوه سازان با بیان این که کالنشهرها بیشترین 
تقاضاي مسکن را دارند، اضافه کرد: روز به روز 
به میزان نیاز مسکن در کشور افزوده مي شود. 
وي با اشاره به اینکه در کلیه کشورها تعدادي 
خان��ه خالي وجود دارد اما اس��تاندارد تعداد 
خانه هاي خالي چهار درصد اس��ت، تصریح 
کرد: وج��ود خانه هاي خالي دالیل متعددي 
دارد ک��ه از جمله آن ها مي توان به مهاجرت 

مالکان، خرید واحد مسکوني براي فرزندان یا 
فاصله زماني ساخت تا فروش واحد مسکوني 
اش��اره کرد.رهب��ر در ادام��ه با بی��ان این که 
اصطالح احتکار مسکن معقول نیست، تصریح 
کرد: به نفع انبوه سازان است که براي گردش 
س��رمایه خود و آغاز پروژه جدید، واحدهاي 
ساخته شده رابه فروش برسانند. رئیس کانون 
سراسري انبوه سازان با بیان این که احتکار و 
س��رمایه گذاري سودجویانه بیشتر در بخش 
زمین صورت مي گی��رد، ادامه داد: اگر میزان 
عرضه و تقاضا متعادل نباشد، مجددا شاهد 
رشد جهشي قیمت مسکن خواهیم بود. وي 
با بیان این که در سال جاري در بخش مسکن 
اقشار توانمند جامعه افزایش قیمت داشته ایم، 
خاطرنشان کرد: در بخش اجاره نیز افزایش 
قیمت در مورد مسکن دهک هاي رو به باالي 
جامعه رخ داد بنابراین براي کنترل قیمت در 
این بخش ها باید اقدام به تولید مسکن براي 
دهک هاي متوس��ط و ب��االي جامعه کنیم.

رییس کانون سراس��ري انبوه س��ازان با بیان 

این که ساخت مسکن در سال 91 به سمت 
مسکن خودمالک هدایت مي شود، اظهار کرد: 
 پیش��نهاد ما این است که ساخت مسکن به 
صورت رقابتي انجام شود. وي با اشاره به اینکه 
ممکن است به مسکن خودمالکي تسهیالت با 
سود یارانه اي اختصاص داده شود، اضافه کرد: 
در این روش ساخت مسکن، مالکیت زمین نیز 
واگذار مي شود. رهبر با اشاره به این که در این 
روش متقاضیان باید واجد شرایط مسکن مهر 
باشند، تصریح کرد:  اقشار دهک هاي متوسط 
و رو به باال از این طرح استقبال خواهند کرد. 
رئیس کانون سراسري انبوه سازان با اشاره به 
این که س��اخت و ساز در این روش با نظارت 
دولت ص��ورت مي گیرد، ادامه  داد: همچنین 
در مس��کن مهر خود مالک ساخت و ساز به 
صورت رقابتي و ب��ا کیفیت و خدمات باالتر 
انجام مي ش��ود.رهبر در پایان گفت: در حال 
مذاکره براي ساخت مسکن مهر در بافت هاي 
فرسوده و سایر مناطق داخل شهرها که داراي 

امکانات هستند، هستیم.

از  بص��ره  اس��تاندار  ایلن��ا:  خبرگ��زاري 
ش��رکت های مقت��در و توانمن��د ایرانی در 
بحث س��اخت و س��از مس��کن خواست تا 
در س��اخت 250 ه��زار واح��د مس��کونی 
مورد نیاز در این اس��تان مش��ارکت کنند. 
دکتر »خل��ف عبدالصمد خلف« در جریان 
بازدید از مس��کن مهر آبادان در گفت و گو 
ب��ا خبرن��گاران گفت: اس��تان بص��ره نیاز 
مبرمی ب��ه واحدهای مس��کن جدید دارد 
ب��ه نحوی که ای��ن کمبود به ش��کل یک 
مشکل حاد نمود پیدا کرده است. او افزود: 
س��فر به آبادان و بازدید از مسکن مهر این 
شهرستان در راستای گفت و گو با مسئوالن 
و شرکتهای توانمند و مقتدر در امر ساخت 
و ساز مسکن برای کمک به ساخت مسکن 
در اس��تان بصره صورت گرفته است. وی با 
بیان اینکه ساخت مسکن در بصره شرایط 
خاص خود را طلب می کند اظهار داش��ت: 

عالوه بر ساخت مسکن نیاز به آماده سازی 
زیر س��اخت ها نیز داریم. استاندار بصره با 
اشاره به بازدید از مسکن مهر آبادان تصریح 
کرد: س��اخت شش هزار واحد مسکونی در 
ظرف دو س��ال در این شهر بسیار مناسب 
و مطلوب اس��ت. خل��ف عبدالصمد خلف 
یادآور ش��د: م��ا در بصره نیاز به س��اخت 

سه ش��هرك جدید داریم که امید می رود 
از توان ش��رکت های ایران��ی مرتبط در امر 
ساخت مسکن به ویژه شرکت های موجود 
در آبادان بهره بگیریم. به گفته وی  به طور 
مثال در منطقه ای نزدیک شط العرب نیاز 
به س��اخت 10 هزار واحد مسکونی جدید 

است.

رییس کانون سراسري انبوه سازان اعالم  کرد:

عمده احتكار مربوط به زمين است 

استاندار بصره:  
شركت های ایرانی در ساخت 250 هزار واحد مسكونی مورد نياز در بصره مشاركت كنند
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آبش��ار ِش��وي، بزرگ ترین و یکي از زیباترین آبشارهاي ایران در 
رش��ته کوه هاي زاگرس است. این آبش��ار در سردشت دزفول و با 
فاصله کمي از اس��تان لرس��تان در 10کیلومتري ایستگاه راه آهن 
تله زنگ و در مس��یر راه آهن سراسري تهران – جنوب واقع شده 
است. ش��وي به زبان لري نامي زنانه به معني لطافت است. آبشار 
بع��د از بی��رون آمدن از غاري، با ارتفاع ح��دود 95 تا 100 متر و 
عرض 40 متر از گردنه اي بلند به پایین س��رازیر مي شود و بعد از 
عبور از کوه ها و دره ها به سد دز مي ریزد. در نزدیکي آبشار اصلي 
آبشار بزرگ دیگري قرار دارد که آن را آبشار دوم شوي مي نامند. 
اگر به این منطقه س��فر کردید، بدانید به دیدن بزرگترین آبش��ار 
خاورمیانه رفته اید. از ویژگي هاي آبشار شوي این است که تا چند 
صدمتري آبشار نشاني از آن نمي بینید اما پس از عبور از پیچي در 
منطقه اي کوهستاني با شیبهاي تند، آبشاري زیبا و باشکوه را در 
برابر خود مش��اهده مي کنید. نسیم خنک آبشار و زیبایي طبیعي 

منطقه خستگي راه را از تن همه مسافران به در مي کند.
براي رس��یدن به این آبشار مسیرهاي دس��تیابي مختلفي وجود 
دارد؛ مس��یر اول از طریق ایستگاه راه آهن تله زنگ است که براي 

رس��یدن به آبشار باید از میان روستاي بس��یار زیباي »دادا« و از 
دل درختان انار و کش��تزارهاي شوي عبور کرد. مسیر دوم از راه 
شهرستان دورود و مس��یر سوم از سمت منطقه سردشت دزفول 

و پیرچل است.
از دزفول به طرف منطقه ش��هیون مسیري ماشین رو وجود دارد 
ک��ه تا نزدیکي آبش��ار ادامه مي یابد. از آنجا که تا به حال مس��یر 
ماش��ین رو براي رفتن به این منطقه وجود نداشته است محوطه، 
بکر و دست نخورده مانده است. در سالهاي اخیر با بهسازي بخشي 
از جاده امکان رس��یدن به آبشار سهل تر از قبل شده؛ با این حال 
همراه داش��تن کوهنورد با تجربه باعث اطمینان خاطر و آرامش 
بیش��تري خواهد بود. این منطقه زیس��تگاه غني حیات وحش از 
جمله َکل،  بز، پلنگ، خرس و س��مندر ایراني و پوشیده از درختان 
زاگرس��ي چون بلوط است. از آنجا که این آبشار در شمال استان 
خوزستان و رشته  کوه هاي زاگرس واقع شده، منطقه آن در اواخر 
فصل بهار و در طول فصل تابستان هواي گرمي دارد اما هم اکنون 
تا اواخر ماه اردیبهش��ت مي توانید هواي خنک منطقه را به همراه 

محیطي سرسبز و زیبا تجره کنید.

بزرگ ترین آبشار خاورمیانه
 در شمال خوزستان
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمينه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و این پاگرد در مجله......

كميسيون انتشارات     سال نو
 سال جدید یك فرصت است؛ فرصتی برای ما تا با هدف ها و آرزو هایمان 

كه همه ما آن ها را تصميمات سال جدید می ناميم، یكی شویم.
قدیمی  سال  روی  به  را  در  آیا  چيست؟  هدفمان  جدید  سال  در 
تازه  نيروی جدیدی سال  با  و  را   رها  آیا روشهای قدیمی  می بندیم؟ 

را آغاز می كنيم؟
 آیا با دست های خالی به استقبال سال جدید می رویم؟

 در سال گذشته، برنده شدیم، باختيم... لذت بردیم، درد كشيدیم؛ 
اتفاق ها افتادند و تاثيرشان را گذاشتند.

  و ما كجا بودیم؟ در مركز دایره، همه این ها را تجربه كردیم؟ 
می كنيم؟  چه  قدیمی  سال  با  شد  آغاز  جدید  سال  كه  هنگامی    
می توانيم به سال90 بياویزیم یا دست هایمان را باز كنيم و اجازه دهيم 

سال جدید در آغوشمان بگيرد؟
 خليل جبران می گوید: »همه ما همانند رودخانه، به سمت اقيانوس 
درون  به  رودخانه  آب  كه  هنگامی  لحظه  آن  در  و  داریم....«  جریان 
آب های اقيانوس می ریزد، رودخانه ها پس از طی هزاران كيلومتر، به 
اقيانوس تبدیل می شوند. هنگامی وارد سال جدید می شویم آیا این 

اتفاق برایمان رخ می دهد؟ آیا گذشته مان را كنار می گذاریم؟
 اگر اجازه ندهيم سال نو مسائل را حل كند چطور می توانيم، هوشيار 
و تيزبين، وارد سال جدید شویم و تصميمات جدیدمان را اجرا كنيم؟ 
موقعيت  در  نمی تواند  می داند  نشسته  تاب  روی  كه  كودكی  حتی 
ثابت حركت كند. تا زمانی كه به گذشته خيره شده ایم از موقعيتمان 

حركتی نمی كنيم.
شده؟  نهفته  جدید  سال  در  كه  هستيم  ناشناخته هایی  نگران  آیا    
قبل  ما سال  این موضوع است كه  از دانستن  این مسئله مهم تر  آیا 
را پشت سر گذاشته ایم؟ ما نمی توانيم به گذشته برگردیم، پس چرا 
زمانمان را برای نگاه كردن به گذشته تلف می كنيم؟ چرا به جلو نگاه 
را  بارمان  كنيم،  را   رها  كهنه ها  كه  است  خوبی  پند  این  نمی كنيم؟ 
سبك كنيم، تا بتوانيم به چيزی نو دست یابيم. این روشنی است كه 

یك زندگی را پرماجرا و هيجان آور می سازد.
 چه كاری باید انجام دهيم تا آماده سال جدید شویم؟

  چه  اموری را باید   رها كنيم تا تصميم های سال جدیدمان را عملی 
كنيم؟

انتخابمان  یا  می كنيم  انتخاب  را  ناشناخته ها  دارد،  وجود  انتخابی   
همان رفتارهای قبلی است؟

از ی��ک گروه از دانش آموز خواس��ته ش��د 

اسامی عجایب هفتگانه را بنویسند.....

علی رغم اختالف نظرها، اکثراً موارد زیر را 

جزو عجایب هفت گانه نام بردند:

اهرام مصر، تاج مح��ل، دره بزرگ )به نام 

گران��د کانی��ون در امریکا(، کان��ال پاناما، 

کلیس��ای پطرس مق��دس، دی��وار بزرگ 
چین، آبشار نیاگارا .....

آموزگار هن��گام جمع کردن نوش��ته های 

دانش آموزان، متوجه ش��د که یکی از آنها 

هنوز کارش را تمام نکرده است.

از دخترك پرسید که آیا مشکلی دارد؟

دخت��ر جواب داد: بله کمی مش��کل دارم، 

چون تعداد ش��گفتی ها خیلی زیاد است و 
نمی دانم کدام را بنویسم...!

آموزگار گفت: آنهایی را که نوش��ته ای نام 

ببر شاید ما هم بتوانیم کمک کنیم...

دخترك با تردید چنین خواند:

به نظر من عجایب هفت گانه دنیا عبارتند 

از: دیدن، ش��نیدن، لمس کردن،چش��یدن، 

احساس کردن، خندیدن، دوست داشتن و .....

اتاق در چنان س��کوتی فرو رفت که حتی 

ص��دای زمین افتادن س��نجاقي ش��نیده 
می شد...!

آن چیزهای��ی ک��ه ب��ه نظرمان س��اده و 

معمولی می رس��ند، آنها را نادیده و دست 

ک��م می گیری��م، حقیقا ش��گفت انگیزند...

ب��ا مالیمت ب��ه یادم��ان می آورن��د که با 

ارزش ترین چیزهای زندگی ساخته دست 

انسان نیستند و آنها را نمی توان خرید، آن 

قدر خود را مش��غول نکنیم که بی توجه از 
کنارشان بگذریم...
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1- بيشترین توليد پسته
2- بيشترین توليد خاویار

3- بيشترین توليد خانواده از گروه توت
4- بيشترین توليد زعفران )80 درصد كل توليد جهانی(

5- بيشترین توليد زرشك
6- بيشترین توليد ميوه آلویي )از قبيل شفت آلو و گيالس و غيره ( 

در  سانتيگراد  درجه   70/7( زمين  سطح  روی  شده  ثبت  دمای  باالترین   -7
بيابان لوت( )محل گندم بریان( در منطقه شهداد 

8- بيشترین تلفات انسانی در سرما و كوالك برفی )4000 نفر در كوالك سال 
1350 كشته شدند، ميزان بارش برف 8 متر در 5 روز(

9- بزرگترین واردكننده گندم
10- بيشترین مهاجرت نخبگان

11- بيشترین نسبت زن به مرد در مدارس و دانشگاهها )1/23 زن در مقابل 
هر مرد(

12- بيشترین تعداد زمين لرزه های بزرگ )باالی5/5 ریشتر(
13- دقيقترین تقویم دنيا )تقویم جاللی(

ودومين  سي  )تهران  تاریخ  طول  در  پایتخت  تغيير  تعداد  بيشترین   -14
پایتخت ایرانست(

15- كهن ترین كشور دنيا )تاسيس شده در 3200 سال قبل از ميالد مسيح(
16- ميزبان بزرگترین جميعت مهاجر جهان )اكثرا عراقی و افغانی(

17- بزرگترین توليدكننده فيروزه
18- بزرگترین منابع روی در جهان

19- بزرگترین توليدكننده و صادركننده فرش های دستبافت )75درصد كل 
توليد جهانی(

20- بيشترین شتاب پيشرفت توليد علم و تكنولوژی در جهان )340000درصد 

رشد در طول 37 سال 1349-1387، شتاب رشدی یازده برابر متوسط جهان 
در سال 1388، رشد ساالنه كنونی 25/7درصد(

21- بزرگترین سيستم بانكی اسالمی )كل سرمایه 236 ميليارد دالر(
22- باالترین ميزان وابستگی به انرژی )بيشترین اتالف انرژی در جهان(

 14000 ارزش  با  هم،  با  نفت  و  )گاز  هيدروكربن  انرژی  منابع  بزرگترین   -23
ميليارد دالر بر حسب قيمت جهانی 75 دالر هر بشكه نفت(

توليد  ميزان  )با  جهان  در  نفت  برای  توليد  به  ذخایر  تناسب  باالترین   -24
كنونی ایران معادل 89 سال ذخایر نفتی دارد(

25- بزرگترین فوران چاه نفت در تاریخ )نشت چاه نفتی قم در سال 1335 
سه ماه ادامه داشت با فوران روزی 125000 بشكه نفت، ارتفاع فوران 52 متر، 

مقایسه با نشت نفتی خليج مكزیكو با خروج سه ماه 53000 بشكه در روز( 
26- باالترین آلودگی دي اكسيد گوگرد در هوای شهری به ویژه كالنشهر تهران

27- قدیمي ترین منبع مصنوعی یا ساختگی آبی جهان با قدمت 2700 سال 
)قنات گنادآباد هنوز هم آب 40هزار نفر را فراهم مي كند(

28- بزرگترین مجموعه جواهرات در جهان )جوهرات شاهی ایران در موزه 
بانك مركزی ایران بزرگترین گنجينه جوهرات جهان است(

بودند  تاریخ  ابرقدرت  اولين  )هخامنشيان  جهان  امپراتوری  كهن ترین   -29
این  بر 44 درصد كل جميعت جهان حكومت مي كردند كه  اوج قدرت  و در 

باالترین درصد جميعت تحت یك دولت در تاریخ هم هست(
100هزار  و  كشته  )100هزار  شيميایی  جنگ  در  تلفات  تعداد  بيشترین   -30
زخمی در جنگ با صدام، ایران همچنين دومين رتبه تلفات تاریخ را در جنگ 

تحميلي بر اثر سالح های كشتار دستجمعی بعد از ژاپن دارد(
31- بيشترین تعداد و تناسب شيعيان درجهان )89درصد جميعت ایران(

32- باالترین رشد مصرف گاز طبيعی
33- بيشترین رشد تعداد خودروهای گازسوز

درد مشترك از دو مرد بزرگ
درد من تنهایي نيست؛ بلكه مرگ ملتي است كه گدایي را قناعت، بي عرضگي را صبر، و با تبسمي برلب این 

حماقت را حكمت خدا مي دانند.  »گاندي«

درد من مهار بركه نيست؛
درد من زیستن با ماهياني است كه فكر دریا به ذهنشان خطور نكرده است.  »دكتر مصدق«

دعاگو
امیري پیش عابدي رفت. گفت: برای من دعا کن!

عابد گفت: یا امیر! خلقی کثیر بر در هستند که ترا 
نفرین می کنند!

حكمت بعضی چيزها
موی  و  شده ست  سفید  من  سر  موی  گفت:  شخصی 
محاسنم سیاه است.مخاطبي گفت: سبب این ظاهر است!
موی سر از موی ریش قریب به بیست سال بزرگ تر است!

گوته می گوید: 
اگر ثروتمند نيستم مهم نيست، بسياری از مردم ثروتمند نيستند؛
اگر سالم نيستم، هستند افرادی كه با معلوليت و بيماری زندگی 

می كنند؛
اگر زیبا نيستم برخورد درست با زشتی هم وجود دارد؛

اگر جوان نيستم، همه با چهره پيری مواجه می شوند؛
اگر تحصيالت عالی ندارم با كمی سواد هم می توان زندگی كرد؛

اگر قدرت سياسی و مقام ندارم، مشاغل مهم متعلق به معدودی 
انسان هاست؛

اما، اگر »عزت نفس ندارم«، باید بروم بميرم كه هيچ ندارم.

    ركوردهای ایران در گينس  
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گمرك
زبان  در  و   Customs انگلیسي  زبان  در  گمرك  واژه  معادل 
Com� از کلمه التین Douane مي باشد که مشتقي   ررانسه

تعریف  در  مبادله کاالست که  و  تجارت  معني  به   mercium
آن مي توان گفت سازماني است دولتي که مسئول اجراي قانون 
گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنین 

واردات ترانزیت و صادرات کاال مي باشد.

(Free Zone) منطقه آزاد
در  عرضه شده  کاالي  که  است  قلمرو سیاسي  یک  از  قسمتي 
آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودي، به طور کلي در 
و  دارد  قرار  جغرافیایي  قلمرو  از  خارج  که  است  کاالیي  حکم 
مشمول نظارتهاي متداول گمرکي نمي شود. کاال در مناطق آزاد 
تجاري تا فروش بعدي وارد مي شود و به طور عادي، براي آن 
اجازه عملیات تغییر شکل و یا ساخت داده نمي شود. در بعضي 
از کشورها مناطق آزاد با نام بنادر آزاد،  انبارهاي آزاد یا مناطق 

تجارت خارجي شناخته مي شوند.

حقوق گمركي 
وجوهي است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکي و 

ضمیمه قانون امور گمرکي، تعیین و دریافت مي شود.
محسوب  غیرمستقیم  مالیات  نوعي  منزله  به  گمرکي  حقوق 
دریافت  قطعي  واردات  از  فقط  تعلق  صورت  در  که  مي شود 
مي گردد. منظور از واردات قطعي کاالیي است که براي مصرف 
در داخل کشور )اعم از کاالي سرمایه اي واسطه اي و مصرفي( به 

کشور وارد و از گمرك با انجام تشریفات قطعي خارج مي شود.

Commercial Benefit Tax سود بازرگاني
تجارت  انحصار  قانون  براساس  که  است  وجهي  بازرگاني  سود 

خارجي و به موجب تصویب نامه هیأت وزیران برقرار مي گردد.
مالیات  نوعي  مانند حقوق گمرکي در حکم  نیز  بازرگاني  سود 
غیرمستقیم است که در صورت تعلق )همانندي حقوق گمرکي( 
از کاالیي دریافت مي شود که براي مصرف وارد کشور مي گردد.

عوارض
وصول  که  است  وجوهي  گمرك،  وسیله  به  دریافتي  عوارض 
نیز  واگذار مي شود؛ عوارض  بر عهده گمرك  مقررات  آن طبق 
واردات  به  تعلق  مالیات غیرمستقیم است که در صورت  نوعي 
توسط گمرك وصول مي شود. فرق بین عوارض و مالیات تنها 
دلیل  همین  به  و  است  آن  مصرف  محل  کردن  مشخص  در 
سازمان  یا  مؤسسه  نام  عوارض  کلمه  قید  از  پس  که  است 
دولتي و یا عام المنفعه اي که وصول عوارض به نفع آن سازمان 
است، آورده مي شود. مثل عوارض شهرداري در حالي که مالیات 
براي مصارف عمومي وصول مي شود و محل خرج آن از پیش 

تعیین شده است.

الزم به توضیح است که وصول هر مبلغي تحت عنوان عوارض 
باید متکي به قانون باشد لذا اخذ آن تحت هر شرایطي مجاز 

نیست.
مهمترین عوارض دریافتي عبارتند از:

1- عوارض شهرداري
2- عوارض هالل احمر

3- عوارض شهرداري محل )تعاون( 
4- عوارض آسفالت 
5- عوارض بندري 

6- عوارض راهداري 
7- عوارض هوایي

8- حق ثبت سفارش

Inco terms اینكوترمز
بين المللي: بازرگاني  اتاق   1936 در سال  بار  اولين   براي 
 (ICC  International Chamber of Commerce) به 
منظور ارائه مقررات یکنواختي تحت عنوان اصطالحات بازرگاني 

بین المللي اینکوترمز را منتشر کرد.
واژه سه  ترکیب  از  مرکب  است  کلمه اي   اینکوترمز 
معني  به   )International commercial terms(
بازرگاني تشکیل شده است و در سطح  اصطالحات بین المللي 

نگرشي اجمالي بر ادبيات اقتصادي و مالي
دکتر غالمرضا علي زاده
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گروه بندي اینكوِترمز 1990

E گروه
حرکت

EX Works)EXW(تحویل در محل کار

F گروه
کرایه حمل 
پرداخت نشده

Free Carrier)FCA(
Free Alongside Ship) FAS(
Free On Board(FOB(

تحویل به حمل کننده
تحویل در کنار کشتي

تحویل روي عرشه

C گروه
کرایه حمل 
پرداخت شده

Cost and Freight(CFR(
Cost, Insurance and Freight(CIF(
Carriage Paid To(CPT(
Carriage and Insurance paid To(CIP(

هزینه و کرایه حمل
هزینه،  بیمه و کرایه حمل
کرایه حمل پرداخت شده

کرایه حمل و بیمه پرداخت شده

D گروه
ورود به مقصد

Delivered At Frontier(DAF(
Delivered EX Ship(DES(
Delivered EX Quay(DEQ(
Delivered Duty Unpaid(DDU(
Delivered Duty Paid(DDP(

تحویل در مرز
تحویل از کشتي
تحویل در اسکله

تحویل عوارض پرداخت نشده
تحویل عوارض پرداخت شده

به طور خالصه به شرح هر یک از اینکوترمزهاي اشاره شده در 
فوق مي پردازیم.

E اول - گروه
تحویل در محل كاال )...محل تعيين شده( 

EXW=EX WORKS 
این اصطالح براي فروشنده کمترین وظیفه را دربر دارد و ناظر 
به موادي است که فروشنده کاال را در محل اقامت خود )کارگاه، 
کارخانه، انبار و غیره( به خریدار تحویل مي دهد. بنابراین باید 
کلیه خطرات، تا زمان تحویل به خریدار در زمان مقرر و محل 
تحویل را بیمه نماید. تدارك بسته بندي، بازبیني، کیفیت، وزن 
و سایر امور مشابه تا موقعي که کاال را در اختیار خریدار قرار 
و  اجازه نامه ها  مجوزها،  اخذ  است.  فروشنده  عهده  به  مي دهد 
حمل،  اسناد  تهیه  گمرکي،  تشریفات  شامل:  صدور،  تشریفات 
ممکن  گاه  و  است  وظایف خریدار  از  آن  نظائر  و  مبدأ  گواهي 
است با قبول هزینه ها و قبول مسئولیت از طرف خریدار و به 
درخواست او، توسط فروشنده انجام شود. بنابراین، کلیه هزینه ها 
و خطرات ناشي از تحویل کاال از محل تحویل توسط فروشنده تا 

مقصد مورد نظر به عهده خریدار خواهد بود. هزینه بازرسي نیز 
به عهده خریداراست.

F دوم – گروه
كرایه حمل پرداخت نشده

F 1 – تحویل به حمل كننده )....محل تعيين شده(
 FCA=(Free Carrier)

این اصطالح، براي فروشنده، انجام کلیه عملیات تا مرحله ترخیص 
کاال را اقتضاء مي نماید. بنابراین باید کلیه خطرات تا زمان تحویل 
به حمل کننده را تقبل نماید. فروشنده باید با مسئولیت خود کلیه 
هزینه هاي مربوط به عملیات بازبیني، بسته بندي و عالمت گذاري 
کاال را تا هنگامي که در اختیار حمل کننده )هر شخصي که در 
یک قرارداد حمل، اجرا یا مقدمات اجراي حمل از نوع راه آهن، 
زمیني، دریایي، آبراه داخلي یا ترکیبي از این انواع را تعهد نماید(، 
 قرار مي دهد انجام دهد. مجوزها و اجازه نامه ها را با هزینه خود 
اخذ و تشریفات الزم براي صدور کاال )تشریفات گمرکي( را با 
سند  فروشنده،  هزینه  به  دهد.  انجام  خود،  مسئولیت  و  هزینه 

جهاني در مبادالت بازرگاني مورد استفاده قرار مي گیرد. هدف 
و  فروشنده  بین  مسئولیت ها  و  هزینه ها  تفکیک  اینکوترمز  از 

خریدار است.

مزایاي اینكوترمز
بخواهند  قرارداد  طرفین  از  یک  هر  اینکه  از  نگراني  رفع   �1

قوانین کشور خود را در قرارداد في مابین حاکم کنند.
و  از فقدان توضیحات کافي  ناشي  احتمالي  2� رفع مشکالت 

تعاریف واحد در بیان مسئولیت ها و وظایف و تعهدات هر یک 
از طرفین.

3� ممانعت از بروز اختالف ناشي از تفسیر و تعبیرات که معلول 
عرف تجارت در هر یک از کشورهاي محل اقامت خریدار و یا 
فروشنده است. این مقررات بعداً در سالهاي 1953 – 1967 
– 1976 – 1980 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و سرانجام در 
 قالب اینکوترمز 1990 با استفاده از مبادله داده هاي الکترونیکي

 EDI )Electronic Data Interchange( ارائه گردد.
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عادي بر اثبات تحویل کاال به حمل کننده، براي خریدار فراهم 
از زمان  مي آید. تهیه اسناد حمل، انتقال خطر و سایر هزینه ها 
تحویل کاال به حمل کننده به عهده خریدار است. هرگاه خریدار 
درخواست نماید و قبول هزینه و مسئولیت کند، تدارك اسناد 
حمل و گواهي مبدأ را فروشنده انجام مي دهد. این اصطالح را 
مي توان براي هر نوع حملي، از جمله حمل مرکب به کار برد. 

هزینه بازرسي به عهده خریدار است.

F 2 – تحویل در كنار كشتي
 )....بندر بارگيري تعيين شده(

FAS = Free Alongside Ship
این اصطالح، براي فروشنده، انجام کلیه عملیات و هزینه ها را تا 
 )Lightes( تحویل کاال در کنار کشتي،  روي اسکله یا دوبه ها
در بندر بارگیري که قباًل تعیین و توافق شده، اقتضاء مي نماید. 
صدور  پروانه  و  گمرکي  تشریفات  و  اجازه نامه ها  مجوزها،  اخذ 
خریدار،  توسط  هزینه،  و  مسئولیت  قبول  و  تقاضا  صورت  در 
با  تحویل  مدرك  تهیه  است.  انجام  قابل  فروشنده  وسیله  به 
به  مربوط  هزینه هاي  و همچنین  فروشنده  و مسئولیت  هزینه 
به عهده  نیز  بازبیني، بسته بندي و عالمت گذاري کاال  عملیات 
فروشنده است. بدیهي است بقیه هزینه ها از تاریخ تحول کاال 
در روي اسکله کنار کشتي یا روي دوبه ها و مسئولیت فقدان و 
آسیب دیدگي کاال به عهده خریدار مي باشد. هزینه بازرسي نیز 

به عهده خریدار است.

F 3- تحویل روي عرشه كشتي 
)....بندر بارگيري تعيين شده(

FOB = Free On Board
تا  هزینه ها  و  عملیات  کلیه  فروشنده، انجام  براي  اصطالح،  این 
قرار دادن کاال در روي عرشه کشتي و گذشتن از نرده کشتي 
در بندر حمل که قباًل تعیین شده )در زمان معین( را اقتضاء 
و تشریفات  اجازه نامه ها  اخذ کلیه مجوزها،  بنابراین،  مي نماید. 
صدور )گمرکي(، تهیه مدرك تحویل و پرداخت کلیه هزینه هاي 
و  بسته بندي   ،)Checking( بازبیني  عملیات  به  مربوط 
به  نیز  کشتي  نرده  از  کاال  عبور  مرحله  تا  کاال  عالمت گذاري 
بازرسي  هزینه  همچنین  هزینه ها،  سایر  است.  فروشنده  عهده 
به  کشتي،  عرشه  روي  کاال  تحویل  زمان  از   ،)Inspection(
نقل  در حمل و  نیز منحصراً  این اصطالح  عهده خریدار است. 

دریایي به کار مي رود.

C سوم – گروه
كرایه حمل پرداخت شده

C 1 – هزینه و كرایه حمل ).... بندر مقصد تعيين شده(
CFR = Cost and Freight

هزینه ها  و  عملیات  کلیه  انجام  فروشنده  اصطالح،  این  در 
را  مقصد  بندر  تا  حمل  کرایه  و  عرشه(  روي  تا  کاال  )قیمت 
آسیب دیدگي  و  فقدان  مسئولیت  بنابراین،  مي گیرد.  عهده  به 
کاال در زمان عبور از نرده کشتي به عهده فروشنده نمي باشد. 
شامل  صدور،  تشریفات  و  صدور  اجازه نامه هاي  مجوزها،  اخذ 
و  قرارداد حمل  انعقاد  متعلقه،  و هزینه هاي  تشریفات گمرکي 
تحویل ،  سند حمل،  تهیه مدرك  مربوطه،  پرداخت هزینه هاي 
بازبیني، بسته بندي و عالمت گذاري کاال با قبول هزینه، به عهده 
فروشنده است. هزینه هاي مربوط به بیمه کاال و قبول مسئولیت 
فقدان و آسیب دیدگي،  به عهده خریدار است. این اصطالح براي 
حمل دریایي و آبراه داخلي به کار مي رود. براي حمل و نقل با 
کشتي رو – رو )Roll – on/roll – off( یا کانتینر،  به جاي 
تا(  CPT )کرایه حمل پرداخت شده  از اصطالح  این اصطالح، 

استفاده مي شود. هزینه بازرسي کاال به عهده خریدار مي باشد.

C 2– هزینه، بيمه، كرایه ).... بندر مقصد تعيين شده(
CIF = Cost, Insurance and Freight

هزینه ها،  و  عملیات  کلیه  انجام  فروشنده  اصطالح،  این  در 
مبدأ  از  حمل  کرایه  و  دریایي  بیمه  صادراتي،  بهاي  متضمن 
این رویه  باید توجه داشت که در  را قبول مي نماید.  تا مقصد 
حق بیمه اي که توسط فروشنده پرداخت مي شود، دربرگیرنده 
حداقل پوشش بیمه اي است. هزینه هایي نظیر: عملیات بازبیني، 
صدور  اجازه نامه هاي  مجوزها،  تهیه  عالمت گذاري،  بسته بندي، 
و تشریفات صدور، شامل: تشریفات گمرکي به عهده فروشنده 
خریدار  عهده  به  کاال  بازرسي  به  مربوط  هزینه هاي  مي باشد. 
مي باشد. این اصطالح را فقط براي حمل دریایي و آبراه داخلي 
به کار مي برند. در حمل با کشتي هاي رو-رو یا کانتینر، اصطالح 

CIP )کرایه حمل و بیمه پرداخت شده( به کار مي رود.

C 3- كرایه حمل پرداخت شده تا
     ).... مقصد تعيين شده(

CPT = Carriage Paid To
تا مقصد  کاال  کرایه حمل  و  فروشنده هزینه  اصطالح،  این  در 
اصطالح  برخالف  بنابراین،  مي نماید.  تقبل  را  شده  تعیین 
هزینه هاي  و  کاال  به  خسارت  ورود  یا  فقدان  مسئولیت   ،CIF
از تحویل به حمل کننده به عهده  از حوادث بعد  اضافي ناشي 
فروشنده نمي باشد. این اصطالح نظیر اصطالح CFR مي باشد، 
با این تفاوت که اصطالح اخیر )CFR( فقط در مواردي که نرده 
کشتي کاربرد عملي دارد مورد استفاده قرار مي گیرد، در حالي 
که CPT براي هر نوع حملي از جمله حمل مرکب به کار برده 

مي شود.
کلیه عملیات و هزینه هاي مربوط به اخذ مجوزها، اجازه نامه هاي 
عالمت گذاري  بازبیني،  گمرکي،  تشریفات  جمله  از  صدور: 
به  مربوط  هزینه هاي  و  فروشنده  عهده  به  کاال  بسته بندي  و 

بازرسي، اخذ گواهي مبدأ و سایر امور به عهده خریدار است.
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C 4- كرایه حمل و بيمه پرداخت شده تا
 ).... محل تعيين شده در مقصد(

CIP = Carriage and Insurance Paid To
انجام تشریفات  و  تهیه کاال  به  را ملزم  این اصطالح، فروشنده 
اخذ مجوزها،  اجازه نامه هاي صدور، تشریفات صدور:  به  مربوط 
بازبیني،  به  مربوط  عملیات  گمرکي،  تشریفات  جمله  از 
حمل،  سند  نمودن  فراهم  کاال،  بسته بندي  و  عالمت گذاري 
آسیب دیدگي  یا  فقدان  مورد  در  بیمه  و  حمل  کرایه  پرداخت 
)حداقل پوشش بیمه اي( مي نماید. بقیه مراتب از جمله پرداخت 

هزینه بازرسي به عهده خریدار مي باشد.
به  مرکب  جمله حمل  از  نوع حمل  هر  مورد  در  اصطالح  این 

کار مي رود.

D چهارم – گروه
ورود به مقصد

D 1- تحویل در مرز ).... محل تعيين شده(
DAF = Delivered At Frontier

و  ترخیص  مرحله  تا  فروشنده  مسئولیت  مبین  اصطالح،  این 
تحویل کاال در محل تعیین شده در مرز مي باشد. )منظور، قبل 
هر  براي  »مرز«  اصطالح  است.  همجوار  کشور  گمرکي  مرز  از 

مرزي از جمله مرز کشور محل صدور به کار مي رود.(
فروشنده، کاال را تهیه و با هزینه و مسئولیت خود کلیه مجوزها، 
اجازه نامه هاي صدور، تشریفات صدور: از جمله تشریفات گمرکي 
و ترخیص کاال از کشور محل صدور را انجام داده و به هزینه 
خود قرارداد حمل کاال به نقطه تعیین شده در محل تحویل در 
مرز را در مسیر معمول، به روش متعارف، منعقد مي نماید و کاال 
را در همان نقطه تحویل خریدار مي دهد. فروشنده هزینه هاي 
را  کاال  و عالمت گذاري  بسته بندي  بازبیني،  به عملیات  مربوط 
مانند اخذ مجوزهاي ورود، تشریفات  مي پردازد. سایر هزینه ها 
گمرکي مربوط به ورود کاال به کشور مقصد، مسئولیتهاي فقدان 
یا خسارت وارده به کاال از زمان تحویل و هزینه بازرسي کاال به 

عهده خریدار است.
این اصطالح عمدتاً در حمل و نقل کاال با راه آهن و یا از طریق 
اینکه براي هر نوع حمل دیگر  زمیني استفاده مي شود، ضمن 

نیز قابل استفاده است.

D 2- تحویل از كشتي )... بندر مقصد تعيين شده(
DES = Delivered EX Ship

این اصطالح، به معناي آن است که وظیفه فروشنده در مورد 
ترخیص  از  قبل  را  کاال  که  مي رسد  پایان  به  هنگامي  تحویل، 
در  کشتي  عرشه  روي  تعیین شده،  مقصد  بندر  در  ورود،  براي 
اختیار خریدار قرار دهد. کلیه هزینه ها و خطرات ناشي از حمل 
مي باشد.  فروشنده  عهده  به  شده،  تعیین  مقصد  بندر  تا  کاال 
تشریفات  انجام  اجازه نامه ها،  مجوزها،  اخذ  هزینه هاي  پرداخت 
صدور، تشریفات گمرکي، قرارداد حمل کاال به محل تعیین شده، 
بازبیني، بسته بندي و عالمت گذاري کاال به عهده فروشنده است.
پرداخت قیمت کاال، قبول کاال از زمان تحویل، هزینه تخلیه و 
هزینه  بازرسي به عهده خریدار است. این اصطالح را فقط براي 

حمل دریایي یا آبراه داخلي مي توان به کار برد.

D 3- تحویل در اسكله )عوارض پرداخت شده( 
)... بندر مقصد تعيين شده(

DEQ = Delivered EX Quay
این اصطالح، مبین پایان یافتن وظیفه فروشنده در تحویل کاال 
به هنگام ترخیص کاال براي ورود در روي اسکله )بارانداز( در 
بنابراین،  قرار مي دهد.  اختیار خریدار  بندر مقصد است که در 
سایر  و  مالیاتها،  عوارض،  شامل:  هزینه ها،  و  مسئولیتها  کلیه 
است.  فروشنده  به عهده  نیز  این محل  در  کاال  تحویل  مخارج 
ترخیص  ورود  براي  را  کاال  خریدار،  که  بخواهند  طرفین  اگر 
کند و عوارض را بپردازد، باید عبارت »عوارض پرداخت نشده« 
طرفین  اگر  برند.  کار  به  شده«  پرداخت  »عوارض  جاي  به  را 
بخواهند که پرداخت بعضي از هزینه هاي مربوط به واردات کاال، 
نظیر مالیات ارزش افزوده را از وظایف فروشنده خارج نمایند، 
ارزش  مالیات  اسکله،  در  »تحویل  عبارت:  این  افزودن  با  باید 
افزوده پرداخت نشده )... در بندر مقصد تعیین شده(« منظور 

را مشخص کنند.
فقط  اصطالح  این  است.  خریدار  عهده  به  کاال  بازرسي  هزینه 

براي حمل دریایي یا آبراه داخلي به کار مي رود.

D 4- تحویل عوارض پرداخت نشده
        ).... محل مقصد تعيين شده(

DDU = Delivered Duty unpaid
تحویل  موقع  تا  فروشنده  وظیفه  امتداد  مبین  اصطالح،  این 
در  است.  ورود  کشور  در  تعیین شده  محل  در  خریدار  به  کاال 
از  ناشي  هزینه هاي  و  مسئولیتها  کلیه  فروشنده،  صورت،  این 
آوردن کاال تا محل مذکور )به استثناء عوارض، مالیاتها، و دیگر 
مخارج رسمي قابل پرداخت به هنگام ورود(، همچنین هزینه ها 
تقبل مي نماید.  را  انجام تشریفات گمرکي کاال  و مسئولیتهاي 
هزینه هاي مربوط به مخارج اضافي و همچنین مسئولیت ناشي 
به عهده خریدار  براي ورود  از قصور در ترخیص به موقع کاال 
است. هرگاه توافق بر انجام تشریفات گمرکي توسط فروشنده 
را  منظور  این  عباراتي،  افزودن  با  باید  صورت  این  در  باشد، 
مربوط  هزینه  پرداخت  قبول  بر  توافق  هرگاه  نمایند.  مشخص 
فروشنده  توسط  ورود  هنگام  به  کاال  افزوده  ارزش  مالیات  به 
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شده باشد، باید با افزودن این عبارت: »تحویل عوارض پرداخت 
نشده، مالیات ارزش افزوده پرداخت شده )محل مقصد تعیین 

شده(« منظور را مشخص نمایند.
پرداخت هزینه بازرسي به عهده خریدار مي باشد. این اصطالح 

را مي توان بدون درنظر گرفتن نوع حمل کاال به کار برد.

D 5- تحویل عوارض پرداخت شده 
         )....محل مقصد تعيين شده(
DDP = Delivered Duty Paid

این اصطالح، مبین وظیفه فروشنده تا هنگام قرار دادن کاال 

در اختیار خریدار در محل تعیین شده در کشور ورود مي باشد. 
کلیه خطرات و هزینه هاي ناشي از حمل کاال به محل مذکور، 
ترخیص  از  پس  هزینه هاي  سایر  و  مالیاتها،  عوارض،  شامل: 
کاال براي ورود، به عهده فروشنده است. این اصطالح برخالف 
دربر  فروشنده  براي  را  وظیفه  کمترین  که   EXW اصطالح 
پیش  اصطالحات  سایر  به  نسبت  را  وظیفه  بیشترین  داشته، 
گفته شده،  براي فروشنده دربر دارد. هزینه بازرسي به عهده 
گرفتن  درنظر  بدون  مي توان  را  اصطالح  این  است.  خریدار 
گذشت  خالصه  طور  به  آنچه  برد.از  کار  به  کاال  حمل  نوع 
مسئولیت   ،C و   F گروه  نظیر:  اصطالحات  در  که  درمي یابیم 
بنابراین،  مي شود.  تمام  کاال  صدور  محل  کشور  در  فروشنده 
به  مربوط  پرداخت هزینه هاي  و  بیمه  و  قرارداد حمل  هرگاه 
معناي  به  هم  باز  باشد،  انجام شده  فروشنده  توسط  نیز  آنها 
کشور  در  شده  ذکر  نقطه  تا  فروشنده،  مسئولیتهاي  انتقال 
مقصد کاال نمي باشد. برعکس در گروه D فروشنده مسئولیت 
دارد کاال را به نقطه یا محل تعیین شده در مقصد برساند،  لذا 
در  شده  تعیین  نقطه  تا  کاال  حمل  خطرات  و  هزینه ها  کلیه 

مقصد با فروشنده است.
بنابراین، اصطالحات گروه C مشخص کننده قراردادهاي بارگیري 

و گروه D مشخص کننده قراردادهاي ورودي به مقصد هستند.

نوع حمل و اصطالح مناسب اینكوترمز 1990
حمل دریایي و آبراه هاي حمل راه آهنحمل هوائيهر نوع حمل از جمله مرکب

داخلي

EXW تحویل در محل کار

)...محل تعیین شده(

FAS تحویل در کنار کشتيFCA تحویلFCA تحویل

)بندر حمل تعیین شده(

FCA تحویل به حمل کننده

).... محل تعیین شده(

FOB تحویل روي عرشهبه حمل کنندهبه حمل کننده

)بندر حمل تعیین شده(

CPT کرایه حمل پرداخت شده تا

).... محل تعیین شده(

)بندر )....محل تعیین شده()....محل  تعیین شده( کرایه  و  هزینه   CFR
مقصد تعیین شده در مقصد(

CIP کرایه حمل و بیمه پرداخت شده 
تا 

).... محل تعیین شده(

CIF هزینه با بیمه و کرایه حمل

)بندر تعیین شده در مقصد(

DAF تحویل در مرز

).... محل تعیین شده(

DES تحویل از کشتي

)بندر تعیین شده در مقصد(

DDU تحویل عوارض پرداخت نشده

).... محل تعیین شده(

DEQ تحویل در اسکله

)بندر تعیین شده در مقصد(

DDP تحویل عوارض پرداخت شده

).... محل تعیین شده(
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اشاره:
   گشایش اعتبار اسنادي ریالي یكي از اساسي ترین راه هاي 
برون رف�ت از تأخي�ر در مطالب�ات ش�ركتهاي پيمانكاري 
پروژه هاي عمراني اس�ت. و تضمين پرداخت مي باش�د به 
طوري كه در اعتبار اسنادي بانك متعهد مي شود كه ميزان 
پرداختي خریدار به فروش�نده ب�ه موقع و با مبلغ صحيح 
به دس�ت فروشنده خواهد رسيد و در شركتهاي پيمانكار 
پروژه ه�اي عمراني بان�ك با دریاف�ت صورت وضعيت ها و 
كنترل آن مبلغ آن را به ش�ركت مج�ري پروژه مي پردازد 
و آنرا از كارفرماي پ�روژه دریافت مي كند. البته كارمزدي 
در این فرایند به بانك اختصاص مي یابد. به منظور دریافت 
بيشتر از سير اداري شيوه انجام آن نظر خوانندگان گرامي 

را به مطلب زیر جلب مي نمائيم.

مراحل گش��ایش اعتبار اسنادي ارائه شده در شکل فوق به شرح 
زیر است:

واردکنن��ده و صادرکننده، قرارداد جامع را با در نظر گرفتن کلیه 
شرایط مورد نظر منعقد مي نمایند.

واردکننده به بانک خود مراجعه و درخواس��ت گش��ایش اعتبار 
اسنادي L/C مي نماید.

بان��ک واردکننده از طرف واردکننده ب��ه بانک مورد تأییدش در 
کش��ور صادرکننده متعهد2 مي ش��ود که مبلغ ارزش کل کاال را 
طب��ق قرارداد )اعتبار اس��نادي( بپردازد و بان��ک ذینفع از طرف 

صادرکننده تحویل اسناد رسمي را تضمین مي نماید.
اعتبار اسنادي: سندي تعهدآور، مشروط و بین المللي است که 
بانکها ب��راي کارگزار خود صادر مي کنند. اطالعات این س��ند از 

قرارداد منعقده بین طرفین استخراج مي گردد.
بانک صادرکننده، اعتبار اسنادي را به ذینفع خود ابالغ مي نماید.

مالحظات مهم
   در گشایش اعتبار اسنادي )L/C( باید مالحظات ذیل را مدنظر 

قرار داد یا حتي االمکان در قرارداد پیش بیني نمود:
)L/C( انواع اعتبار اسنادي )الف

)Date(  تاریخ )ب
)Amendment( اصالحات )ج

)Advance Payment( پیش پرداخت )د
ه�( اسناد مناسب )ابزارهاي بانکي یا پرداخت بین المللي(، که باید 
در هن��گام تنظیم L/C با آن ارائه گردند، نظیر: ضمانت نامه ها یا 
بروات و یا اس��نادي که باید براي معامله اعتبار اسنادي از طرف 

صادرکننده تحویل شود.

)L/C( انواع اعتبار اسنادي )الف
L/C قابل برگشت یا برگشت پذیر )قابل فسخ( Revocable که 
 .Irrevocable )بسیار نادر است. غیرقابل برگشت )فسخ ناپذیر

اکثریت L/Cها بدین روش گشایش مي شوند.
 L/C ذینفع مي تواند حقوق :)Transferable( قابل انتق�ال
و مناف��ع آن را به ک��س دیگري واگذار نماید ک��ه در این حالت 
�Final Bene مشخص باشد تا موضع ciary باید ذینفع نهایي

واردکننده و بانک آن نیز شفاف باشد.
 L/C حق��وق :)Non Transferable( غيرقاب�ل انتق�ال

نمي تواند به غیر ذینفع انتقال یابد.
L/C قاب�ل تقس�يم )Devisable(: در پروژه هاي عظیم که 
انجام تعهدات هر قسمت به عهده شرکت یا کشوري باشد، براي 
انجام هر قسمت، قراردادي منعقد مي شود. بنابراین L/C مذکور 

داراي چند ذینفع مي باشد.
�Con(: در صورت��ي ک��ه بانک rmed( تأیي�د ش�ده L/C
واردکننده مورد تأیید بانک ذینفع نباشد،  باید بانکي که از نظر او 
معتبر است، بانک واردکننده را پوشش دهد. این حالت گشایش 

اعتباري را L/C تأییدشده گویند.
L/C تضميني )Standby L/C(: سندي است که پیشاپیش 
کلیه تضمین ها و تش��ریفات آن انجام شده و تنها نیاز به اجرایي 
ش��دن دارد. بنابراین واردکننده کلیه مدارك الزم را نزد بانک به 
امانت گذاش��ته و در زمان مقرر وجه آنرا واریز نموده، فرم الزم را 

      مراحل گشایش اعتبار اسنادي1
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تکمیل و به بانک خود ارائه مي نماید. این نوع L/C ترکیبي است 
بین L/C و L/G   و اکثراً در خصوص اقالمي است که به صورت 
اضطراري مورد نیاز کشور است و ضرورت دارد که طي چند روز 

کاال به کشور وارد شود، از این نوع L/C استفاده مي کنند.
With Resource L/C: این نوع L/C بانک ذینفع را موظف 
م��ي نماید تا فقط در صورت رؤیت مدارك از س��وي واردکننده 
و اعالم تأیید، مبلغ مورد توافق را به حس��اب ذینفع کارس��ازي 

نماید.
Without Resource L/C: در ای��ن حال��ت بانک ذینفع 
موظف است به محض ارس��ال مدارك رسمي اعالم حمل کاال، 
مبلغ مورد توافق را به حساب ذینفع کارسازي نماید بدون اینکه 
نی��ازي به دیدن مدارك و تأیید واردکننده باش��د که البته این 
 Con�rmed را L/C روش معمول نیس��ت و اصطالحاً ای��ن

داخلي نیز گویند.
اعتب�ار گردان یا چرخ�ان )Revolving L/C(: زماني که 
L/C را براي واردات کاالیي گش��ایش نم��وده و کاال را دریافت 
مي نمایی��م،  اگ��ر L/C پایان یافت��ه را باطل نک��رده و بالفاصله 
براي واردات دیگري مورد اس��تفاده ق��رار دهیم، در این صورت 
از L/C گردان اس��تفاده نموده ای��م. البته در حال حاضر اینگونه 
 Partial اعتبار اس��نادي تقریباً  منسوخ شده و جاي خود را به
Shipment/Payment داده اس��ت که در آن به یک میزان 
کلي قرارداد بس��ته و حمل و پرداخت به صورت درصدي از کل 
صورت مي گیرد و به همین ترتیب متناسب با هر میزان حمل و 

پرداخت، L/C آزاد مي گردد.

:)Back to Back L/C( اعتبار اسنادي اتكایي 
مثال 1( گاهي اوقات فروش��نده، L/C گشایش یافته خریدار را، 
به عنوان ودیعه دریافت تس��هیالت و گشایش L/C به نفع خود 
به بانک مي س��پارد این دو L/C نیز نسبت به هم حالت اتکایي 

Back to Back دارند.
مثال 2( شرکت فیلیپیني کاالیي را به شرکت ترکمني مي فروشد 
و مقرر است کاال از فیلیپین به ایران آمده و تغییر یا بدون تغییر 
به ترکمن ارسال شود. اما از آنجا که بانک فیلیپیني بانک ترکمن 
را تأیید نمي نماید، ش��رط قرارداد این اس��ت که بانك ایراني 
مورد تأیيد هر دو طرف واس�طه این معامله باشد. بنابراین 
شرکت ترکمني به نفع ایران L/C باز کرده و بانک ایران به نفع 
فیلیپین، این دو L/C در کنار هم قرار داده شده و نتیجه حمل 
کاال از فیلیپین به ترکمنس��تان باتغییر و یا بدون تغییر صورت 
مي گیرد. در این صورت ریس��ک کار نیز پذیرفته مي شود. اما در 
صورت��ي که تنه��ا جنس به صورت ترانزیت از کش��ور ما عبور 

نماید ما بدون هیچ ریسکي فقط درصدي کارمزد مي گیریم.

بیع متقابل ی��ا Buy Back L/C: زماني ک��ه L/C براي ورود 
خط تولید کارخانه اي گش��ایش مي یابد و در قرارداد بازپرداخت 
مبلغ L/C پس از راه اندازي کارخانه، آغاز تولید و در قبال ارسال 
محصول، انجام مي گردد یعني در خصوص بيع متقابل قرارداد 

بسته و L/C گشایش شده است.
در صورت��ي ک��ه توافق گردد ک��ه مبلغ L/C از طریق ارس��ال 
محصول دیگري به جز محصول کارخانه راه اندازي ش��ده باشد 
اینگونه ق��رارداد را قرارداد متقاب�ل )Counter Trade( یا 

معامالت جبراني )Compensation deal( گویند.
   گاهي فرد فروشنده ماشین آالت، نیازي به هیچگونه محصولي 
ندارد، از آنجایي ک��ه خریدار نیز از عهده بازپرداخت برنمي آید، 
ف��رد س��ومي وارد معامله ش��ده، کلیه هزینه هاي فروش��نده را 
پرداخته و مس��تقیماً با خریدار معامله مي نماید که به این عمل 

Financing گویند.

L/C از نظ�ر نح�وه پرداخ�ت ني�ز ب�ه دو دس�ته ذی�ل 
تقسيم بندي مي شود:

10-1- نقدي )Sight/Cash( به محض پایان انجام تعهدات از 
سوي فروشنده، مبلغ قرارداد نقداً به ایشان پرداخت مي گردد.

10-2- پرداخت مدت دار )Usance/Deferred( که پرداخت 
مدتي )حداقل س��ه ماه و حداکثر یکسال( پس از پایان تعهدات 
فروش��نده و دریافت کاال از س��وي خریدار انج��ام مي گیرد. در 
این نوع پرداخت مبلغ��ي نیز به عنوان بهره  براي خواب پول به 

فروشنده پرداخت خواهد شد.

)Date( تاریخ )ب
تاری��خ امض��اء ق��رارداد )Signing date of contract( که 

تاریخهاي بعدي با مقایسه با این تاریخ تعیین مي گردند.
تعيي�ن ط�ول م�دت مج�از گش�ایش اعتب�ار اس�نادي 
)Opening Date(: ک��ه از زم��ان تاریخ امضاء ق��رارداد در 
مدت مشخص شده باید انجام گیرد. بطور مثال در قرارداد ذکر 
مي گردد دو هفته پس از تاریخ قرارداد یعني ظرف این مدت باید 

اعتبار گشایش یابد.

1-2( تاریخهاي رایج جهاني:

روزهاي هواي مساعد
Weather Work Day

طبق تقویم
          Calendar Date

طبق تقویم بانک بین المللي
 International Banking   Date

روزهاي کاري
Working Date  
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در ط�ول مدت توافق ش�ده براي انجام تعه�دات )مدت 
L/C(: )از زمان گش�ایش تا سررس�يد تعيين شده( باید 

كليه تعهدات انجام گردد.
سررسيد اعتبار اسنادي

 :)Expiration Date, Validity Period, Maturity(
L/C زمان اتمام تعهدات

L/C ش��ش ماهه یعني از زمان گشایش تا سررسید نباید بیش 
از 6 ماه به طول بیانجامد.

       
Opening Date  Maturity مدت زمان حمل كاال

 :Not sooner / Not Later)Shipping Period(  
برخ��ي مواق��ع دو تاریخ ب��راي حمل کاال تعیی��ن مي گردد که 
فروشنده موظف است بین این دو تاریخ مشخص شده کاال را به 

خریدار برساند، نه زودتر و نه دیرتر.
در صورت��ي که نح��وه پرداخت Usance باش��د باید تاریخ آن 

مشخص باشد.
تعیین تاریخ) B/L )Bill of Loading( یعني تاریخي که کاال 

حمل شده و از دست فروشنده خارج مي شود.

تاریخ معامله اسناد
)Amendment( L/C  اصالحات )ج 

-  تغییرات در L/C گشایش یافته را اصالحات مي نامند که باید 
:)Golden Rules( .داراي دو شرط مهم ذیل باشند

1. اصالحات باید مورد قبول طرف مقابل نیز باش��د یعني توافق 
)Both Parties Agreement( .باید دوطرفه باشد

2. بانکهاي طرفین نیز باید اصالحات را قبول نمایند. یعني مغایر 
با مقررات بانکي دو کشور نباشد.

- گاهي ممکن اس��ت ای��ن اصالحات در ق��رارداد پیش بیني و 
مشخص شده باشند. در موارد ذیل این امکان وجود دارد:

سررسيد تناژ
تعیین ذینفع در صورتي که Transferable باشد.

میزان تغییرات یا اصالحات در تناژ حداکثر 5درصد مي باش��د و 
بیش از این میزان، معمول نمي باشد.

)Advance Payment( پيش پرداخت )د
   زمان��ي ک��ه قصد واردات ماش��ین آالت تولی��دي و یا اجناس 
سفارشي )فروش��نده جنس را با مشخصات درخواستي خریدار 
و فقط براي او تولید مي کند( را داش��ته باش��یم؛ در صورتي که 
فروشنده درخواس��ت AP4 )پیش پرداخت( نماید بانک ضمن 
قب��ول مورد حداکثر تا س��قف 25درص��د ارزش کل L/C را به 
عن��وان پیش پرداخت از خریدار مطالبه مي نماید. L/C به ارزش 
بهاي کل گشایش مي یابد که مهمترین شرط تضمین عملیاتي 
�E( آن، رسیدن AP به دست ective, Operative( ش��ده
فروشنده یا صادرکننده مي باشد. البته ممکن است که عملیاتي 
شدن L/C داراي شرط دیگري نیز باشد اما مهمترین آن شرط 
یادشده اس��ت. در حقیقت این خود یک نوع L/C عبارت قرمز 
)Red Clause( مي باش��د ک��ه در صفحات آت��ي در این مورد 

توضیح داده شده است.

ضمانت نامه متقابل
:)Advance Payment Guarantee/Counter Guarantee(

ضمانت نام��ه اي اس��ت که عملیات��ي ش��دن L/C را همزمان با 
دریاف��ت پیش پرداخت تضمی��ن مي نماید. به ای��ن صورت که 
فروشنده معادل درصدي از پیش پرداخت توافقي، نامه تضمیني 
و رس��مي به واردکننده داده و ش��رط آن را من��وط به دریافت 
AP مي نماید. به محض پرداخت آن و الصاق قبض پرداختي به 
ضمانت نامه، جنبه قانوني و فعال پیدا مي کند که صادرکننده را 

موظف به انجام تعهدات مي نماید.
)When the payment executed(: جمل��ه اي ک��ه در 
 AP ضمانت نامه، همزماني شروع تعهد فروشنده پس از دریافت

را مي رساند.
L/C Red Clause: س��ابقاً بانکه��ا L/C های��ي را که داراي 
ش��رط پیش پرداخت بودند را با ماژیک قرمز مشخص مي کردند 
ب��ه همین دلی��ل هم اکنون نیز در صورتي ک��ه L/C داراي این 

شرط باشد به آن L/C Red Clause گویند.
ن��وع  ای��ن  در   :)Down Payment( علي الحس�اب 
پیش پرداخت، قبل از گش��ایش L/C فروشنده درصدي از مبلغ 
کل تعهدات را دریافت نموده و سپس خریدار اقدام به گشایش 
اعتبار اس��نادي به ارزش باقیمان��ده مبلغ از کل L/C مي نماید. 
در ای��ن ن��وع پیش پرداخت نی��ز مي توان به عن��وان تضمین از 
 فروش��نده ضمانت نام��ه Counter Guarantee(C/G( ی��ا 
)Advance Payment Guarantee )APGدریافت نمود.

از آنج��ا ک��ه در Down Payment پرداخ��ت حت��ي قبل از 
گشایش L/C صورت مي گیرد، تضمین انجام کار براساس سند 
بسیار مهمي به نام )Letter of Guarantee ) L/G تضمین 
مي گردد که این سند باید همزمان با پیش پرداخت صادر گردد 

�E شدن آن موکول به پرداخت علي الحساب است.ective و

ه�( اسناد مناسب )ابزارهاي بانكي یا پرداخت بين المللي(
 Cash Against نق��د در مقاب��ل دریاف��ت م��دارك( CAD
Document(: فروش��نده به محض حم��ل کاال، مدارك را به 
 )Endorse( بان��ک خریدار مي فرس��تد و پس از ظهرنویس��ي
مدارك و ترخیص کاال توس��ط خریدار، مي تواند نقداً مبلغ کاال 
را از بانک خود دریافت نماید. در این روش ریس��ک فروش��نده 
باالس��ت زیرا تا قب��ل از دریافت مدارك و ظهرنویس��ي امکان 

دریافت پول وجود ندارد.
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 :)Cash On Delivery( COD نق�د به مح�ض حم�ل
فروش��نده به محض حمل کاال، س��ند بارنامه را به بانک برده و 

نقداً مبلغ کاال را دریافت مي نماید.

Usance و Deferred
Usance: در صورتي که هنگام گشایش L/C فروشنده توافق 
کن��د که مبلغ کاالي خود را مدتي )معموالً 6 ماه تا یکس��ال( 
 Usance پس از ارسال و تحویل، دریافت نماید؛ نحوه پرداخت
نامیده مي ش��ود. که عالوه بر مبلغ کل کاال و متناسب با مدت 
بازپرداخت به��ره اي نیز به میزان Libor+1 از خریدار دریافت 

مي گردد.

Deferred: همان Usance  است اما مدت بازپرداخت بیش 
از یکس��اب و حت��ی در برخی مواقع تا 10 س��ال به طول می 
 Libor+1 انجامد ک��ه میزان بهره در این نوع پرداخ��ت دیگر

نبوده و میزان توافقی بین فروشنده و خریدار است.
در روش پرداختی Deferred ، برای محکمتر کردن پرداخت 
مبلغ L/C، فروشنده سندی صادر کرده و جهت تایید به بانک 
 Against( خریدار می فرس��تد، و س��ند پس از قبولی خریدار
acceptance(رس��یمت یافت��ه و مس��تقل ازL/C  حاضر به 
بانک فروشنده سپرده می شود که در موعد مقرر پرداخت مبلغ 
قرارداد Deferred را تضمین می نماید، در این حالت کشنده 
برات Drawer، واگذارکنن��ده آن Assign و گیرنده برات را 

Drawee گویند.
از آنجا که س��ند )برات( یا کاال یا ه��ر دو باید به رؤیت خریدار 
 Sight رسیده و پس از موافقتش اسناد قطعیت می یابند به آن
گفته و نش��انگر آن است که خریدار به فرشنده اعتماد کمتری 
دارد Z ریسک برای فروشنده بیشتر و برای خریدار کمتر است 
چرا که تا زماینکه خریدار کاال را دریافت نکرده و اسناد را تایید 

ننموده، فروشنده نمی تواند به پول خود برسد.

 )Bill of Exchange( برات اسنادی )4
 زمانیک��ه ب��رای خرید کاال بدون گش��ایش L/C از کش��یدن 
اس��نادی  ب��رات  را  خری��د  روش  گ��ردد،  اس��تفاده   ب��رات 
)Bill of Exchange( گوین��د. یعن��ی ب��رات مع��ادل ارزش 
کاال کش��یده و برای خریدار ارس��ال می گردد که پس از تایید 
و ظهرنویسی ش��دن برات، فروشنده معادل کاالی ارسالی پول 

خود را دریافت می دارد.
در صورتیک��ه بانک پرداخت مبلغ برات را تضمین نماید به آن 

برات Avelize شده گویند. 

:)Collection( وصولی )5
   حالتی از پرداخت را گویند که فروشنده برات کشیده شده را 
به همراه کاالی ارسالی برای تایید خریدار ارسال می کند. پس 
از اع��الم قبولی خریدار برات را ظهر نویس��ی کرده و نقدا مبلغ 

کاال را پرداخت نموده و جنس را ترخیص می نماید.
   با توجه به مراتب فوق می تواند گفت س��اده ترین س��ندی که 
در بازرگانی بین المللی کاربرد داردCAD  و COD اس��ت که 

این نوع وصولی است.
بین الملل��ی، پرداخ��ت  س��ند  و  اب��زار  پیچیده تری��ن      

)L/C )Letter of Credit می باشد.

ضمانت نامه
ضامن: در صورتیکه تعهدی ایجاد ش��ده و شخص ثالثی تعهد 

یکی از طرفین را ضمانت نماید به شخص ثالث ضامن گویند.
اگر این ضمانت ریالی باشد به آن ضمانت نامه ریالی و اگر ارزی 

باشد به آن ضمانت نامه ارزی گویند.
Bank Letter of Guarantee )B/LG()1: ب��ه حالت��ی 
اطالق می ش��ود ک��ه بانک ضمانت یکی از طرفی��ن را به عهده 
گیرد که به دلیل معتبربودن این سند به آن Bond هم گفته 
 Letter می شود و اگر پرداخت خسارت را هم در برگیرد  به آن

of Indemnity هم گویند.

2( ضمان�ت نامه متقاب�ل )ضمانت نام�ه پيش پرداخت(: 
همانطورکه در بخش پیش پرداخت توضیح داده ش��د، تعهدی 
که فروش��نده از طریق س��پردن وثائقی )سند مالکیت یا ...( به 
بان��ک خود ،ایفای تعهد فی مابین را طبق قرارداد ضمانت نموه 

سپس امکان دریافت پیش پرداخت فراهم می گردد.

3( ضمانت بدون قيد و شرط بانكی برای حسن انجام كار 
 Performance Bank Guarantee Unconditional
)PBGU(: بان��ک ضمانت نام��ه غیر قابل برگش��تی از طرف 
فروش��نده برای حسن انجام کار صادر می نماید. در این صورت 
مبلغ��ی حدود 5 تا 15 درصد  از مبلغ کل قرارداد پس از تایید 
خریدار از کار ماش��ین و یاکامل و درست بودن کاالی فروشنده 
، ب��ه او پرداخت و ق��رارداد را به اتمام می رس��اند. بطور مثال، 
ش��رکتی در ایران خط تولید نوشابه را خریداری نموه و پس از 
رس��یدن خط تولید به ایران 90درصد  کل قرارداد را پرداخت 
نم��وده اما 10درصد مابقی به عنوان ضمانت حس��ن انجام کار 
بلوکه )Block( ش��ده و پس از نصب ماش��ین آالت یک زمان 
مثاًل دو ماه��ه یا تولید 5000 واحد مورد تایید، به فروش��نده 

پرداخت می گردد.

:PBGU تفاوت ضمانت نامه پيش پرداخت و ضمانت نامه
    ضمانت نام��ه پیش پرداخ��ت قبل از ش��روع کار و به جهت 
دریاف��ت درص��د از مبلغ ق��رارداد به عنوان پی��ش پرداخت به 
فروش��نده گرفته می ش��ود اما ضمانت نامه دوم پ��س از پایان 
انجام ق��رارداد و تنها به جهت عملیاتی ب��ودن کاالی تولیدی 
فروش��نده دریافت می گردد که در صورتیکه مش��کلی در کاال 

نباشد، فروشنده محق دریافت درصد Claim شده می باشد.

4( ضمانت نامه شركت در مناقصه 
:)Tender Guarantee , Bid Bond(

   زمانیکه ش��رکتی قصد حضور در مناقصه ای داش��ته باش��د، 
بانک پس از اخذ وثیقه، ضمانت نامه شرکت در مناقصه را برای 
خدمات دهند صادر می نماید. درصورت برنده نشدن در مناقصه، 
ضمانت نامه به خدمات دهنده ع��ودت می گردد. اما در صورت 
برنده ش��دن به دلیل نیاز به تعهدات بعدی، ضمانت نامه در نزد 
خدمات گیرنده باقی می ماند و متناسب با اجرای تعهدات مبلغ 

ضمانت نامه ها نیز کاهش می یابد.
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5( ضمانت نامه اجرای خدمات )مستقل یا كلی(
   ای��ن نوع ضمانت نامه معموالً ب��رای امور مختلف خدماتی نظیر 
حمل و نقل که مس��ئله مرز به صورت کاال مطرح نیست می تواند 
به عنوان یک س��ند بین الملل مستقل به جای L/C به کار گرفته 

شود.

)Negotiating Stage(مرحله معامله اسناد )شكل 3

   پس از اتمام تعهدات فروشنده و قبل از زمان سر رسید مدارك 
به بانک باید تحویل گردد وبانک صادر کننده را Negotiate که 
نش��انگر اتمام انجام کار می باش��د. باید توجه داشت برای معامله 
 Set of(اس��نادباید مجموعه ای از اس��ناد به مالک تحویل گردد
document should be presented(  البت��ه اگ��ر حمل به 
دفع��ات صورت گیرد ، پرداخت به دفعات صورت خواهد گرفت و 

ضمانتنامه هم متناسباً آزاد می گردد
. )partial Payment/Partial shipment(

 Negotiating( مدارکی که باید به بانک معامله کننده اس��ناد
Bank(  ارائه شود عبارتند از : 

 Performa Invoice صورتحساب
�Certi( که اتاق بازرگانی cate of Origin )C/O گواهی مبدأ
کش��ورصادر کننده و یا اتاق بازرگانی اس��تانی که مبدا کاال ست؛ 
گواه��ی مبدا را صادر و برای ارائه به بانک به صادر کننده تحویل 

می دهد.
بیمه نام��ه )Insurance Policy )I/P- کاال باید در سرتاس��ر 

مسیر بیمه باشد.
�Inspection Certi   موارد ذیل cate )I/C( گواهی بازرسی

را تایید می نماید:

    Quantity  مقدار کاال 
Quality کیفیت کاال 

  Speci�cationمشخصات فنی و استاندارد  
packing List بسته بندی 

 Special Certi�cation 5( گواهی های خاص
اخ��ذ این گواهی ها اجباری اس��ت و در زیرنوی��س کتاب مقررات 
صادرات آورده شده اند. در صورتیکه زیرنویسی برای کاالیی نباشد 
اخذ آن لزومی ن��دارد مانند گواهی س��المت فرآورده های دامی، 

گوشت و...
اسناد، جدول و وضعیت حمل کاال

 آیا در یک حمل استفاده از وسایل نقلیه در بسترهای مختلف 
مج��از می باش��د یا خی��ر )Trans Shipment( ™  بس��ترهای 
مختلف حمل و نقل: 1( زمینی – ریلی  2( هوایی    3( دریایی 

 Partial( آیا حمل به دفعات و در چند مرحله مجاز می باش��د 
)Shipment

بای��د چگونگی حمل، جدول حم��ل، زمان و مقطع حمل مد نظر 
قرار گرفته و منظور شود.

بارنامه )Bill of Lading )B/L نشانگر خروج کاال از ید فروشنده 
می باش��د یعنی کاال بصورت فیزیکی به سمت واردکننده حرکت 

کرده است.
�: ی��ک ش��رکت حمل و نقل rough Bill of Lading)1-7
با صدور یک بارنامه سراس��ری، وظیفه کلیه حمل ها در بسترهای 

مختلف را عهده دار می گردد.
Combine Bill of Lading  )Multimedia()2-7: حالتی 
س��ت که چند بارنامه برای ارس��ال کاال صادر  و حمل در بستر را 
شرکتی عهده دار می شود که به آن حمل چند وجهی نیز گویند.

Roll & Roll )3-7: به بار حمل شده اي گفته مي شود که بدون 
اینکه به زمین گذاش��ته شود بین بسترهای مختلف حمل و نقلی 
جابجا گردد. بطور مثال باری بر کامیون زده شده و خود کامیون 
وارد کش��تی یا قطار تا مرز مقصد برده ش��ده و سپس کامیون به 
زمین گذاش��ته و تا کارخانه مقصد می رود، به چنین روشي حمل 
و نقل Roll & Roll گفته مي ش��ود و سیس��تم کانتینری نیز به 

همین شکل است.
 FIATA)Federation International Association*
Transportation Agent(: مؤسس��ه ای بین المللی و بس��یار 
معتبر اس��ت برای صدور بارنامه. بارنامه ای که این مؤسسه صادر 

می نماید را FB/L گویند.

 1- Letter of Credit

قرارداد و روابطي که دو بانک خارجي و ایراني با هم دارند را BPA (Banking & Payment Agreement(گویند.  -2
3-Letter of Guarantee

4-Advance Payment �  
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 گذار از نت پيش بينانه به نت كنش گرانه در ماشين آالت راهسازي و معدني
CM گامي مهم در عمق بخشيدن به اثر بخشي

مهندس انصاف پور

منظ�ر واژگان و اس�لوب های نت ماش�ين آالت عمرانی و 
راهسازی در شرایط كنونی

   ماش��ین آالت عمران��ی و راهس��ازی در بکارگی��ری روش های 
مهندسی در امور نگهداری و تعمیرات کودك نوپایی بیش نیست! 
هجوم واژگان و اصطالحات گوناگون که توسط مهندسان کنجکاو 
و عالقمند برای رهاس��ازی این رش��ته مهم در صنعت و خدمات 
کشور از نگرش سنتی در امور نگهداری و تعمیرات صورت گرفته 
است در بسیاری موارد سردرگمی هایی را ایجاد کرده است چندان 
که تفاوتها و اشتراکات میان روش های نت پیشگیرانه PM و نت 
پیش بینانه PdM )و دربرخ��ی از متون پیش گویانه(، نت بهره ور 
فراگی��ر TPM و ن��ت مبتن��ی ب��ر CBM و...... در ادبیات رایج 

نوشتاری و کاربردی امور نت ماشین آالت روشن نیست.
  در بسیاری از شرکتهای بزرگ کاربر ماشین آالت امورنت، آمایشی 
 BM است از روشهای نگهداری مبتنی بر شکست و بدون برنامه
همراه با بکارگیری روش های توصیه شده در نگهداری  پیش گیرانه 

.PdM و حتی پیش بینانه PM 
   نت ماش��ین آالت عمرانی، راهس��ازی و عمرانی که در اس��اس، 
رشته ای است کاربردی، یکی از شاخه های دانش نظری نگهداری 
و تعمیرات محس��وب می ش��ود که باید با اس��تفاده از اسلوبهای 
تطبیقی به مبانی دانش نظری خاص خود در این رشته دست یابد 
و دراین میان استفاده از مباحث تئوریک مطرح شده در مهندسی 
صنایع، مدیریت اجرایی و در برخی موارد اقتصاد مهندسی امری 

اجتناب ناپذیر می نماید.
   آش��فتگی و س��ردرگمی کنونی میان واژه ها و اسلوب ها از آنجا 
ناشی می شود که به ریشه های پیدایش علمی و بکارگیری انطباقی 
آنها توجه نمی شود و بیان طوطی وار این اصطالحات کار را بدانجا 
کش��انده اس��ت که در روش پایش وضعیت براساس آنالیز روغن 
برای تش��خیص ذرات معلق در روغن از میکروس��کوپ اس��تفاده 
می کنند و یا روشهای شمارش براساس PPM را بطور کلی نفی 

می نماید و....
   بنابرای��ن ش��اید به هیچ وجه ش��گفت آور نباش��د ک��ه در نت 

ماشین آالت عمرانی، راهسازی و معدنی نت کنش گرانه PaM، نت 
مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM، اس��تفاده از FMEA و یا نت 
با نگرش مدیریت دارایی Asset Management رویکردهایی 

نادر و به احتمال زیاد موضوعی غریب بنماید.
    بن��ا ب��ر آنچ��ه گفته آم��د، در ادبی��ات رایج دانش مهندس��ی 
ماش��ین آالت راهسازی و معدنی امروز کش��ور ما، معموالً آنچه با 

عنوان CM شناخته می شود دو شناسه عمومی دارد:
CM تقریب��ا بطور مطلق معادل آزمایش روغن یا پایش وضعیت 

ماشین آالت از طریق آزمایش روغن و یا...
CM به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده و جدایی ناپذیر نظام 
نگهداری پیش بینانه PdM یا نگهداری  مبتنی برپایش وضعیت 

CBM تلقی می گردد.

PdM و نگهداری پيش بينانه CM
   CM )در اینجا به طور مطلق، آزمایش روغن( به عنوان رهاورد 
یک دانش��مند ایرانی در کش��ور ما، بخص��وص در امور نگهداري 
ماش��ین آالت راهسازي و معدني، در بس��تری از آنگونه نگهداری 
  BM پدیدار ش��د ک��ه در طبقه بندی الگوهای نگه��داری، آن را

)نگهداری مبتنی بر شکست( می نامیم. 
   ب��ه عبارتی، هنگام��ی که در دهه 70 هنوز س��اده ترین مبنای 
نگه��داری برنامه ریزی ش��ده یعنی جداول س��رویس و نگهداری 
ماش��ین آالت در هرج و م��رج دوندگی های پیدا ک��ردن قطعات 
وسروکله زدن با تعمیرکاران در بوته انکار بود/ هست، CM به یک 

باره مفهوم نگهداری پیش بینانه PdM را هم با خود متولد کرد.
   در تمامی متن هایی که توسط متخصصان درباره CM نگاشته 
آمده اس��ت، آن را ب��ه عنوان یکی از مهمتری��ن عناصر نگهداری 
پیش بینانه  PdM دانس��ته، از مهمتری��ن جاذبه های کاربردش 
کاهش هزینه های نگهداری بر ش��مرده اند. تغییر الگوی نگهداری 
از BM و ی��ا PM )ي( ک��ه هنوز بطور کامل اجرا نمي ش��ود، به 
PdM )نگهداری پیش��گیرانه( تنها با اف��زودن آزمایش روغن به 
نظام نگهداري ماشین آالت شرکتي مفروض که  هنوز از الگوهاي

 BM و یا  PM استفاده مي کند صورت نمی گیرد. 

چكيده : در این مقاله مي خواهيم نش�ان دهيم كه اگرچه CM به  عنوان یكي از اجزاي اصلي و 
تفكيك ناپذیر نت پيش بينانهPdM شناخته شده است،  اما به دليل نوع رویكرد نت پيش بينانه 
به خرابي هاي بوجود آمده در ماشين آالت  اثربخشي خود را در دامنه محدودي پدیدار مي سازد؛ 
درحالي كه تركيب ارگانيك  CM با نت كنش گرانه PaM، كه از تكنيك هاي مهندسي قدرتمندي 
براي ریش�ه یابي، كاهش و حذف عيب و تحليل حاالت بالقوه خرابی و آثار آن استفاده مي كند؛ 

مي تواند دامنه عوامل تاثيرگذار بر خرابي ماشين آالت را تا سطح سازمان گسترش دهد. با این رویكرد است 
كه CM مي تواند نقش بسيار موثرتري را در بهبود اقتصاد ماشين آالت ایفا نماید.

FMEA ،CM،واژگان كليدی : نت پيشگيرانه، نت پيش بينانه، نت كنش گرانه، آناليز روغن
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   هرگاه نتایج آزمایش روغن یک یا چند ماش��ین در یک پروژه 
مفروض بررسی ش��ده، حتی مسایل گزارش شده در آزمایش به 
طور جدی مورد بررسی قرار گرفته، اقدامات اصالحی درمورد این 
یا آن دستگاه صورت گیرد، بحث استفاده از روش پایش وضعیت 
ماشین آالت از طریق آزمایش روغن به مقصود خود نرسیده است. 
از آن رو که باز چند ماه دیگر ممکن است برای همان دستگاهی 
که برای رفع عیب آن اقدام ش��ده اس��ت باز گزارش ورود خاك 
به سیس��تم را داشته باش��یم و اقدام مجدد برای رفع آن نماییم! 
البته با برطرف کردن علتهای ورود خاك به سیس��تم پس از هر 
گزارش، برای جلوگیری از آثار مخرب سیلیس در موتور با پیش 
بینی وقوع خرابی به واسطه وجود سیلیس، اقدام پیشگیرانه انجام 

داده ایم و دراین پنداریم که کار به همینجا ختم  مي شود. 
   در سالهای اخیر، استفاده از چرخه دمینگ PDCA که توسط 
او برای مدیریت کیفیت در     شرکت های تولیدی پیشنهاد شده 

بود در امور نگهداری نیز به صورتی جدی توصیه می شود.

   طب��ق تعری��ف، در این چرخه  Act ناظر ب��ه انجام یک اقدام 
اصالحی اس��ت که در اثر تحلیل وارسی Check کار انجام شده 

Do براساس یک برنامه  Plan می باشد.
    در بحث ما اگر اقدام اصالحی Act به یک اقدام اصالح کننده 

Corrective Action برای پیشگیری از بروز عیب در ماشین 
باشد، درست است که به نظر می رسد چرخه تکمیل شده است.

   تردی��دی نیس��ت ک��ه بکارگیری ای��ن روش به عن��وان جزو 
جدایی ناپذیر PdM بس��یاری از خس��ارتهای ناشی از خرابیهای 
اضط��راری را کاه��ش داده، آورد اقتصادی مهمی برای ش��رکت 
ب��ه  ارمغان خواه��د آورد اما بتدریج این روش تبدیل به یک دور 
پیوس��ته و پایان ناپذیر می ش��ود و مدیران ماشین آالت ویا حتی 
مدیران رده باالتر بویژه که اگر تعداد ماشین آالت زیاد باشد، آغاز 
به ش��کایت می کنند. این که هزینه های زیادی را برای آزمایش 
روغن می پردازند و به این دلیل، گاه دست به  اقدام نادرست ایجاد 
آزمایشگاه های صحرایی غیراس��تاندارد برای سریع تر رسیدن به 
نتایج وجود خاك در سیستم های خود می زنند! تا بدین وسیله در 
هزینه آزمایش ها صرفه جویی نمایند! گویی وقوع آلودگی سیلیس 
در ماشین امری محتوم است و ما برای نگهداری ماشین های خود 
وظیفه ای نداریم جز این که این چرخه پایان ناپذیر را تکرار کنیم!

 PaMو نگهداری كنش گرانه CM 
   از دی��دگاه مدیریت کیفیت، اق��دام اصالحی Action نه تنها 
اقدامی اس��ت که برای اصالح  Correction عیب یا خرابی ای 
 Root Cause که واقع شده است صورت می گیرد، بلکه شامل
 )Analysis )RCA تحلیل ریشه ای خرابی است با این هدف 
ک��ه علت ایجاد کننده خرابی حذف ش��ده؛ تک��رار نگردد. از این 
دیدگاه پایش گر سیستم، بطور مثال نه تنها علل موثر در خاك 
کش��یدن موتور را شناس��ایی کرده و آن هارا در سیستم تنفسی 
موتور و یا سایر عوامل محیطی برطرف می نماید بلکه با بررسی 
علت های وقوع خاك کش��یدن موت��ور مجموعه ای از تمهیدات 
را به کار می گیرد تا موتور ماش��ین حداقل به همان علت دچار 
خاك کشیدگی نشود!  گام بعدی آن است که این تمهیدات برای 

تمامی ماشین آالت اعمال گردد.
   سازمان دادن نظام نگهداری ماشین آالت بر مبنای این دیدگاه 
نخستین گام  Proactive Maintenance  یا نگهداری پیش 
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اقدام را پدید می آورد. 
   "در حالی كه تشخيص فرسایش غيرعادی ماشين آالت 
یا روان كارهایی با عمر زیاد بس�يار مهم بوده، دستيابی به 
آن نيز پيوس�ته مقدور اس�ت، ولی ای�ن محورها در درجه 
اهميت پایين تری نسبت به اهداف و اجتناب از خرابی قرار 
خواهد داشت"1 این بیان گامی بیش، از نگهداری پیش بینانه 
PaMرا تصویر می کند و به روش��نی "تش��خیص فرسایش غیر 
عادی" را از طریق استفاده از تکنیک هاي CM نسبت به “اهداف 
” اقدام��ات کنش گرانه اي ک��ه به منظور "اجتناب از خرابی ها" 
صورت مي گیرد، یعنی اس��تراتژی کنش گرانه ، در درجه اهمیت 

پایین تری قرار می دهد! 
    نویس��نده چنین ادامه می دهد:" وقتی اس��تراتژی پیش اقدام 
)کنش گرانه( اجرا می شود، جهت حصول اطمینان از تحقق منافع 
آن، برداشتن سه گام ضروری است". بر اساس تعریف، از آنجایی 
ک��ه نگه��داری و تعمیر کنش گرانه؛ عبارت اس��ت از : "پایش و 
كنترل مس�تمر علل ریش�ه ای خرابی ماش�ين، گام اول، 
تنظيم ش�اخص ها و یا اس�تانداردهای مربوط به هریك از 
علل ریش�ه ای است ..... بنابراین، تعریف دقیق و چالش برانگیز 
شاخص ها ) بطور مثال سطح تمیزی باال(  تنها گام اول می باشد. 
دومین گام ....... شامل مميزی چگونگی آلوده شدن و سپس 
حذف سيس�تماتيك نقاط ورودی آلودگی می باشد...... گام 
س��وم که عامل حیاتی است، تامین چرخه بازخور در برنامه آنالیز 

روغن می باشد 
دراس�تفاده از اس�تراتژی نگهداری و تعمي�ر پيش اقدام ، 
كنترل آلودگ�ی، یك فعاليت منظم پایش و كنترل تميزی 
سيال در س�طحی باال است و نه یك فعاليت ساده بررسی 
روند س�طح آلودگی.... درحالی كه نگهداری و تعمير پيش 
اق�دام PaM بر كنت�رل علل ریش�ه ای تاكي�د می نماید، 
نگهداری و تعمير پيش بينانه PdM تشخيص اوليه خرابی، 
خواص سيال و تجهيزات ماشين نظير: یا تاقان ها و دنده ها 

را هدف گيری می نماید...."2 
بدین ترتیب، نگرش تعمیرات پیش اقدام با ماهیت اقدام اصالحي 

Act بیان ش��ده در چرخه دمین��گ خوانایي عمیق تري دارد. به 
عبارتي، هرگاه مثال بروز آلودگي در روغن شناسایي شود، نه تنها 
باید نس��بت به برطرف کردن آن اقدام ش��ود؛ بلکه باید نسبت به 
 RCA )Root Cause Analysis(   تحلی��ل علل ریش��ه اي
وق��وع  آن به منظور کنترل و یا "حذف سیس��تماتیک" آلودگي 
پدید آمده اقدام ش��ود به گونه اي که ش��اهد وقوع مجدد آن در 

آزمایش هاي بعدي نباشیم.
در صورتي که دس��ت اندر کاران نت ماشین آالت بررسي عمیقي 
از علل وقوع آلودگي به سیلیس به عمل آورند و با "تعریف دقیق 
و چالش برانگیز ش��اخص ها" نس��بت به کنت��رل دایمي و حذف 
سیس��تماتیک از طریق "ممیزی چگونگی آلوده شدن" آن اقدام 
نمایند تنها در بازه هاي زماني طوالني مدت براي اطمینان از عدم 

آلودگي نمونه هایي را به آزمایشگاه خواهند فرستاد.

  اس��تفاده از روش دوم توصیه ش��ده در PaM یعنی اس��تفاده 
از تکنی��ک  FMEA - تحلی��ل حاالت بالقوه خراب��ی و آثار آن 
 )Failure Mode and Effects Analysis ) ضروری است. 
FMEA تکنیکی است تحلیلی و متکی بر قانون پیشگیری قبل 
از وقوع اس��ت که براي شناس��ایی عوامل بالقوه خرابی به کار می 
رود؛ مس��اله مهم این است که FMEA یک اقدام کنشی است و 
نه واکنش��ی. در اجرای این روش، با پیش بینی مشکالت بالقوه و 
محاس��به مقدار ریسک پذیری آن ها، اقداماتی در جهت حذف و 
یا کاهش میزان وقوع آن ها تعریف و اجرا می شود که این یعنی 

یک برخورد پیشگیرانه کنشی. 
در این روش اقدامات زیر به انجام رسانیده می شود:

آ  ( شناسایی و اولویت بندی حاالت بالقوه خرابی در سیستم
ب( تعریف و اجرای اقداماتی مانند ممیزی چگونگی آلوده ش��دن  
سیس��تم ها به منظور حذف و کاهش می��زان وقوع حاالت بالقوه 

خرابی
پ( ثبت نتایج تحلیل های انجام ش��ده به منظ��ور فراهم کردن 
 CMMS مرجعی کامل برای حل مشکالت در آینده  که جایگاه

را در نظام نگهداري ماشین آالت روشن مي کند.
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 در اینجا باید به دو نکته بسیار مهم اشاره کنیم:
اگرچه تکنیک FMEA  بیش��تر نام آش��نای کارشناسانی است 
ک��ه در تولید محص��والت فعالیت می کنند، ام��ا ورود این تکنیک 
به عرص��ه نت بویژه در ارتب��اط با اقداماتی که برای شناس��ایی و 
 CM اولویت بندی خرابی در یک نظام نگهداری ماشین آالت مانند
صورت می گیرد اقدامی است برای انطباق این تکنیک در امور نت 

ماشین آالت  که در پیاده سازی PaM اجتناب ناپذیر است.
چن��ان که گفته ش��د؛ دس��ت اندرکاران امور نت ماش��ین آالت در 
فعالیت ه��اي خ��ود بای��د بتوانند از انطباق روش��هاي مهندس��ي 
صنایع براي ارتقا و بهبود بخش��یدن محتوایي نظام هاي نگهداري 

ماشین آالت به صورتي جدي استفاده نمایند.
با این تفاصیل به روشني مي توان گفت که با استفاده از تکنیک هاي 
  RCAو FMEA که ماهیت کنش گرانه PaM را پدید مي آورند، 
مي توان با موفقیت از روش هاي انفعالي نت در تش��خیص و از بین 

بردن خرابي ها عبور نمود.
اس��تفاده از تکنیک FMEA که با اس��تفاده از  CM مي تواند به 
شناس��ایي و اولویت بندي خرابي هاي بالقوه دس��ت یابد، به انجام 
CM در نت عمق بیش��تري مي بخش��د از آنرو ک��ه FMEA با 
تحلیل آثار خرابي هاي بالقوه به گونه اي گس��ترده تر آثار خرابي را 

مورد بررسي قرار دهد.
بطور مثال خرابي موتور یکي از ماش��ین آالت پروژه اي عمراني و یا 
معدني فقط محدود به هزینه هاي ناظر به تعمیر آن نیس��ت. بلکه، 
خسارتهاي ناش��ي از خروج ماشین از چرخه تولید؛ تاثیرات ناشي 
از وقف��ه افتادن و یا کند ش��دن کار پروژه ک��ه مي تواند به صورت 
تجمعي در زمان اتمام پروژه تاثیرگذار باشد، افت قیمت سرمایه اي 
ماش��ین که ناش��ي از صدماتي اس��ت که در اثر خرابي بدان وارد 
آمده؛ هزینه هاي ناشي از ماشین جایگزین و در برخي موارد، قبول 
ریسک هایي که هنگام تعمیر متوجه تعمیرکاران مي شود و....  نیز 
هست و اینجاست که FMEA باید براي تعریف و اجرای اقدامات 
موثر به منظور حذف و کاهش میزان وقوع حاالت شناس��ایي شده 

بالقوه خرابی به میدان آید.
نتای��ج  FMEA با کمک  CM ممکن اس��ت تنها به شناس��ایي 
عیب هاي فیزیکي ماشین که موجب بروز عیب درماشین مي گردد 
مح��دود نگ��ردد؛ بلکه نح��وه بهره ب��رداري از ماش��ین و یا حتي 
عیب هایي که به واسطه طراحي ماشین ممکن است موجب پدید 
آمدن خرابي هاي بالقوه و یا بالفعل شوند را شامل گردد. بدینسان، 
FMEA به عنوان یک تکنی��ک کارآمد کنش گرانه؛ چارچوبهاي 
تن��گ نت را که پی��ش از آن فقط در محدوده ماش��ین آالت قابل 
تحلیل و بررس��ي بود به گونه اي نظام مند به تمامي نظام مدیریت 
بهره برداري و تامین ماشین آالت سازمان گسترش مي دهد و بدین 

ترتیب نقش مهمي را در بهبود اقتصاد ماشین آالت ایفا مي نماید.
ثبت داده های سیستم، جمع بندی و مقایسه اطالعات بدست آمده 
با ش��اخصهای تعیین شده مربوط به CM و سایر شاخصهایی که 
به  FMEA  کمک می کنند تا از بازخوردهای حاصل از عمکلرد 

سیستم به حذف یا کاهش خرابی ها دست یافت، و در نهایت، ثبت 
کامل این  اطالعات در یک نرم افزار مناس��ب، جایگاه CMMS را 
ب��ه عنوان یک ابزار مطمئن در نت کنش گرانه PaM به درس��تی 

مشخص می سازد.
بر این اساس با جدیت می توان گفت که سیستم مدیریت نگهداری 
برمبن��ای رایانه به خودی خود نه یک نظام نت مس��تقل؛ بلکه از 
مهمترین ابزارهای راهبری نت های مبتنی بر برنامه ریزی بخصوص 

نت کنش گرانه می باشد.
جمع بندي :

نت کنش گرانه گزینه اي اس��ت که هم دربردارنده نت پیش��گیرانه 
(PM) و هم در برگیرنده نت پیش بینانه (PdM) است و تمامی 
آنها در زمره نتهای مبتنی بر برنامه هس��تند. این بدان معنا است 
که نت کنش گرانه به هیچوجه  نفي کننده بسیاري از عناصر مورد 
استفاده در نتهاي پیشگیرانه و یا پیش بینانه نیست یا با آنها تضادی 
ندارد بلکه آنها را  گس��ترش داده، روش��های مهندسی بیشتر و با 

نتایج عمیق تری را مورد استفاده قرار می دهد.
نکته مهم در استقرار نت کنش گرانه به عنوان نظام نت ماشین آالت 
یک ش��رکت مفروض کاربر ماشین آالت این است که مانند تمامی 
نت ه��ای مبتنی ب��ر برنامه، نت کنش گران��ه نمی تواند با نت بدون 
برنام��ه یا اضطراری BM همزیس��تی داش��ته باش��د، ه��رگاه در 
تحلیله��ای بعمل آمده به مواردی از اقدام��ات برنامه برخورد کند 
باید بالفاصله نس��بت به ح��ذف آن اقدام نماید در غیر این صورت 
موجبات نابودی خودش را پدید آورده اس��ت. شواهد بسیار زیادی 
در پروژه های مختلف شرکت های عمرانی، راهسازی و معدنی وجود 
دارد ک��ه آنالی��ز روغن به عنوان یک اقدام، و نه به عنوان بخش��ی 
از ی��ک نظام نگهداری پیش بینانه در کنار ن��ت بدون برنامه مورد 
 CM استفاده قرار می گیرد که در تحلیل نهایی به صرف استفاده از
نمی توان گفت که در آن شرکت نت پیش بینانه استقرار یافته است.

 1- مقدمه ای برآنالیز روغن ترجمه آقای دکتر علی رضا مسعودی ص 31و30 ) تاکیدها از من است (
 2- مقدمه ای برآنالیز روغن ترجمه آقای دکتر علی رضا مسعودی ص 30 و 31) تاکیدها از من است (
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تفاهم نامه همكاری:
مجتمع آموزشی ادب در دو سال گذشته به منظور تحقق اهداف 
پیش بین��ی ش��ده از طریق انتخاب مناس��بترین گزینه، با مراکز 
و واحدهای متع��دد تولیدی، تعمیراتی و آموزش��ی و همچنین 
با دس��تگاه های اجرایی مرتبط با ماشین آالت سنگین راهسازی 
ارتب��اط برقرار نموده اس��ت، ت��ا اینکه باالخره با ش��رکت خیبر 
)کماتس��و سابق( برای همکاری تعمیراتی و آموزشی به توافقات 
الزم دس��ت یافت. پس از چندین جلس��ه گفتگ��و و تبادل نظر 
نسبتاً طوالنی بین مجتمع آموزشی ادب و شرکت خیبر در مورد 
همکاری مش��ترك برای برگزاری دوره های آموزشی و همچنین 
نگهداری و تعمیرات ماشین آالت سنگین، طرفین تفاهم نمودند 
که در ابتدا این مجتمع با همكاری شركت خيبر نسبت به 
معرفی امكانات تعميراتی خيبر به ش�ركتهای پيمانكاری 
در س�طح ملی اقدام نمایدو همزمان با فعالیت های تعمیراتی 
و متناسب با سفارش��ات تعمیراتی شرکتهای پیمانکاری، فضا و 
امکانات تجهیزاتی آموزش��ی شرکت خیبر که بعضاً در سال های 
قبل توس��ط شرکت کماتس��و تأمین ش��ده اند برای بهره برداری 

آموزشی در اختیار مجتمع ادب قرار گیرد. 
 تفاهم نامه مورد اش�اره در تاریخ 24اسفندماه 1390 بين 

ش�ركت خيبر ب�ه نمایندگ�ی آقایان خدای�ی، مدیرعامل 
و ش�ریعتمدار تهران�ی، عض�و هيات مدی�ره و قائم مق�ام 
مدیرعامل و مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین 
ادب ب�ه نمایندگ�ی آقایان مهن�دس خوانس�اری رئيس 
هيات مدیره، و دكتر نيكوئی مدیرعامل با اعتبار سه سال 

كه قابل تمدید نيز مي باشد به امضاء رسيد.
ویژگی های تعميراتی و بازسازی:

ش��رکت خیب��ر با تجرب��ه طوالنی در ح��وزه تعمیر وبازس��ازی 
ماشین آالت سنگین راهس��ازی و معدنی و کشتی های قاره پیما 

تحولی جدید در حوزه تعميرات،بازسازی و آموزش
ماشين آالت سنگين راهسازی و معدنی

دكتر علی نيكوئی
مدیر عامل مجتمع آموزشی صنعت ساختمانی بهالدین ادب

مقدمه:
در تعداد قابل توجهی از شماره های ماهنامه پيام آبادگران به مبحث ماشين آالت 
س�نگين راهس�ازی و عمرانی پرداخته ش�ده اس�ت. همه كارب�ران و فعاالن در 
عرصه س�اخت و ساز كش�ور ضمن آگاهی ودرگيری مستقيم با هزینه های گزاف 
ماشين آالت سنگين به حجم هنگفت اقالم آن در اقتصاد ملي واقفند، و به ضعف 
سيس�تم یكپارچه، منس�جم و هدفمند آموزش و همچنين ضعف سازماندهی و 
ساماندهی نگهداری، تعميرات و بازس�ازی ماشين آالت نيز اشراف دارند. برپایه 
چنين نگرش�ي، مجتمع آموزشی صنعت ساختمان بهاءالدین ادب به عنوان تنها 
مؤسسه آموزشی مهارتی حرفه ای متعلق به صنعت ساخت و ساز كشور، كاهش 
نق�اط ضعف و بهره ب�رداری از فرصت های موجود برای توس�عه منابع انس�انی و 
توس�عه س�ازمان های فعال در حوزه ماشين آالت س�نگين راهسازی و معدنی را 

وجهه همت خویش قرار داده اس�ت و از طریق طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های نوآموزی و بازآموزی حرفه ای 
این امور را پي گيري مي نماید و همچنين همكاری با مراكز و مؤسسات تعميرات و بازسازی، ماشين آالت را در دستور 
برنامه های عملياتی خود دارد؛ كه در زیر به یكي از تفاهم نامه هاي بس�يار مؤثر در حوزه متناس�ب با بيانيه مأموریت 

این مجمع اشاره مي گردد.
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یک��ی از بزرگتری��ن عرضه کنندگان قطعات یدکی ماش��ین آالت 
سنگین نیز می باشد. 

نظر به این كه شركت خيبردر چندین استان كشوردارای 
نمایندگی می باشد، بنابراین امكان برنامه ریزی تعميرات و 
بازسازی انواع متفاوت ماشين آالت سنگين در شبكه ملی 
نيز وجود دارد. بر اس�اس توافقات به عمل آمده، ش�ركت 
خيبر در مورد كيفيت كارهای تعميراتی، بازسازی و تأمين 

قطعات یدكی ضمانت نامه كتبی صادر می نماید.
خاطر نش��ان می س��ازد اف�راد ویاش�ركتهای پيمان�كاری، 
ماشين آالت خودرا با معرفی نامه مجتمع آموزشی صنعت 
س�اختمان ادب برای تعميرات و بازسازی به شركت خيبر 

تحویل می دهند. 

سخن پایانی:
ای��ن همکاری در ش��رایطی اتفاق افتاده اس��ت که از یک س��و 
تعمی��رات کیفی و تضمینی ماش��ین آالت س��نگین فاقد متولی 
تعریف ش��ده و مدیریت هماهنگ و یکپارچه می باشد و از سوی 
دیگر سرمایه های نهفته در بخش ماشین آالت سنگین نه تنها بر 
اقتصاد بنگاهی و اقتصاد ملی سنگینی می کند، بلکه سرمایه های 

یاد شده فاقد بهره وری مورد انتظار می باشند. 
ضمناً همانگونه که در باال اش��اره ش��د، بر اساس توافق به عمل 
آمده دوره های متنوع آموزش��ی و بازآموزی باهدف تأمین نیروی 

انس��انی ماهر مورد نیاز و ارتقاء مهارت پرس��نل شاغل در بخش 
ماشین آالت س��نگین شرکت های مهندس��ی پیمانکاری نیز در 
زمانی کوتاه بعد از شروع فعالیت های تعمیراتی در شرکت خیبر 
در فضاهای آموزش��ی آن شرکت با همکاری و حمایت اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای استان تهران راه اندازی خواهد شد. 
بدین وس�يله از تمام تشكل های صنفی - حرفه ای صنعت 
احداث و ش�ركتهای محترم عضو و غير عضو درخواس�ت 
می شود به منظور رفع و یا كاهش نقاط ضعف و كمبودهای 
یادش�ده در باال در این حركت جمعی مشاركت نمایند. با 
مش��ارکت خود نه تنها با عواملی که طرح هاو پروژه های موجود 
و آت��ی را از نظ��ر اقتص��ادی و کیفیتی تهدی��د می کنند مقابله 
خواهیدکرد،بلکه با بهبود ش��رایط و محیط کسب و کار از طریق 
س��رویس، نگه��داری و تعمیر و بازس��ازی مطمئ��ن و تضمینی 
ماش��ین آالت س��نگین و ارتقاء دانش، توانایی و شایس��تگی های 
حرفه ای پرس��نل فعال در شرکت ها از طریق برگزاری دوره های 
آموزشی، نقش موثری در ارتقاء بهره وری سرمایه، نیروی انسانی 
و مدیریت شرکتها و در نهایت در شکوفایی اقتصادو ایجاد امنیت 

و رفاه اجتماعی ایفا خواهید نمود.
به منظور كس�ب اطالع بيش�تر درباره تعميرات 
و بازس�ازی ماش�ين  آالت س�نگين ب�ا ش�ماره 
نماب�ر  ی�ا  تلف�ن:88772183و88791196و 

88870387 تماس حاصل فرمایيد.

یوسف آباد، خیابان نهم، تقاطع فراهانی پور،
 پالک 21، طبقه 2 واحد 5 

تلفن: 88107635 - 88480809

آگه���ی 
AGRUس�اخت »ژئوممبرای�ن«  ورق 
 اتری�ش ب�ه ضخام�ت 0/75 میلیمت�ر
 دو طرف صاف در رول هایی به عرض 
7 مت�ر و ب�ه ط�ول 100 مت�ر ب�ه مقدار 
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اشاره:
حفظ س�دهاي س�اخته ش�ده و در حال ساخت توجه 
ویژه اي را به الزامات فني و جغرافيایي مي طلبد. این امر 
از اولویت و اهميت باالیي در بهره برداري از سرمایه هاي 
ملي كشور برخوردار اس�ت؛ به ویژه در كشوري چون 
ای�ران كه ميانگي�ن مي�زان بارندگي آن ح�دود 231 
ميليمتر مي باش�د؛ قطره قطره هاي آب براي هس�تي 
اجتماع�ي این م�رز و بوم از اهمي�ت حياتي برخوردار 
است. یادآوري این خاطره ش�اید مفيد فایده اي باشد 
كه در یكي از مناطق كویري آنگاه كه زمان حّقابه مرد 
كشاورزي به پایان رس�يد وي آبهاي باقي مانده در ته 
نهر را با قطعه اي لنگ به سمت كشتزار خویش هدایت 
مي كرد و ش�اید رم�ز و راز مان�دگاري ایرانيان در این 
منطقه جغرافيایي ناش�ي از مص�رف بهينه آب به ویژه 
در بخش كش�اورزي باشد شيوه هاي آبياري كوزه اي از 
جمله سازوكارهایي بوده است كه نياكان ما، در مناطق 
ك�م آب از آن براي حداكثر بهره وري از آب اس�تفاده 
مي كردن�د. در فرهن�گ توس�عه ای�ران آب و آباداني 
رابط�ه اي تك مضمون�ي دارد و اصوالً س�كونتگاه هاي 
مردم در كنار آب و حاشيه رودخانه ها ایجاد  شده است 

بنابراین آب از ارزش هاي باالیي برخوردار مي باش�د و 
حف�ظ منابع آبي از اوجب واجبات اس�ت. به طوري كه 
ب�ا مراجعه به فرهن�گ ایراني نق�ش و موقعيت آن را 
مي توان در ش�عر و ادب پارس�ي به روش�ني مشاهده 
ك�رد. با رش�د فناوري ها و دس�تيابي ای�ران به تمامي 
حوزه هاي دانش فني مراحل امور سدسازي، كه جایگاه 
ویژه و اعتبار جهاني ایران و فناوران عرصه سدس�ازي 
شركتهاي عضو انجمن شركتهاي ساختماني دوچندان 
شود با سربلندي و افتخار مي توان گفت امروز ایران جز 
سه كش�ور برتر جهان در سدسازي است و پاسداشت 
این س�رمایه ملي و اجتماعي بر همگان فرض اس�ت و 
بازتاب پاره اي از نارس�ایي ها در این زمينه مي تواند به 
اعتبار جهاني ایران خدشه وارد سازد و به نظر مي رسد 
دولتمردان پرتالش باید این قبيل امور را به نهادهایي 
از بخش خصوصي بس�يارند كه ب�ا صرف عمر و جواني 
بيش از چهاردهه تجربه و دانش فني و مهندسي موفق 
در این زمينه اندوخته اند و به نظر مي رس�د شركتهاي 
عضو انجمن شركتهاي س�اختماني با بيش از 65 سال 
سابقه كار و تالش در این امور مي توانند بهترین گزینه 
باشند. ضمن اینكه بر این امر نيز واقف و آگاه هستيم 

فرایند سدسازي
به دقت علمي و فني بيشتري نياز دارد
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س�د رای�ن )خاتم االنبيا( واقع در اس�تان كرم�ان پيش از 
بهره برداری شكس�ت و موجب جاری شدن سيل و طغيان 
رودخانه ش�د. س��یدابراهیم پاریزی، بخش��دار راین با اعالم این 
مطلب گفت: روز دوش��نبه 14 فروردین 91 دریچه خروجی س��د 
خاتم االنبیای راین دچار شکستگی شد و آب ذخیره در پشت سد 
یکباره وارد مسیر رودخانه و جاری شدن سیل شد. وی افزود: پس 
از اطالع موضوع بالفاصله به ستاد بحران شهرستان خبر داده شد و 
اکیپ های کمک رسانی به منطقه اعزام شدند. وی ادامه داد: با جاری 
شدن سیل خس��ارات جدی به باغ ها و مزارع  روستاهای کم سرخ، 
باب طاهونه، احمد آباد، گروه، کدبک و خوروئیه در مسیر رودخانه 
وارد آمد. پاریزی با بیان اینکه بر اثر این سیل آب آشامیدنی و برق 
6روستای در مسیر رودخانه قطع و به 40کیلومتر از راه های خاکی 
روستایی خسارت جدی وارد شد، گفت: بخشی از محور مواصالتی 
روس��تاهای کم سرخ و خوروئیه نیز به طور کامل از بین رفته و قرار 
اس��ت با استفاده از 2 دس��تگاه لودر و بولدوزر مسیر این روستاها 
بازگشایی ش��ود. وی اضافه کرد: به علت شدت سیل حدود 200تا 

300 اصله درخت گردو در اطراف رودخانه از بین رفتند.
وی نیاز اصلی اهالی روس��تاهای سیل زده را تأمین آب آشامیدنی 
عنوان کرد. بخش��دار راین ابراز داشت: این سیل خسارت جانی به 
همراه نداش��ته و با توجه به اینکه منطقه راین منطقه گردشگری 

است از ورود گردشگران به منطقه سیل زده خودداری شد.

وی بیان کرد: علت اصلی بروز این سانحه توسط کارشناسان جهاد 
کشاورزی در دست بررسی است اما بارندگی روز گذشته و وجود 
مشکل فنی در بخش دریچه خروجی در به وجود آمدن این حادثه 
دخیل بوده است. پاریزی بیان داشت: این سد هنوز به بهره برداری 
رس��می نرس��یده بود و قرار بود در دهه فجر س��ال گذشته مورد 
بهره برداری قرار گیرد. وی تصریح کرد: سد تحویل موقت شده بود 

و آبگیری آن در اواخر اسفند ماه سال گذشته انجام شد.
بخشدار راین میزان خسارات وارده را به علت گستردگی منطقه و میزان 
آب ذخیره ش��ده در پشت س��د، به بعد موکول کرد. همچنین در اثر 
جاری شدن این سیل بخشی از پل روستای حسین آباد که در مسیر 
جاده راین - س��اردوئیه قرار دارد، فرو ریخت. ش��دت سیل به حدی 
بود که درختان گردوی چند س��اله را از ریشه درآورده و تیرهای برق 
را س��رنگون کرد. تاکنون 3 پیمانکار روی احداث سد خاتم االنبیا کار 
کرده اند و به بدنه اصلی سد صدمه ای وارد نشده است. اگر این اتفاق در 
طول روز می افتاد، موجب جان باختن بسیاری از گردشگرانی می شد 
که در روز 13فروردین به دامن طبیعت آمده بودند و با جاری ش��دن 
س��یل در ساعت 4صبح روز دوشنبه 14 فروردین خطر از بیخ گوش 

گردشگران گذشت. 
ش��ایان ذکر است که شرکت سازنده سد راین هیچگونه وابستگي 
و عضویت در انجمن شرکتهاي ساختماني ندارد و جزء شرکتهاي 

دولتي است.

كه پاره اي از رویدادها و ریسك ها گاهي خارج از توان 
فناوري ه�اي موجود به وقوع مي پيوندد و هدف از این 
بحث زیر نادیده گرفتن توانایي ها و دانایي هاي عزیزان 
سخت كوش و پرتالش در بخش هاي دولتي و نهادهاي 
حكومتي نيس�ت بلكه مي بایس�تي این قبي�ل امور را 
دولتمردان واجب كفایي تلقي فرمایند و با وجود بخش 
خصوصي فعال با كارنامه درخش�ان و با آمادگي كامل 

در ای�ن حوزه در س�پردن كارهاي سدس�ازي به آنها 
هيچگون�ه تردیدي به خود راه ندهند تا ش�اهد تكرار 
حادثه شكست سد در كشور نباشيم. ضمن ارج نهادن 
به تالش همكاران فن ساالر خویش در پروژه  نيمه تمام 
»سد راین« گزارشي در این زمينه را به نقل از روزنامه 
همش�هري مورخ 91/1/16 در ماهنامه پي�ام آبادگران 

درج مي نمائيم.
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the regional and international projects. from a 
macro-level perspective, the foreign currency 
rate fluctuations has imposed negative effects 
on the extraterritorial projects so that if the ex-
isting procedures lead to a two foreign currency 
rate, it will impose irreparable damages on the 
national economy and consequently the extra-
terrestrial construction projects since the basis 
for the financial exchanges will be the foreign 
currency purchased on the free market.  On the 
other hand, the lack of opening foreign curren-
cy LCs has made the financial resources facing 
serious problems so that the construction com-
panies have to purchase several of their sales 
in cash.  This has caused serious problems of 
supplying and transferring the foreign currency 
for the projects.

On the other hand, considering the sanctions 
ahead, an increase in the exchange currency 
has created serious problems for the provision 
of banking securities and foreign currency ex-
changes. It is necessary to note that the state 
capacity for exporting the technical and engi-
neering services is about 15 billion $ per year. 
However, considering all the facing problems, 
this section has been succeeded to export about 
4 billion$ technical and engineering services.  
We are optimistic about increasing this extent 
to our optimum capacities and capabilities and 
we hope that the administrative and officials 
adopt necessary measures and accurate policies 
to witness the development of our non-oil ex-
ports and to earn more foreign currency for our 
country. This measure can decrease our severe 
dependency on our oil incomes.

The Shevi waterfall the biggest and one of the 
most beautiful waterfalls in Iran has been situ-
ated in the Zagros mountain ranges. This wa-
terfall has been lo-
cated in the Sardasht, 
Dezful near the Lo-
restan province, 10 
kilometers of Tele 
Zang train station on 
the way to the Teh-
ran-South railway. 
“Shevi”, in the Lori 
language, is a name 
for female which 
means “gentleness”. 
The waterfall origi-
nates from a cave, 
cascades with a 95-
100 meter height and 
40 meters width, and 
then travels through 
the mountains and 
valleys and finally 
flows into the Dez 
dam. There is another large waterfall near the 
original waterfall which is called the Shevi’s 
second waterfall. If you have taken a trip to this 
region, it is interesting to know that you have 
taken a trip to the largest waterfall in the Mid-

dle-East. One of the amazing qualities of the 
waterfall is that you cannot see it even from a 
several hundred meter range until you cross a 

twist in the mountain-
ous region with steep 
slopes. The cool breez-
ing of the waterfall and 
the beauty of the region 
refreshes the travelers. 
There are various routs 
to get the waterfall; the 
first route is through 
the Tele Zang train 
station which crosses 
through the pome-
granate gardens and 
farmlands. The second 
route is through the 
Doroud road and the 
third route is through 
the Sardasht region in 
the Dezful and Pirchel. 
Since the waterfall 
has been located in 

the northern Khoozestan province and Zagros 
mountain ranges, it is warm late spring and 
during summer. However, you can experience 
a cool weather along with beautiful greeneries 
until late Ordibehesht. 

The Biggest Middle-East Waterfall in the Northern Khuzestan
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The Editorial

The Negative Effects of the Foreign currency 
Rate on the Construction Projects

Before dealing with our main issue, it is neces-
sary to note that within the recent one hundred 
years, there has always been a high correlation 
between the economic growth and develop-
ment and the infrastructures of development, 
housing and building mentioned in the previ-
ous articles. The constructions of buildings, 
roads, bridges, tunnels, administrative and in-
dustrial buildings and refineries create about 
a weight of 2.5 permanent jobs and 0.3 non-
permanent jobs which includes 2.8 of the state 
total employments.  

The job-creation role of construction indus-
try not only prevents from several pathologic 
phenomenons which impose a plenty of so-
cial costs on the society but also prepares the 
ground for economic growth and development 
and consequently it leads to social welfare.

The above diagram illustrates the job-creation 
trend in the construction industry and its role 
in the national development. Therefore, it is 
necessary that the attention be drawn to the 
problems and difficulties facing the construc-
tion companies executing the national and 
provincial projects. This allows the diagnosis 
of the inter-organizational and intra-organi-
zational weaknesses and prioritizes them in 
order to find out appropriate approaches to re-
move those shortcomings. Also, the employ-
ees and projects executives need to diagnose 
the threats facing it and find out the strategies 
to tackle and neutralize its negative influences 
)Externality(.  As a result, we need to reinforce 
the strong points and take the advantage of the 
national, regional and international opportuni-
ties in various areas and fields and turn it to a 
national asset.

 Now, let us turn to the main issue of the ar-
ticle. The fluctuations of the foreign currency 
exchange can be influential in the construction 
projects at two levels: )1( The national and pro-
vincial construction projects )2( the regional 
and international construction projects. First, 
we deal with the effects of the fluctuations in 
the currency rate on the national and provin-
cial construction projects. It is an axiom that 
the effects of international changes and evolu-
tions do not remain at the national, regional 

and continental borders but rather it affects all 
the countries in the world. Although the extent 
to which these influence other countries dif-
fers in terms of how far they are from the evo-
lution center, no country is impervious against 
its impacts. In the third millennium, according 
to the “chaos theory”, if a phenomenal breez 
blows in one country, it can cause a hurricane 
and chaos in another country affair. Thus, the 
changes in the economic situation of a corpo-
ration can lead to a hurricane and chaos in the 
financial atmosphere of other incorporations. 

Consequently, we can say that fluctuations in 
the foreign currency rate can have a negative 
impact on the materials utilized in the con-
struction industry. For example, the market 
indicates an 80 % increase in the iron price 
within the late ten months since the ingot im-
port to our country is drastically influenced by 
the foreign currency rate which can disturb its 
supply and sale. Also, as we can witness, it can 
perturb the market security so that the sales-
persons avoid supplying their goods which is 
considered as one of the influential factors to 
increase the prices. In addition, we can see that 
the materials utilized in the construction proj-
ects such as utilities systems have been dou-
bled )100%(.  As a result, the national and pro-
vincial projects which had been given over to 
the construction engineering companies with a 
constant price within the last years, have to be 
built with the same price which is impossible 
and troublesome so that these companies are 
exposed to be dissolved. 

As one of the outstanding and industrious man-
agers of the infrastructure development proj-
ects says, “the projects have been put out to 
tender in terms of the prices in the year 1388. 
However, the price of iron has increased from 
650 Tomans in 1388 to more than 1300 To-
mans in 1391 which if we add the increase in 
the transportation, the insurance and tax costs, 
its unit price will be more than 2000 Tomans. 

Consequently, it is necessary the senior man-
agers take an initiative to resolve this problem 
as soon as possible and modify the 1388 price 
list and provide a price list in terms of the real 
prices in the 1391 to be used in the construc-
tion companies tenders. 

Now, let’s turn to deal with the effects of the 
fluctuations in the foreign currency rate on 
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