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براي ورود به موضوع فضاي كسب و كار در ايران و راه هاي بهبود 
و اشتغال زايي آن از طريق توسعه فعالیت شركتهاي مهندسي 
پیمانـکار پروژه هـاي عمراني، ابتدا الزم اسـت كـه تعريفي از 
فضاي كسب و كار در ايران ارائه دهیم تا ابعاد مفهومي موضوع 
مورد بررسي،  مشـخص و معین گردد. بنابراين يکي از تعاريف 
متـداول درباره فضاي كسـب و كار از طريق رجـوع به نام اين 
گزاره اسـت كـه در آن »فضاي كسـب و كار« در شـركت هاي 
مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني شامل بخشي از مؤلفه ها 
و شاخصه هايي مي شود كه شـركتهاي پیمانکار ساختماني در 
ايجاد آن نقشي نداشـته و تسلطي هم بر آنها ندارند بلکه اين 
عوامل به نوعي خارج از كنترل اين واحدها، عمل مي كنند. ولي 
علي رغم اين ويژگي، به شـدت و بسیار مؤثر بر عملکرد بخش 
پیمانـکاري صنعت احداث تأثیر منفـي مي گذارند و در روندها 
و فرايندهـاي آن نقش كاهندة بـارز و اثربخش دارند كه عمده 
اين مؤلفه ها و شـاخص ها، آثار )Externality( منفي بر حوزه 

اجرايي و عملکرد كاري صنعت احداث بر جاي مي گذارد.
تأثیـر اين عوامـل را مي تـوان در ابعـاد سیاسـي، اجتماعي، 
اقتصـادي، فرهنگي، تکنولوژيك، سـاختاري )بوروكراتیك( و 

قانوني مورد مطالعه قرار داد.
شركتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني از فرايند تأسیس 
و راه اندازي با انواع و اقسـامي از مشـکالت و مسـائل منبعث از 
فضاي كسـب و كار روبرو هسـتند كه خود در ايجاد و پیدايش 
آن هیچگونه نقش و دخالتي ندارند ولي از آثار زيانبار آن متضرر 
مي شوند به طوري كه براي پاره اي از امور گاهي، فرايندي بسیار 
پرپیچ و خم را براي حصول به يك نتیجه جزئي در ديوانساالري 

بايد طي كنند و ماه ها در بوروكراسي اداري گرفتار آيند.
بنابرايـن رفـع نارسـايي و دشـواري هاي فراروي شـركتهاي 
مهندسـي پیمانـکار پروژه هاي عمراني و بهبود فضاي كسـب 
و كار در آن براي رفع بیکاري كشـور و رونق بخشـي به اقتصاد 
ملـي كه همواره با رشـد صنعت سـاختمان و سـاخت و سـاز 
همبستگي داشته است،  امري ضروري است؛ ضمن اينکه ايجاد 
انگیزه، در شـركتهاي مهندسـي پیمانکاري و مديـران آن در 
گسترش فعالیت هاي پروژه هاي عمراني خارجي و داخلي نقش 
تعیین كننـدة دارد، بر پايه اين نگـرش، نقش صنعت احداث را 

مي توان در دو بعد خارجي و داخلي مطالعه و بررسي كرد.
1ـ براي صدور خدمات فني و مهندسـي به سـاير كشـورها و 
ارزآوري به منظور اشـتغال زايي از طريق شـركتهاي پیمانکار 
پروژه هاي عمراني بايد بگويم در واقع اين قبیل شركتها سفیران 
فرهنـگ و تمدن مهندسـي ايران در كشـور میزبان هسـتند 
و مي توانند نقش بسـیار مؤثر، سـازنده و مهمي را در ارتباط و 
نزديکي میان مردمان كشـورها ايفا نمايند و زمینه هاي الزم را 
براي ارتقاء سـطح مناسـبات اقتصادي و اجتماعي و سیاسي و 
فرهنگي را با كشـورهاي میزبان فراهم نمايند كه بالطبع تأثیر 
اين بخش از كاركردهاي شـركتهاي مجري پروژه هاي عمراني 
برون مرزي به مراتب بیشـتر از نقش ارزآوري، اشـتغال زايي و 
اقتصادي آنها خواهد بود. گرچه نمي توان نفوذ آنها را در بازارهاي 

خارجي و نقش بسیار اثربخشي كه در رشد مناسبات تجاري و 
اقتصادي كشورها و كاهش مشکالت بیکاري نیز برعهده دارند 
ناديده گرفت. بنابراين براي خروج از اقتصاد تك محصولي )با نرخ 
رشد بیکاري دورقمي(، و دستیابي به ساير سازوكارهاي افزايش 
و تأمیـن درآمدهـاي ارزي براي كشـور ضـرورت دارد. به اين 
بخش توجه ويژه اي معطوف شود و دولت در اين مورد مي تواند 
مهمترين گام هاي اساسي و الزم را بردارد. شايان ذكر است كه 
اين بخش براي كسب درآمدهاي ارزي تا  حدود 20 میلیارد دالر 
در سـال و همچنین تأمین حدود 20درصد اشتغال مولد كشور 
را در شـرايط فعلي ظرفیت بالقوه دارد و چنانچه موانع پیچ در 
پیچ بوروكراسـي صدور خدمات فني و مهندسي برداشته شود 
و حمايتهاي مسـتقیم و غیرمستقیم نهادهاي درون كشوري و 
نمايندگي هاي خارج از كشـور افزايش يابد؛ بي شك مي توانیم 
به اين میزان از درآمدهاي ارزي و سهم كارآفريني آن از طريق 
صدور خدمات شركتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني 
برون مرزي دست يابیم. اين قبیل شركتها آمادگي كامل را دارند 
و در انتظار اقدامات حمايتي و ضمانتي و ايجاد زمینه هاي الزم 
براي تسـريع و تسهیل در فضاي كسب و كار داخلي و خارجي 
مي باشند تا بتوانند به سهم خويش به رسالت ملي خود در رفع 
بیکاري كشور و خروج از اقتصاد تك محصولي در حد توان جامه 

عمل بپوشانند.
2ـ اما در بعد داخلي شـركتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي 
عمرانـي توانايي آن را دارند كه با بهبود فضاي كسـب و كار در 
كشور همانطوري كه اشاره شـد حدود 20درصد اشتغال مولد، 
تأمین نمايند. بررسي هاي اقتصادي و اجتماعي در كشور نشان 
مي دهد كه در صدساله اخیر همبستگي مثبت و شديدي میان 
رونق بخش سـاختماني با توسعه كشور و رشـد اشتغال وجود 
داشـته اسـت به طوري كه رشـد اقتصادي و رونق بـازار كار و 

سرمايه همواره با گسترش فعالیت اين بخش همراه بوده است.
ضمن آنکه مطالعات انجام شـده در صنعت احداث نیز مؤيد اين 
واقعیت اسـت كه با رونق بخش ساخت و ساز ساختماني به ازاء 
ايجاد هر 70 متر سـاختمان در كشـور حدود 2/5 شغل مستمر 
پیوسته و 0/3 شغل مستمر وابسته ايجاد مي شود و در مجموع 
حدود 2/8 شغل مولد ايجاد مي گردد. در اين بررسي ها مشخص 
شـده است كه فعال شدن بخش سـاختمان اعم از مسکن،  راه، 
ابنیه،  ساختمان هاي اداري، صنعتي،  پل، تونل، سد و ساير سازه ها 
و سامانه هاي زيرساختهاي توسعه اي حدود 480 زيربخش فعال 
مي شود كه با سازوكاري هم افزايي )Synergy( روند اشتغال زايي 
را با رشد تصاعدي افزايش مي دهد. اگر نرخ بیکاري در كشور را 
حدود12/3 درصد و يا براساس برآورد روزنامه اكونومیست 14/1 
درصد در سال 90 محاسبه كنیم آنگاه به نقش صنعت احداث در 

ايجاد اشتغال و به تبع آن در رونق اقتصادي مي توان پي برد.
ولي سیاسـت ها و برنامه هايي كه در رابطه با شركتهاي مجري 
پروژه هـاي عمراني در واقعیت امر به كار مي رود قطعاً و حتماً با 
اشـتغال زايي و ايجاد كار مولد همخواني ندارد. بررسي ها نشان 
مي دهد ايجاد يك پسـت كار در  صنايع مختلف بخش دولتي  

نقش شركتهاي مهندسي پيمانكار پروژه هاي عمراني 
در بهبود فضاي كسب و كار در ايران
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ارقـام متفاوتی  را نشـان می دهد، كه اگر میانگیـن آنها را در 
نظـر بگیريم حدود 800میلیون ريال سـرمايه گذاري الزم دارد 
براسـاس آمارهاي متعددي كه در مورد تعداد بیکاران كشـور 
ارائه شـده اسـت )و آن نیز معموالً ناشي از تعريفي است كه از 
كار، نوع محاسبه روزهاي كاري و تعريف از مفهوم تعداد ساعت 
كاري مي شـود( به طور میانگین مي توان گفـت كه حدود دو و 
نیم )2/5( میلیون بیکار در كشـور وجود دارد و چنانچه دولت 
بخواهد براي اين تعداد بیکار اشتغال زايي كند حدود 200 هزار 
میلیارد تومان يعني حدود 160 میلیارد دالر سرمايه گذاري الزم 
دارد كه واقعیتها نشان ِمي دهد كه با توجه به بودجه كل كشور 
هرگز تحقق آن امکان پذير نیست ولي چنانچه زمینه فعالیتهاي 
شـركتهاي پیمانکار پروژه هاي عمراني توسعه يابد و بتوانند با 
ظرفیت كامل وارد سازندگي زيرساختهاي توسعه شوند هم در 
آغاز به كار پروژه، اشتغال زايي بااليي ايجاد مي كنند و هم بعد از 

تحويل پروژه نیز كار مولد تولید مي شود. 
امروز بخشي از شركتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني 
با حدود  30درصد ظرفیت كار و بسـیاري از آنها به دلیل عدم 
اجراي پروژه و عدم دسـتیابي به موفقیت در مناقصه به شدت 
درحـال اضمحالل و نابـودي قرار دارند و بـا تعديل نیروي اين 
شركتها شاهد افزايش تعداد بیکاران از يك سو و از سوي ديگر 
افزايش بیکاري در بسـیاري از زنجیره هـاي تأمین و ذينفعان 
آنها مي باشـیم كه با روندي تصاعدي جامعه را با دشواري هاي 
پیچیـده اي مواجه مي كند كه اگر با روشـهاي علمي براي آنها 
راه حلهـاي مشـخص در نظر گرفته نشـود مي توانـد منجر به 
بحران بیکاي شود و به فقر بیشتر دهکهاي با درآمدهاي پائین 
بیانجامد. اصوالً توسـعه با تعريف جديد با اشتغال مالزمه دارد 
زيرا انسـانهاي بیکار قدرت خريد ندارنـد تا تقاضاي مؤثر آنها 
بتواند به افزايش تولید و به تبع آن به اشتغال مولد تبديل شود؛ 
از سويي انسانهاي بیکار قادر به خريد نیستند بنابراين تقاضاي 
آنها كاهش مي يابد و كاهش تقاضا باعث تعديل و اخراج نیروي 
كار از بخشهاي تولیدي مي شود و بهمن وار هرچه به سمت شیب 
حركت كند ابعاد آن بزرگتر مي شود و آثار تخريبي آن در جامعه 
بیشـتر مي گردد. و امروز شـاهد حضور بیـکاران در میدان ها 
و چهارراه هاي بسـیاري هستیم كه لشـگر بیکاران را تشکیل 
مي دهند. در مازندران گروه وسیعي بیکار مي شوند، در پاكدشت 
ورامین بخش بزرگي از كارگران آجرپزي بیکار شده اند؛ تجمع 
صبحگاهي آنها در چهارراه ها و میدانهاي شـهر چهره اي نازيبا 
به شهرهاي بزرگ به ويژه به كالن شهر تهران داده  است. بخش 
بزرگي از اين منابع انساني مي توانند در پروژه هاي ساخت و ساز 
و عمراني اشـتغال يابند. به بیاني وجود بیش از 9هزار شـركت 
مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني در سطح كشور مي توانند 
نقطـه پاياني بر وضعیت بیکاري كشـور بگذارند ايـن تعداد از 
شركتها چنانچه هر يك فقط در پروژه هاي در دست اجراي خود 
به طور میانگین حدود 300نفر را شـاغل كنند مشکل بیکاري 
در كشـور رفع مي شود و دولت نیز نیازي به بودجه 160میلیارد 
دالري براي اشتغال نخواهد داشت كه تأمین آن حتي از بودجه 
نفت نیز امکان پذير نخواهد بود؛ و چنانچه بخواهد به اين میزان 
اشتغال دسـت يابد نیاز به رشدي حدود 8درصد دارد كه براي 
دسـتیابي به چنین میزاني از اشـتغال حدود 400میلیارد دالر 
سـرمايه گذاري خارجي مورد نیاز اسـت كه با توجه به شرايط 
ويژه كنوني كشـور تأمین اين میزان از سرمايه گذاري خارجي  

براي كشور امري محال مي باشد. بنابراين براي برون رفت از اين 
وضعیت بايد به شركتهاي پیمانکاري ساختماني بهاي الزم داده 
شـود، مطالبات معوق آنها پرداخت شـود،  مناقصه ها براساس 
عدالت و انصاف برگزار شـود،  فهارس بهـاي پايه، واقعي اعالم 
گردد، و تعديل ها متناسـب با رشـد قیمتها باشـد تا اين قبیل 
شركتها نیز بتوانند در چارچوب قانونمندي هاي ثابت، مشخص و 
معین به رفع مشکالت جامعه در حد توان خود كمك كنند. ولي 
آيا كارفرمايان بخش دولتي به اين نکته به درستي مي انديشند؟ 
 وقتي كه با گذشـت سـه ماه از سـال پروژه هاي عمراني بدون 
بودجه مانده اند؛ و فقط تخصیص شش ماهه بودجه عمراني سال 
91 و دريافت اعتبار از خزانه روندي بسیار پیچیده و موافقیتهاي 
گوناگون نهادهاي ذيربط را الزم دارد كه طي اين مرحله شـاق 
به تعبیر شـاعر »بي همرهي خضر«  امکان پذير نیسـت؛ ضمن 
اينکه با توجه به وضعیت سـال 90 كه حدود  75درصد بودجه 
عمراني تخصیص نهايي شد در بودجه سال 91 نیز )كه مشکالت 
بیشـتري خواهد داشت(. به نظر مي رسـد تخصیص به مراتب 
كمتر باشـد و معموالً ارقام بودجه عمراني به طور غیرواقعي در 
بودجه كل كشور آورده مي شود تا بتوان از آن در مواقع لزوم به 

نفع بودجه جاري برداشت كرد. 
ايـن امر همه سـاله اتفـاق مي افتـد. ايـن روش تخصیص ها و 
برداشـت ها باعث شده اسـت كه در حال حاضر كشور با حدود  
32 هزار پروژه نیمه تمام اسـتاني و  پروژه نیمه تمام ملي مواجه 
شـود ،كه در تحلیـل اقتصادي نوعي نابـودي منابع ملي تلقي 
می شـود. زيرا اين قبیل پروژه هاي عمراني زماني كه احتماالً به 
بهره برداري هم برسند عمالً بازدهي اقتصادي نخواهند داشت. 
ضمـن اينکه دسـتگاه هاي اجرايي كارفرمايـي در حال حاضر 
براي جذب پروژه هاي بیشـتر عمراني اقدام به خريد مصالح و 
نهاده هـاي اصلي آن مي كنند و عمالً باعث مي شـوند كه منابع 

مالي به پروژه هاي عمراني هدايت نشود.
با آنچه گفته شـد شركتهاي پیمانکار پروژه هاي عمراني و يا به 
تعبیري صنعت احداث يار شـاطر دولتمـردان در برون رفت از 
مشکالت هستند نبايد آنها را بار خاطر تلقي كرد. از پتانسیل ها 
و ظرفیت هاي اين بخش اگر استفاده مطلوب و مؤثر به عمل آيد 

مي توان مشکالت بیکاري را رفع و رشد كشور را تأمین كرد.
بنابر آنچه گفته شد براي برون رفت از شرايط موجود، دولت مي تواند با 
بهبود فضاي كسب و كار در ايران به بخشي از راه هاي حل مشکالت از 
طريق مشاركت دادن بخش خصوصي به ويژه صنعت احداث كشور در 
تصمیم سازي ها و  تصمیم گیري ها دست يابد و به اين بخش از فعاالن 
بخش خصوصي كه در عمل ثابت كرده اند، ياران صديق و برنامه ريزان 
دقیق در تحقق برنامه هاي دولت هستند شرايط بهتري براي فعالیت 
فراهم كند. اين بخش در زمان جنگ با كمك به جبهه ها و بعد از آن 
در بازسازي كشـور، ثابت كرد كه فرزند واقعاً بسیجي كشور است؛ 
و اگر امروز شـركتهاي بزرگ بین المللي امکان تحمیل اراده خود را 
بر مقدرات كشـورمان در پروژه هاي عمراني ندارند از آن روست كه 
شركتهاي پرتواني با كیفیت دانش فني و مهندسي روزآمد جهاني در 
صحنه سازندگي حضور دارند و مديران آن با تجربیات گرانسنگ بیش 
از سه دهه به عنوان سنگربانان مرزهاي فني و مهندسي و حافظان 
منافع ملي كشور در حوزه دانشي خويش با تمامي دانايي ها و توانايي 
استوار ايستاده اند تا  از اعتبار علمي مهندسي كشور در سطح ملي و 
بین المللي و از اقتدار آن حفاظت كنند. بر دولتمردان فرض است كه اين 
مجموعه تالشگر و آبادگر را بیش از پیش، قدر بدانند و در صدر نشانند.
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مشکالت فضاي كسب و كار صنعت احداث را در ايران مي توان 
در موارد زير خالصه كرد:

  مشکالت ناشي از اخذ مجوز راه اندازي شركت
 مشکالت ناشي از استخدام و اخراج منابع انساني

 مشکالت ناشي از ثبت مالکیت
 مشکالت ناشي از اخذ اعتبار

 مشکالت موجود در مسیر سرمايه گذاري
 مشکالت مالیاتي به ويژه مالیات بر ارزش افزوده

 مشکالت صدور خدمات فني و مهندسي
 مشکالت اجراي قراردادهاي مناقصه كه معموالً يك طرفه و به 

شیوة مبسوط الید بودن بخش كارفرمايي تنظیم مي شود.
 مشکالت پرداخت صورت وضعیت ها

 مشکالت تأمین اجتماعي
 مشکالت فهارس بهاي سال پايه

 مشکالت تعديل ها و ضرايب باالسري
هر يك از عوامل فوق بخش بزرگي از توان و انرژي مؤسسان و 
سپس مديران ارشد شركتهاي پیمانکاري را صرف روند اموري 
مي كند كه در ساير كشورها با سرعت و سهولت انجام مي پذيرد 
به طـوري كه در گزارش هیـأت اعزامي انجمن به گرجسـتان 
مطرح  شـد و در ماهنامه خردادماه نیز درج گرديد؛ بسیاري از 
امور مربوط به پیمانکاري پروژه هاي عمراني در كشور گرجستان 

ظرف 24 ساعت، توسط نهادهاي ذيربط، نهايي و اجرايي مي شود 
و طبیعي اسـت براي سـرمايه گذاران و صادركنندگان خدمات 
فني اين نوع تسهیالت و سرعت در فرايند كار، جذابیت بااليي 
ايجاد مي كند و آنها را به سوي اين قبیل كشورها جلب مي نمايد. 
مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه براي تأسیس يك شركت 
سـاختماني و راه اندازي آن حداقل فرايندي كه بايد طي شود. 
9 روز كاري و نیـز صرف حداقل 0/8 درصد سـرمايه، به عنوان 
هزينه براي آن مي باشـد. بالطبع اين فضا بايـد بهبود يابد و با 
استانداردهاي كشورهاي اروپايي هماهنگ شود در اين زمینه 
ايـران رتبه 48 را در بین 183 كشـور جهان به خود اختصاص 
داده اسـت. در مورد راه انـدازي كارگاه بايد گفت كه ايران رتبه 
141 را دارد. و مراحـل هفده گانـه الزم دارد كه حدود 322 روز 

كاري زمان براي انجام آن بايد صرف شود.
در مورد شاخص نیروي كار هم بايد گفت ايران در زمینه منابع 
انسـاني رتبه 137 را بین 183 كشـور جهان دارد. همچنین در 

زمینه ثبت مالکیت رتبه ايران در جايگاه 153 قرار داد. 
در مورد شاخص اخذ اعتبار نیز بايد اشاره شود كه آگاهي افراد 
نسبت به حقوق قانوني وام دهندگان و وام گیرندگان بسیار اندك 
اسـت )كه در طیف صفر تا ده طبقه بندي مي شود.( ايران رتبه 

113 را در میان كشورهاي جهان احراز كرده است.
به طور كلي مي توان فضاي كسـب و كار ايران را با تعیین رتبه و 

3 

 
 كشور جهان 187رتبه در ميان  ها شاخص

 48 شاخص سهولت در شروع كسب و كار.1
 165 شاخص اخذ مجوزها.2
 147 شاخص تركيبي اشتغال.3
درصد ارزش 10ثبت اموال عالوه بر مراحل پيچيده اداري حداقل براي ( 137 شاخص ثبت اموال.4

 )شود اموال هزينه مي
 48 اخذ تسهيالت و اعتبارات بانكي.5
 164 گذاري حمايت قانوني و قضايي از سرمايه.6
دي صرف ؤدرصد درامد م44در صورت رعايت قوانين موجود مورد عمل ( 117 پرداخت ماليات.7

 )شود ماليات مي
روز است در صورتيكه در  42روز و براي واردات  26متوسط صدور كاال ( 142 خارجيشاخص تجارت .8

 )روز است 7كشورهاي همسايه 
 65 شاخص ضمانت اجرايي قراردادها.9

 107 )انحالل شركت(شاخص سهولت در تعطيلي كسب و كار .10
 

  

مشكالت فضای كسب و كار در صنعت احداث

درآمد
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جايگاه آن براساس شاخص هاي مفهومي، به شرح زير ارائه داد:
به طور كلي شـاخص كسـب و كار در ايران رتبه 137 در میان 
187 كشور جهان است كه نشان دهنده صعوبت و دشواري هاي 

فضاي كسب و كار در ايران است.
ذكر نکتـه اي را نیز ضروري مي دانم و آن بررسـي و مطالعات 
مركز پژوهش هاي مجلس است. در اين مطالعه مشخص شد كه 
196 تشـکل اقتصادي، دريافت تسهیالت از بانکها، نرخ باالي 
بیمـه اجباري نیروي انسـاني و ضعف بازار سـرمايه در تأمین 
منابـع مالي براي تولید از جمله )صنعـت احداث( و نرخ باالي 
تأمین سرمايه از بازار غیررسمي را سخت ترين مؤلفه هاي فضا 
و محیط كسب و كار ايران در زمستان سال 89 عنوان كرده اند.
نظرسـنجي در تابستان سال 89 نشـان مي دهد سخت ترين 
مؤلفه  محیط كسـب و كار ايران بي تعهـدي بخش كارفرمايي 
)شـركتها و مؤسسات دولتي( به پرداخت به موقع بدهي خود 
به پیمانکاران ارزيابي شده است. عملکرد سازمان امور مالیاتي، 
شـهرداري ها و دادسـراها ضعیف تريـن عملکـرد را در میان 

دستگاه هاي حکومتي مرتبط با كسب و كار داشته اند.
شـايان ذكر است شاخص هاي كسـب و كار مهمترين شاخص 
اقتصادي در رشـد و شـکل گیري بخش خصوصـي و افزايش 

اشتغال و رشد اقتصادي جامعه است.
بنابر آنچه ارائه شد، بايد گفت كه شاخص هاي كّمي فوق نشان 
مي دهـد كه بـراي فعال كـردن بخش خصوصي ايـران و رفع 
مشکالت بیکاري كشور به ويژه از طريق شركتهاي مهندسي 
پروژه هاي ساختماني ضرورت دارد كه فضاي كسب و كار آنها 
بهبود يابد. چگونه مي توان از شـركت پیمانکاري توقع داشت 
براسـاس قیمتهاي سال 88 در مناقصه اي شركت كند و آن را 
با قیمتهاي فعلي به پايان برساند؟ براي دريافت بهتر بايد گفت 
كه فقط میلگرد 650 توماني سال 88 در اوايل سال 91 به حدود 
1430 تومان رسـیده است كه اگر هزينه هاي باالسري را به آن 
اضافه كنیـم قیمت آن به بیش از 2000 تومان مي رسـد يعني 

حدود سیصد درصد افزايش قیمت نشان مي دهد.
ايـن افزايـش قیمتها در سـاير اقـالم و نهاده هـاي مربوط به 

پروژه هاي عمراني اگر بیش از نرخ رشد میلگرد نباشد قطعاً و 
حتماً در همین میزان خواهد بود.

عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از ديگر عوامل مشکل زا 
در فضاي كسـب و كار ايران و موجبات روند روبه رشد نرخ 
بیکاري در آن است. عدم پرداخت بهنگام صورت وضعیت ها 
و دوندگي هـاي هفتگـي، ماهانـه و فصلـي مديـران بخش 
پیمانکاري پروژه هاي عمراني در راهروها و طبقات ساختمان 
بخـش كارفرمايـي از ديگر معضالت فضاي كسـب و كار در 
ايران است؛ كه باعث مي شود شركتها نتوانند تعهدات خود 
را از جملـه حقوق و مزاياي قانوني كاركنان را در زمان مقرر 
ادا كننـد؛ بر اين امر بايد مشـکل مالیات بر ارزش افزوده را 
نیز اضافه كرد زيرا پیمانکاران بايد مبلغ صورت وضعیت را از 
بخش كارفرمايي اخذ نمايند و مالیات بر ارزش افزوده آن را 
به دارايي واريز نمايند ولي بخش كارفرمايي صورت وضعیت 
را نمي پـردازد ولـي دارايي از زمان ارسـال صورت وضعیت 
توسـط پیمانکار به بخش كارفرمايي، مبلغ آن را از پیمانکار 
مطالبه مي كند و به دلیل عدم پرداخت آن توسـط كارفرما، 
 پیمانکار پروژه را، هم به پرداخت جريمه و هم زيان ديركرد 
محکوم مي كنـد و اجرائیه نیز صـادر مي نمايد )كه مصداق 
شـعر »گنه كرد در بلـخ آهنگري/ به شوشـتر زدند گردن 
مسـگري«، می باشـد اين امر نیز گره اي كورتـر به گره هاي 
فضاي كسـب و كار شركتهاي پیمانکاري پروژه هاي عمراني 
در ايران مي زند و جلوي رشـد آن را براي توسعه فعالیتها و 

اشـتغال زايي مي گیرد.
از سويي تأمین اجتماعي نیز علي رغم تحويل پروژه مشکالتي 
در پرداخـت مابه التفاوت هاي حق بیمه كاركنان پروژه ايجاد 
مي كند و دريافت آن نیز گاهي زمانهاي بسیار طوالني و انرژي 
فراواني را از مجريان پروژه تلف مي كند؛ كه انگیزه توسـعه و 
گسـترش فعالیتهاي كار طلب را كه منجر به افزايش اشتغال 
مي گردد از مديران شـركتها سـلب مي كند. در مواردي ديگر 
بايد گفت كه تعديلهاي اعالم شده نیز با روند نرخ رشد قیمت ها 
تناسب ندارد. اصوالً تعديل براي اين است كه مابه التفاوت قیمت 
سـال پايه مناقصه در سـالهاي ديگر لحاظ گردد و 
عادالنه و براساس آمارهاي دقیق محاسبه شود كه 
شاخص بهاي آن را نشان مي دهد. بنابراين تعديلهاي 
غیرواقعـي نیـز در فضاي كسـب و كار پیمانکاري 
پروژه هـاي عمراني و به تبع آن در ابعاد سـاختاري 
و محتوايي فعالیت سـازمان آنها )كه بخشي از آن 
منجر به افزايش اشتغال مي شود(، خدشه اي جدي 
وارد مي كند و روند آن به ورشکسـتگي و تعطیلي 
شـركتهاي پیمانکار ساختماني را نشـان مي دهد 
كه با تعطیلي و يا عدم فعالیت آنها اشـتغال حدود 
20درصـدي اين بخش از دسـت مي رود و مشـکل 
بیکاري رشد مي نمايد آنگونه كه هم اكنون شاهد آن 

هستیم.
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در جواب سوال مهندس خوانساری آقای بیژن رحیمی دانش، 
كارشـناس امـور مالیه عمومـی عنوان كرد: مش��کلی که 
پیمانکاران با آن روبرو هس��تند ناشی از کسری پرداخت بودجه 
عمرانی دولت نیس��ت چنانچه اگر به اعداد موجود سالهای قبل 
پروژه ه��ای عمرانی ی��ا تملک دارایی های س��رمایه ای نگاه کنیم 
متوجه این نکته می شویم. سال 1387 حدود 204 هزار میلیارد 
ریال و سال 1388 حدود 174 هزار میلیارد ریال برای طرحهای 
عمرانی از طرف خزانه پرداخت شده است. سال 1389 این مبلغ 
به 206 هزار میلیارد ریال رسیده است. برای سال 90 هنوز عدد 
قطعی اعالم نشده اس��ت اما به نظر می رسد این مبلغ 210هزار 

میلیارد ریال باشد.  
روش پرداختهای دولتی اینگونه اس��ت ک��ه دولت ابتدا مطمئن 

می ش��ود هزینه های جاری مانند حقوق کارکنان، و مستمریها را 
پرداخت کرده است. بی شک هر چقدر هم دولتی  توسعه گرا باشد 
حرف اول را پرداختهای جاری آن مانند حقوق کارکنان، اجاره ها، 
و عیدی پایان سال می زند. خزانه اول هزینه های جاری را پرداخت 
می کند تا بعدا به پرداختهای عمرانی برسد. اما علیرغم پرداختهای 
خوب در س��الهای اخیر و  قانونی که دستگاهها را مجاز می کند 
برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران اموال دولتی را بفروشند 
باید دید چرا روز به روز بدهی های دولت بیشتر می شود. هر چند 
میزان این بدهی ها هنوز مش��خص نیس��ت باید گفت دولت در 
سالهای اخیر و علیرغم پرداختهای خوب عمرانی میزان تعهدات 
باالی��ی دارد. اگر دولت به اندازه ای که توان داش��ت اقدام به آغاز 

پروژه می کرد شاید تا این حد مشکل به وجود نمی آمد. 

در جلسه هیات مديره انجمن شركتهای ساختمانی صورت گرفت:

بررسی تاثير شرايط كنونی بر ميزان تخصيص 
بودجه عمرانی كشور

روز شنبه مصادف با  17 تیر ماه آقای بیژن رحیمی دانش و دكتر محمود جام ساز مهمان هیات مديره انجمن شركتهای 
ساختمانی بودند تا ضمن بررسی مشکالت مربوط به عدم تخصیص بودجه های عمرانی، درباره تاثیر شرايط كنونی 
بر عملیاتی شدن بودجه و وضعیت اقتصادی كشور به بحث و تبادل نظر بپردازند كه ماهنامه پیام آبادگران مشروح 

گفتگوهای مطرح شده در اين جلسه را جهت استحضار خوانندگان محترم درج می نمايد.

در ابتدای اين جلسه مهندس خوانساری، عضو هیات رئیسه انجمن شركتهای ساختمانی ضمن تشکر از حضور مهمانان، 
عنوان كردند: امروزه صنعت احداث در دو جهت به گرفتاری بزرگی مبتال است. از طرفی تخصیص اعتبار و بودجه به 
موقع و كافی نیست و اين برای پیمانکاران گرفتاری زيادی ايجاد كرده است و از طرفی تعهدات حداقلی دولت در اين 
مورد اجرايی نشده است. با توجه به اينکه اوضاع اقتصادی سال جاری نامساعدتر از سالهای قبل به نظر می رسد مايلیم 

بدانیم آقای رحیمی دانش در اين مورد چه ديدگاهی دارند.
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برای سال جاری نزدیک 390 هزار میلیارد ریال اعتبارات عمرانی 
تصویب شده است که این رقم قبال سابقه نداشته است. اما چقدر 
از این میزان محقق خواهد شد؟ وقتی الیحه را بررسی می کردند 
فرض بر این بود که هر روز 2 میلیون و 200 هزار بشکه صادرات 

نفت داشته باشیم و نفت باالی 
90 دالر به فروش برس��د. قرار 
ب��ود از این می��زان حدود  23 
درصد در صندوق توسعه برود، 
14.5 درصد هم سهم شرکت 
نفت باش��د اما متاسفانه اخیرا 
صادرات ما کم تر ش��ده اس��ت 
و ممکن اس��ت به حدود 1/5 
میلیون بش��که برس��د. با این 
ف��رض که قیم��ت دالر و نفت 
ثابت بمان��د این میزان کاهش 
بودج��ه، درآمد  صادرات روی 
شرکت نفت و صندوق توسعه 
تاثی��ر دارد که ای��ن امر حدود 
150 هزار میلیارد ریال از منابع 

دولت را کاهش می دهد. ضمن این که چنین کاهشی در صادرات 
و کاهش درآمدهای نفتی کاهش واردات، کاهش حقوق گمرکی 
و مالیاتها را در پی دارد که باعث کاهش مجدد 150 هزار میلیارد 
ریالی  منابع غیرنفتی می شود. یعنی منابع ما چیزی حدود  300 

هزار میلیارد ریال نسبت به منابع مصوب کسری خواهد داشت. 

در ادامه مهندس ساالر علیاری عضو هیات مديره پرسید 
اگر به اندازه کافی نفت نفروشیم آیا صندوق توسعه توان جبران 
ای��ن کس��ری را دارد  که آقای رحیمی دان��ش گفت: با توجه به 
فرضی��ات ما در مورد موجودی فعلی صندوق توس��عه و افزایش 
میزان آن طی 8 ماه آینده این امکان وجود دارد اما برداشتهایی از 

این نوع درست نیست. 
انجمـن  رئیسـه  آزاد، عضـو هیـات    مهنـدس علـی 
خاطرنشـان كرد وقتی گفته می ش��ود میزان پرداخت بودجه 
عمرانی مناس��ب بوده باید دید این میزان پرداخت متناس��ب با 
بودجه کشور رشد داشته است یا نه و میزان این رشد با توجه به 
تغییر نرخ دالر چقدر است؟ آیا پولی که برای ساخت زیرساختها 
در کشور پرداخت می ش��ود نباید بیشتر از مقدار فعلی باشد؟ با 
توجه به برداشت دولت  از بودجه های عمرانی برای جبران کسری 
بودجه های جاری آیا پرداخت خزان��ه برای پروژه های عمرانی با 

آنچه در عمل محقق می ش��ود یکس��ان اس��ت؟ در م��ورد اوراق 
مشارکتی هم که منتشر می شود باید دید در حالی که بسیاری از 
پروژه های قدیمی ناتمام مانده است انتشار این اوراق برای مصرف 

آنها در پروژه های جدید به صالح مملکت است ؟  

دانـش،  رحیمـی  آقـای 
در    بودجـه  كارشـناس 
تکمیل سـخنان خود و در 
پاسخ    مهندس آزاد گفت: 
کل بودج��ه عموم��ی مملکت 
1402 میلیارد ریال اس��ت. در 
مجام��ع کارشناس��ی صحبت 
از این اس��ت که کاهش منابع 
ریال��ی و ص��ادرات نفتی 300 
هزارمیلیارد ری��ال از بودجه را 
کم می کند که اگر 15 درصد از 
هزینه های جاری که اعتبارات 
حاض��ر1010  ح��ال  در  آن 
میلیارد ریال اس��ت کم کنیم 
نصف این کس��ری جبران می شود. این در صورتی است که عمال 
کسر کردن از بودجه جاری در خوشبینانه ترین حالت به بیش از 
100 هزار میلیارد ریال امکان پذیر نیست. پس فشار ناشی از این 
کسری بودجه بیشتر بر روی بودجه عمرانی وارد می شود. بنابراین 
می توان گفت س��ال جاری در بهترین حالت از نظر کمی میزان 
پرداخت بودجه عمرانی کم تر خواهد ش��د و حتی شاید به نصف 
مصوب هم برس��د. البته تمام کردن پروژه های ناتمام در بررسی 

وضعیت موجود و ارائه راهکاری مناسب تاثیرگذار است.  

در ادامـه مهنـدس عطارديـان دبیـر انجمن شـركتهای 
 سـاختمانی بـا مطرح كـردن اين نکتـه كه ظاه��را حدود

 21.5 هزارمیلیارد  ریال از مطالبات  پیمانکاران  تا آخر شهریور 
از بودجه س��ال 90 پرداخت خواهد شد، پرسید قبال چقدر از آن 
تسویه شده بود؟  که آقای رحیمی دانش عنوان کرد: نمی دانیم تا 
چه حد بخش خصوصی و پیمانکاران صنعت احداث توانسته اند در 
ازای طلب خود مالک ساختمانهای دولتی شوند و از این موضوع 

21.5 هزار میلیارد ریال نیز اطالعی ندارم.

مهندس پورشیرازی عضو هیات بازرسان انجمن در تکمیل 
سخنان مهندس آزاد گفت: در ایران هیچ وقت کمبود دالر و 

آقای رحیمی دانش: 
می توان گفت سال جاری 
در بهترين حالـت از نظر 
كمـی میـزان پرداخـت 
بودجـه عمرانـی كم تـر 
خواهد شد و حتی شايد 
به نصف مصوب هم برسد. 
البته تمام كردن پروژه های 
ناتمام در بررسی وضعیت 
موجـود و ارائـه راهکاری 

مناسب تاثیرگذار است.  
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ریال وجود ندارد. تصوی��ب بودجه مقوله ای متفاوت از  تخصیص 
بودجه اس��ت ک��ه این دو گاهی اوقات متنافر ب��ا هم حرکت داده 
می شوند. متاسفانه در حال حاضر شبه دولتی ها با دولتی ها هماهنگ 
هس��تند و شاهد توقف تدریجی فعالیت بخش خصوصی هستیم. 
اغلب پیمانکاران گرفتار مطالبات خود هستند و نمی دانند چگونه 
باید حیات خود را حفظ کنند. در چنین ش��رایطی کسر کردن از 
بودج��ه عمرانی صدمات جبران ناپذیری به پیمانکاران ش��اغل در 

صنعت احداث می زند.

آقای رحیمی دانش در جواب ايشـان گفت: امروزه مشکل ما 
در مورد پیمانکارها مازاد ظرفیت مهندسی ما نسبت به توان مالی 
دولت است. این مسئله مربوط به امروز نیست و شامل سالهای قبل 
از انقالب هم می شود. ما توان فنی - مهندسی قابل توجهی داریم 

که با کمک دولت باید فعال شود. 

پس از پاسـخگويی آقای رحیمی دانش به سواالت اعضای 
هیات مديره، مهندس خوانساری از دكتر جام ساز پرسیدند: 
با توجه به شرایط به وجود آمده و گرفتاری اقتصادی که دامن گیر 
ما پیمانکارها است چه آینده ای برای کل اقتصاد کشور و پیمانکاران 

صنعت احداث متصور هستید؟

دكتر جام سـاز در جواب عنوان كرد: مباحث مختلفی مطرح 
شد که همه آنها با هم در ارتباط هستند. در اقتصاد ارتباط وثیق 
و محکمی بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد. عدم تعادل در یک 
متغیر اقتصادی باعث عدم تعادل در متغیرهای اقتصادی دیگر هم 
می ش��ود. در امور اجرایی یک��ی از مهم ترین وظایف دولت نظارت 
اس��ت. اگر این نظارت درست اعمال ش��ود و آمار و ارقام درستی 
استخراج شود مبنایی برای بودجه سال بعد و بررسی نقاط ضعف 
و ق��وت آن به دس��ت می آید تا بر اس��اس آن بودجه منطقی تر و 

عملیاتی تری منعقد ش��ود. صرفنظر از کم شدن درآمدهای نفتی 
یا میزان بودجه عمرانی، کسری بودجه یکی از آفتهای همیشگی 
اقتصاد ما بوده است که ناشی از اقتصاد دولتی و دستوری است که 
ارتباط بین ارکان و اجزا آن مشخص نیست، و سیستم بازار وجود 
ندارد که باعث تخصیص بهینه منابع شود و قیمت بازار را به طور 

دقیق روشن کند و عالمت صحیحی به سرمایه گذار بدهد. 
متاسفانه تمام تحلیلهای اقتصادی ما بر اساس موضوعات سیاسی 
است حتی بند ناف اقتصاد ما به نفت )که امروزه به یک ابزار سیاسی 
تبدیل شده( گره خورده است. در سال گذشته کسر بودجه داشتیم. 
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی حدود 434 هزارمیلیارد ریال 
بوده اس��ت که اکنون با 55 درصد افزای��ش به 672 هزار میلیارد 
ریال رس��یده و این در حالی اس��ت که اوضاع سیاسی متغیری را 
ش��اهدیم که انزوای اقتصادی را رقم زده اس��ت. دولت بودجه ای 
می نویسد و مجلس بدون دخل و تصرف آن را تصویب می کند، من 
اعتق��اد ندارم دولت بتواند در بودجه جاری صرفه جویی کند چون 
این صرفه جویی الزاماتی مانند نظارت بیش��تر و خصوصی سازی و 

کوچک سازی دولت را می طلبد. 
امسال با سالهای دیگر متمایز است. بار سنگین پروژه هایی که هنوز 
بودجه آنها محقق نش��ده، مشکالت پیمانکاران، باالرفتن جهشی 
قیمته��ا، تاثیر فاز اول هدفمندی یارانه ه��ا، نقدینگی باال و توزیع 
نامناسب نقدینگی و تاثیر تحریمهای بین المللی شرایط اقتصادی 
بدی را رقم زده است. تورم موجود، نرخ پایین رشد اقتصادی، رشد 
نقدینگی و بیکاری موجود در خانواده ها دشمن خانگی اقتصاد ما 
هس��تند. بیکاری نیز عواقب زیادی دارد که آسیبهای اجتماعی و 
باال رفتن آمار پرونده های مطرح شده در محاکم رسمی قضایی از 
عواقب آن اس��ت. ارائه ندادن آمار دقیق نیز از بیماریهای اقتصادی 
است که به مشکالت مطرح شده دامن می زند و توان تحلیل واقعی 

و ارائه راه حل مناسب را تضعیف می کند.
امسال دورنمای درآمدهای نفتی ما بسیار ناخوش آیند است، ما 4 
میلیون و 300 هزار بش��که تولید نفت داشتیم که امروزه به دلیل  
فرس��ودگی چاههای نفتی و عدم سرمایه گذاری در میادین گازی 
و نفتی به حدود 3 میلیون و 300 هزار بش��که رس��یده اس��ت. از 
ای��ن مقدار حدود 1 میلیون و 800 هزار بش��که در داخل مصرف 
می شود و یک میلیون و 500 هزار بشکه صادر می شود که با توجه 
به تحریمها از دو سال پیش تا کنون حدود 750 هزار بشکه نفت 
از تولید ما و  حدود500 هزار بش��که از صادرات ما کم شده است. 

 

دكتر جامساز: 
 صرفنظر از كم شـدن 
درآمدهـای نفتـی يا 
میزان بودجه عمرانی، 
يکی  بودجه  كسـری 
از آفتهای همیشـگی 
اقتصاد ما بوده است كه 
ناشی از اقتصاد دولتی 
و دسـتوری اسـت كه 
ارتباط بین اركان و اجزا 

آن مشخص نیست
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امسال در خوش��بینانه ترین دیدگاه می توانیم یک میلیون بشکه 
صادر کنیم.   مسئوالن اقتصادی  در تعیین پیش بینی قیمت نفت 
دچار اشتباه محاسبه شدند و فکر کردند تحریمها باعث باال رفتن 
قیمت نفت می ش��ود در حالی که کشورهای دیگر از جمله عراق، 
عربستان و لیبی، کسری نفت ایران را در بازار جبران و از باال رفتن 

قیمت جلوگیری کردند. 
رش��د تجاری دنیا سیر نزولی داشته اس��ت و یک روند نزولی نیز 
در رش��د اقتصادی جهان وجود دارد. بحران یورو هنوز حل نشده 
اس��ت. و همین عوام��ل باعث کاهش تقاضا برای نفت ش��ده که 
در کن��ار افزایش تولید به کاهش قیمت نفت انجامیده اس��ت. در 
خوشبینانه ترین حالت اگر قیمت نفت به 90 دالر برسد و ما روزی 
1 میلیون بش��که تولید کنیم  90 میلیون دالر می شود و اگر هر 
روز ب��دون تعطیلی به تولید ادامه دهی��م 32 میلیارد دالر درآمد 
نفتی خواهیم داشت. درآمدهای غیرنفتی ما هم بیشتر منشا نفتی 
دارد. صادرات دیگر هم با توجه به وضعیت دالر زیاد قابل اطمینان 
نیست. دولت باید این عدم تعادل را به تعادل برساند. اقتصاددانان 
مالی و پولی ریشه مشکالت را در تورم، بیکاری، نوسان زیاد قیمتها، 
دخالت دول��ت در بازار، فربهی اندام فیزیکی دولت، بدی وضعیت 
کس��ب و کار و کس��ر بودجه می دانند. راه حل پیش��نهادی آنها 
مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه است که در ایران باید هر دو این 
مدیریتها مورد بازبینی قرار گیرد. متاسفانه ما با یک سری ابزارهای 
 مح��دود و ناکارا می خواهیم به جنگ مش��کالت عظیم اقتصادی

 برویم. 

دكتر جام سـاز بعد از يادآوری مهنـدس آزاد درباره تاثیر 
هدفمندی يارانه ها در ايجاد شـرايط اقتصادی فعلی گفت: 
ه��دف از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ایج��اد تعادل در توزیع 
ثروت بود ولی چون درست اجرا نشد اثرات معکوسی داشت. یکی 
از مهم ترین عوامل ایجاد تورم،  سیاست مالی دولت در مورد یارانه ها 
اس��ت، چرا که 50 درصد درآمد ناش��ی از اصالح قیمت انرژی به 
مصرف کننده، 20 درصد آن برای هزینه های دولت و 30 درصد آن 
به تولید اختصاص داده شد. در واقع 70 درصد یارانه های مصرفی 
مربوط به تقاضا و فقط 30 درصد آن برای جبران هزینه های تولید 
و ایجاد عرضه اختصاص یافت. عالوه بر این که تولید کننده ها سهم 
30 درصدی خود را نگرفته اند و فشار ناشی از باال رفتن قیمت های 
نسبی که روی نهاده های تولید اثر گذاشته نیز بر آنها تحمیل شده 

است و تولید را در آستانه تعطیلی قرار داده است. البته امسال قرار 
شد 37 درصد اعتبارات به تولیدکنندگان اختصاص داده شود و 2 
درصد از بهره تس��هیالت آنان نیز کاسته گردد اما آیا این افزایش 

اعتبارات جوابگوی اوضاع فعلی اقتصادی خواهد بود؟ 
در مورد صنف س��اخت و س��از نیز به نظر من معضل اصلی آنها 
در نحوه عقد قرارداد با دولت و نظام فنی و اجرایی موجود اس��ت. 
این نظام در مورد قراردادها، اس��تانداردها، قیمت، ضمانت نامه ها و 
فسخ قراردادها مواردی را تصویب کرد که یکطرفه اجرا می شوند. 
صرفنظر از این که پیمانکاران صنعت احداث چقدر بتوانند س��ال 
آینده بودجه عمرانی بگیرند باید مسئله فنی پیمان را حل کنند 
تا همانگونه که دولت در س��ود س��هیم است در ریسک هم با آنها 

سهیم باشد.

در ادامه مهندس خوانساری عنوان كرد: باید علت کم شدن 
تولید نفت ایران را بررسی کرد. این کاهش تولید در اثر تحریمها 
به وجود آمده است یا کمبود قطعات و نبود امکانات تولید؟ دکتر 
جام ساز جواب داد: طبق اعالم خود مسئولین 400 تا 500 میلیارد 
دالر الزم است تا چاههای نفتی را تعمیر کنیم و میزان تولید نفت 
خود را در همین سطح حفظ نماییم. این امر نیازمند سرمایه گذاری 
خارجی است. از طرفی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی از ایران 
رفته اند. مقدار زیادی از افت تولید به دلیل عدم دارا بودن تکنولوژی 
پیش��رفته و کهنگی چاههای نفت است اما کاهشی که در آینده 
پیش می آید در ارتباط با تحریمها هم هست چرا که اروپا به تنهایی 
18 درص��د از نفت ایران را می خرید و کنار کش��یدن این قاره به 

معنی کاهش 18 درصدی صادرات است. 

مهندس آزاد خاطرنشـان كرد نفت ایران نفت س��بک است و 
کشورهای دریافت کننده این نفت متناسب با آن پاالیشگاههای 
خود را س��اخته اند، شنیده می شود این کشورهای دریافت کننده 
سعی دارند همه پاالیشگاهها را با سیستم نفت سنگین هماهنگ 
کنند تا ایران بیشتر تحت فشار قرار گیرد، که دکتر جام ساز عنوان 
کرد: در حال حاضر 50 پاالیش��گاه در سراس��ر دنیا وجود دارد که 
نفت سبک ایران را مصرف می کنند و فکر نمی کنم غرب بتواند تا 

ابد نفت ایران را تحریم کند. 

مهندس پورشیرازی گفت:  پتانسیل جامعه فنی ایران باالست 
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و در زمینه س��د س��ازی این مس��ئله را ثابت کرده اس��ت. مهم تر از 
س��رمایه گذاری خارجی س��رمایه گذاری مدیریتی اس��ت. در جایی 
می خوانیم کلیه پاالیشگاههای ما در سالمت کامل هستند و در جایی 
دیگر ش��نیده می شود که چه مبلغ کالنی برای تعمیر و به روزسازی 
پاالیشگاهها الزم است. در مورد تحریمها باید با کشورها آشتی کنیم، 
جمله معروفی در این مورد وجود دارد مبنی بر این که دنیا به طرف 
باغی می رود که با دیوارهای کوتاه از هم جدا ش��ده اند. کش��ورها در 
جهان حاضر در این باغ هس��تند و بای��د از روی دیوارهای باغ با هم 

مبادله کنند.

مهنـدس جمالـی عضـو ديگر هیـات مديـره پرسـید چرا 
شـاخصهای تعديل اعالم نمی شـود؟ كه دكتر جام ساز گفت: 
شاخصها هیچ زمانی به طور منظم اعالم نشده اند چون شاخص واقعی 
بیان گر وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. چنانچه در مورد تورم شاهد 
هس��تیم ادراک عمومی جامعه از تورم با آنچه اعالم می شود متفاوت 
است. فرمولهای مختلفی برای محاسبه نرخ تورم وجود دارد اما چون 

داده ها غلط است ستانده ها نیز منطبق با واقعیت نخواهد بود. 

مهندس كنگانـی عضو ديگر هیـات مديـره در ادامه گفت: 
جامعه ما بیشتر از خودتحریمی آسیب می بیند تا تحریم، و هدف این 
خودتحریمی اغلب از بین بردن بخش خصوصی است. این اتفاقات از 
6 یا 7 سال قبل شروع شده است. جدیدا قانون بهبود مستمر فضای 
کس��ب و کار مطرح شده که حتی در عنوان خود طنزی را به دوش 
می کشد، آیا فضای کسب و کار در سالهای گذشته بهبود داشته که 

اکنون از بهبود مستمر آن حرف می زنیم؟

دكتر جام سـاز گفت: خودتحریمی  در ذات دولتهای اقتصادی و یا 
اقتصاد دولتی اس��ت. وقتی پای اقتصاد دولتی در میان باشد مصالح 
ملی نیز ارجحیت خود را از دست می دهند. تحریمهای اقتصادی بر 
اثر پافش��اری بر روی برخی امور به وجود آمده است. ما سرمایه مالی 
و اجتماعی خوبی داریم که یک تفکر اقتصادی خوب آنها را به سمت 
منافع و مصالح ملی س��وق می دهد. یکی از بخش��هایی که می تواند 
مصالح ملی را تامین کند بخش خصوصی اس��ت چون این بخش در 
پی برآورده کردن منافع خ��ود به گونه ای اقدام می کند که کم ترین 
ضرر و زیان را ببیند. بخش خصوصی حداکثر منافع را در حداقل زمان 
و هزینه دنبال می کند. رشد اقتصادی را تالش بخش خصوصی رقم 

می زند و این چیزی است که سیاستمداران باید به آن توجه کنند. 

در ادامـه مهندس منوچهر ملکیانی فـرد رئیس هیات مديره 
انجمن شـركتهای سـاختمانی گفـت: در مورد ش��رایط اصالح 
قراردادها ما زمان زیادی صرف کرده ایم اما باید  ش��رایط برابری بین 
ما و کارفرما بوجود آید تا  این قانونها هم قابل اجرا  شود. بحث امروز 
در حقیقت تبیین آینده این کش��ور بود که دولتم��ردان اصرار دارند 
بخش خصوصی به عنوان س��رمایه گذار وارد میدان شود در حالی که 
این بخش حتی در صادرات خدمات فنی و مهندسی مشکل دارد. تا 
زمانی که سیاست در خدمت اقتصاد نباشد ما به شکوفایی نمی رسیم.  
دولتم��ردان ما چین را الگوی اقتص��ادی خود می دانند و معتقدند با 
این که مدیریت آنجا دولتی است، در سالهای متمادی 8 درصد رشد 
اقتصادی داشته که قابل الگوبرداری است. شاید از همین رو امروزه در 
حوزه حرفه ما همه کارهای بزرگ به بخش شبه دولتی داده می شود و 
اگر کاری به ما برسد پروژه ای است که بعد از چند دست چرخیدن به 
اجرا کننده رسیده است. پس خصوصی سازی چه می شود؟ چرا امروزه 

کم تر از کوچک کردن دولت حرف می زنیم؟ 

دكتر جام ساز در جواب مهندس ملکیانی فرد عنوان كرد: چین 
با 1 میلیارد و 300 میلیون جمعیت کشوری کمونیستی و بسته  بوده 
که هیچ کس اجازه ورود به آن را نداشته است اما سیاستمداران چین 
در س��ال 1995 و پس از فروپاشی شوروی با یک مقدار آینده نگری 
دریافتند اقتصاد کمونیستی راه به جایی نمی برد. عالوه بر این انفجار 
اطالعات هم تلنگری بود تا بفهمند تمام کشورهای با اقتصاد نوظهور 
که رشدهای اقتصادی زیادی دارند از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد 
آزاد حرکت کرده اند. از این رو چین درهای خود را به روی سرمایه های 
خارجی باز کرد تا جایی که حتی سرمایه های آمریکایی به سمت چین 

سرازیر شد. 
متاسفانه در کشور ما به اقتصاد آزاد بهای الزم  داده نمی شود و استقبال 
مطلوبی از س��رمایه گذاران خارجی صورت نمی گیرد. البته تمام این 
راه حلها از قبیل آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری، خصوصی سازی، 
تعامل با اقتصاد جهانی و کوچک کردن دولت در سیاس��تهای کلی 
نظام گنجانده شده اند اما به آن عمل نمی شود. در واقع ما از یک طرف 
قانون می گذاریم و از طرف دیگر خودمان جلوی آن می ایستیم و آنرا 

اجرا نمی کنیم.
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مهندس ملکیانی فرد با اشـاره به مشـکالتی كـه در اعالم 
فهرسـت بها وجود دارد افزود: ما روزهای دوش��نبه و سه شنبه 
طی جلساتی)حدود 200 جلسه( با دفتر نظام فنی و اجرایی معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی جلس��اتی در مورد تدوین ش��رایط 
عمومی پیمان، و س��ایر گرفتاریهای جاری و مس��ائل و مشکالت 
شرکتهای عضو انجمن در پروژه های عمرانی به بحث و تبادل نظر 
نشس��تیم که مقرر اس��ت نتایج و مصوبات این نشست ها از طریق 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت جمهوری اجرایی 
ش��ود. در این زمینه به جمع بندیهای اثربخش��ی در موارد بس��یار 
ریش��ه ای و اساسی دست یافته ایم که امیدواریم هرچه زودتر نتایج 
اجرایی و عملیاتی اکتسابی آن به مجموعه ارائه شود. عالوه بر این 
اعضای هیات مدیره انجمن به اقدامات اخیر درباره اصالح ماده 104 
قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار 

خوش بین است و اشراف اعضا به این قوانین را توصیه می کند.

در ادامه مهندس محمد عطارديان دبیر و عضو هیأت رئیسه 
انجمن گزارش عملکرد هیأت مديره را به مجمع ارائه نمود. 
وی بعد از سالم و خیرمقدم عنوان كرد: بي شک راز موفقیت و 
رمز حل مشکالت فراروی شرکتهای مهندسی پیمانکار ساختمانی 
در هم کوشي و ارتباط خالق و پیوند اثربخش مدیران آن است. باید 
همه ما  با همبستگی و پیوستگی فراگیر و با رصدکردن منافع ملي 
کشور، منافع صنف و اعتالي سطح سازماني آن را پی گیری کنیم. 
تالش همکاران و نمایندگان شما در هیأت مدیره مصروف افزایش 
همیاری ها و همدلي ها و هم جهتي هاس��ت تا در راس��تاي تحقق 
حقوق قانونی حرفه مندان بخش مهندس��ي و اجرایي پیمانکاراِن 
پروژه های عمرانی و ایجاد یکدلي میان آنها وظایف ذاتی خود را در 

چارچوب های شناخته شده قانونی جامه عمل پوشانند. 
در ادام��ه وی با تش��ریح اقدامات هیات مدیره گف��ت: هیأت مدیره 
انجمن ضمن برنامه ریزی و سیاستگذاری های کالن، در برنامه های 
نشست مستمر هفتگی روزهای شنبه و در جلسه های مستمر هیأت 
رئیس��ه انجمن در روزهای سه شنبه، مسائل و دشواری های فراروی 
ش��رکت های عضو را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند و 
راههای برون رفت از آنها را پی گیری می کنند. بخشی از موضوعهای 
تخصصی و کارشناسی نیز از طریق کمیسیونهای تخصصی انجمن 
مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد که نتایج برآمده از خردجمعی 
بصورت پیش��نهاد به مراجع تصمیم س��ازی و تصمیم گی��ری ارائه 

می گردد.

مهندس عطارديان در ادامه افزود: الزم به ذکر است که شورای 
عالی فنی ش��اخص ها و تعدیل دو فصل س��ال 1390 را محاسبه 
کرده است اما متأسفانه شاخص ها اعالم نمی شود، هرچند با توجه 
به رش��د بی رویه تورم در اقالم و نهاده های پروژه های عمرانی این 
شاخص ها پاسخگوی مشکالت پیمانکاران ساختمانی نیست و به 
جای آن باید فهرس��ت بهای س��ال 1391 اعالم شود. برای انتشار 

مجمع عمومی ساليانه )نوبت دوم( انجمن برگزار شد

مجمع عمومی سـالیانه )نوبت دوم( انجمن در سـاعت 
15:30 روز چهارشـنبه مورخ 24 تیرماه سـال جاری با 
حضور مديران ارشـد شـركت های عضو در محل تاالر 
همايش هـای انجمـن شـركت های سـاختمانی برگزار 
 شـد.  با اعالم احراز حد نصـاب قانونی، مجمع عمومی 
به رياست آقای مهندس منوچهر ملکیانی فرد رسمیت 
 يافـت.  در  ايـن مجمع،  آقايان مهنـدس علی ورزنده 
به عنـوان منشـی، و مهندس سـیروس محسـنین و 

مهندس كاظم سماك به عنوان ناظر در جايگاه هیأت رئیسه مجمع مستقر و امور مجمع را مديريت كردند.
در ابتدای اين جلسه مهندس منوچهر ملکیانی فرد، رئیس هیأت مديره انجمن به میهمانان شركت كننده و مديران ارشد 
شركتهای عضو خوش آمد گفت و بیاناتی در زمینه روندها و فرايند فعالیت های هیأت مديره انجمن در سال 1390 ارائه كرد. 
وی گفت: پايه های اصلی و اساسی اين مجمع را همدلی، هماهنگی و يکپارچگی شركتهای عضو در امور انجمن تشکیل 
می دهد. شـايد اين مقطع از تاريخ زندگی صنفی انجمن از دشـوارترين دوره های فعالیت آن بوده اسـت و تاكنون چنین 
شرايط دشواری را شركتهای پیمانکار پروژه های عمرانی تجربه نکرده است، بنابراين مجمع بیشتر از كمك های مادی به 
مسـاعدت های فکری و بهره گیری از تعامل خرد جمعی اعضا نیازمند اسـت و در اين زمینه پیشنهادها و ارائه طريق های 

تك تك اعضا از نقش مؤثر و راهکاری راهبردی برای هیأت مديره  برخوردار است و انجمن بسیار به آن نیازمند است.
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فهرست بهای سال 1391 نیز الزم است که شاخص های سه ماهه 
چهارم با وضع واقعی موجود هموار شود که برای این هموارسازی 
باید از ضریب انطباق اس��تفاده گردد. در این زمینه  فهرست بهای 
س��ال 1390 توس��ط انجمن محاسبه ش��د و  CD آن در اختیار 
س��ازمان مدیریت برنامه ریزی هم قرارگرفت، که به دلیل گذشت 
زمان، مقرر شد به جای فهرست تهیه شده توسط سازمان مدیریت 

فهرست بهای سال 1391 منتشر و جایگزین شود.
ذک��ر این نکته را ضروری می دانم ک��ه در حال حاضر دولت حدود 
12 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران فعال در حوزه ساخت بدهکار 
است، این بدهی موجب شده است تا فعالیت کارگاههای پیمانکاران 
مخت��ل ش��ود و بحران کاهش اش��تغال در این ح��وزه پیش روی 
صنعتگران قرارگیرد. با وجود بده��کاری دولت به پیمانکاران، این 
پیمانکاران هستند که باید مالیات برارزش افزوده مورد نظر دولت را 
در قراردادهای یک طرفه بپردازند. مطابق دستور دولت پیمانکاران 
موظفند درصد مالیات را به صورت وضعیت های خود اضافه کنند، 
صورت وضعیت هایی که البته مشمول عدم پرداخت می شوند. بدین 
ترتی��ب به رغم عدم دریافتی از س��وی کارفرمای دولتی، پیمانکار 
ناگزیر اس��ت پرداخت مالیات برارزش افزوده و جریمه های ناشی از 
دیرکرد آن را نیز که پرداخت آن بر عهده دولت اس��ت انجام دهد، 
این تحمیل بسیار ناعادالنه است در حالی که پیمانکار حوزه صنعت 
احداث س��اختمان هنوز اصل طلب خ��ود را از دولت وصول نکرده 
اس��ت. بر این اس��اس در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و ابهام ها و 
نارس��ائی های آن در مورد ش��رکت های پیمان��کاری عضو انجمن، 
مکاتبات و نشس��ت های متعددی با س��ازمان مالیاتی برگزار شده 
است. در این گردهمایی ها با مسئوالن ذیربط مالیات برارزش افزوده 
تنگناها و موانع اجرایی به طور مش��روح، مکتوب و با ارائه مصادیق 
مطرح و مورد بحث و بررس��ی قرار گرفته و درخواست شده موانع 
و مشکالت آن رفع شود که روند فعالیت در این بخش ادامه دارد. 

م��ورد دیگری که آن هم از درجه اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
است مشکل و معضل رقابت نابرابر سازمان ها و نهادهای حکومتی 
و دولتی با ش��رکت های س��اختمانی عضو انجم��ن در پروژه ها و 
طرح های عمرانی اس��ت. در این زمینه نیز نشست های متعددی 
با مدیران ارش��د بخشهای شبه دولتی داشته ایم که روند مناسبی 
داش��ته اس��ت؛ به طوریکه مدیران ارش��د تصمیم گیر بخش��های 
ش��به دولتی اعالم کرده اند ک��ه این بخش فق��ط در امر رقابت با 
ش��رکت های خارجی وارد می شوند و در س��ایر موارد از جمله در 
پروژه های کمتر از 200 میلیارد تومان اقدامی انجام نخواهند داد 

ک��ه در این م��ورد تعامالت هیات مدیره انجمن و مدیران ارش��د 
شرکتهای عضو مشارکت کننده در نشستها، خواستار تضمینهای 
قانون��ی از ط��رف مقابل ش��ده اند ک��ه آخرین نشس��ت در هفتم 
اردیبهش��ت ماه س��ال 1390 در محل انجمن برگزار شد و مقرر 
گردی��د که نمایندگان ق��رارگاه خاتم االنبیاء پ��ی گیر عملیاتی و 
اجرایی شدن مصوبات توافق شده در سازمان متبوع خود باشند.  
اقدام دیگری که بازتاب وس��یعی داشت مربوط به تشکیل کمیته 
اضطراری متش��کل از 7 تش��کل همس��و و دارای فصل مشترک 
ب��ود که پس از نشس��ت های متع��دد، این کمیته پیش��نهاد کرد 
ب��رای برون رفت از مش��کالت فراروی صنعت احداث کش��ور نامه 
سرگشاده ای به ریاست جمهوری و سایر مقامات عالی رتبه کشور 
نوشته شود. در این نامه به عدم پرداخت مطالبات معوق شرکتهای 
مج��ری پروژه ه��ای عمرانی توس��ط بخش کارفرمای��ی دولتی و 
تحمیل ارقام مربوط به هزینه های س��اخت و ساز سال 1388 در 
قراردادهای سال 1391 اش��اره گردیده بود. از جمله در این نامه 
از ریاس��ت محترم جمهوری درخواست شده بود دستور فرمایند 

شاخص های تعدیل آحاد بهای سال 1390 سریعاً ابالغ شود.
 در فرازی دیگر  از این نامه صدور دستور تهیه و ابالغ فهارس بهای 
پایه سال 1391 با قیمت روز و مستقل از فهرست بهای پایه پیشین 
درخواست شده بود.  خواسته دیگر از ریاست جمهور صدور دستور 
گشایش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی برای پرداخت تعهدات دولت 
به پیمانکاران مجری پروژه ها  توسط بانکها بود که قانون آن وجود 
دارد ولی بانکها قانون را اجرا نمی کنند. صدور دس��تور جهت رفع 
مش��کالت ناش��ی از انتقال ارز به خارج از کش��ور برای پرداخت 
بدهی های خارجی ش��رکتها به زنجیره تأمی��ن از دیگر مفاد نامه 
بود. در پایان این نامه از ریاست محترم جمهوری درخواست شده 
بود مقرر فرمایند کمیته ای با اختیارات تام به منظور حل و فصل 
مشکالت پیمانکاران با مشارکت نمایندگان انجمن تشکیل شود. 

بعـد از ارائه گزارش عملکرد هیات مديره توسـط مهندس 
عطارديـان و در ادامـه اين مجمع، كمیسـیونهای مختلف 

انجمن به ارائه گزارش خود پرداختند.

 مهندس جواد خوانسـاری با ابراز نگرانی از تاخیر در اعالم 
فهرسـت بها و برگزاری مناقصات بر اسـاس فهرسـت بهای 
سال 1388  گزارش كمیسیون انتشارات را ارائه داد و گفت: 
کمیسیون انتشارات با رصد کردن برنامه ها و سیاستگذاری های هیأت 
مدیره و در چارچوب بیانیه مأموریت انجمن شرکتهاي ساختماني در 
سال 1390  فعالیتهاي صنفي و حرفه اي خویش را با شتاب بیشتري 
تداوم بخشید و براي بررسي و برون رفت از مشکالت به بازتاب آن از 
طریق اطالع رسانی و درج مسائل مبتالبه صنف در ماهنامه پرداخت و 
مکاتبات انجمن را با بسیاري از سازمانها و نهادهاي ذیربط و ذینفعان 
امور س��اخت و ساز حوزه صنعت ساختمان سازي منعکس کرد. در 
طي سالي که گذشت نشستها، میزگردها، همایشها و جلساتي با حضور 
حرفه مندان بخش مهندس پیمانکاری توسط کمیسیون انتشارات برگزار 
شد. این کمیسیون در سال گذشته مدیریت، تهیه و توزیع 45000 جلد 
سالنماي عمومی و 1510 جلد سالنمای مدیریتی سال 1391 انجمن 
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شرکتهاي ساختماني را عهده دار بود. عالوه بر این کمیسیون مبادرت به 
برگزاری کنفرانس مطبوعاتی فراگیر با رسانه های دیداری، شنیداری و 
نوشتاری در محل انجمن و با حضور اعضای هفت گانه کمیته اضطراری 
نمود که انعکاس قابل توجهی در مطبوعات کشور داشت. و باید یادآوری 
کنم که ماهنامه پیام آبادگران هر ماه انتشار یافته است  و در دو سال 
متوالی جزو  نشریات برگزیده بوده است و بسیاری از مطالب آن از جمله 

سرمقاله، در روزنامه  های کثیراالنتشار درج شده است

گزارش كمیسیون فنی توسط مهندس محمدابراهیم شريعت 
قرائت شـد. وی سرفصلهای 
مورد بررسی کمیسیون را آنالیز 
فهرست های  تهیه  فهرست بها، 
به��ای س��ال 1390 و 1391، 
ضریب باالس��ری و شاخصهای 
تعدیل دانس��ت و گف��ت: این 
کمیس��یون ب��ه تهی��ه مبانی 
فهرست های  نرخهای  و  قیمت 
بهای پیش��نهادی سال 1390 
که شامل فهرس��ت بهای ابنیه، 
راه و باند فرودگاه و زیرس��ازی 
راه آهن، آبیاری و زهکش��ی و سدس��ازی بود پرداخت و با انجمن 
شرکتهای راهسازی در مورد مبانی تعیین دستمزد ساعتی کارگر 
س��اده و کرایه ساعتی ماشین به هماهنگی پرداخت.  عالوه بر این 
نمایندگان کمیسیون در جلسات شورای عالی فنی حاضر شدند تا 
در ارتباط با فهرس��ت بها به ارائه نظرات خود بپردازند.عالوه بر این 
اق��دام در خصوص دخالت انجمن در انتخاب پیمانکار در مناقصه، 
ارائه راهکار جهت جبران تأثیرات افزایش نرخ سوخت پس از طرح 
هدفمندی یارانه ها، اقدام جهت احیا اصالح ضرایب باالسری و سایر 
ضرایب، بررسی مشخصات ساختمانهای مسکن مهر بر اساس نرخ 
فهرست بها، اقدام در انجام مکاتبات مربوط به لغو حاکمیت برخی 
از مصوبات، اقدام در خصوص درخواست صدور بخشنامه به سازمان 
تأمین اجتماعی در ارتباط با موارد قانونی و بخشنامه ای مالیات بر 
ارزش افزوده، و بررسی مبانی هزینه های باالسری قراردادهای اجرا 

شده از دیگر فعالیتهای این کمیسیون بود.

گزارش سالیانه كمیسیون قوانین و مقررات توسط مهندس 
سـیامك مسـعودی قرائت 
شـد. وی گف��ت: کمیس��یون 
قوانین و مقررات در طول سال 
1390 در راستای اهداف عالی 
انجمن برنامه هایی را در دستور 
کار خود داشته و مشکالتی که 
از س��وی اعضاء انجمن مطرح 
گردیده را بررسی و نهایتاً مورد 
اقدام یا پاس��خ وهمفکری قرار 
داده است. بیشترین مشکالت 

اعض��اء در خص��وص موضوعات مالی��ات بر ارزش اف��زوده، قانون 
مالیات های مس��تقیم، تش��خیص صالحیت و رتبه بندی شرکتها، 
عدم پرداخ��ت مطالبات پیمانکاران و عدم تمکین دس��تگاههای 
اجرای��ی و یا مراج��ع دولتی به قانون بوده اس��ت. ع��الوه بر این 
موض��وع بازنگری در آیین نامه تضمین ب��رای معامالت دولتی که 
توسط دبیر محترم انجمن در دستور کار کمیسیون قرارگرفته بود 
پس از بررس��ی در کارگروه مربوطه طی گزارشی باستحضار دبیر 
محترم انجمن رسید و نظرات انجمن جهت اعمال نظر در تدوین 
آیین نامه جدید به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری ارس��ال گردید. شرایط عمومی پیمان نیز از موضوعاتی 
است که در دستور کار کمیسیون بوده و آقای مهندس جمالی 
به نمایندگی از  طرف انجمن ش��رکتهای ساختمانی و جهت ارائه 
نظرات انجمن و دفاع از آن در جلسات هفتگی بررسی و بازنگری 
ش��رایط عمومی پیمان که در معاونت برنامه ریزی برگزار می شده 
ش��رکت کرده اند. عالوه بر این با توجه به بررس��ی واصالح  قانون 
کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی، بررسی قانون کار و اقدامات 
مربوط��ه و نظرخواه��ی از اعضاء صنف با عن��وان »قانون کار« در 

دست بررسی است. 
گزارش سالیانه كمیسـیون روابط عمومی و امور بین الملل 

توسط مهندس محمد كنگانی خوانده شد. 

 وی با اش��اره به اقدامات این کمیس��یون نوپا م��وارد و مصوبات 
کمیس��یون در طول س��ال 1390 را برشمرد و گفت: عضویت در 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، برگزاری جلسات 
دیدار هی��أت مدیره با اعض��اء محترم انجم��ن، پیگیری موضوع 
عضویت انجمن شرکتهای ساختمانی در اتاقهای مشترک بازرگانی 
ایران با کشورهای دیگر )از جمله ایران -  فرانسه و ایران – آلمان(، 
تهی��ه کارت عضویت و کارت ویزیت ب��رای مدیران اعضا انجمن، 
اقدام به تهیه بروش��ورجامع انجمن به زبان فارس��ی و انگلیسی، 
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پیگیری پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک  انجمن – اکو، ایجاد بانک 
اطالعاتی اعضای انجمن، اطالع رس��انی همایش ها و نمایشگاهای 
داخلی و پیگیری عضویت انجمن در کنفدراس��یون های جهانی از 

جمله مصوبات و اقدامات مورد نظر کمیسیون بوده است. 

در ادامـه مهندس سـاالرعلیاری درباره فعالیت كمیسـیون 
تحقیق  و توسعه انجمن گزارش 
داد و گفت: کمیس��یون تحقیق 
و توس��عه در ادامه انج��ام وظیفه 
محوله از سوي هیأت مدیره محترم 
در خص��وص اجرایي نمودن برنامه 
استراتژیک انجمن، اقداماتی شامل 
عقد قرارداد با مشاور به منظور انجام 
طراحي معماري س��ازماني انجمن 
متناسب با برنامه ریزي استراتژیک و 
طراحي روش پیاده سازي و نظارت 
بر اجراي برنامه عملیاتي، برگزاري تعداد 15 جلسه کمیسیون تحقیق 
و توسعه و تشکیل کمیته دفتر مدیریت تغییر )TMO( با ترکیب 7 
نفر را معمول داشته است. در زمینه برگزاري سمینارها و کارگاه ها نیز 
سمینار روش تحقیق براي مدیران، سمینار نگرش فرایندي و  سمینار 
کارگاه تدوین بیانیه مأموریت کمیسیونهاي انجمن توسط این کمیسیون 

برگزار شده است. 

در گزارش كمیسـیون آمار و اطالعات آمـده بود: جمع آوری 
 فهرس��ت و مش��خصات اعض��اء انجمن، جم��ع آوری ن��رخ مصالح، 
جمع آوری آمار مناقصات، تهیه و اعالم فراخوان مناقصات، مدیریت 
وب س��ایت انجمن، ارتباط با اعضاء از طریق وب س��ایت، نظارت و 
اجرای سیس��تم اتوماس��یون اداری در انجمن، و ایجاد یا گسترش 
بانکهای اطالعاتی در انجمن، از اقدمات و وظایف این کمیسیون است. 
عالوه بر این آمار نرخ مصالح در پایان هر 3 ماهه در 8 مورد خاص و 

کلی برای شهر تهران در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست. 
در گزارش کمیس��یون اقتصادی و بانکها نیز ذکر شده بود که این 
کمیس��یون مواردی از برنامه های تعیین ش��ده قبلی خود را عملی 
نموده اس��ت که از جمله آنها پیگی��ری توافقات با بانکهای تجاری، 
شناسایی فرصت ها و ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه و روش های 
تامین و تجهیز منابع س��اخت پروژه ه��ا، کمک به وصول مطالبات 
پیمانکاران، پیگیری ماده 28 قانون بودجه سال1391، و بررسی علل 
عدم همکاری اعضاء محترم انجمن در خصوص اطالعات درخواستی 
در موارد مختلف اس��ت.  در گزارش رستۀ آب انجمن شرکت های 
ساختمانی فعالیت گسترده این رسته در ارتباط با مسائل تخصصی 
رس��تۀ آب در سال 1390 تشریح شده بود که از آن جمله می توان 
به همکاری با ارگان های مختلف نظیر هیات تدوین شرایط عمومی 
پیم��ان جدید و همچنین عضویت در نظام فن��ی و اجرایی وزارت 
نیرو و کمیته طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور 
و برگزاری جلس��ات ارزش��مندی با مقام��ات وزارت نیرو و معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت محترم جمهوری و س��ایر 

کارشناسان صنعت آب و همچنین ایراد سخنرانی تخصصی توسط 
اعضای رسته در همایش های مختلف را نام برد. 

در گزارش عملکرد شركت تضمین شركتهاي ساختماني نیز 
ذكر شـده بود: هیأت مدیره وقت انجمن در سال 1369، به منظور 
چاره اندیشي براي رفع نارسائي ها و مصائب مبتالبه و مشکالت پیش 
روي اعض��اي جامعه آبادگران در اج��راي پرو ژه ها و در جهت یافتن 
راهکارهاي مناسب عملي و اجرائي نمودن آنها که همگي فراتر از حیطه 
کار و اساسنامه نهادهاي صرفاً اجتماعي چون انجمن ها مي باشد، اقدام 
به تاسیس ش��رکتي براي ارائه خدمات به اعضاي انجمن شرکتهاي 
ساختماني و دیگر انجمن هاي تخصصي همسو به نام شرکت تضمین 
شرکتهاي ساختماني نمود، که وی  ژگي  نهادهاي اجتماعي و اقتصادي 
را دارا باش��د. به منظور افزایش کارایی و اثربخشی شرکت تضمین و 
مؤسسه های اقماری آن بررسی های الزم در ابعاد ساختاری و محتوایی 
آن انجام گرفت. در این مهندسی مجدد و مهندسی ارزش سعی شد 
نگاهی بیرونی در کارکردهای آن به کار گرفته ش��ود؛ براس��اس این 
نگرش در پاره ای از مدیریت های اجرایی و فرایندهای آن بازنگری به 
عمل آمد. الزم به ذکر است این اقدام نافی تالشها و کوششهای این 

مجموعه نبوده است بلکه جنبه تعالی بخش داشته است.

در ادامه اين جلسـه و بعـد از اين كه 
كمیسـیونهای انجمن به ارائه گزارش 
فعالیتها و دستاوردهای خود در سال 
1390 پرداختند، گزارش مالی انجمن 
كـه شـامل صورتحسـاب عملکرد و 
سـود و زيـان، ترازنامه و صـورت ريز 

بودجه پیشنهادی سال 1391 بود توسط حسابدار انجمن، آقای 
مجتبی زالی، قرائت و به تصويب اعضای حاضر رسید.  

در ادامـه مهندس محمدعلی پورشـیرازی گ��زارش هیات 
بازرس��ان را به مجم��ع ارائه داد 
که طی آن اعالم ش��د صورتهای 
مالی و اس��ناد هزین��ه منتهی تا 
تاریخ 29 اس��فند س��ال 1390 
که قبال مورد تائید اعضای هیات 
مدیره قرار گرفته بود، مورد تائید 
بازرس��ان نیز قرار گرفته اس��ت. 
همچنین بودجه پیشنهادی برای 
سال 1391 که به مجمع عمومی 
عادی انجمن نیز تقدیم گردیده 

است مورد مطالعه قرار گرفت و اقالم پیشنهادی آن تصویب شد. 
در ادامه این گزارش با تش��ریح فعالیتهای هیات بازرسان در مورد 
رفع اشکال ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از اعضا خواسته 
شده بود به دلیل بازنگری استانداردهای حسابرسی توسط سازمان 

حسابرسی، نظرات اصالحی خود را به انجمن ارسال نمایند. 
مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم انجمن با پاسخ به سواالت 

اعضا و تصويب صورتجلسه به اتمام رسید.  
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مهندس بهمن دادمان رئیس كمیسیون اقتصادی و بانکها 
ی انجمـن در ابتدای اين جلسـه گفت: هم��کاری با بانک 
اقتص��اد نوین همواره مورد توجه مدی��ران انجمن و اعضاي آن 
بوده اس��ت. این بانک همیش��ه در ذهن تک ت��ک همکاران ما 
تداعی کننده بانک فعالی بوده که خدمات مناسب و  کارآمدی 
برای اعضا داشته است. به هر حال شروع کار بانک اقتصاد نوین 
با شرکتهای پیمانکاری و عموما اعضای این انجمن شروع خوبی 
بوده اس��ت. با توجه به مناس��باتی که مهندس صدرهاشمی در 
سطح صنف داشتند نگرش وی به پیمانکاران نگرش مثبتی است 
چنانچه ایش��ان در جلسه ای عنوان کردند: »ما در بانک اقتصاد 
نوین به پیمانکاران عمرانی اعتبار بیشتری قائل هستیم و ترجیح 
می دهیم تسهیالت بیشتری را به شرکتهای پیمانکار بدهیم چرا 
که ب��راي پیمانکاران اعتبار ذاتی ویژه اي قائل هس��تیم.« البته 
اعتباری که ایش��ان از آن یاد کردند ناشی از حرکت شرکتهای 
پیمانکار در چهارچوب قانون است. پیمانکار برای هر پرداختی 
باید مالیات و بیمه پرداخت کند که خود نش��ان دهنده ضوابط 
حاکم بر این حرفه اس��ت. با این نگ��رش رویکرد بانک اقتصاد 
نوین به این صنف موافق بود و ما هم  از آن استقبال کردیم. اوج 
این تعامل با برگزاری همایشی در انجمن به همت بانک اقتصاد 
نوین بود که در آن برای اولین بار بحث بانکداری شرکتی مطرح 
ش��د. پیرو همان سمینار اکثر شرکتهای عضو انجمن مشتاقانه 
به دنبال برق��راری ارتباط برای تحقق اهداف تعریف ش��ده در 
بانکداری شرکتی بودند اما طی ماههای اخیر سیستم شعبه ای 
عالقه مندی چندانی به این نوع بانکداری نش��ان نداد تا این که 
اخیرا باخبر ش��دیم این سیستم در حال اجرایی شدن است. به 
همین دلیل از شما دعوت کردیم تا با حضور در این جلسه راجع 
به جزئیات این نوع بانکداری و مش��کالتی که پیمانکاران با آن 

دست به گریبان اند به تبادل نظر بپردازیم.

سـید مرتضی پورمرعشی ، رئیس دفتر بانکداری شركتی 

مركـز تهران عنوان كـرد: امروز برای بی��ان مواضع بانکداری 
شرکتی در خدمت شما هستیم. بر هیچ کس پوشیده نیست که 
بانک اقتصاد نوین بانک پیمانکاران است. به طور عام این مسئله 
جاافتاده است که بانک ما حامی پیمانکاران است و این برمی گردد 
به تفکر آقای صدرهاش��می که کامال این صنعت را می شناسد و 
سالها جزو بهترین پیمانکاران پروژه های عمرانی بودند. بانک اقتصاد 
نوین با توجه به این که اولین بانک خصوصی کشور است توانسته 
طی 10 سال گذشته خدمات ارزنده ای را ارائه کند. اکثر پیمانکاران، 
عضو بانک ما هستند و امیدوارم با تشریح بانکداری شرکتی شاهد 

حضور شرکتهای جدیدی در این سیستم نوین باشیم.
از ابتدای سال 90 مبنای بانک کار بانک ما این شد که خدمات 
خود را به سه شکل انجام دهد. در نوع اول خدمت که بانکداری 
به صورت خرد است، بانک ما 260 شعبه دارد که به کلیه اقشار 
مردم ارائه خدمات می کند. در نوع دوم خدمت یعنی بانکداری 
اختصاص��ی، کار اصلی بانک مدیریت ثروت برای آن دس��ته از 
مش��تریهایی است که خواهان س��ودهای بیشتری هستند. در 
نهایت بانکداری ش��رکتی که خدمات بانک��داری جدیدی در 
دنیا نیست بلکه در ایران به عنوان اولین تجربه پیاده می شود. 
مزیت در این نوع بانکداری حضور یک مدیر حس��اب است که 
پل ارتباطی بین مش��تری و بانک است و به مشتری مشاوره و 
راهنمایی می دهد. عالوه بر این که به خاطر تمرکز مدیرحساب 
روی یک مورد خاص س��رعت کار باال م��ی رود امروزه بانک و 
مدیران بانک ملزم هستند پاسخگوی مدیران حساب باشند. در 
تهران عالوه بر ش��عبه ویژه بانکداری شرکتی 3 دفتر بانکداری 
ش��رکتی ایجاد شده است. در حال حاضر بانک ما با انجمنهای 
زیادی از جمله انجمن لبنیات، گوش��ت و دارو در ارتباط است 
و با روندی رو به توس��عه در سطح استان های مختلف خدمات 
ارائه می دهد. هدف بانک اقتصاد نوین حضور در بحث توس��عه 
اس��ت و البته هر جا صحبت از توس��عه اس��ت پیمانکاران نیز 

حضور دارند. 

در جلسه کمیسیون اقتصادی انجمن با اعضای بانک اقتصاد نوین مطرح شد:

مديران شعب همسو با مديران حساب
تیرمـاه   3 شـنبه  روز 
حضـور  بـا  میزگـردي 
هیأتـی از بانـك اقتصاد 
نوين و اعضاي كمیسیون 
بانکهـای  و  اقتصـادی 
شـركتهای  انجمـن 
شد.  برگزار  سـاختمانی 
در اين جلسـه پیرامون 
و  شـركتی  بانکـداری 
راههـای بهینه عملیاتی 
و  بحـث  آن  كـردن 
 گفتگـو بـه عمـل آمد.

 سـید مرتضی پورمرعشـی رئیس دفتر بانکداری شـركتی مركز تهران، محمد شـهنازی معاون دفتر بانکداری شـركتی مركز تهران و امیرخواجوی 
كارشناس بانکداری شركتی به عنوان نمايندگان بانك اقتصاد نوين در اين جلسه حاضر بودند. از كمیسیون اقتصادی و بانکهای انجمن هم مهندس 
بهمن دادمان رئیس اين كمیسیون، مهندس سیامك مسعودی رئیس كمیسیون قوانین و عضو كمیسیون اقتصادی و بانکها، مهندس محمدرضا افقهی، 
مهندس احمد عزيزی، مهندس عین اهلل ظاهری، مهندس پرهام سیدين و محمد تکلی در اين نشست شركت كرده بودند كه نظر خوانندگان محترم 

ماهنامه پیام آبادگران را به مشروح اين گفتگوها جلب می نمايیم.
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مهندس سیامك مسعودی، رئیس كمیسیون قوانین انجمن 
در ادامه ضمن تشکر از مديران بانك اقتصاد نوين از وقتی 
كه به كمیسیون اقتصادي و بانکها اختصاص داده اند، گفت: 
لزوم تعامل، ارتباط و صرف وقت برای نزدیکی صنعت بانکداری و 
پیمانکاری از طریق بانک اقتصاد نوین ضروری به نظر می رسید. 
برای روش��ن شدن بحث بهتر است به این س��واالت جواب داده 
شود: سرویس بانکداری شرکتی به کدام گروه از پیمانکاران ارائه 
می شود و شیوه عملیاتی کردن آن 
چیس��ت؟ در حال حاض��ر این نوع 
بانکداری چه طیفی از ش��رکتها را 
پوش��ش داده اس��ت؟ مقاومتی در 
برخی شعب و میان برخی روسای 
ش��عب در برابر بانکداری ش��رکتی 
دیده می شود، برای رفع این مشکل 
چه تدبیری اندیشیده شده است؟ 
و آیا همکاری ما با مدیران ش��عب 
بانکداری ش��رکتی به موضع گیری 

مدیران شعب منجر نخواهد شد؟

رئیـس دفتر بانکداری شـركتی مركز تهـران در جواب 
مهندس مسعودی گفت: شرکتهایی که در بانکداری شرکتی 
وارد می شوند باید فروش و درآمد سالیانه ای باالی 50 میلیارد 
ریال داش��ته باشند و تسهیالتی که از بانک می گیرند باالی 30 
میلیارد ریال باشد. طیفی که با این مشخصات یا رقمهایی باالتر 
از آن در حال فعالیت هس��تند جزو ش��رکتهای مس��تعد برای 
بانکداری شرکتی محسوب می شوند و شرکتهایی که با ارقامی 
پایین تر از این فعالیت می کنند جزو بانکداری خرد دسته بندی 
می ش��وند. برای تمام کس��انی که دارای مصوبه از بانک اقتصاد 
نوین هستند و شرایط عنوان شده را دارا می باشند مدیر حساب 
تعیین شده است هر چند شرکتهایی عالقمند به داشتن مدیر 
حس��اب نبوده اند، و کار با خود شعبه را ترجیح داده اند. رئیس 
شعبه ای که دانش اقتصادی دارد می داند ما برای تسریع کارها 
آمده ایم و قصد انتصاب و انتخاب مشتری را نداریم. مدیر حساب 
تصمیم ساز است اما تصمیم گیرنده اصلی مدیر بانک است. برای 
شعب هم تعریف بانکداری شرکتی ارائه شده و آنها می دانند ما 
در کنار ش��عب هس��تیم نه روبروی آنها. در مجموع س��رعت و 
کیفیت کار و توجه به فعالیت تولیدی است که می تواند جاذبه 
الزم را برای حفظ مشتری ایجاد کند و خوشبختانه بانک اقتصاد 

نوین سعی در کسب این مولفه ها دارد.

در ادامـه مهنـدس عیـن اهلل ظاهری عضو كمیسـیون 
اقتصـادی و بانکها گفت: مصوبه ای ک��ه بانک به ما می دهد 
در سه بخش ضمانت نامه، تسهیالت و خرید صورت وضعیت ها 
اس��ت. گاهی اوقات ب��ه دلیل عدم پرداخت ص��ورت وضعیتها 
بازپرداخت تس��هیالت به تاخیر می افت��د. آیا در چنین حالتی 
ش��رکت می تواند از دو مصوبه دیگر یعنی گرفتن ضمانت نامه و 

خرید صورت وضعیتها استفاده کند؟  

رئیـس دفتر بانکداری شـركتی مركز تهـران در جواب 
گفت: از نظر قوانین و مقررات بانک مرکزی اگر مشتری دارای 
چک برگش��تی یا اقساط معوقه باشد هیچگونه تعهدات جدید 
نبای��د برای او ایجاد ش��ود. این قانون به کلیه امور بازرس��ی و 
نظارت بانکها اعالم ش��ده و آنها نیز این قانون را به کلیه شعب 
ابالغ کرده اند اما در نهایت تصمیم گیری به مس��ئولین ش��عبه 
برمی گردد. ممکن اس��ت ش��ما بگویید جای تسهیالت معوق 
ش��ده ضمانت نامه پیش پرداختی که دارید صادر ش��ود تا فعال 
کار متوقف نش��ود. رئیس شعبه نیز با مسئولیت خود آن کار را 
انجام می دهد، وگرنه قوانین بانکی این اجازه را به وی نمی دهد. 
مجموعا اگر مراودات ش��ما متمرکز باش��د و همکاری کافی با 
بانک داشته باشید، رئیس شعبه هم عکس العمل مساعد نشان 

می دهد و ریسک این امر را می پذیرد. 

مهندس پرهام سیدين عضو ديگر كمیسیون اقتصادی و 
بانکها نیز عنوان كرد: امس��ال کس��ری بودجه کل کشور رقم 
کمی نخواهد بود در نتیجه این کس��ری ها اولین اثر خود را روی 
طرحهای عمرانی خواهد گذاشت. راه حلی که دولت پیشنهاد داده 
یافتن سرمایه گذار است  که متاسفانه رقم پیشنهادی معموال برای 
سرمایه گذاران غیربانکی جذاب نیست. اما همین امر می تواند برای 
بانکها جذاب باشد. اگر شرکتهای پیمانکاری پیشنهاد شراکت در 
پروژه ای را بدهند که س��ودده است و یا تعهد دولت متضمن آن 

است، ارائه کنند آیا بانک از آن استقبال می کند؟ 

آقـای پورمرعشـی  در جواب گفت: ای��ن کار قابل بحث و 
طراحی اس��ت ولی گروهی مجرب و کارشناس باید این کار را 
انجام دهد. چون در وضعیت فعلی، بانکهای خصوصی سود را از 
تس��هیالت کوتاه مدت به دست می آورند. نرخ تورم باال است و 
هر چه منابعی که در اختیار مشتری قرار می گیرد کوتاه مدت تر 
باش��د قدرت مانور بانکها بیشتر است. سرمایه گذاری بلندمدت 
با ریسکهایی مثل وخیم شدن شرایط و کمبود نقدینگی همراه 
است. پرداخت بیش از حد تسهیالت توسط بانکها باعث جریمه 
شدن آنها می شود. بانک اقتصاد نوین و سایر بانکهای خصوصی 
تفکر ش��رکتی دارند و س��ود و زیان خود را لحاظ می کنند. به 
هر حال بانکها می توانند بخش��ی از منابع را در مورد تسهیالت 
بلند مدت وارد کنند اما این امر به کار کارشناسی نیاز دارد. در 
این حالت برگشت سرمایه 5-6 سال طول می کشد و باید دید 

مسئوالن بانک چنین صبری دارند؟ 

در ادامه مهندس مسعودی پرسـید: مدیران حساب چند 
ش��رکت را زیر پوشش دارند و اس��تاندارد جهانی این امر چند 

بانکـداری  دفتـر  رئیـس 
شركتی مركز تهران  گفت: 
شركتهايی كه در بانکداری 
شركتی وارد می شوند بايد 
فروش و درآمد سـالیانه ای 
ريـال  میلیـارد  بـاالی 50 
داشـته باشند و تسهیالتی 
كـه از بانك می گیرند باالی 

30 میلیارد ريال باشد
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نفر اس��ت؟ با توجه به این که زحمت فرهنگ س��ازی بانکداری 
شرکتی بر عهده بانک اقتصاد نوین افتاده شما برای تبلیغ این 

موضوع بین شرکتها چه اقدامی انجام داده اید؟ 

آقای پورمرعشـی در جواب گفت: استاندارد این مسئله در 
دنیا 20 شرکت است. چون در ایران کار جدید است، زیاد بودن 
حجم کار و کم بودن نیروی انسانی پاسخگو طبیعی است. البته 
تاکنون موردی از مراجعه وجود نداشته که کسی جوابگو نبوده 
باش��د. ما برای گس��ترش بحث بانکداری شرکتی سه همایش 
برگ��زار کردیم که اولی��ن همایش مربوط ب��ه پیمانکاران بود، 
همایش بعدی برای صنایع غذایی و دارویی بود. آخرین همایش 
نیز مربوط به ش��رکتها و کارخانه های فوالد بود که هر کدام از 

این موارد ظرفیتهای جدیدی برای بانک ایجاد کرده است. 

مهندس احمد عزيزی عضو ديگر كمیسیون اقتصادی و 
بانکها نیز عنوان كرد: س��ال گذش��ته دولت در تعداد زیادی 
از پروژه ه��ا پیش پرداخت را حذف ک��رد. پیمانکاران در ردیف 
س��قفهای اعتباری خود ردیف خرید صورت وضعیت را دارند. 
اما پیمانکار باید توانایی ایجاد صورت وضعیت را داش��ته باشد 
تا بتواند صورت وضعیت را دریافت کند. ما خواس��تار آن بودیم 
که بانکها با اخذ تعهدی که پیمانکار را ملزم می کرد به محض 
دریاف��ت صورت وضعی��ت، بدهی خود را پرداخ��ت کند برای 

پروژه های ما تسهیالت ارائه دهد.

آقای پورمرعشی  در جواب گفت: بانک ریسک اعتباری این 
کار را نمی پذی��رد مگر در قالب ی��ک تفاهم نامه که یک طرف 
آن انجمن، یک طرف آن وزارتخانه و طرف دیگر بانک باش��د و 
وزارتخانه به بانک ابالغ کند که برای پیمانکاران تسهیالتی در 

نظر بگیرند و تعهد آن بر عهده دولت باشد.

مهنـدس دادمان در ادامه افزود: ش��اید بتوان مزیت بانک 
اقتص��اد نوین نس��بت به س��ایر بانکه��ا در م��ورد خدمات به 

پیمانکاران را روی چند اصل خالصه کرد: 
- تصویب خط اعتبار سالیانه در مراحل مختلف

- تسهیل وثیقه 
- تسریع در ارائه خدمات

به نظر من توجه به بخش پیمانکاری به دنبال خود روش��های 
جدیدتری را می طلبد که انتظار داریم بانک اقتصاد نوین زودتر 
از بقیه بانکها این روش��ها را ب��ه کار گیرد. پیمانکاری مدیریت 
نقدینگی اس��ت. در همین منوال کار م��ا تعریف اصلی خود را 
می یابد، لطماتی که از نداشتن نقدینگی به موقع به پیمانکاران 
وارد می ش��ود نسبت به سایر حرف باالتر است. چون ما هزینه 
باالسری ثابتی داریم و اگر برای گردش کار، نقدینگی در زمان 

مناسب نداشته باشیم هزینه باالسری به ما آسیب می زند. 
بیشترین فعالیت ش��رکت پیمانکاری اعمال مدیریت است که 
ش��امل تعهدات و ضمانت نامه ها هم خواهد بود. برای اجرای به 
موقع هر کاری باید نقدینگی آن به موقع مهیا شود. بهتر است 
از رفت��ار متقابل پیمانکارها و بانک تحلیل��ی ارائه داده و آن را 
در فرمول برد -ب��ردی پیاده کنیم که هم بانک و هم پیمانکار 

بیشترین سود، حاشیه امنیت و پوشش ریسک را داشته باشند.
بحث مربوط به ش��راکت بانکها و پوش��ش صفر تا صد پروژه ها 
باید مطرح ش��ود. در بانکداری ش��رکتی بهتر اس��ت روش کار 
پروژه ای باش��د یعنی در روند ایده آل پیمانکار همراه یک بانک 
وارد مناقصه می شود تا بتواند صفر تا صد پروژه را مورد پوشش 
قرار دهد،  البته ارائه یک پرتفوی بانکی برای یک پروژه، س��ود 
مناس��بی برای بانک نیز در ب��ر دارد.  وی ادامه داد: باید گفت 
انجمن شرایط حقوقی تنظیم تعهدنامه ای با آن ویژگی که شما 

وزارتخانه  ن��دارد،  فرمودی��د 
ه��م تن ب��ه چنی��ن اقدامی 
نمی ده��د پ��س بهترین امر 
ب��ه تواف��ق رس��یدن بانک با 
پیمانکار مربوطه اس��ت تا در 
قبال پش��تیبانی تمام وجوه 
پروژه از طرف بانک، پیمانکار 
نیز گ��ردش وجوه خود را در 

همان بانک متمرکز کند. 
آقای پورمرعشی  در ادامه 
گفت: ش��اید بان��ک اقتصاد 

نوین بخواهد به صورت مطالعه موردی همین کار را انجام دهد. 
در بانکهای دولتی اداره سرمایه گذاری و نظارت وجود دارد که 
در برخی پروژه ها س��رمایه گذاری می کنند. این امر قابل طرح 
اس��ت اما چند موضوع باید شناس��ایی ش��ود، اینکه چه میزان 
منابع بانکی باید به این مسئله اختصاص داده شود و آیا منابع 

بانک اقتصاد نوین جوابگوی پروژه ها هست؟ 
مهنـدس دادمان گفت: موض��وع اص��ال آوردن منابع جدید 
نیست. در حال حاضر نیز بانکها به مشتریهای خود خدمات ارائه 
می دهن��د. فقط باید خط اعتباری را ب��ه صفر تا صد یک پروژه 
اختصاص داد و با تس��هیل وثیقه، و تمرکز وجوه  کاری کرد که 
خود پروژه پشتیبانی کننده ضمانت نامه باشد. همه مواردی که 
شمرده شد باید در کنار هم به شکل بسته ای با وثائق مشخصی 
ارائه شود که خیال بانک راحت باشد و در مقابل پیمانکاری هم 
که از آن بسته استفاده می کند تخفیفاتی را از بانک دریافت کند. 
آقای پورمرعشـی پور در ادامه گفت: کشور ایران رو به توسعه 
است. در چنین کشوری دغدغه هایی مانند تامین منابع برای کارهای 
نامحدود و چالش��های پیش روی این امر وجود دارد. بانکها عموما 
کاری را انجام می دهند که تعهد سنگینی برای آنها ایجاد نکند، کاری 
که  بتوانند جوابگوی نتیجه آن باشند. به هر حال ما منتظریم که شما 
الگویی را در قالب یک طرح به ما ارائه دهید تا نه تنها روشی برای 
آینده باشد بلکه بانک اقتصاد نوین در راستای تمایل خود به گسترش 

همکاری با پیمانکاران کشور به بررسی آن بپردازد.

مهندس دادمان:
نداشـتن  از  كـه  لطماتـی 
بـه  موقـع  بـه  نقدينگـی 
می شـود  وارد  پیمانـکاران 
نسبت به سـاير حرف باالتر 
است. چون ما هزينه باالسری 

ثابتی داريم 
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اشاره: 
همانطوري که در ماهنامه پیام آبادگران خردادماه درج ش�د، انجمن ش�رکتهاي س�اختماني با همكاري هفت تش�كل همسو و داراي فصل مشترك به تشكیل 
کمیته اضطراري صنعت احداث مبادرت کرد. این کمیته ابتدا نامه اي به ریاست محترم جمهوري و سایر مقامات عالي رتبه نوشت و در آن به شرح مسائل 
و مشكالت پرداخت و پیشنهادهایي براي برون رفت از آن ارائه کرد. متعاقب آن نشست مطبوعاتي وسیع و گسترده اي توسط کمیته برگزار شد که در آن 

به انعكاس مسائل و مشكالت مبتالبه تشكلهاي صنعت احداث اقدام گردید. 
در ماهنامه خردادماه اشاره شده بود که بریده جراید آن را به صورت کالژ ارائه خواهیم کرد که در این شماره آن را درج مي نمائیم.
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مهندس بیژن سـعیدآبادی رئیس هیات مديره شركت بام 
راه فضـاي کس��ب و کار را محدود و رون��د آن را با محدودیت 
بیشتر، توأم با ریسک هاي ناشناخته فراوان و غیررقابتي و رانتي 
ارزیابی کرد و برای بهبود آن توصیه کرد: باید براي اعالم واقعي 
ش��اخص های تعدیل تالش ش��ود و صن��دوق ارزي در خارج از 
کش��ور برای انجام مب��ادالت ارزي مورد نیاز پ��روژه ، خرید کاال 
و خدم��ات قابل پیش بین��ي ایجاد گردد، در ضمن ش��رکتها به 
عرصه سرمایه گذاري در طرح ها وارد شوند، و فرآیند ارتباطات با 

نهادهاي دولت و قانون گذاري فعال تر شود. 
وی درباره عدم اعالم ش��اخصهای تعدیل و وضعیت قراردادهای 
در دس��ت اجرا گفت: تراز منابع و مصارف پروژه ها بشدت منفي 
ش��ده و ادام��ه کارها را ب��ا کاهش بهره وری و پی��رو آن افزایش 
هزینه ها مواجه نموده اس��ت و بدون شک پیامد ادامه این روند 
توقف کام��ل کارها خواهد بود. هزینه ه��اي اجرائي پروژه تحت 
تأثیر دو عامل اجراي قانون هدفمندي یارانه ها و نوس��انات نرخ 
ارز به ویژه از نیمه دوم س��ال 90 بس��یار افزایش یافته اس��ت. 
شاخص هاي منتشره بانک مرکزي ایران که روند هزینه نهاده ها 
و کاالهاي اساس��ي را خصوصاً از اواسط س��ال 89 به بعد اعالم 
نم��وده، حاک��ي از افزایش بي س��ابقه هزینه هاس��ت. ادامه روند 
گذشته در اعالم شاخص های تعدیل و زاویه دید آنها از واقعیت، 

آثار متعاقب مورد اشاره را خواهد داشت.
مهندس س��عیدآبادی در جواب این س��وال که در شرایط امروز 
چگونه می توان بر اس��اس فهرس��ت بهای س��ال 88 در مناقصه 
پروژه های عمرانی شرکت کرد، عنوان نمود: عماًل عقد قرارداد با 
فهرس��ت بهای سال 88 به قصد اجرای پروژه امکان پذیر نیست. 
در حالیکه ش��اخص هاي تعدیل در س��ال 90 اعالم نش��ده و لذا 
ن��گاه دولت به روند افزایش هزینه ها روش��ن نیس��ت و از طرف 
دیگر هیچ س��از و کاری جهت پیش بیني وضعیت بازار در دست 
نمی باش��د، عقد قرارداد با فهرس��ت بهای سال 88 اقدامي کاماًل 
بدور از منطق بوده و ریس��کهاي ناشناخته فراواني را به پیمانکار 

منتقل می نماید.
وی درباره دو نرخی ش��دن قیمت ارز و افزایش قیمت بازار آزاد 
آن در کش��ور و تاثیر این روند ب��ر روی قراردادهای پیمانکاری 
پروژه ه��ای عمرانی درون مرزی و ب��رون مرزی گفت: دو نرخي 
ش��دن نرخ ارز با در نظر گرفتن انگیزه سفته بازیهاي مرسوم در 
آن، فاصل��ه ن��رخ مرجع و ن��رخ آزاد ارز را در نوس��اني غیر قابل 
پیش بین��ي قرار داده و خواهد داد. با توجه به نفتي بودن بودجه 
کش��ور، افزایش نرخ ارز موجب افزایش به��اي نهاده ها در کلیه 
زمینه ه��ا وهمچنین به��اي کاالهاي ارزبر گردی��ده که مجموعاً 
موجب افزایش نرخ انواع کاال و خدمات در کش��ور ش��ده است. 

   ماهنامه پیام آبادگران طی چند ماه اخیر با تنی چند از مديران ارشد شركتهای 
عضو انجمن به گفتگو نشسـت تا مشکل عمده شـركت آنها را در راستای كار 
اجرايی ارزيابی نمايد و تحلیلی از فضای كسب و كار و شیوه های بهبود آن در 
عرصه صنعت احداث ارائه كند، در اين شماره نیز با مهندس بیژن سعیدآبادی 
رئیس هیات مديره شـركت بام راه و مهندس نصرت اهلل خوانساری مديرعامل 
شركت نوين تراس به گفتگو نشسته ايم كه نظر خوانندگان محترم ماهنامه را به 

خواندن مشروح آن دعوت می نمائیم.  

رئیس هیات مديره بام راه مطرح كرد:

نگاه بخش كارفرمايی پروژه های عمرانی
 به روند افزايش هزينه ها بايد روشن و واقعی باشد
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ب��ا توجه به افزایش بهاي کاال و خدم��ا ت داخلی، میزان رقابت 
پیمانکاران فعال در صدور خدمات داخلی، میزان خدمات فني و 
مهندسي را کاهش داده است و ادامه آن مزیت هاي نسبی کشور 
را در ای��ن عرصه تضعیف نم��ود و یا آنها را از میان خواهد برد و 
تدریجاً حض��ور پیمانکاران ایرانی در عرصه هاي فعال بین المللي 

را کم رنگ تر خواهد کرد.
تحریم ه��ا نیز در عرصه پروژه های ب��رون مرزی، میدان رقابت را 
ب��راي پیمانکاران ایران محدودتر نموده و ادامه آن بر میزان این 
محدودیت ها خواهد افزود. تحریم ها در عرصه اجراي پروژه هاي 
داخل��ي نیز اثرات قابل مالحظه داش��ته، خری��د کاال و خدمات 
خارجي را با محدودیت مواجه نموده، گشایش اعتبار اسنادي را 
محدود س��اخته که خود باع��ث افزایش هزینه و زمان انتقال ارز 
همراه با ریسک گردیده است، ضمن آنکه به علت فقدان مکانیزم 
گشایش اعتبار اسنادي، درصد پیش پرداخت قراردادهاي خرید 
خدم��ات و کاالي خارجي را از حداکثر 10درصد تا برخي موارد 
60درصد افزایش داده اس��ت که ضمن ایج��اد اختاللی در تراز 

نقدي پروژه ها، هزینه هاي اجراي پروژه را افزایش داده است.
الزم به ذکر اس��ت شرکت بام راه در حوزه آب شامل سد، حوزة 
انرژي شامل نیروگاههاي آبي، حوزه حمل و نقل شامل قطارهاي 
شهري، جتی و بندر، و حوزه صنعت شامل کارخانه هاي تولیدات 
صنعتي بزرگ فعالیت دارد و در حال حاضر پروژه هاي در دست 
اجرای آن ش��امل تصفیه خانه آب قم، کارخانه تولید اکس��یژن 
مجتم��ع مس خاتون آب��اد، تغییر تکنول��وژی ذوب مجتمع مس 

سرچشمه و کارخانجات ایران ترانسفوری است. 

مهنـدس نصرت اهلل خوانسـاری مديرعامل نويـن تراس نیز 
وضعیت فضای كسب و كار را نامناسب دانست و گفت: تقریبا 
کارهای بزرگ )در حد پایه یک رشته های مختلف( به شرکتها و 
نهادهای دولتی واگذار می شوند. تا وقتی سندیکاها قوی نباشند 
و متح��د و یکپارچه عمل نکنند این روند ادامه خواهد داش��ت. 
باید به هر ترتیبی ش��ده در نهادهای تصمیم گیری حضور جدی 
داش��ته باشیم. مهندس نصرت اهلل خوانس��اری درباره عدم اعالم 
ش��اخصهای تعدیل و وضعیت قراردادهای در دس��ت اجرا گفت: 
جهت اج��رای پروژه در زم��ان مقرر با توجه ب��ه این که قیمت 

آه��ن آالت بی��ش از 40 درصد به طور متوس��ط ظ��رف یک ماه 
از تیرماه 90 تا پایان س��ال 90 افزایش داش��ته اس��ت ناگزیر به 
فروش ملک ش��دیم تا تاخیر در پروژه ای ایجاد نشود. اکنون نیز 
به ازای هر ی��ک ریالی که صورت وضعیت می کنیم حداقل 1.5 
ری��ال هزینه صرف می کنیم که تمامی از س��رمایه های ش��رکت 
تامین گردید و در موردی نیز ناگزیر وام با بهره نس��بتا مناس��ب 

)17درصد( از بانک گرفتیم. 
وی درباره این که آیا ش��اخصهای تعدیل به ش��کل گذشته و با 
توجه به روند رو به افزایش قیمتها می تواند پاسخگوی مشکالت 
پیمانکاران باشد گفت: ش��اخصهای تعدیل چون به طورمتوسط 
س��ه ماهه اس��ت در بعضی مواقع نمی تواند هزینه های واقعی را 

پوشش دهد زیرا افزایش قیمتها روزانه شده است. 
وی در جواب این س��وال که در ش��رایط ام��روز چگونه می توان 
بر اساس فهرس��ت بهای سال 88 در مناقصه پروژه های عمرانی 
ش��رکت کرد، عنوان نمود: چ��ون در برآوردها پیمانکاران قیمت 
روز را م��الک عمل قرار می دهند مش��کلی از بابت دادن قیمت 
نیس��ت )چنانچه برخی از همکاران بدانند که چگونه باید قیمت 
روز را محاس��به نموده و هزینه های باالسری را نیز از بعد واقعی 
مدنظ��ر قرار دهند( ولی چنانچه برآورد مش��اور دقیق نباش��د و 
یا نقشه ها دس��تخوش تغییر ش��ود، ممکن نیست که پلوسهای 
محاس��به ش��ده فصلی هم بتواند جوابگوی تغییرات رشد قیمت 
باش��د لذا چنانچه فهرست بهای منتشره پایه، به روز شود ریسک 

این موارد بسیار کم تر می شود.
مدیرعام��ل نوین تراس درباره دو نرخی ش��دن قیمت ارز و افزایش 
قیمت بازار آزاد آن در کش��ور و تاثی��ر این روند بر روی قراردادهای 
پیمان��کاری پروژه های عمران��ی درون مرزی و ب��رون مرزی گفت: 
تغییرات نرخ ارز قطع��ا در تغییر قیمت مصالح تاثیر زیادی داد که 
امکان محاس��به این روند در برخی قراردادها )خصوصا قراردادهای 
س��رجمع و بدون تعدیل به هیچ وجه وجود ن��دارد بعالوه ملحوظ 
کردن تاثیر تحریمها در آینده نیز به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد. 
در فعالیتهای برون مرزی نیز در صورتي که بخشنامه ای که وزیر نفت 
در پایان س��ال 90 داده به اجرا درآید می تواند مالک خوبی در نقل 
و انتقال ارز باش��د ولی چنانچه تحریمها صورت عمل به خود گیرد 

اجرای پروژه های برون مرزی با مشکالت جدی روبرو خواهد بود. 



24
24

مشارکت یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه می باشد به ویژه 
برای کشورهای درحال توس��عه مشارکت ارادی، خالق و آگاهانه 
افراد در روندها و فرآیندهای امور برنامه ها و سیاستگذاری ها نقش 
مهم و مؤثری دارد. بنابراین ایجاد زمینه های مش��ارکت اجتماعی 
با ویژگی های برشمرده ش��ده فوق نقش محوری در میان عناصر 
مورد لزوم برای توسعه دارد با این رویکرد که  مشارکت اجتماعی 
پایه و مایه اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی است که در قالب 
شبکه ای پیوسته و همبسته در ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی و 
ملی نقش مهمی دارد. بر این اساس برای سرمایه گذاری مالی در 
هر طرح و پروژه عمرانی قبل از هر عامل دیگری نیاز به تش��کیل 
و تقویت س��رمایه اجتماعی است که بنیان آن بر اعتماد است، در 
این تعریف مفهومی، هدف اعتماد فراگیر ملی و اجتماعی اس��ت 
که می تواند به عنوان عامل پیونددهنده، کلیه عوامل و زنجیره های 
تأمین رش��د و توس��عه را در  موزائیک عناصر تش��کیل دهنده آن 
شکلی هندس��ی و کاربردی دهد. علمای اجتماعی و اقتصادی بر 
این باورند که، سرمایه اجتماعی منبع الهام بخش و هدایت گر، برای 
کنش متقابل اجتماعی اس��ت و موتور محرکه آن اعتماد متقابل 
اجتماعی اس��ت. بنابراین در بحث س��رمایه گذاری مالی مشارکت 
خالق، آگاهانه ارادی و اختیاری که متکی بر اعتماد متقابل باشد 
یکی از شرایط اصلی و جوهره  رمز موفقیت ها، در برنامه ریزی است 
و توجه به کس��ب و دریافت این نوع سرمایه بسیار مهمتر از سایر 
سرمایه هاست. ش��اید یکی از دالیل اولویت و اهمیت این سرمایه 
وجود مجموعه ای از توانایی ها و دانایی هایی باشد که در اشخاص  
عالقمن��د برای همکاری و همیاری در قالب اقدام گروهی آگاهانه 
تجمیع ش��ده است و س��ازمان های  مختلف جهت نیل به اهداف 
مشترک از این سرمایه استفاده شایسته می نمایند. برای دریافت 
بهتر از مفهوم س��رمایه اجتماعی باید بگویم که سرمایه اجتماعی 
مجموعه ای از هنجارهای نیک و مفید در نظام اجتماعی است که 
موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه و موجب پائین آمدن 

سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات می باشد.
یک��ی از مفاهی��م مه��م در س��رمایه اجتماع��ی ایج��اد ش��بکه 
اعتماد)network of trust(  است که به گروهی اطالق می شود 
که براس��اس اعتماد متقابل به یکدیگ��ر از اطالعات و هنجارها و 

ارزشهای یکسانی در تبادالت میان هم استفاده می کنند.
هراندازه سرمایه اجتماعی در نظام اجتماعی باالتر باشد بوروکراسی 

و کاغذب��ازی و دیوان س��االری در آن کاه��ش می یابد و روند امور 
با س��رعت و س��هولت انجام می گیرد مدیران ارش��د سازمان های 
کارفرمایی و خصوصی در ایجاد س��رمایه اجتماعی نقش حساسی 
برعه��ده دارند و در این میان آن گروه از مدیران ارش��د می توانند 
مولد سرمایه اجتماعی باشند که شعاع اعتماد  را در سازمان خود 
گس��ترش داده کارکنان، ذینفعان )اعم از مش��تریان، سهامداران، 
زنجی��ره تأمین، دولت و...( در آن احس��اس اعتماد نمایند. ایجاد 
روحیه همکاری، س��هولت دسترس��ی به اطالعات سازمان توسط 
ذینفع��ان از جمل��ه اقدام های مدی��ران موفق در ایجاد س��رمایه 

اجتماعی است.
 با این مقدمه، به نظر می رس��د بنیان توس��عه پای��دار را باید در 
تحقق س��رمایه اجتماعی و آنهم از طری��ق ایجاد زمینه های الزم 
برای پیدایش، گسترش و ژرفابخشی به اعتماد اجتماعی قرار داد 
تا اهداف موردنظر در برنامه ریزی ها با مشارکت بخش خصوصی و 
عمومی عملیاتی و اجرایی شود و امکان دستیابی به چشم اندازهای 
آن محق��ق گردد با این مقدمه که از ش��روط اصلی مش��ارکت و 

سرمایه گذاری است بحث اصلی خود را آغاز می کنم.
س��رمایه گذاری یعنی چشم پوشی کردن از ارزشی در زمان خاص 
برای دسترسی به ارزشی بیشتر در آینده است. در این تعریف دو 
عنصر ارزش اضافی )بازده��ی( و زمان وجود دارد. به عبارتی این 
بازده��ی معطوف به آینده اس��ت. پیش بینی آینده نیز احتمالی و 
غیرقطعی اس��ت لذا عنصر ریس��ک و خطر در آن لحاظ می شود. 

بنابراین سرمایه گذاری بردوپایه استوار است:
1- ریسک

2- خطرپذیری. س��رمایه گذار زمانی تصمیم به س��رمایه گذاری 
می گیرد که حد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای آن تأمین شده 
باشد. به عبارتی بازدهی و امنیت عامل اصلی تصمیم گیری است. 
در نظام اقتصادی جهان دونوع روش تأمین منابع برای بنگاههای 

اقتصادی وجود دارد:
)bank based(2-1- استفاده از منابع مالی بانک

2-2- روش پایه اوراق به��ادار )SECURITY BASED( باید 
ع��رض کنم که کش��ورهای صنعتی به ط��ور میانگین حدود 55 
درصد از تش��کیل س��رمایه ناخالص داخلی )FCF*(را از طریق 
بازار س��رمایه تأمین می کنند و این میانگین تش��کیل س��رمایه 
ناخال��ص داخلی در کش��ورهای تازه صنعتی ش��ده به حدود 25 

همايش ملی مشـاركت عمومی و خصوصی در توسـعه زيرسـاختهای نیاز نیمه اول 
تیرمـاه در مركـز همايش های بین المللی صدا و سـیما برگزار شـد. در اين همايش 
دو روزه چهار نشسـت تخصصی با حضور اسـتادان و صاحبنظران بخش خصوصی 
و مسـئوالن دولتی برگزار شـد. مهندس محمـد عطارديان- دبیـركل كانون عالی 
انجمن های صنفی كارفرمايی ايران نیز در اين همايش سـخنرانی كرد كه مشـروح 

آن به شرح زير است:

    * Free cash �ow

  دبیر انجمن شركتهاي ساختماني در همايش ملي مشاركت عمومي و خصوصي در توسعه زيرساخت های كشور مطرح كرد:

سرمايه اجتماعی پيش نياز سرمايه گذاری مالی
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تا 30 درصد می رس��د. یکی از ش��اخص های مهم اقتصادی که از 
آن با نام ش��اخص های کلیدیkey indicators  یاد می ش��ود 
نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به کل تولید ناخالص داخلی است 
ک��ه به اختصار، به ص��ورت) FCF(  به کار برده می ش��ود. طبق 
گزارش بانک جهانی در س��ال 2008 رشد ورود سرمایه گذاری به 
کش��ورهای توسعه یافته از رشد خروج آن کمتر بوده است و این 
وضع برای کش��ورهای در حال توس��عه برعکس است یعنی رشد 
ورود س��رمایه به این کشورها بیش��تر از خروج سرمایه است و در 
برخی از کش��ورها رشد 36 درصدی اس��ت به طوری که  از سال 
1990 تا 2006 حدود 31 برابر افزایش یافته است که عمدتاً این 
سرمایه گذاری ها در ارتباطات از راه دور، انرژی و حمل و نقل انجام 
شده است. در ایران موانع متعددی بر سر راه توسعۀ سرمایه گذاری 

قرار دارد که می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی کرد.
   نامس��اعد ب��ودن محیط کس��ب و کار )هردم از ای��ن باغ، بری 
می رس��د( طلب پیمانکاران داده نمی ش��ود ولی سازمان مالیاتی، 
مالیات بر ارزش اف��زوده را برای آنها عالوه بر جریمه 20درصدی 
با زیان دیرکرد 25درصدی، در س��ال محاس��به و برای وصول آن 
اجرائیه صادر می کند، دخالت گس��ترده دولت و نهادهای عمومی 
و ش��به دولتی از جمله عوامل نامساعدکننده محیط کسب و کار 

برای سرمایه گذاری خارجی و فعاالن بخش خصوصی است. 
عدم وجود نگرش علمی الزم در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های 
مال��ی و پولی از دیگ��ر عوامل مؤثر و موانع س��رمایه گذاری تلقی 

می شوند؛ که موارد زیر را نیز می توان به آن اضافه کرد:
• ناکافی بودن تجهیز منابع مالی موردنیاز بخش خصوصی.

• ناکافی و نامتناسب بودن زیربناهای فیزیکی.
• ضع��ف نهاده��ای سیاس��تگذار و اجرای��ی و چرخ��ه طوالنی 

بوروکراسی در آن.
• نارس��ایی و ناهماهنگی در قابلیتهای تکنولوژی های الزم برای 

سرمایه گذاری.
"• تع��دد مراک��ز تصمیم گی��ری که در بس��یاری م��وارد دارای 

چارچوب های متزاحم و متضاد با یکدیگرند.

• وج��ود ذهنیت منفی در مورد س��رمایه گذار و ای��ن امر برای 
س��رمایه گذاران خارج��ی به مراتب با ذهنیت منفی ش��دیدتری 

حکمفرماست.
• ابه��ام در قوانین و مقررات به طوری که تفس��یربه رأی از آن، 
 زمین��ه های ریس��ک و خطر س��رمایه گ��ذاری را باال م��ی برد و 
س��رمایه گذار خارجی و داخلی ، در این نوع فضا، احساس امنیت 

الزم برای سرمایه گذاری نمی کنند.
• بوروکراس��ی تو درتوی طوالنی که ق��رار گرفتن در داالن های 
 پی��چ در پی��چ آن، بخش بزرگی از ان��رژی و توانایی های نهادهای 
س��رمایه گذار را ناب��ود م��ی س��ازد و خ��روج از آن نی��ز با صرف   
ظرفیت  های زمانی طوالنی همراه است به همین دلیل میزان ورود 
س��رمایه به ای��ران در حد مورد انتظار نبوده اس��ت، به طوری که 
در س��ال 1385 حدود 520 میلیون دالر، در س��ال 1386 حدود 
638 میلی��ون دالر و در س��ال 1387 این مبل��غ به 198 میلیون 
دالر کاهش یافته اس��ت الزم به ذکر است که کل سرمایه گذاری 
خارجی در ایران حدود 6 میلیارد دالر برآورد می ش��ود که نسبت 
به کل سرمایه گذاری در جهان، یعنی حدود 1244 میلیارد دالر، 
رقمی در حدود 50 درصد )نیم ( درصد را نشان می دهد که سهم 

بسیار ناچیزی است .
   اگ��ر بپذیری��م که اقتصادمل��ی از دوبخ��ش غیرمالی)حقیقی( 
ومالی تش��کیل شده است. بنابر آن باید بگویم که بخش غیرمالی 
)حقیقی( ش��امل جری��ان کاالها و خدم��ات از تولیدکنندگان به 
مصرف کنن��دگان و نیز جریان نیروی انس��انی از مصرف کنندگان 

)عرضه کنندگان( به سمت تولیدکنندگان است.
   ب��ر همی��ن اس��اس، در بخش مال��ی اقتصاد ملی نی��ز جریان 
وجوه اعتبارات و س��رمایه از ناحیه پس اندازکنندگان، مؤسس��ات 
اعتباری و مالی و صاحبان س��رمایه، به س��مت س��رمایه گذاران و 
تولیدکنندگان کاالها و خدمات و یا دولت در حرکت اس��ت. این 
دو بخ��ش بر یکدیگر تأثیر متقاب��ل دارند و مکمل یکدیگرند زیرا 
برای نتیجه بخش بودن فعالیته��ای اقتصادی در بخش حقیقی، 
مبادل��ه و ابزارهای معرفی ش��ده برای آن امری ضروری اس��ت و 
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در ای��ن میان پول، اعتبارات و اوراق بهادار از ابزارهای اصلی آن در 
بازارهای مالی اند بنابراین رکود و یا رش��د یک بخش می تواند رکود 
یا رش��د بخش دیگر را درپی داش��ته باشد و می توان نتیجه گرفت 
که در اقتصاد ملی س��الم و پیشرفته، رشد هماهنگ این دو بخش 
تضمین کننده تداوم رشد اقتصادی است و در این ارتباط مجموعه 
عناصر مرتبط با بخش مالی، ش��امل ترتیباتی برای ایجاد و مبادله 
مطالبات اس��ت که به آن در ادبیات اقتصادی سیستم یا نظام مالی 

گفته می شود. 
   برای روشن شدن بحث به تعریف مفهوم سیستم مالی می پردازیم؛ 
به نوعی می توان گفت که سیستم مالی، سازوکار انتقال دارایی های 
مال��ی را از پس اندازکنن��دگان به متقاضی��ان، طرح ریزی می کند. 
چنانچه دارایی های مالی را به مثابه یک کاال در نظر بگیریم در این 
صورت گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را می توان یافت که با 
تحقق شرایطی اقدام به عرضه این کاال می نمایند و گروه دیگر نیز 
جهت تأمین نیازهای خود متقاضی این نوع کاال هس��تند، عرضه و 

تقاضای این کاال در فضایی به نام بازار مالی انجام می شود.
   الزم ب��ه ذکر اس��ت که بازارهای مال��ی به چندین نوع طبقه بندی 
می شوند که یکی از موارد متداول آن بازار پول و بازار سرمایه است که 
معموالً  این دونوع بازار به صورت رسمی و سازمان یافته عمل می کنند 
البته نهادهای واسطه ای نیز میان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان قرار 
دارند که در تسهیل و تسریع جریان وجوه، نقش مهمی ایفا می کنند 
که از آنها با نام مؤسس��ه های واسطه ای مالی نامبرده می شود.   برای 
جمع بندی و توضیح بیشتر باید بگویم به طور کلی مشارکت کنندگان 
اصلی بازار مالی شامل خانوارها، افراد و شرکتهایی هستند که به منظور 
ارایه وجوه، وارد این بازار می ش��وند و اغلب ب��ه واحدهای دارای مازاد 
معروفند، همچنین افراد و شرکتهایی که به دنبال دریافت و کسب وجوه 
از این بازارها هستند، به واحدهای دارای کسری معروفند. البته گاهی 
دولته��ا نیز به عنوان دریافت کننده یا عرضه کننده وجوه در این بازارها 
حضور می یابند بنابراین عرضه کنندگان و متقاضیان دارایی های مالی در 
هردوحالت، خانوارها، بنگاههای اقتصادی و دولت ها می باشند که هرسه 
به منظور تأمین مالی م��ورد نیاز به عنوان متقاضی، وجوهی را تقاضا 
می کنن��د و همچنین همه آنها مازاد نیاز مالی خود را عرضه می کنند 
که در شکل اخیر به عنوان عرضه کننده عمل می نمایند. برای دریافت 
بیشتر از آنچه تاکنون ارایه شد روند کار را در نمودار زیر ارایه می دهیم:
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سـاختار مالی – در تقسیم بندی کالسیک بازار مالی، معموالً  آن 
را در س��ه بازار )س��رمایه، پول و بیمه( طبقه بندی می کنند که به 
دلیل کمی وقت وارد مباحث فنی آن نمی ش��وم بلکه طرح ساختار 

بازارهای مالی را در نمودار زیر ارایه می کنم.
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اهداف و ويژگی های الزم برای بازارهای مالی

به نظر می رسد برای بازارهای مالی تحقق چهار هدف اهمیت دارد 
و باید برای رس��یدن به این هدفها برنامه ریزی های دقیقی به عمل 
آید همانطور که در ابتدای بحث ارایه نمودم  ویژگی های الزم  برای 

تحقق هدفهای سرمایه گذاری عبارتند از:
1- ایجاد اعتماد در سرمایه گذار و مردم، نسبت به نظام مالی کشور

2- افزایش اطالعات مردم نسبت به روند امور نظام مالی
3- حمای��ت الزم از مصرف کنندگان ب��ا افزودن بر آگاهی های الزم 

آنها برای ایفای مسئولیت های پیش رو
4- کاهش زمینه های امکان و مجال بروز جرایم مالی و سوق دادن 

روند آن به سمت صفر
   ای��ن امر نیازمند آن اس��ت که قانونگذار ای��ن هدف ها را در متن 
فعالیت های س��ازمان نظ��ارت بر خدمات مالی ق��رار دهدو پی گیر 

اجرای بی تنازل آن در همه زمینه ها باشد.
ویژگی های س��امان دهی بازار مالی را به طور اجمالی در گزاره های 

زیر می توان مطرح کرد:
• ب��ه کارگیری مناب��ع مالی به اقتصادی تری��ن و کارآمدترین وجه 

ممکن.
• به رسمیت شناختن مدیران ش��رکتهای مشمول مقررات تأمین 

مالی.
• رعای��ت اعت��دال در برخ��ورد ب��ا صنع��ت و برداش��تن موانع و 

محدودیت های پیش روی آن.
• ایجاد تسهیالت و گش��ودن راه برای نوآوری در صنعت و تولید و 
در زمینه های مناسب با بیانیه مأموریت این قبیل مراکز صنعتی و 
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تولیدی.
• توج��ه به ویژگی های بین المللی خدمات مالی و موقعیت رقابتی 

آن.
• گش��ودن راه ب��رای رقابت های س��الم  و س��عی در جلوگیری از 

رقابتهای ناسالم.
در این بخش از بحث، تعریف، توضیح و شرحی اجمالی نسبت به 

مفاهیم ارایه شده می دهیم:

بازار پول: 
 زیرمجموعه ای ازبازار مالی اس��ت و در کنار بازار س��رمایه مطرح  
می ش��ود این دو بازار مکمل یکدیگرند، ب��ازار پول به تأمین مالی 
کوتاه م��دت می پردازد و منابع��ی تحت عن��وان وام برای مقاصد 
کوتاه م��دت در این بازار عرضه می ش��ود؛ که عمدت��اً برای بهبود 
وضعیت نقدینگی واحدهای اقتصادی اس��ت، این بازار وجوهی را 
در اختیار بنگاه ه��ای اقتصادی قرار می دهد. در تعریف  بازار پول 
می ت��وان گفت که کمب��ود و یا مازاد نقدینگ��ی موقتی را جبران 

می کند.

بازار سرمايه:
 این بازار نیازه��ای واحدهای تجاری و دولت را در محدوده مالی 
وام های بلندمدت و میان مدت برآورده می کند که معموالً مدت آن 
برای بیش از یکسال است در واقع بازار سرمایه منبع اصلی تأمین 
مالی بلند مدت است که اوراق قرضه )با سررسید بیش از یکسال(  

در آن مبادله می شود.
در کش��ورهای پیشرفته ابزارهای بازار سرمایه از اهمیت بیشتری 
برخوردار اس��ت و در ایران تأمین منابع مال��ی برعهده بازار پولی 

)بانکها( گذاشته شده است.

انواع سرمايه گذاری درجهان
س��رمایه گذاری در جهان با انواع و روش ه��ای متنوع و متعددی 
انجام می شود که به طور مختصری به پاره ای از آنها اشاره می شود.

• سهام
• اوراق قرضه

)�nance( روش کوتاه مدت انتقال سرمایه •
• پرداخت قیمت فناوری ها و تجهیزات دریافت شده در قبال برات 

 )usance( مدت دار
• خط��وط اعتب��اری)credit lines(  دریافت کنن��ده آن، بدون 
پرداخت وجهی اجازه می یابد به اندازه معینی از تولیدات و خدمات 

اعطاکننده خط اعتباری، استفاده نماید.
س��اخت،  ی��ا   build operate & transfer )BOT(  •
بهره برداری و واگذاری، که سرمایه گذار خارجی پس از اخذ امتیاز 
واحد صنعتی، مس��ئولیت تأمین مالی، س��اخت و بهره برداری از 
واحد صنعتی را با شرایط از پیش تعیین شده برای مدت مشخص 

)حدود 10 الی 13سال( برعهده می گیرد.
• )Build operate & ownership)BOO س��اخت و به��ره 
برداری و مالکیت این روش مشابه روش bot مي باشد با این تفاوت 

که مالکیت طرح مذکور به کشور میزبان منتقل نمی شود.
•  BLT (build lease &  transfer( ساخت، اجاره، انتقال در 
این نوع سرمایه گذاری قرارداد تسهیالت جدید با سرمایه خصوصی 
ایجاد می ش��ود و بعد از انقضای مدت اجاره، مالکیت آن به دولت 

میزبان انتقال می یابد.
اج��اره،  )س��اخت،   )BLO(build lease & operate  •
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بهره برداری( این نوع س��رمایه گذاری همانند BLT می باشد ولی 
مالکیت به دولت میزبان انتقال نمی یابد.

  Design build operate & maintenance)DBOM(  •"
طراحی، س��اخت، بهره برداری،  نگهداری، مانند س��رمایه گذاری. 
BOO BOT می باشد یعنی انتقال طرح پس از پایان بهره برداری 

می تواند با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال آن باشد.
)Rehabilitate operate & Transfer )ROTاحی��اء   •
بهره برداری، مالکیت این نوع سرمایه گذاری چون boo است ولی 
برای احیاء )ترمیم( یک طرح موجود انجام می شود و مالکیت آن 

در اختیار سرمایه گذار است.
• BUYBack )بی��ع متقابل( در این نوع س��رمایه گذاری خرید 
کارخانه، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصوالت 

مستقیم یا غیرمستقیم آن، انجام می گیرد.

عوامل مؤثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران
ابتدا این توضیح را بدهم که س��رمایه گذاری خارجی به دو شکل 
مس��تقیم و یا غیرمستقیم انجام می ش��ود که در نوع اول شخص 
حقیقی یا حقوقی خارجی درصدی از س��رمایه یا س��هام عادی و 
یا حق رأی بنگاه اقتصادی به ثبت رس��یده را در اختیار می گیرد 
این نوع سرمایه گذاری با کنترل و پذیرش ریسک و مدیریت واحد 
س��رمایه پذیر همراه است ولی در نوع دوم که آن را سرمایه گذاری 
در سبد مالی نیز می گویند، س��رمایه گذاری بر روی اوراق بهادار، 
)س��هام، ش��به س��هام( و ابزارهای بدهی مانند اوراق قرضه و نیز 
ابزارهای مشتق، مانند قراردادهای پیمان آتی و اختیار معامله در 
بازار اوراق بهادار انجام می شود و سرمایه گذار در کنترل یا مدیریت 
واحدهای سرمایه پذیر نقشی ندارد. باز یادآور می شوم که به دلیل 
کم��ی وقت این مفاهی��م را به طور اجمالی ش��رح دادم عزیزانی 
که مایل به دریافت بیش��تری در این زمینه هس��تند می توانند به 
ماهنامه پیام آبادگران ارگان رسمی انجمن شرکتهای ساختمانی 

مراجعه کنند که متن کامل آن را به تدریج و به صورت سلس��له 
مقاله در آنجا ارایه خواهیم داد.

ام��ا در مورد عوام��ل مؤثر در س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران 
بای��د بگویم که برخی از اقتصاددانان س��رمایه را به مثابه پرنده ای 
می دانند که منطقه مورد نظر را بررسی می کند و بعد از اطمینان 
و اعتماد از امنیت در منطقه و وجود آب و دانه در آن فرود می آید. 
جه��ت جلوگیری از اطال��ه کالم گزاره های زیر را به عنوان عوامل 

مثبت مؤثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران ارایه می دهیم.
- باالبودن نرخ رشد اقتصادی در کشور و بنگاه های اقتصادی آن.

- تثبیت روند و فرآیند نرخ ارز در مبادالت ارزی.
- ب��اال بودن می��زان ذخایر ارزی در کش��ور و بنگاه های اقتصادی 

سرمایه پذیر.
- ثبات، امنیت و س��المت نظام بانکی و سرعت و سهولت اجرایی 

و عملیاتی در آن.
- باال بودن میزان نقدینگی در بازار س��رمایه اعم از سهام و اوراق 

بهادار.
- متناسب و واقعی بودن نرخ های بهره در کشور میزبان و بانکهای 

تخصصی و تجاری آن.

عوامل مؤثر در انگیزه سرمایه گذاران خارجی
همانطوری که اشاره شد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری 
می بایستی انگیزه داشته باشند برای ایجاد مشوق ها و انگیزه های 
کافی برای آنها باید تمهیداتی اندیش��یده شود که به دلیل کمی 

وقت آن را هم فهرست وار ارایه می دهم.
- اطمینان سرمایه گذار به بازگشت سود و اصل سرمایه و سرعت 

و سهولت در انجام و اقدام روند و فرآیند آن.
- مش��خص و معی��ن ب��ودن قوانی��ن مالیات��ی در داخل کش��ور 

سرمایه پذیر و ثبات و تداوم آن.
- ش��فافیت و روش��نی و وحدت رویه در برداشت از مقررات بازار 
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سهام و اوراق قرضه.
- کاربرد استانداردهای الزم جهانی در کیفیت عملیات حسابداری 

و معیارهای تعریف شده آن برای افشای صورتهای مالی.
- ایجاد بسترها و امکانات الزم برای سرعت و سهولت و قابلیت های 

نظام تسویه حساب.
- امکانات کافی کارگزاری و ایجاد زمینه های الزم برای دسترسی 

به مؤسسه های امین و کارگزار.
- مش��خص و معین بودن می��زان و چارچوب ه��ای قانونی برای 

حمایت از حقوق سرمایه گذار.
   الزم به ذکر اس��ت که س��رمایه گذاری خارجی در رشد و توسعه 
کشور از طریق پرکردن شکاف اندوخته سرمایه گذاری و تأمین ارز 
مورد نیاز برای آن نقش پراهمیتی دارد پژوهش ها و بررسی های انجام 
شده نشان می دهد که ضریب همبستگی میان جریان های سرمایه 
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلیGDP و میانگین ساالنه 
نرخ رشد در بخش بزرگی از کشورهای سرمایه پذیر و بنگاه اقتصادی 

آن برابر با 0/36 بوده است که ضریب بسیار مؤثری می باشد.
   عوامل برش��مرده شده در فوق در س��رمایه گذاری در ایران نیز 
مؤثر اس��ت و الزم اس��ت به موارد ذکر ش��ده مناسبات فرهنگی، 
اجتماعی و سیاس��ی را هم اضافه کنم ح��ال، برای جمع بندی و 
روشن شدن این بحث اینجانب براساس تجربیات پنجاه وسه ساله 
خود و  به عنوان دبیر دوره های متعدد و متوالی انجمن شرکتهای 
ساختمانی و دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی و کارفرمایی 
ایران پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در زمینه مشارکت عمومی 
و خصوصی در توس��عه زیرس��اخت های کشور در سه سطح خرد، 

میانه و کالن به شرح زیر ارایه می دهم.
الف: در سطح خرد

1. تجهیز ش��رکتها و مؤسسات بخش خصوصی به ابزارهای نوین 
فناوری اطالعات.

2. جدایی مالکیت از مدیریت در مؤسسات بخش خصوصی.
3. باال بردن کیفیت منابع انس��انی ش��اغل در بخش خصوصی به 

منظور افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری.
4. هوشمندسازی سازمانی و تبدیل بخش خصوصی به نهادهای یادگیرنده.

5. حرکت از مدیریت در این نهادها به سمت رهبری انسانی.
6. ایجاد زمینه ها و ش��رایط الزم برای ابداع، اختراع و نوآوری در 

بخش خصوصی.
در   )total quality management (T.Q.M کارب��رد   .7

بخش خصوصی.
یعنی کیفیت بهتر محصول، قیمت مناس��ب تر، س��رعت تحویل 

بیشتر و تأمین رضایت مشتری را الگوی کار قرار دهیم.
8. تجهی��ز مدیران به تفکر آماری و اس��تنباطی تا بتوانند دنیای 
شگفت انگیزی که به دنبال هر پدیده قرار دارد به درستی بشناسد 

و شایسته ترین تصمیم گیری را اخذ کنند.
ب: در سطح میانه

1. کاهش بوروکراسی در نهادهای ذیربط.
2. هماهنگی میان نهادهای اثرگذار بر روند امور بخش خصوصی.
3. تقلیل نهادها و مراکز تصمیم گیری در محدوده استانداردهای جهانی.

4. مش��ارکت دادن بخ��ش خصوصی در روند تصمیم س��ازی ها و 
تصمیم گیریهای متناسب با کارکرد این بخش.

5. ثبات قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بخش خصوصی.
6. ج��ام بهنگام تعهدات بخ��ش کارفرمایی )که عمدتاً دولتی و یا 

شبه دولتی است( نسبت به عمکرد بخش خصوصی.
7. برنامه ریزی ها و سیاس��تگذاری های نهادهای دولتی براس��اس 

واقعیتهای واقعاً موجود.
8. بهبود فضای کسب و کار با ایجاد مشوق ها و تسهیالت الزم.

9. تعری��ف واقعی از مفهوم بخش خصوص��ی در چارچوب قانون 
اساسی و در قوانین تفصیلی.

ج: در سطح كالن
1. ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت های برون مرزی.

2. حمایت نهادهای برون مرزی حاکمیتی از بخش خصوصی فعال 
در حوزه مأموریت آنها.

3. حض��ور فعاالن و نمایندگان واقعی بخش خصوصی درکارگروه 
تهیه مقاله نامه های دولت.

4. پذیرش اس��تانداردهای بین المللی و کارب��رد آن در روند امور 
بخش خصوصی.

5. ایجاد شرایط کافی برای همکاری بخش خصوصی ایران با بخش 
خصوصی سایر کشورها و فراهم کردن امکانات و حمایت های الزم.

6. ایجاد جاذبه ه��ای الزم برای س��رمایه گذاران خارجی و فراهم 
کردن امکانات رفاهی و گذراندن اوقات فراغت مناس��ب برای آنها 

در چارچوب عرف بین المللی.
7. حمایت از اصل سرمایه و سود انتظاری سرمایه گذاری در طول 

مدت قرارداد.
از صبر و شکیبايی شما تشکر و سپاسگزاری می كنم.
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•  گزارش های پژوهشی اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی سازمان بورس و 

اوراق بهادار تهران سالهای 86 و بعد از آن
• رضایی زاده علی، جزوه آموزش��ی مقدماتی س��رمایه گذاری در بورس اوراق 

بهادار تهران بهار 84 
• رحیمی فر مهدی  بررس��ی عملکرد اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در ایران 

وزارت امور اقتصادی و دارائی 82 . 
• میرمطه��ری  س��ید احمد مقاله تأثیر گذاری و تأثی��ر پذیری بازارهای پول و 

سرمایه دراقتصاد ایران  کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی .
• دوانی غالمحسین مقاله بازار سرمایه یا پول .

• جه��ان آرا  ع��ادل  گزارش و گفتگو  بازار پول و بازار س��رمایه ماهنامه بانک 
و اقتصاد ش��ماره 29 غنی نژاد موس��ی مقاله سیستم بانکی پولی دولتی  فقدان 

بازار سرمایه.

• بانک توسعه آسیایی چشم انداز توسعه آسیایی 1999 دانشگاه آکسفورد هنگ 
کنگ سلسله هم اندیشی های تخصصی ملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه کشور 

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف زمستان 85.
• ماهنامه پیام آبادگران سلس��له مقاالت نگاهی به ادبیات اقتصادی و مالی در 

ایران از شهریورماه 90 تا پایان سال 90.  
• ماهنامه پیام آبادگران سلس��له مقاالت نگاهی به ادبیات اقتصادی و مالی در 

ایران شماره فروردین ماه و اردیبهشت ماه 91 .
•  غالمرضا علی زاده  تعاون و توس��عه اقتصادی انتش��ارات خوش��بین سال 87 

وزارت تعاون.
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 مجمع عمومی فوق العاده و عادی شركت تعاونی شركتهای ساختمانی برگزار شد

در ابتـدای مجمع فوق العـاده مهندس جواد خوانسـاری از 
زحمات هیات مدیره در دو س��ال گذش��ته و آقای مهندس طالب 
حس��نی مدیرعامل ش��رکت تعاونی تش��کر کردن��د و نیز حضور 
نماین��دگان وزارت تع��اون را خیرمقدم گفته، درگذش��ت مرحوم 
مهندس سید جواد حجت از اعضای هیات مدیره تعاونی را به جمع، 

تسلیت گفتند.
 در ادامه مهندس غالمرضا خوش گفتار منفرد در توضیحاتی به 
اعضای حاضر تعاونی گفت: تغییرات در اساس��نامه 2 قسمت است. 
یک قسمت تبصره 3 ماده 33 قانون تعاون هست که تغییراتی کامال 
شکلی در نحوه تشکیل مجامع عمومی است و ما می بایست خود را 
با قانون تعاون هماهنگ کنیم. بخش��ی دیگر از تغییرات نظر هیات 
مدیره اس��ت و الزامات قانونی نیس��ت از جمله ماده ای که به شرایط 
عضویت اعضا مربوط است و طبق اصالح جدید که در اساسنامه آمده 
ب��رای عضویت در تعاونی، عضویت در یکی از نهادهای صنفی الزامی 
اس��ت. این تغییرات در اساسنامه اعمال شد و طی آن بندی به ماده 
12 آن اضافه ش��د مبنی بر این که عضو بودن در یکی از انجمنهای 
صنفی راهس��ازی، تاسیساتی و ساختمانی، برای عضویت در شرکت 
ضروری است. یکی دیگر از تغییرات در مورد تعداد بازرسین است که 
در حال حاضر شرکت تعاونی 3 بازرس ثابت و یک بازرس علی البدل 
دارد و طبق اصالحات جدید این تعداد به یک بازرس ثابت و یک نفر 
علی البدل تغییر کرد. طبق تغییر دیگر کسانی که می خواهند داوطلب 

هیات مدیره یا بازرس شوند باید از مدیران شرکتها باشند.  
 مهندس منوچهر ملکیانی فرد، از اعضای اصلی شركت تعاونی 
نیـز در رابطـه با بنـد 12 گفت: این تعاونی متعلق به ش��رکتهای 
ساختمانی است و حتما باید اعضای آن از انجمن باشد. حتی پیشنهاد 
من این بود که اعضای تعاونی شرکتهای ساختمانی عضو انجمن نیز 
باش��د، البته اعضای انجمن شرکتهای ساختمانی و راه سازی مدنظر 
من است. هیات مدیره معتقد است باید گزینشی باشد که پیمانکاران 
راه سازی و ساختمانی در این تعاونی عضو باشند و ما باید به همکاران 
خود خدمات ارائه دهیم. برای همین ما  اصرار داریم اعضا، عضو یکی از 
نهادهای صنفی باشند. بعضی از افراد به این که چرا شرکت تعاونی باید 
تیول انجمن باشد، اعتراض دارند در حالی که منظور ما این است که 
عضو باید شرایط الزم یک پیمانکار عمرانی را داشته باشد تا تعاونی را با 
مشکل مواجه نکند. درباره 30 درصدی که نوشته شده ما با آن مخالف 
هستیم. در تعاونی باید همه سهام مساوی باشد منتهی در قانون تعاون 
آمده است تا 30 درصد. پیشنهاد ما این است که بگوییم تا 5 درصد، 
ب��ه هر ح��ال ما با عدد 30 درصد و حتی با عدد 5 درصد هم مخالف 
هستیم. ماهیت تعاونی تساوی است. یک سری مسائل است که مربوط 

به قانون تعاون است و ما مجبوریم با آن مدارا کنیم. در ماده 20 نیز که 
درباره دعاوی بین عضو با تعاونی سکوت شده بود، در تغییرات جدید 
بندی اضافه شده و ابهام این مورد را برطرف کرده است و در صورت 
عدم مراجعه عضو ب��رای رفع اختالف در کمیته حل اختالف هیات 

مدیره می تواند پس از سپری شدن سه ماه به دادگاه مراجعه کند.
در ادامه مجمع فوق العاده در مورد ماده 12 که راجع به شرایط 
عضویت بود، این مجمع با اس��تثناء کردن اعضای قدیمی از شرط 
عضوی��ت در یک��ی از انجمنها موافقت ک��رد و آن را تصویب کرد. 
تعدیل س��هام، تغییر ماده 20 درباره اختالف عضو و شرکت، تغییر 
ماده 22 درباره چگونگی تش��کیل مجامع، تغیی��ر ماده 37 درباره 
تع��داد بازرس��ین، تغییر ماده 40 درباره مس��ئولیت بازرس��ان در 
قبال تخلف در انجام وظایف، به اتفاق آرا تصویب ش��دند. عالوه بر 
ای��ن تغییرات مواد 18، 48 ، 50 نی��ز تصویب گردید. بعد از اتمام 
مجم��ع فوق العاده و اعمال تغیی��رات الزم در اساس��نامه، مجمع 
عادی با همان هیات رئیس��ه کار خود را آغ��از کرد. در ابتدای این 
مجم��ع مهندس ناصر بابازاده رئیس هیات مدیره ش��رکت تعاونی 
گزارش هیات مدیره را قرائت کردند. گزارش ایشان شامل مواردی 
درباره س��هام دار شدن متعادل اعضا و تعدیل سهام از12900سهم 
به50283 سهم و فعالیتهای شرکت طی سال گذشته بود. در ادامه 
مهندس خوش گفتارمنفرد گزارش هیات بازرس��ان را قرائت کرد و 

آقای مجتبی گالبیان به ارائه صورتهای مالی شرکت پرداخت. 
مهندس جواد خوانساری به قرائت بخشهايی از گزارش هیات 
مديره پرداخت و گفت: »برای تعیین ارزش روز سهام هیات مدیره 
نسبت به تعیین ارزش دارایی های غیرمنقول و امالک توسط کارشناس 
رس��می دادگستری اقدام نموده و پس از جمع بندی کلیه دارایی های 
شرکت با توجه به تعداد سهام و مالیات مربوطه و ذخیره قانونی، سهم 
تعاون برای هر س��هم مبلغ 3 میلیون ریال ناخالص برآورد گردید که 
هی��ات مدیره آن را برای تصویب به مجمع ارائه می دهد. عالوه بر این 
هیات مدیره برای اجرای پروژه دو پالک از اراضی تعاونی انبار جاده ساوه 
که در مرحله ارائه نقشه برای اخذ پروانه ساختمانی می باشد مبلغ 15 
میلیارد ریال عوارض شهرداری و تراکم و 10 میلیارد ریال برای شروع 
عملیات ساختمانی برآورد کرده است که جهت اظهار نظر به مجمع 
ارائه می شود. شروع عملیات ساختمانی برای سال 1391 خواهد بود. 
هیات مدیره می تواند برای عملیاتی شدن ماده 6 به استقراض یا تحصیل 
اعتبار و تسهیالت از بانکها و موسسات اعتباری برای سرمایه گذاری در 
پروژه انبار جاده ساوه اقدام کند«. پایان مجمع عادی با تصویب تمام 
گزارشهای ارائه ش��ده از طرف هیات رئیسه همراه بود هر چند اعضا 

نسبت به بی اطالعی از ریز هزینه ها و درآمدها سوالهایی داشتند.

روز يکشـنبه 4 تیرمـاه مجمع فوق العاده و عادی شـركت 
تعاونی شـركتهای سـاختمانی در محل انجمن شركتهای 
ساختمانی برگزار شد. هیات رئیسه اين مجامع مهندس جواد 
خوانساری، مهندس ناصر بابازاده، مهندس طالب حسنی و 
مهندس علـی ورزنده بودند. در مجمع فوق العاده بررسـی 
تجديد نظرها و تغییراتی در اساسـنامه شركت مورد توجه 
و توافق قرار گرفت، مجمع عادی نیز با پرداختن به فعالیت 

شركت، مسائل مالی و تعديل سهام كار خود را به پايان برد.
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  سـوال ابتدايي را از حال و هواي اين روزهاي پیمانکاران 
بخش خصوصي آغاز مي كنیم. در ماه هاي گذشته اين بخش 

با چه مشکالتي روبرو بوده است؟
شرکت هاي ساختماني سال هاست در حد خودکفایي جهاني قرار 
گرفتند و در اجراي پروژه هایي همچون سدسازي جزو چهار کشور 
دنیا هستیم اما متاسفانه مسووالن به خصوص در چند ساله اخیر 
به امر ساختمان در کشور توجه خاصي ندارند. این در حالي است 
که 380 تا 400 واحد تولیدي به بخش ساختمان وابسته هستند. 
حدود 30 هزار شرکت بخش خصوصي در سطح کشور وجود دارد 
و این بخش 20 درصد اش��تغال کش��ور را بر عه��ده دارند که در 
سال هاي اخیر مورد بي مهري قرار گرفتند و تضعیف و از بین رفتن 
تدریجي آنها را ش��اهد هستیم. در حال حاضر تخصیص اعتبارات 
عمراني نه به مقدار مصوب و نه به موقع انجام مي شود و دولت بابت 
کس��ري اعتبارات جاري، از بودجه عمراني کس��ر کرد و به حساب 

هزینه هاي جاري واریز مي کند.
قس��مت عمده اي از اعتبارات بعد از پایان سال انجام شد و تازه در 
دو سه ماه گذشته اعتبارات سال گذشته را پرداخت مي کنند و به 
این طریق فش��ار بسیاري به شرکت هاي بخش خصوصي که توان 
آنچناني نداش��تند، وارد شد. در واقع مطالبات پیمانکاران با مبالغ 
هنگفت به تعویق مي افتد و این تعویق مطالبات، خسارت بسیاري 

به بخش سازنده کشور وارد کرده است.

  اين مطالبات چه رقمي اسـت و شـما دقیقا از چه زماني 
دريافتي از دولت نداشتید؟

60درصد تخصیص اعتبار در طول س��ال دادن��د که 45 درصد را 
به تدریج پرداخت کردند. حدود 15 درصد را قرار بود اواخر س��ال 

پرداخت کنند که توزیع آن به سال آینده موکول شد.

  حاال با توجه به اينکه اين اعتبارات پرداخت نشده است، 
پیمانکاران هزينه هاي خود را چگونه پوشش مي دهند؟

پیمانکاران دو راه بیش��تر نداش��تند: یا اینک��ه از بانک هاي بخش 
خصوص��ي با نرخ بهره باال و ضمانت ه��اي الزم منابع مالي تأمین 
کنند تا بتوانند تعهدات خود را انجام دهند. به عبارت دیگر اموال 
خود را در گرو موسس��ه هاي بانکي بگذارند تا س��ر و صداي مردم 
بخواب��د. عده اي نی��ز به دلیل اینکه این توان را نداش��تند و بانکها 
اعتب��اري براي آنه��ا قائل نبودند، به ناچار دفاتر خود را بس��تند و 
کارهاي خود را متوقف کردند. اگر ش��ما مطلع باش��ید، در س��ال 
گذشته تعداد زیادي نیروي انساني سازنده پیمانکاران بیکار شدند.

  در حال حاضر از میزان بیکاري واحدهاي بخش خصوصي 
آمار خاصي داريد؟

نمي توانم مثل بعضي ها اعداد و ارقام نادرست ارائه دهم، اما مي توانم 

مـشكـالت
 شركتهاي پيمانكار 
پروژه هاي عمراني

در گفتگوي عضو هیأت رئیسه انجمن شركت هاي ساختماني با » اعتماد« بررسی شد  

اشاره:
آقاي مهندس خوانسـاري عضو هیأت رئیسه انجمن شركتهاي سـاختماني مصاحبه اي در موضوع مشکالت و مسائل 
شـركتهاي مهندسـي پیمانکاري پروژه هاي عمراني با روزنامه اعتماد مورخ هفتم تیرماه سال جاري انجام داده اند كه 
به دلیل نکات فني و نقطه نظرهاي بسـیار دقیق مطرح شـده در آن عیناً جهت اطالع خوانندگان گرامي ماهنامه پیام 
آبادگران درج مي شود. »مي گويند آقاي دكتر احمدي نژاد مخالف است شاخص هاي تعديل و تورم اعالم شود.« 
اين جمله اي اسـت كه نايب ريیس انجمن شـركت هاي ساختماني عنوان مي كند و از گاليه هاي پیمانکاران 
نسـبت به عدم اعالم تورم در پروژه ها مي گويد. او معتقد اسـت كه اين روزها پیمانکاران بخش خصوصي 
تنها صورت خود را با سـیلي سـرخ نگه داشته اند و حتي عده اي تصمیم به جدايي از اين صنعت گرفته اند، 
اما شركت هاي دولتي و وابسته به نهادهاي حکومتي با استفاده از امکاناتي كه به صورت پايلوت در اختیار 
آنها قرار مي گیرد، بدون دغدغه وارد پروژه ها و مناقصه ها مي شوند. اين در حالي است كه بیش از 50 درصد 
ظرفیت كاري بخش خصوصي خالي است. جواد خوانساري، اين مساله را درد بزرگ بخش خصوصي كشور 
مي داند كه هر روز بر مشـکالت آنها افزوده مي شـود و مي گويد: بايد همگان و مديران  ارشد بخش دولتی 

بیش از پیش به اين نتیجه برسند كه بخش خصوصي سرمايه ملي كشور است.
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نمونه اي را مثال بزنم که بین 40 درصد نیروي انساني آن، متوقف 
و بیکار شدند. شرکت ساختماني اي داریم که قبال پنج هزار نیروي 
کار داشت و در حال حاضر حداکثر سه هزار نیروي کار دارد. اینها 
بخشي از مسائل و مشکالت شرکت هاي بخش خصوصي بود. آغاز 
یکي دیگر از مش��کالت شرکت هاي بخش خصوصي به سال 89 و 
تغییر یارانه ها برمي گردد. در نتیجه سوخت که یکي از ارکان اصلي 

بخش ساخت است، تغییر قیمت 
وحشتناکي پیدا کرد و گازوییل از 
لیت��ري 16 تومان به 350 تومان 
افزایش یافت. این در حالي است 
ک��ه گازویی��ل در تولی��د مصالح 
س��اختماني اث��ر بس��یار بزرگي 
دارد. حمل مصالح ب��ه کارگاه ها 
و س��اخت آنها به سوخت وابسته 
اس��ت و تغیی��ر قیم��ت آنها در 
اجراي پروژه اثر مي گذارد. پس از 
آن، هزینه زندگي نیروي انساني 
افزایش یافت و شرکت ها به ناچار 
باید بخش��ي از هزینه کارگري را 

تحمل مي کردند که براي کار س��اختماني انج��ام وظیفه مي کرد 
تا کارگر بتواند کار کند. بالفاصله پس از هدفمندس��ازي یارانه ها، 
تحریم ها تش��دید ش��د که همان ابتدا اثري در صنعت ساختمان 
داش��ت، چرا که قس��مت عمده اي از صنایع وابسته به ارز خارجي 
اس��ت و با نوس��ان نرخ دالر، برخي مصالح ت��ا 100درصد افزایش 
قیمت پیدا کرد. در پایان سال 89 قیمت آهن کیلویي 700 تومان 
بود و امروز به باالي 1400 تومان رسیده است. در واقع ما افزایش 
100 درصد قیمت بعضي از مصالح س��اختماني همچون کابل ها و 
وسایل الکتریکي را شاهد هستیم و حتي بعضي از مصالح تا 300 

درصد رشد قیمت داشت.
در این میان س��ازمان برنامه و بودجه داراي تش��کیالتي با عنوان 
شوراي عالي فني است. هیات دولت اختیارات خود را درباره تبصره 
23 یعن��ي تعیین مناقصات، فهرس��ت بهاي پایه و ش��اخص هاي 
تعدیل به سه نفر از مس��ووالن کشور واگذار کرده است. این شورا 
موظف است هر سه ماه یک بار تغییر قیمت ها را به صورت شاخص 

تعیین کند و از طریق س��ازمان مدیریت برنامه و بودجه ابالغ شود 
تا ماخذ محاس��به و تغییر قیمتهاي مصالح س��اختماني و کارهاي 
ساختماني قرار گیرد. این امر ترمیم کننده تغییر قیمت قراردادهاي 
جاري است، زیرا پیمانکار قرارداد را با نرخ روز مي بندد و تغییرات 
آینده را باید با ش��اخص تعدیل بگیرد که جبران افزایش هزینه ها 
ش��ود. وکالت نیز به دولتمرداني داده شده که شاخص ها را تعیین 
و اعالم کنند و بخش خصوصي هیچ 
دخالتي در این کار ندارد. گرچه دولت 
با هر عددي ک��ه خودش مي خواهد، 
اع��داد و ارقام را تعیین مي کند و این 
اعداد و ارقام در برخي موارد، حتي به 
50 درصد شاخص هاي تعدیل بانک 

مرکزي هم نمي رسد.
با این حال از ابتداي س��ال 90 تاکنون 
که پنج دوره س��ه ماهه م��ي گذرد و 
تغیی��رات فاح��ش قیمت��ي و بیش از 
100درصد به وجود آمده است، حتي با 
وجود افزایش قیمت دالر و دیگر مصالح 
ساختماني شاخص تعدیل اعالم نشده 
اس��ت. پیمانکاري که امروز به فعالیت مي پردازد، کمتر از 50 درصد 

هزینه هاي خود را دریافت مي کند: آن هم به سختي.

  شما حتما نسـبت به اين موضوع انتقاد داشتید. تاكنون 
چه جوابي در مقابل اعتراض هاي خود شنیده ايد؟

ش��وراي عالي فني ش��اخصهاي تعدیل دو فصل را محاسبه کرده 
است، اما مي گویند رییس جمهور مخالف اعالم  شاخص ها است.

  پاسخي از ريیس جمهور محترم دريافت نشد.
ما هرچه تالش کردیم و نامه نوش��تیم و درخواس��ت رس��یدگي به 
موضوع را کردیم، آقاي رییس جمهور پاس��خي ندادند. بیش از پنج 
ماه اس��ت که این دو شاخص تعدیل که محاسبه شده و به امضاي 
شوراي عالي فني رسیده، در کشوي سازمان برنامه و بودجه متوقف 
مانده است. این، مشکل بزرگي است که سازندگان بخش خصوصي 
طرح ه��اي عمراني و غیرعمراني با آن روبرو هس��تند. در این میان 

از  ابتداي سـال 90 تاكنون كه پنج 
دوره سه ماهه مي گذرد و تغییرات 
فاحش قیمتي و بیـش از 100درصد 
به وجود آمده اسـت، حتي با وجود 
افزايش قیمـت دالر و ديگر مصالح 
سـاختماني شـاخص تعديل اعالم 
نشده است. پیمانکاري كه امروز به 
فعالیت مي پردازد، كمتر از 50 درصد 
هزينه هاي خود را دريافت مي كند: 

آن هم به سختي.
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پیمانکاران بخش خصوصي با گرفتاري دیگري نیز روبه رو هستند 
و آن این اس��ت که از سال هاي گذشته در کشور بخش خصوصي 
دولتي درس��ت شده است و این سازمانها وابسته به نهادهاي خاص 
هستند. این شرکتها بیش از 90درصد پروژه ها را در اختیار گرفته اند. 
من تعجب مي کنم. مگر امکان پذیر اس��ت که یک شرکت این همه 
پروژه را بدون قرارداد مدون و قیمت تثبیت ش��ده و بدون داش��تن 
مشخصات قیمت قراردادي بگیرد. همین طور کارها را انجام مي دهند 
و با هر هزینه اي و هر زماني. این در حالي است که بخش خصوصي 
واقعي که باید پروژه هاي عمراني را انجام دهد، در پروژه ها ش��رکت 
داده نمي ش��وند و در نهایت حدود 30هزار شرکت بخش خصوصي 

باید بیکار بمانند و عوامل خود را بیرون کنند.

  اصال پیمانـکاران بخش خصوصي در مناقصات شـركت 
داده مي شـوند يا اينکه مناقصه به صـورت ظاهري برگزار 

مي شـود و در نهايـت پـروژه را 
بخش خصوصي دولتي مي گیرد؟

در گذشته یکسري پروژه هایي را که 
به مناقصه مي گذاشتند، شرکت هاي 
دولتي شرکت کننده در آن اگر برنده 
مناقص��ه بودند که کار را به دس��ت 
مي گرفتند و اگر برنده نبودند، قیمت 
مناقصه که روشن مي شد، به شرکت 
دولتي مي گفتند پ��روژه را با حداقل 
قیمت انجام دهید. حتي یکي، دو نفر 
را از مناقصه حذف مي کردند و کار تا 

90درصد به شرکت دولتي واگذار مي شد و 10 درصد دیگر را نیز 
به بعضي شرکت هاي بخش خصوصي واگذار مي کردند.

ام��روزه بیش از 50 درصد ظرفی��ت کاري بخش خصوصي خالي 
اس��ت، بسیاري از شرکت ها اصال کار ندارند، اما قرارگاه خاتم االنبیا 
اینقدر پروژه در اختیار دارد که من نمي دانم چگونه مي خواهد این 

پروژه هاي متعدد را اداره کند.

  شركت هاي بخش دولتي چگونه قرارداد مي بندند و با چه 
مشخصاتي قرارداد را به آنها واگذار مي كنند؟

خواه��ش مي کنم ش��ما مطالعه اي در این رابطه داش��ته باش��ید! 
شرکت هاي دولتي تحت عنوان فاینانس کردن و طرح و اجرا شروع 
ب��ه کار مي کنند و به طور موقت از دولت پول مي گیرند. زماني که 
طرح کامل ش��د و بیش از 50، 60 درصد کار را انجام دادند و پول 
گرفتند، تازه با دولت قرارداد منعقد مي کنند. در واقع دست دولت 
تا بازو زیر س��نگ آنها قرار دارد و دیگر ناچار اس��ت هر قیمتي را 

قبول کند.
باید قبول کنی��م که دولت پول را از این جیب به آن جیب منتقل 
مي کن��د و با ش��رکت هاي دولتي ق��رارداد مي بندد. پ��س از اینکه 

هزینه اي دوچندان صرف پروژه ها کند، نگراني ندارد.
من قبول دارم. ش��ما مي دانید که ش��رکتهاي دولتي طبق مصوبه 
مجلس شوراي اس��المي وقتي صورت وضعیتها را مي گیرند، آن را 
بالفاصله ب��ه خزان��ه واریز و یک 
حس��اب باز کرده و از خزانه بابت 
اج��راي پروژه ه��ا پ��ول دریافت 
مي کنند. ولي به چه قیمتي؟ یعني 
اگر پروژه اي را بخش خصوصي با 
صد تومان انجام مي دهد، شرکت 
دولت��ي ب��ا ه��زار توم��ان انجام 
مي دهد. این امر مغایر منافع ملي 
کشور است. بخش خصوصي براي 
همین آمده که بتواند پروژه ها را با 
کیفیت خوب و ارزان اجرا کند. ما 
زماني که قیمت را آزاد و کنترل و نظارت را نیز آزاد گذاش��تیم، دو 
مانع ایجاد شد که خرابي به وجود آورد. این پروژه ها را ببینید چه 
کساني اجرا کردند؟ این سدها را چه کساني ساختند و چرا خراب 
شد؟ سقف فرودگاه مهرآباد 25 سال پیش خراب شد، دنبال پیمانکار 
بخش خصوصي رفتند که چرا خراب ش��ده است، اما وقتي سدي دو 
سال گذشته ساخته شده و حاالخراب شده است، چرا کسي دنبال آن 

امـروزه بیش از 50 درصد ظرفیت 
كاري بخش خصوصي خالي است، 
بسـیاري از شـركت ها اصـال كار 
ندارنـد، امـا قـرارگاه خاتم االنبیا 
اينقـدر پروژه در اختیـار دارد كه 
من نمي دانم چگونه مي خواهد اين 

پروژه هاي متعدد را اداره كند.
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نیست که ببیند چه کسي ساخته و چرا سراغ او نرفتند که بازخواست 
شود.

  باالخره اين پروژه ها را شـركت هاي دولتي اجرا كرده اند، 
شما چطور توقع داريد كه با اينگونه اتفاقات برخورد كند؟

بله، ما در کشوري کار مي کنیم که یک بخش باید خون دل بخورد 
و بخش دیگر، امکانات پایلوت در اختیار داش��ته باش��د و هر کاري 
خواس��ت، انجام دهد. چرا باید پروژه هایي همچون آزادراه تهران- 
شمال این همه سال ناتمام بماند؟! زیرا پروژه در اختیار یک شرکت 
دولتي اس��ت. آیا براي اتوبان رشت این اتفاق افتاد؟ ببینید ساخت 
اتوبان رش��ت با چه س��رعت و زماني به پایان رسید! اتوباني را که 
یک ش��رکت خصوصي از خرم آباد به پل زال س��اخت، به س��رعت 
به بهره برداري رس��ید. آن راه س��خت تر بود یا جاده هاي هراز؟ چرا 
مس��ووالن این مس��ائل را لمس نمي کنند و توجهي ندارند. درد ما 
همین است. ما روزبه روز مي بینیم همکاران ما که کارهاي با کیفیت 
اجرا کرده اند، کس��ي به آنها توجه نکرده و پروژه ها را به شرکتهاي 

دولتي واگذار مي کنند و کنار مي کشند.

  يـك دلیلي كـه در واگـذاري طرح هـا و پروژه ها عنوان 
مي كنند، اين است كه بخش خصوصي توانايي مالي آنچناني 

براي اجراي پروژه ندارد. شما اين موضوع را قبول داريد؟
مگر ش��رکت قرارگاه خاتم االنبیا توانایي مال��ي دارد؟! بانک انصار 
یا صندوق توس��عه ارزي پش��تیباني مالي مي کنند ی��ا از امکانات 
دولتي اس��تفاده مي کنند. به بخ��ش خصوصي هم اگر کار بدهند، 
بان��ک از او حمای��ت مي کند. اما وقتي ب��ه او کار نمي دهند، بانک 
روي چه حس��ابي باید به او تس��هیالت بدهد. سرمایه ها و بودجه 
جاري کش��ور در اختیار بانکهاي دولتي اس��ت و حجم باالیي هم 
هست و همین بانکها، تسهیالت را به شرکت هاي وابسته به دولت 
پرداخت مي کنند. بر این اس��اس، اگر دو پروژه را به ش��رکت هاي 
بزرگ بدهند، بانک ها حمایت مي کنند، اما براي اینکه پروژه ها را به 
بخش خصوصي واگذار نمي کنند، در نتیجه شرکتي که تونل هاي 
زیرزمیني را ساخت، امروز به دلیل نداشتن کار، نیروي انساني خود 
را اخ��راج مي کند تا هزینه ها را پایی��ن آورد. این درد بزرگ بخش 
خصوصي کشور ما اس��ت که در حال نابودي است و کوچک ترین 
توجه��ي نیز به آنها نمي ش��ود و فکر نمي کنن��د بخش خصوصي 
س��رمایه ملي کشور اس��ت. مس��ووالن باید بدانند اگر شرکتي در 
کش��ور ماشین آالت و امکاناتي به وجود آورده و کادر فني مجهزي 
جمع آوري کرده تا پروژه اي اجرا شود، باید حمایت شود. اگر بخش 

خصوصي نباشد، در کشور کارخانه به وجود نمي آید.

  بنابراين در چنین شـرايطي چه اتفاقي مي افتد؟ آيا موردي 
داشتید كه از سـرمايه گذاري مايوس شده و سرمايه خود را به 

خارج از كشور منتقل كرده باشد؟
سرمایه اساسي ما مدیرهاي بخش خصوصي هستند. زماني که این 
مغزها را از دست بدهیم، هر چقدر هم هزینه کنیم، نتیجه مطلوبي 
نخواهد داشت. مغزهاي مدیریت الیقي که امروز یکسري پروژه هاي 
بزرگ و شرکت ها را اداره مي کنند، زماني که مایوس و ناامید شوند، 

به طور قطع سرمایه هاي خود را به خارج از کشور مي برند.
در حال حاضر این اتفاق در کشور افتاده است. مهندس نهاوندیان، 
مدیر یکي از ش��رکت هاي خوب ما بود که بخش عمده اتوبان قم 
را ساخت. جاده کمربندي قم را اجرا کرد، اما به محض اینکه بیکار 

شد، تحت فشار قرار گرفت و امروز خانه نشین شده است.

  تاكنون رشد هزينه پروژه ها در چه حدي بوده است؟
س��وخت و قیر، یکي از مصالح اصلي راهسازي است که به سرعت 
افزایش قیمت داش��ت و در بعضي آیتم ها با 20 و 30 درصد روبه 
رو بودیم. بقیه مصالح ساختماني نیز به همین شکل بودند. بخشي 
از مصالحي را که مي خواستیم براي پروژه هاي بزرگ وارد کنیم، به 
دلیل نداشتن امکانات براي باز کردن LC ارزي، به ناچار زیر بار هر 

قیمت و زماني رفتیم و به قیمت هاي باال، تن دادیم.

  LC  به دغدغه اصلي سرمايه گذاران بدل شده است. آيا 
تاكنون تمديدي در رابطه با بخش شـما براي رفع مشـکل 

LC نداشتند؟
همیشه صحبت مسووالن از این حکایت دارد که مشکالت به زودي 
حل مي شود، ولي من فکر نمي کنم هیچ زماني مسائل را حل شده 
ببینیم. مشکالت باعث شده که هیچگاه نتوانیم LC باز کنیم. همه 
اینها، خالصه اي از مشکالت بخش سازندگي کشور بود. البته یکي 
از مش��کالت دیگري که در کش��ور دست و پاگیر بخش خصوصي 
شده، امکان س��رمایه گذاري در پروژه ها است. اگر بخش خصوصي 
خانه خود را در گروي بانک بگذارد تا پروژه اي را اجرا کند، از اینکه 
بعدها چه اتفاقي خواهد افتاد، نگران است. یعني به این فکر مي کند 
که اگر یک کارخانه، بیمارستان و دانشگاه ساخت، چگونه دولت این 
ساختمان را مي خرد تا بتواند تعهدات بانکي خود را پاسخگو باشد.

حمایت دولت در بخش خصوصي صفر مطلق اس��ت. این در حالي 
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است که قوانین جاري کشورهاي دیگر زمین تا آسمان با کشور ما 
تفاوت دارد. آنه��ا در جهت حمایت از بخش خصوصي و واگذاري 
واقع��ي اموال دولت ب��ه بخش خصوصي براي توس��عه ملي عمل 
مي کنند، اما متأسفانه دولتمردان کشور ما کوچک ترین توجهي به 
اج��راي این عمل ندارند. آنها همواره در حال صحبت کردن درباره 
آن هستند و خالف آن را انجام مي دهند. یعني به جاي اینکه اموال 
را به بخش خصوصي واگذار کنند، بابت تعهدات و بدهي هاي خود، 
س��ازمان ها را به س��ازمان تامین اجتماعي یا بانک ها یا خاتم االنبیا 
واگذار مي کنند. پتروشیمي را مصوب مي کنند به خاتم االنبیا واگذار 

کنند تا بعد پروژه را اجرا کند.

 در اين شـرايط قرار اسـت گام دوم هدفمندي اجرا شود. 
چه تصوري از اجراي اين مرحله از قانون داريد؟

ما نگران فاز نخس��ت هدفمندي یارانه ها هس��تیم ک��ه در فاز اول 
اجرا ش��د و گرفتاري هاي ما را دوچندان کردند. حاال اگر گام دوم 
هدفمن��د کردن یارانه ها اجرا ش��ود، به طور قطع بخش خصوصي 
متوقف خواهد ش��د. تامین غذاي کارگران کار س��اده اي نیس��ت. 
حقوقي که به کارگران پرداخت مي شود تا حداقل نان و پنیر غذاي 

خود را تامین کنند، کار س��اده اي 
نیس��ت. شما حساب کنید با تغییر 
قیمت هایي که پس از اجراي قانون 
هدفمند ک��ردن یارانه ها روزبه روز 
اتفاق مي افتد، در هیچ کجاي دنیا 
اینگونه نیس��ت و تغیی��ر قیمت ها 
هیچگاه لحظه اي نخواهد بود. زماني 
که در ترکیه بحران به وجود آمد و 
قیمت ها لحظه اي افزایش مي یافت، 
ه��ر هفت��ه ش��اخص ها را اع��الم 
مي کردند و تغییر قیمت دس��تمزد 

صورت مي گرفت. اما ما با این ش��رایط اقتصادي و تغییر قیمت ها 
روبه رو هس��تیم، اما کسي سال به س��ال حاضر نیست شاخص ها 
را اع��الم کند: حاال چگون��ه مي خواهیم بخش خصوصي در مقابل 
مش��کالتي که به دس��ت خود ما به وجود آمده، دوام بیاورد و کار 

کند؟

  از نامه اخیر خود به ريیس جمهور بگويید.
 تاكنون نتیجه اي داده است؟

م��ا وقتي که دیدیم دولت براي حل مش��کالت ما کاري نمي کند، 
ب��ه این فکر افتادیم که با 5، 6 انجمن ک��ه کارهاي اجرایي انجام 
مي دهند، نامه اي تحت عنوان »وضعیت اضطراري صنعت احداث« 
به مقامات عالي رتبه کشور بنویسیم. ما ابتدا تصمیم گرفتیم نامه اي 
به ریاست جمهوري بنویسیم و از ایشان بخواهیم دستور رسیدگي 
به مش��کالت را بدهند. در کنار آن، مش��ابه این نامه به تعدادي از 
مسووالن کشور از جمله رییس قوه قضاییه، رییس مجلس شوراي 
اسالمي، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازرسي کل کشور 
و وزرا ارس��ال ش��د و تقاضا کردیم به این مهم توجه کنند. در آن 
لحظه توجه نش��د و ندیدیم از مکاتبات ما نتیجه اي براي پیشبرد 
گرفتاري ها حاصل ش��ود. البته نمي دانم اثر این نامه بود که رییس 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي تغییر کرد یا مس��اله دیگري. در 

هفته هاي گذش��ته آقاي عزیزي رفت و آقاي مرادي این پس��ت را 
برعهده گرفت. حاالشاید آقاي مرادي شاخص تعدیل را اعالم کند. 
در عی��ن حال انجمن ما کاري که انجام داد، این بود که ش��اخص 
تعدیل یک ساله کشور را محاسبه کرد تا شاید سازمان مدیریت از 

آن استفاده کند و آن را ابالغ کند.

  شما به آمدن آقاي مرادي خوشبین هستید؟
نمي دانم، امیدوارم آقاي مرادي آمده باش��د براي اینکه مشکالت را 
حل کنند. ایشان قرار نیست کار خاصي انجام دهد، فقط باید چند 
نامه را امضا کند. یکي از دردهاي ما، کوچک ش��دن سازمان برنامه 
و بودج��ه بود. اگر این س��ازمان را به این ش��کل در نمي آوردند، به 
این مصیبت دچار نمي ش��دیم. رسالت س��ازمان، کنترل پروژه ها و 
بودجه کشور بود که این نقش سازمان نیز بسیار تضعیف شده است. 
مسووالن نیز بي تفاوت عمل مي کنند. سازمان باید به حالت ابتدایي 
خود برگردد و رس��الت خ��ود را که کنت��رل پروژه ها و قیمت هاي 
قراردادها به اضافه درجه بندي ش��رکت هاي زیربنایي است، برعهده 
گیرد و با نظارت کامل انجام دهد. در حال حاضر س��ازمان برنامه و 

بودجه تبدیل به شیر بي یال و دم شده است.

 در رابطه با مسـکن مهر كه با 
آقاي رهبر صحبت كردم، ايشان 
پیمانکارانـي كه  بـود  معتقـد 
مي خواهند پروژه هاي مسـکن 
را بگیرند، بايد پیش بیني تورم 
يك سـال آتي را داشته باشند 
و سپس قرارداد ببندند. شما با 
توجه به شـرايط تورمي كشور، 
نمي توانسـتید هنـگام انعقـاد 
پروژه ها درصـدي را براي تورم 

يك ساله در نظر بگیريد؟
آیا تاکنون اقتصاد کشور ما تورم یکنواختي داشته است؟! هر ماه یک 
درصد افزایش تورم داش��ته ایم. شما مي توانید تورم سال را پیش بیني 
کنید؟ مگر در س��ه س��ال گذشته این روند رش��د تورم و نگراني ها را 
داشتیم؟ نگراني هاي امروز به دلیل بي توجهي مسووالن کشور و شرایط 
خاصي که به وجود آورده اند، افزایش یافته است. قانون هدفمند کردن 
یارانه ها نیز زماني اجرا ش��د که تحریم را شاهد بودیم. اینها توامان با 
یکدیگر مش��کل افزایش قیمت ها را به وجود آورد و دولت نیز حاضر 
نیست این تفاوت قیمت ها را پرداخت کند. در رابطه با قیمت مسکن 
هم باید بگویم وزیر راه از چند سال قبل مي خواست قیمت هاي قرارداد 
را ثابت ببندد، اما این هدف به شرطي محقق مي شود که روند تغییر 
قیمت ها با تورم تناس��ب داشته باش��د تا سازنده پیش بیني درستي 
از فعالیت هاي خود داش��ته باش��د: وگرنه پروژه ها مي خوابد و بخش 
خصوصي ورشکست مي شود. در نهایت، کشور که نیازمند تاسیسات 
زیربنایي است، با مشکل مواجه مي ش��ود. وزیر راه و شهرسازي فکر 
مي کند بای��د چارچوب هاي فکري خود را پیاده کند: بدون توجه به 
مس��ائل و مشکالت کشور و اینکه چه امکاناتي در اختیار پیمانکاران 
خود قرار دهد. براي نمونه، مس��کن مهر باید با مترمربعي 300 هزار 
تومان ساخته شود، ولي اینکه مصالح ساختماني چقدر افزایش قیمت 

دارد، توجهي نمي کند.

مـا نگران فاز نخسـت هدفمندي 
يارانه ها هستیم كه در فاز اول اجرا 
شد و گرفتاري هاي ما را دوچندان 
كردند. حاال اگر گام دوم هدفمند 
كردن يارانه ها اجرا شـود، به طور 
قطـع بخـش خصوصـي متوقف 

خواهد شد
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اشاره:
در رابطه با مشکالت بسیاري كه  فهارس بهاي پايه تعیین شده توسط معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس 
جمهور در تطبیق با قیمتهاي روز در شـركتهاي مهندسي پیمانکار پروژه هاي عمراني ايجاد كرده است؛ انجمن شركتهاي 
سـاختماني تالشـهاي فراواني را  از طريق اعضاي هیأت مديره و رؤساي كمیسیونهاي ذيربط آن به عمل آورد و نتیجه اين 
اطالع رساني ها و نشست ها ثمر داد به طوري كه در اين ارتباط طي نامه اي وزير محترم راه و شهرسازي از جناب آقاي دكتر 
مرادي معاون محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور درخواست رفع مشکل نموده اند كه به دلیل اشراف جناب 
آقاي مهندس نیکزاد وزير محترم راه وشهرسـازي به مباحث فني ناشـي از مشکالت فهارس بها،  عین نامه ايشان را براي 

اطالع همگان درج مي نمائیم. با اين امید كه معاونت محترم رئیس جمهور در اين زمینه دستور اقدام الزم صادر فرمايند.

                                                             
جمهوري اسالمي ایران                                  
وزارت راه و شهرسازي  تاریخ: 1391/4/20
  وزیر               شماره: 23144/100/02

بسمه تعالي

 برادر ارجمند جناب آقاي دكتر مرادي
معاون محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئیس 

جمهور

سالم علیکم
   پ��س از حم��د خ��دا و درود و صلوات ب��ر محمد و آل 
محم��د)ص(، همانگونه که مس��تحضر هس��تید تطبیق 
قیمته��اي روز با فهارس به��اي پایه اي که از س��وي آن 
معاونت محترم منتش��ر مي گردد، از طریق اعالم تعادلي 
فصلي صورت مي گیرد و چنانچ��ه در زمان اعالم تعادیل 
فاصله ایجاد گردد و نوسانات قیمتي نیز قابل توجه باشد، 
 عماًل توان مالي پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت تعدیل، 
مس��تهلک و رفته رفت��ه پروژه هاي عمران��ي دچار رکود 
مي گ��ردد. از آنج��ا که به نتیجه رس��اندن طرحهاي مهم 
دولتهاي نهم و دهم مس��تلزم برق��راري جریان نقدینگي 
مناسب در کارگاهها بوده و این امر نیز بدون اعالم تعادیل 
میس��ر نمي گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید در 

این خصوص اقدام مقتضي و عاجل صورت پذیرد.

     
     علي نیکزاد

 رونوشت:
ـ بـرادر گرامي جنـاب آقاي مهنـدس لطفـي زاده معاون 
محتـرم برنامه ريزي و اقتصاد حمـل و نقل جهت آگاهي و 

پیگیري تا حصول نتیجه.
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اشاره:
   آقـاي مهندس ملکیاني فرد رياسـت محترم 
هیأت مديـره انجمـن، بـه موجب حکـم وزير 
محترم نفت، عضو شـوراي عالي توسعه توان 
سـاخت داخل حوزه صنعت نفت نیز مي باشد؛ 
ايشان در پاسخ به پاراگراف پاياني نامة معاونت 
محتـرم پژوهش و فنـاوري وزارت نفت و دبیر 
شوراي عالي توسعه توان ساخت داخل كه در 
ارتباط با موانع و مشـکالت پیمانکاران صنعت 
نفـت و راه هاي حل از آن بـود، به طور اجمالي 
مشکالت فراروي شركتهاي مهندسي پیمانکار 
پروژه هاي صنعت نفـت و راه هاي برون رفت از 
آن را طي نامه اي به آن معاونت اعالم كرده اند، 
 به دلیـل نکات بسـیار فني و راهگشـايي كه

 در ايـن نامـه  در مـورد مشـکالت فـراروي 
شـركتهاي پیمانکار پروژه هـاي صنعت نفت و 
شـیوه ها و راه حل هاي آن وجود دارد، مطالعه 
اين نامه فني و تخصصي را به همه خوانندگان 
گرامي ماهنامه پیام آبادگران توصیه مي كنیم.

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر)صبای جنوبی( شماره 86 - 88 كد پستی 14169

www.acco.ir   info@acco.ir    6646084 :تلفن: 66469105- 66402037- 66464231-66480795 - 66414539  فاكس

تاريخ:91/4/23
شماره:91-1978

پیوست:
شماره ثبت: 94

انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

www

شماره ثبت: 94

انجمن شركت های ساختمانی
)سنديکای شركت های ساختمانی(

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر)صبای جنوبی( شماره 86 - 88 كد پستی 14169
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كمیسـیون اقتصـادی و بانکها درخرداد ماه سـال جـاری موارد و 
موضوعات ذيل را در دستور كار خود داشته و اقدامات ذيل را عملی 

نموده است:
- كمیسـیون پس از بررسـی گزارش عملکرد سالیانه خود ،مصمم 
شـد با رويکرد اجرايی ومشـخص نمودن خروجی از دستاوردهای 

كمیسیون فعالیت های خود را  با مولفه های زيرتقويت نمايد.
-بررسـی و اجرايـی نمـودن مصوبـات كمیسـیون در جهت حل 

مشکالت صنف و اعضاء در حد توان .
-تالش برای هماهنگی عملکرد ساير گروههای ذيربط با كمیسیون 

جهت  تقويت وباال بردن راندمان كار كمیسیون.
-استفاده از نظرات مشاوران مالی و بانکی .

-بررسی وضعیت بولتن خبری كمیسیون و تقويت آن.
-تمركز همکاری با يك بانك و الگو نمودن خدمات بانك هدف برای 

استفاده از تسهیالت ديگر بانکها به نحو شايسته برای اعضاء .
پـس از بررسـی وتبـادل نظر اعضـاء مقرر شـد كمیسـیون برای 
عملیاتی كردن موضوعات با بانکها وارد مذاكره شـده وپیشنهادات 

خـودرا مطرح نمايد. اهداف و خواسـته هاطی نامـه ای به بانکهای 
صادرات ، تجارت ،سپه و ملت  با پیشنهاد ويژه بانکداری پروژ ه ای 
)صفر تاصد(ارائه شد واين موضوع در حال پیگیری ودر دست اقدام 

تاحصول نتیجه می باشد.
-دراقدام بعدی كمیسـیون از نمايندگان بانکداری شـركتی بانك 
اقتصـاد نوين دعـوت بعمل آورد . در نشسـت با نماينـدگان دفتر 
بانکداری شركتی واحد مركز تهران ضمن بررسی موضوع بانکداری 
شـركتی ،بانکداری پروژه ای نیز بعنوان پیشـنهاد ويژه كمیسیون 
اقتصادی مطرح واعضاء كمیسیون به شرح وتوضیح خواسته خود و 
مزايای اين مورد برای بانك وشركتهای پیمانکاری را بیان نمودند كه 

گزارش كامل اين جلسه در نشريه آبادگران به چاپ رسیده است.
-آقايان مهندسـین علی اصغرگلسـرخی ، جعفرسـبوخی ، پرهام 
 سـیدين بعنـوان اعضاء جديدبـا كمیسـیون اقتصـادی همکاری

 می نمايند. 
- دعـوت از مشـاوران اقتصادی  جهت اسـتفاده از نظرات آنها در 

دستور كار برنامه های آتی كمیسیون می باشد.

گزارش كميسيون اقتصادی و بانكها  در خرداد ماه

1-  تصويب ارسال نامه به سنديکای شركتهای ساختمانی بین المللی 
مسـتقر در فرانسه و ارسال نامه به سنديکای شركتهای ساختمانی 

فرانسه جهت ارتباط، تعامل و همکاری؛
2- تصويـب برقـراری ارتبـاط با ECO برای توسـعه زيرسـاخت 

اقتصادی از طريق وزارت امور خارجه؛
3- بررسی و تهیه راهکار برای خروج از بن بست فعلی و انجام بدون 

سرمايه گذاری و يا با سرمايه گذاری بخش غیردولتی؛
4- پیگیـری انعـکاس موضوعات درخواسـتی كمیتـه رفع بحران 
پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی و تشکیل جلسه مطبوعاتی 

با نشريات همه تشکل ها؛
5- ارسـال پرسشـنامه برای اعضا محترم جهت دريافت اطالعات 

الزم برای بروزرسانی فايل اطالعاتی انجمن؛
6- پیگیری سمینار تببین قانون بهبود مستمر فصای كسب و كار و 
بررسـی پانل و موضوع برگزاری، مدت  محل آن از موضوعات كاری 

كمیسیون می باشد؛
7- انتشـار و اطالع رسـانی نامه های رسـیده به كمیسـیون روابط 
عمومی در خصوص همايش ها، گردهمائی ها، سـمینارها و اطالعات 

عمومی از طريق سايت برای اعضای محترم انجمن؛

گزارش مختصری از فعاليت كميسيون روابط عمومیدر خرداد ماه
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    كمیسـیون قوانین و مقررات در جلسات خردادماه خود در راستای 
برنامه هـای انجمن با پیگیری موضوعات ارجاع شـده به كمیسـیون 

فعالیت های ذيل را اقدام نموده است:

با توجه به بررسـی و بازنگری شـرايط عمومی پیمان در معاونت    
برنامه ريزی موضوع توسـط رياسـت هیات مديره  محترم انجمن 
در دسـتور كار كمیسیون قرار گرفت. با توجه به شرايط اضطرار و 
ضیق وقت كمیسیون با تشکیل دو جلسه كارگروه مواد 47-46-
48-53 پیش نويس شـرايط عمومی پیمان را مورد بررسـی قرار 
داد. كارگروه نتايج بررسـی های خود را به كمیسیون ارجاع نمود. 
كمیسـیون  پس از بررسـی مواردی كه به نظر اعضاء كمیسـیون 
نیاز به تغییر يا اصالح  داشـت، به هیات مديره محترم اعالم نمود 
تا در جلسـات بررسـی شـرايط عمومی پیمان در محل معاونت 
برنامه ريزی رياست جمهوری توسط نمايندگان انجمن مطرح گردد 
)از مهمترين تغییرات و اصالحات پیشنهادی در ماده 47 عدم حق 

ضبط ضمانت نامه توسط كارفرما قبل از صدور رأی دادگاه بود.(

   آقـای امیری بـه عنوان كارشـناس مالی - مالیاتی كمیسـیون 
قوانیـن كه از اواخر سـال 90 با كمیسـیون همـکاری دارند؛ در  
يکی از جلسـات كمیسـیون حاضر، و مزايا و معايب اسـتفاده از 
روش درصد پیشـرفت كار و همچنین صورت وضعیت تائید شده 
توسـط ايشان توضیح داده شـد و تاكید گرديد كه مطابق قانون 
مالیاتهای مستقیم  نحوه شناسايی درآمد  شركتهای پیمانکاری 
می بايست بر مبنای استاندارد شماره 9 حسابداری ايران )درصد 

پیشـرفت كار( شناسـايی گـردد و سـاير روش های شناسـايی 
درآمـد چه بر مبنای صورت وضعیت تائید شـده و يا نقدی مورد 
قبول كارشناسـان سـازمان امور مالیاتی نبـوده و مغاير با مفاد 
قانون مالیاتهای مسـتقیم و همچنین استانداردهای حسابداری 
می باشد. اعضاء كمیسیون در مورد مزايا و معايب اين روش بحث 

و تبادل نظر نمودند.

   موضـوع مـاده 169 مکرر قانـون مالیاتهای مسـتقیم  به عنوان 
دسـتور جلسـه مطرح شـد. اعضاء كمیسیون با اشـاره به نقاط 
ضعف و ايجاد مشـکالتی كـه اجرای اين قانون بـا توجه به عدم 
ايجاد بستر مناسب برای اجرای قانون برای شركتهای پیمانکاری 
داشـته و اعضاء انجمن اين مشـکالت و تنگناها را از جمله ارائه 
گزارش خريد و فروش سـه ماهه و عدم ارائه كد اقتصادی توسط 
فروشـندگان اسـت را مطرح و منعکـس می نماينـد. اين قانون 
محدوديت هـا و بار مالی مضاعفـی را به پیمانـکاران پروژه های 
مختلف كشـور  تحمیل نموده اسـت. لذا پیشنهاد گرديد پس از 
بررسـی دقیق در كمیسیون گزارش مبسوطی از مشکالت ايجاد 
شده به هیات مديره محترم انجمن ارائه تا صورت صالحديد جهت 
مکاتبه با سـازمان امور مالیاتی اقدام نمايد. مقرر شـد در جلسه 

بعدی كمیسیون  مورد بررسی  قرار گیرد.

   بررسی قانون بهبود مستمر فضای كسب وكار و قانون رفع برخی 
موانع تولید و... در دستور كار كمیسیون برای بررسی در جلسات 

آتی می باشد.

گزارش عملكرد كميسيون قوانين و مقررات در خردادماه 

تغییرات
 اعضا

 استراتوس
نشاني: تهران، خیابان 

سیدجمال الدین اسدآبادي
 خیابان سیزدهم، پالك 31
تلفن: 17 – 88702216  

و  88726341-43
فكس:  88714240

ُجنگ صنعت
نشاني: تهران، یوسف آباد
 خیابان نوزدهم، پالك 18،

 کدپستي: 1438694941
تلفن: 88006130
فكس:  88005497

اخبار استانها
     طي اطالع رسیده از انتخابات انجمن شرکتهاي ساختماني و تأسیساتي استان اصفهان 
در تاری�خ 91/4/13 و 91/4/20،  اعض�اي هیأت مدیره و بازرس�ان آن انجمن بدین ش�رح 

مي باشد:
اعضاي هیأت مدیره:

آقایان مهندسان:
مصطفي مهربد      رئیس هیأت مدیره

علیرضا اسالمي    نایب رئیس
دبیر انجمن حسن نوري   

احمدرضا فروغي    خزانه دار
منشي حمید حسین زاده   

عضو اصلي غالمحسین عسكري   
عضو اصلي احمد شمي کوپائي   
احسان اله رادان    عضو اصلي
عضو اصلي سیدفریدون صابري   

عضو علي البدل غالمرضا مهران زاده   

 بازرسان: 
آقاي مهندس امیرحسین مهران زاده     بازرس اصلي

آقاي مهندس اسداله طالبي       بازرس علي البدل
ضمناً اساسنامه جدید انجمن شرکتهاي ساختماني و تأسیساتي استان اصفهان در چهار 

فصل و 64 ماده و 27 تبصره در مجمع مورخ 91/4/13 به تصویب رسید.
پی�ام آبادگران: ضمن تبری�ک به همكارانمان در انجمن اصفهان، موفقیت بیش از پیش در 

راه آباداني میهمن عزیزمان برایشان آرزومندیم.
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پیشنهاد تأسیس ش��رکت تضمین شرکتهاي ساختماني در سال 
1370، به وسیله تعدادي از مدیران شرکتهاي پیمانکار ساختماني 
عضو انجمن مطرح و اساس��نامه این شرکت با هدف حل مسائل 
مبتالبه جامعه آبادگران و خدمت رساني به شرکتهاي پیمانکاري 
و عضو انجمن تنظیم گردید. در راس��تای فعالیتهای مستمر این 
شرکت روز چهارش��نبه 14 تیرماه مجمع عمومی سالیانه )نوبت 
اول( آن ب��ا حضور تعدادي از اعضای س��هامدار و ب��ا ارایه وکالت 
به سایر س��هامداران حاضر، توسط ش��رکتهایي که امکان حضور 
نداشتند، تشکیل ش��د. مجمع با مشارکت 57 درصد سهامداران 
در نوبت اول به حد نصاب قانوني رسید و رسمیت یافت تا اعضای 
جدید هیات مدیره و بازرسان شرکت انتخاب شوند. در این مجمع 
حاضران به اتف��اق آرا آقاي مهندس علی آزاد را به عنوان رئیس، 
دکتر غالمرضا علیزاده را به عنوان منشی و آقایان مهندسان علی 
احس��ان و کاظم س��ماک را به عنوان ناظر انتخاب کردند و بعد از 
اس��تقرار آنها در محل هیات رئیسه، جلسه رسمیت یافت که نظر 
خوانندگان محترم ماهنامه را به گزارش مشروح این جلسه جلب 

می نماییم.
جلس��ه مجمع با یاد و نام خداوند بزرگ آغاز ش��د.  سپس آقاي 
مهندس علی آزاد رئیس مجمع ضمن خیرمقدم و تشـکر 
از حضـور فعال و گسـترده سـهامداران در مجمع اشـاره 
كردند كه: شرکت تضمین بر اساس تضمین صنفی شکل گرفته 
و چون این نوع تضمین هنوز نتوانس��ته در کش��ور جایگاه قانوني 
مناسبی بیابد، شرکت ناچار شد در بادي امر در نهادهایي که سود 
مناس��ب و در خور انتظار ندارد س��رمایه گذاری کند، از همین رو 
 گردش مالی قابل توجهی در آن سالها نداشته ایم ولي تالش هایي
 انجام ش��ده است که امید است در آینده نزدیک با موفقیت هایي 

همراه باشد.

در ادامه دكتر غالمرضا علیزاده مديرعامل شركت تضمین 
انجمن شـركتهای سـاختمانی با اظهار امی��دواری از این که 
ارایه پیش��نهادها و نظرات سهامدارن بر روند ها و فرایندهای امور 
ش��رکت تضمین، زمینه ساز توفیقات هر چه  بیشتر هیئت مدیره 
و بازرسان، برای تحقیق هدفها و برنامه های شرکت باشد، گزارش 
هیئت مدیره ش��رکت تضمین شرکتهای ساختمانی را به مجمع 

عمومی عادی سالیانه ارائه داد. 
وی در ادام��ه اف��زود: این ش��رکت ب��ه منظور خدمات رس��انی به 
ش��رکت های عضو تش��کیل شده اس��ت و در این جهت تالشهای 
فراوانی را به کار بس��ته اس��ت که در بس��یاری از آنها موفق و در 
پاره ای نیز نیازمند بازنگری در اهداف و روش��های مدیریتی بوده و 
هست، تا بار مالی و مسئولیت ذاتی تعدادی از شرکت های اقماری 
را که در روندی چند ساله کمک به راه اندازی آنها شد، ولی کماکان 
عملکرد آنها با زیان انباشته همراه بود، از دوش شرکت تضمین که 
نقش شرکت مادر تخصصی را دارد، بردارد. به همین دلیل پس از 
بررسی های کارشناسی و تخصصی هئیت مدیره تضمین تعدادی 
از ش��رکت های اقماری را بر اساس مفاد اساسنامه و قانون تجارت 
به حالت تعلی��ق در آورده و یکی دیگر از ش��رکت های اقماری را 
که احساس می شد، با تغییرات مدیریتی در آن، زمینه های بهبود 
در رون��د فعالیت های آن حاصل می ش��ود ب��ا صالحدید و توصیه 

در مجمع عمومی ساليانه نوبت اول مطرح شد:

با وجود هزينه هاي ساختمان سازي،  هزينه هاي شركت تضمين شركتهاي 
ساختماني در سال 90 بيش از 50درصد كاهش داشته است
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هئیت مدیره آن ش��رکت اقدام الزم اصالحی نسبت به آن معمول 
گردید و نتایج آن به ش��رکت تضمین نیز اعالم شد. از سوی دیگر 
شرکت های سودده را از طریق معرفی نمایندگانی از مدیران ارشد 
شرکت های عضو )که در هئیت مدیره انجمن فعال هستند( تقویت 
نمود و برای افزایش پرتفوی ش��رکت تضمین نس��بت به بررسی 
نهادهای موفق س��رمایه پذیر اقدام کرد و با خرید سهام آنها سعی 
در تقویت بنیان های مالی ش��رکت نمود به طوری که ارزش بازار 
س��هام خریداری ش��ده از بیمه کارآفرین از مرز 2 میلیارد تومان 
گذشته اس��ت. همانگونه که مستحضر می باشید بر اساس مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مقرر گردید که افزایش س��رمایه شرکت 
تضمین از طریق واریز سود سهام اعضای آن تامین شود لذا سرمایه 
اولیه ش��رکت تضمین که مبلغ 265 میلی��ون ریال بود با تصویب 
مجم��ع عمومی فوق العاده مورخ��ه 86/04/09 در چند مرحله به 
مبلغ 1060 میلیون ریال افزایش یافت سپس در چند نوبت دیگر 
وفق اساس��نامه افزایش سرمایه شرکت تضمین به 5300 میلیون 
ریال و در آخرین افزایش س��رمایه در سال 87 مبلغ آن به 7100 

میلیون ریال ارتقا یافت.

 در ادامه ایشان گزارشی از فعالیتهای شرکت تضمین برای تحقق 
اهداف و دس��تیابی به چش��م اندازهای تعیین ش��ده ارائه داد که 
بازس��ازی دو اتاق و احداث س��اختمان جدید شرکت تضمین در 
طبقه س��وم انجمن، اجاره دادن واح��د آپارتمان خیابان خردمند 
جنوب��ی، از جمل��ه آنها ب��ود. وي متذکر ش��د علي رغ��م هزینه 
ساختمان س��ازي به طور میانگین ش��رکت تضمین در سال 90 
بیش از 50 درصد کاهش در هزینه های ش��رکت داش��ته است، 
خریداری س��هام بانک در ش��رف تاس��یس خاورمیانه به مبلغ2 
میلیارد ریال در س��ه نوبت، اقدام برای دریافت س��ود سهام سال 
88 و 89 از شرکت کارگزاری بیمه پارس همگام، عضویت مجدد 
شرکت تضمین در هیات مدیره بیمه کارآفرین، دارا بودن  یکصد 
میلیون تومان س��هام شرکت نام آوران مهندسی، و خریداری 45 
سهم از سهام مجتمع آموزشی صنایع ساختمان مهندس ادب را 

می توان از عمده این فعالیتها دانست.

در پايـان دكتر علیزاده روند رو به رش��د فعالیت های ش��رکت 
تضمین را با مقایس��ه ارقام مالی به اس��تحضار سهامدارن رساند 
و با اش��اره به این که مانده حس��اب سود در س��ال 90 به میزان 
2/609/665/829 ریال می باش��د اظهار امی��دواری کرد با توجه 
ب��ه موارد مذکور در قبل، اعضا مصوب نمایند تا همانند س��الهای 

گذشته سود سهام اعضا صرف افزایش سرمایه گردد.

بعد از قرائت گزارش هیأت مديره آقاي مهندس عزت بیاتی 
گزارش هیات بازرسـان را ارائه داد و با اشاره به شركتهای 
زير مجموعه شركت تضمین گفت: شرکت تضمین 64 درصد 
س��هام ش��رکت پارس هم��گام را که خدمات بیم��ه اي به جامعه 
آبادگران ارایه می کند، دارا می باشد. عالوه بر این 65 درصد سهام 
شرکت سامان تضمین که استقرار و آموزش سیستم هاي مدیریتي 
را برای شرکت های پیمانکار پروژه های عمرانی انجام می دهد نیز 

متعلق به شرکت تضمین شرکتهای ساختمانی می باشد. 
وی افزود: در ضمن ش��رکت تضمین شرکتهای ساختمانی، سهام 
شرکت های بیمه کار آفرین، بانک خاورمیانه، نام آوران مهندسی، 
مجتمع آموزش��ی صنایع ساختمان مهندس ادب وشرکت تعاونی 
شرکت های ساختمانی را خریداری کرده است و جزو  سهامدارن 
این ش��رکت ها می باشد. ش��رکت های دیگر چون رهان تضمین و 
تضمین توان نیز جزو ش��رکت های زیر مجموعه شرکت تضمین 
بودند که به دلیل عدم دستیابی آنها به بیانیه ماموریت تدوینی و 
زیان ده ب��ودن در طول مدت فعالیت، وفق قانون تجارت فعالیت 

آنها به حالت تعلیق در آمده است. 

در پايان اين جلسه برای انتخاب اعضای هیات مديره و بازرسان رای گیری شد كه  طی آن مهندس محمود مصطفی زاده، 
مهندس هدايت ا... نورانی پور ، مهندس مجید انصاری فرد ، مهندس سیروس محسنین به عنوان اعضای اصلي و مهندس 
عیـن ا...  ظاهری و مهندس اكبر مالئیـان به عنوان اعضای علی البدل هیات مديره انتخاب شـدند. عالوه بر اين آقايان 
مهندس عزت بیاتی و مهندس سیدمحمدباقر تقی زاده به عنوان عضو اصلي هیات بازرسان و مهندس يحیي فتاحی به 

عنوان عضو علی البدل انتخاب شد.
الزم به ذكر اسـت در حال حاضر و به اسـتناد اساسنامه شركت تضمین شركتهاي ساختماني كلیه سهامداران شركت 
اختیار و حق رأي متعلق به حداقل نیمي از سهام خود را در كلیه مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده را به صورت 

بالعزل به سنديکاي شركتهاي ساختماني تفويض نموده اند.
 از اين رو انجمن شركتهای ساختمانی 3 نفر از اعضاي هیأت مديره انجمن را به عنوان اعضاي اصلي هیات مديره و يك 
نفر را به عنوان عضو بازرسان اصلي معرفی می كند كه بر اين اساس طی نامه انجمن آقاي مهندس علی آزاد، مهندس 
بهمـن دادمـان  و مهندس فرخ جمالی به عنوان اعضای هیأت مديره و آقاي مهندس محمدعلي پورشـیرازي به عنوان 

بازرس اصلي به مجمع عمومي عادي شركت تضمین معرفي شدند.
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مرک��ز آمار ای��ران در جدیدترین آم��ار خود درصد 
افزایش هزینه کرایه ماشین آالت راه سازی و حمل و 
نقل را اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز 
آمار ایران در طرح آمارگیری از کرایه ماش��ین آالت 
مورد اس��تفاده در طرح های عمرانی سال 90 اعالم 
کرد: بیش��ترین درصد افزایش مرب��وط به هزینه به 
کارگیری غلتک چرخ الستیکی آسفالت بوده است. 
در این گزارش هزینه کرایه ساعتی کامیون کمپرسی 
به ظرفی��ت 10 تن با راننده 216 هزار و 143 ریال 
به طور میانگین اعالم ش��ده که نسبت به سال قبل 
16 درصد افزایش نشان می دهد. هزینه به کارگیری 
جرثقیل کفی 5 تن با کامیون 10 تن و راننده 234 
هزار و 559 ریال با رش��د معادل 20.2 درصد اعالم 
شده است. هزینه به کارگیری جرثقیل خودرو چرخ 
زنجیری حدود 20 تن با راننده ساعتی 457 هزار و 
230 ریال با رشد 14.1 درصد و هزینه به کارگیری 
بیل مکانیکی چرخ زنجی��ری به قدرت حدود 100 
اس��ب بخار با راننده ح��دود 315 هزار و 714 ریال 
با رش��دی معادل 19 درصد اعالم ش��ده اس��ت. در 
این آم��ار، هزینه به کارگیری بولدزر به قدرت 150 
اس��ب بخار با راننده به طور میانگی��ن 348 هزار و 
151 ریال با رش��دی مع��ادل 22.5 درصد و هزینه 
ب��ه کارگیری لودر چرخ الس��تیکی به قدرت حدود 
150 اس��ب بخار با راننده 332 هزار و 827 ریال با 
رش��دی معادل 22 درصد اعالم شده است. براساس 

مرکز آمار هزینه به کارگیری گریدر به قدرت حدود 
150 اس��ب بخار با راننده 337 هزار و 788 ریال با 
رش��دی معادل 22.3 درصد نس��بت به سال قبل و 
هزینه به کارگیری غلتک چرخ الس��تیکی آسفالت 
حدود 16 تا 20 تن با راننده 276 هزار و 255 ریال 
با رش��دی معادل 23.6 درصد نس��بت به سال قبل 
اعالم ش��ده است. هزینه به کارگیری ساعتی مخزن 
متحرک بتن 6 متر مکعبی با راننده 345 هزار 302 
ریال با رش��دی معادل 16.2 درص��د و هزینه تانکر 
آب پ��اش 15 هزار لیتری با راننده 222 هزار و 324 
ریال با رشدی معادل 20.3 درصد اعالم شده است. 

در مقایسه تمامی 60 قلم مورد آمارگیری این دوره 
»تراکتور تک دیفرانس��یل با راننده« با 2.6 درصد و 
»غلتک ویبره کششی حدود 6 تن با راننده« با 15.9 
درصد دارای کمترین و بیشترین افزایش در متوسط 
کرایه  ساعتی نسبت به دوره قبل بوده اند. همچنین 
مقایسه متوس��ط کرایه ساعتی در این دوره با دوره 
مش��ابه سال قبل نشان می دهد که کمترین افزایش 
کرایه س��اعتی مربوط به »دامپ��ر 2 تن هیدرولیکی 
ب��ا راننده« با 4.8 درصد و بیش��ترین افزایش کرایه 
ساعتی مربوط به »غلتک ویبره کششی حدود 6 تن 

با راننده« با 28.3 درصد بوده است. 

معاون شهرسازي شهردار تهران با اشاره به استفاده 
از تراکم به عنوان اهرم تش��ویقي در طرح تفصیلي 
ش��هر تهران گف��ت: کاه��ش و افزای��ش تراکم به 
نحوي پیش بیني ش��ده که حداکثر اختالف ارتفاع 
س��اختمان ها در یک گذر، چه��ار طبقه خواهد بود. 
به گزارش بنانیوز )BanaNews.ir( علیرضا جاوید 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح تفصیلي 
براي س��اماندهي کالبد شهري تمهیداتي اندیشیده 
است، اظهار کرد: یکي از موضوعاتي که در این طرح 
به آن توجه ویژه ش��ده، مقوله »خط آسمان« است. 

وي تصریح کرد: ایجاد خط آسمان کامال یکنواخت 
در یک گذر، زیبایي بصري به دنبال ندارد و خط افق 
مطلوبي ایجاد نمي کند؛ بنابراین خط آسمان باید تا 
حدي غیریکنواخت باش��د تا چشم را خسته نکند. 
جاوید با بیان اینکه بر اساس ضوابط طرح تفصیلي 
جدید شهر تهران، حداکثر احتمال دو طبقه کاهش 
یا افزایش تراک��م وجود دارد، خاطرنش��ان کرد: به 
این ترتیب، حداکثر اختالف ارتفاع س��اختمان هاي 
یک گ��ذر، معادل چهار طبق��ه خواهد بود که خط 
افق مناس��ب و مطلوب��ي را ایجاد مي کن��د. معاون 

شهردار تهران با رد بلند مرتبه بودن ساختمان هاي 
پایتخت گفت: متوسط طبقات ساختمان در تهران 
2/ 2 طبقه اس��ت. این در حالي اس��ت که در اغلب 
کالن شهرهاي دنیا، متوسط ارتفاع، دست کم پنج یا 

شش طبقه است.

قیمت مصالح س��اختمانی در حالی در بازار داخلی با 
افزایش مواجه شده  است که قیمت آنها در بازارهای 
جهانی روند نزولی را تجربه می کند.  به گزارش مهر، 
تازه تری��ن گزارش جدید مرکز آم��ار ایران از افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی 10 تا 51 درصدی در سال 
90 حکای��ت دارد، ای��ن در حالی ک��ه قیمت مصالح 
س��اختمانی در بازارهای جهانی با کاهش روبرو شده 
است. در همین رابطه، سعی کردیم نگاهی به کاهش 
بهای مصالح س��اختمانی در کش��ورهای مختلف که 
پس از افت بهای جهانی نفت رخ داده، داشته باشیم:

1- در کشور چین، بهای فوالد به ترتیب در ماه می و 
آوریل سالجاری میالدی، در مقایسه با همین ماه در 
سال گذشته به دلیل افزایش تولیدات و کاهش بهای 

جهانی نفت با اف��ت قابل توجه 25.2 و 32.1 درصد 
روب��رو بوده و هر تن س��نگ آهن در آخرین روزهای 
ماه ژوئن نس��بت به ماه آوریل از 142.5 دالر در هر 
تن در بازار پکن به 108 دالر در هر تن رسیده است.
2- شاخص بهای مصالح ساختمانی در کشور اسپانیا 
طی 5 ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته 17.8 درص��د کاهش پی��دا کرده به 
طوریکه هر کیلو میلگ��رد 8 آجدار کالف افت 38.9 
درصدی داش��ته و ب��ه کیلویی 2 دالر و 12 س��نت 

رسیده است.
3- بهای مصالح ساختمانی درکشورهای حوزه خلیج 
فارس افت قابل مالحظه ای داش��ته و میانگین بهای 
جهانی سیمان از 41 درهم در هرتن، یعنی به قیمت 

آزاد 20 ه��زار تومان به 28 دره��م در هر تن یعنی 
حدود 14 هزار تومان در بازار ابوظبی رسیده است.

4- شاخص قیمت های میلگرد ساختمانی ترکیه در 
طی 2 ماه آوریل و می س��ال 2012 نسبت به همین 
دو ماه در س��ال 2011، 12.2 درصد کاهش داشته و 
به 490 دالر در هر تن رس��یده است که دلیل اصلی 
آن کاهش بهای جهانی نفت و افت تقاضای مس��کن 

است.
5- همچنین ش��اخص بهای مصالح س��اختمانی در 
نیوی��ورک ط��ی 5 ماهه ابتدایی س��الجاری میالدی 
در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 11.4 درصد 
کاهش داش��ته و بیشترین افت، س��هم سیمان بوده 

است.

از سوی مركز آمار ايران:

درصد افزايش كرايه ماشينهای راه سازی و حمل و نقل اعالم شد

اختالف خط آسمان پايتخت ؛4 طبقه 

مصالح ساختماني در بسته هاي ويژه حمايتي دولت
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ش��هردار تهران گفت: با افتتاح پ��ل کابلي برج میالد 
انتظار مي رود زیباترین پارک کشور نیز در حاشیه برج 
میالد ش��کل گیرد تا مردم از این پل براي استفاده از 
پارک و برج میالد استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری 
ایس��نا، محمدباقر قالیباف در مراسم افتتاح پل کابلي 
برج می��الد تهران با بیان اینکه این پل س��ومین پل 
کابلي کشور اس��ت اظهار کرد: این سازه در سال 90 
به عنوان سازه برتر فوالدي کشور انتخاب شده است. 
وي افزود: در س��اخت و سازهای شهر تهران عالوه بر 
بحث هاي فني، اقتصادي و زمان، که همیشه براي ما 
موضوعیت داشته است، زیبایي نیز بسیار اهمیت دارد 
چرا که مردم مرتبط از اقصي نقاط شهر عبور مي کنند 
و دیدن یک پل بي روح، خشک و بتني چندان مناسب 
نیست. وي افزود: زیبایي در طراحي از ویژگي هاي پل 
کابلي برج میالد اس��ت و الزم است به خاطر ساختن 
چنین پلي از دس��ت ان��درکاران امر، پیمان��کار و به 
خصوص معاونت عمراني شهرداري تشکر کنم. وي در 

ادامه با اعالم خبر ساخته شدن زیباترین پارک کشور 
در اط��راف برج میالد گفت: الزم اس��ت این پارک از 

لحاظ فضاي سبز، محل هاي نشستن، گل هاي فصلي و 
غیره در وضعیت ایده آلي قرار داشته باشد.  

ساخت زيباترين پارك كشور در اطراف برج ميالد

200میلیارد ریال به آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 
کشور اختصاص یافت .مدیر امور استان های آزمایشگاه 
فنی و مکانیک خاک کش��ور، ب��ه تخصیص اعتبارات 
س��ال جاری به این آزمایشگاه اش��اره کرد و گفت: با 
تخصیص بودجه 200 میلیارد ریال��ی برای اولین بار 
به این دس��تگاه حاکمیتی، آزمایشگاه فنی و مکانیک 
خ��اک جای��گاه قطعی خود را در کش��ور پی��دا کرد. 
عبدالمجید نژاد صفوی  در گف��ت وگو با خبرگزاری 
ایرنا، با بیان اینکه سال 86 موضوع واگذاری آزمایشگاه 
فن��ی و مکانیک خاک به بخ��ش خصوصی در دولت 
مطرح ش��د، افزود: با مخالفت ش��دید سران سیاسی، 
مجلس شورای اسالمی و بسیاری از دولتمردان برنامه 
واگذاری این شرکت لغو شد. وی گفت: با پیگیری های 

صورت گرفته در س��ال 89 این ش��رکت از گروه یک 
ردیف ش��رکت های مش��مول اصل 44 قانون اساسی 
 خ��ارج و به گروه دو دس��تگاه های دولتی وارد ش��د. 
ن��ژاد صفوی اظه��ار کرد: تا پایان س��ال ج��اری این 
آزمایش��گاه در گروه سه س��ازمان دولتی و در ردیف 
شرکت های 100 درصد حاکمیتی قرار می گیرد.  مدیر 
حوزه مدیرعامل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور، 
به نگاه حاکمیتی دولت به این مجموعه اش��اره کرد و 
گف��ت: تمام بودجه مصوب و ابالغی مجلس ش��ورای 
اسالمی، صرف خرید تجهیزات و سرمایه گذاری در این 
بخش می ش��ود. به گفته نژاد صف��وی در زمان حاضر 
این مجموعه رصد کیفیت مصالح و ساخت یک هزار و 

400 پروژه را در دستور کار خود دارد. 

200ميليارد ريال به آزمايشگاه فنی و مكانيك خاك
 كشور اختصاص يافت 

تخلف 95 درصدی ساخت و سازها در تهران

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران گفت: تنها 5 درصد ساختمان ها براساس پروانه ساخت ساخته 
می شوند و برخی از آنها حتی پروانه ساخت هایشان نیز با تخلف صادر می شود. به گزارش مهر، حمزه شکیب 
در جلسه  شورای شهر در جریان بررسی بودجه شرکت شهروان و حریم بان گفت: این شرکت می تواند اگر 
درست به وظایف خود عمل کند مقابل تخلفات ساخت و ساز بایستد و به عنوان بخش نظارتی قوی عمل 
کند. وی با بیان اینکه تخلفات ساختمانی دو دسته است، یکی با هماهنگی مناطق و نواحی و یکی شبانه 
و پنهانی گفت: عده ای پنهانی شبیخون زده و رحم نکرده، بدون هماهنگی با مناطق تخلفات ساخت و ساز 
انجام می دهند که این شرکت می توان از این نوع متخلفان زهر چشم بگیرد.  شکیب ادامه داد: شواهد نشان 
می دهد تخلفات س��اخت و ساز کاسته نشده و تنها 5 درصد س��اختمان  ها براساس پروانه ساخت به اتمام 
می رس��د. برخی تخلفات جزئی است اما برخی مش��کالت زیادی در محله و ترافیک منطقه ایجاد می کند. 

متاسفانه برخی پروانه ها از اول با تخلف صادر می شود. 

ساخت۳0 هزار 
واحد مسكونی در تهران 

با سود 9 درصد 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست های 
ثب��ات قیمت و اجاره بها در کش��ور و تهران آغاز 
ش��ده اس��ت، گفت: ع��الوه بر افتت��اح 59 هزار 
مس��کن مهر در استان تهران مصوبه ساخت 30 
هزار مس��کن در بافت فرس��وده تهران با اعطای 
وام و محاسبه با نرخ سود مسکن مهر ابالغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس علی نیکزاد در پاسخ 
به این س��ؤال که برنامه دولت برای ثبات قیمت 
و اجاره بها چیست؟ افزود: یکی از سیاست های 
دول��ت برای کنت��رل قیمت مس��کن و اجاره بها 
هم��ان بحث افتت��اح واحدهای مس��کونی مهر 
اس��ت، به طوری که از نیمه دوم خرداد ماه سال 
جاری با افتتاح 10 هزار مس��کن مهر در پرند و 
س��پس در کرمانشاه و هشتگرد کلید این برنامه 
زده ش��د. وی خاطر نشان کرد: به طور مشخص 
سیاس��ت کنترل قیمت و اجاره بهای مسکن در 
استان تهران عالوه بر آغاز ثبت نام ها و واگذاری 
59 هزار مس��کن مهر در استان تهران در فصل 
تابستان ورود به بحث نوسازی و احداث مسکن 
در بافت فرسوده است . نیکزاد گفت: خوشبختانه 
در س��همیه ای که برای ساخت 200 هزار واحد 
مسکونی در بافت فرس��وده با اعطای تسهیالت 
اخذ و مصوب شده است 80 هزار واحد مسکونی 
مرب��وط به تهران اس��ت. نیکزاد تأکی��د کرد: از 
سهمیه اعطای تس��هیالت برای ساخت مسکن 
در بافت فرسوده تهران 30 هزار واحد مسکونی 
با س��ود مس��کن مهر محاسبه می ش��ود و  50 
هزار واحد مس��کونی با سود 15 درصد در دوره 
فروش اقساطی محاس��به خواهد شد. بر اساس 
این گزارش نرخ سود مسکن مهر برای کشور 4 

درصد و مناطق 22 گانه تهران 9 درصد است.
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  پاگرد
پاگرد در راه پله ها، زمینه ساز فراغتی كوتاه برای انسان  از فشار ناشی از باال رفتن از 

پله ها است و اين پاگرد در مجله......

كمیسیون انتشارات    
 

داستان کرامت

آورده انـد كه در مجلس خرقانی سـخن از كرامت می رفت 

و هـر يك از حاضران چیزی می گفت. شـیخ گفت: كرامت 

چیزی جز خدمت خلق نیسـت. چنان كـه دو برادر بودند 

و مادر پیری داشـتند. يکی از آن دو پیوسـته خدمت مادر 

می كـرد و آن ديگر به عبـادت خدا مشـغول می بود. يك 

شـب برادر عابد را در سجده، خواب ربود. آوازی شنید كه 

برادر تو را بیامرزيدند و تو را هم به او بخشیدند. گفت: من 

سالها پرستش خدا كرده ام و برادرم همیشه به خدمت مادر 

مشغول بوده است، روا نیست كه او را بر من رجحان نهند و 

مرا به او بخشند. ندا آمد، آنچه تو كرده ای خدا از آن بی نیاز 

 است و آنچه برادرت می كند، مادر بدان محتاج.

دو درويش كه مراحلی از سـیر و سـلوك را گذرانده بودند و از جايی به جای ديگر سـفر می كردند، سـر راه خود دختری را ديدند در كنار 
رودخانه ايسـتاده بود و ترديد داشـت از آن بگذرد. وقتی آن دو نزديك رودخانه رسـیدند دخترك از آنها تقاضای كمك كرد. يکی از آنها 

بی درنگ دخترك را برداشت و از رودخانه گذراند.
دخترك رفت و آن دو به راه خود ادامه دادند و مسافتی طوالنی را پیمودند تا به مقصد رسیدند. در همین هنگام درويش دوم كه ساعت ها 

سکوت كرده بود خطاب به همراه خود گفت:
»دوست عزيز! ما نبايد به جنس لطیف نزديك شويم. تماس با جنس لطیف برخالف عقايد و مقررات مکتب ماست. در صورتی كه تو دخترك 

را بغل كردی و از رودخانه عبور دادی.« درويش با خونسردی و با حالتی بی تفاوت جواب داد:
» من دخترك را همان جا رها كردم ولی تو هنوز به آن چسبیده ای و رهايش نمی كنی.«

دم غنیمت شمار 
تا كـی غـم آن خـورم كـه دارم يا نه
ويـن عمر بـه خوشـدلی گـذارم يا نه
پر كـن قدح بـاده كه معلومم نیسـت
كايـن دم كـه فـرو برم بـرآرم يـا نه
فـردا علـم نفـاق طـی خواهـم كـرد
با موی سـپید قصـد مـی خواهم كرد
پیمانـه عمـر مـن بـه هفتـاد رسـید
ايـن دم نکنم نشـاط كـی خواهم كرد
نیسـت فـردا  دسـترس  تـرا  امـروز 
و انديشـه فردات به جز سـودا نیست
ضايع مکن اين دم ار دلت بیدار اسـت
كايـن باقـی عمـر را بقا پیدا نیسـت
خیام
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تفکر ژاپني

در آمـوزش ژاپني در همان كالس اول دبسـتان بـا بچه ها اتمام 

حجت مي كنند. درس اول آنها جغرافیاسـت. معلم نقشه ژاپن را 

مي گـذارد پیش روي بچه ها و مي گويد: بچه هـا ببینید اين ژاپن 

كوچولوي ماسـت، ژاپن مـا نفت ندارد، گاز نـدارد، معدن ندارد، 

زمینش محدود است و جمعیتش زياد و فهرستي از نداشته ها را 
به بچه ها گوشزد مي كنند.

معلم مي گويد: بچه ها ما كشـور فقیري هسـتیم بايد با سـعي و 

تالش بیشـتر كشـورمان را ثروتمنـد كنیم. در آمـوزش ژاپني 

فهرسـت مشـاغل مورد نیاز جامعه را از همان اول كار به بچه ها 

گوشزد مي كنند. حتي حجم موضوعهاي درسي كتابهاي آموزشي 

آنها نسـبت به اروپايي ها يك سوم اسـت چون ژاپني ها به عمق 

بیشتر از وسعت اهمیت قائل هستند.

روزي شـیخ ابوالحسـن خرقانی نماز مي خواند. آوازی شـنید كه: ای ابوالحسـن، خواهـی كه آنچه از تو می  دانم بـا خلق بگويم تا 
سنگسارت كنند؟ شیخ گفت: بار خدايا! خواهی آنچه را كه از "رحمت" تو می دانم و از "بخشايش" تو می بینم با خلق بگويم تا ديگر 

هیچکس سجده ات نکند؟! آواز آمد: نه از تو؛ نه از من!
»تذكره االولیاء عطار نیشابوری«

درخت و تبر
سیاه پوشیده بود، به جنگل آمد... استوار بودم و تنومند!

من را انتخاب كرد ...

دسـتی به تنـه ام كشـید، تبـرش را در آورد و زد... زد... 
محکم و محکم تر...

به خود می بالیدم، ديگر نمی خواستم درخت باشم، آينده 
خوبی در انتظارم بود!

سـوزش تبرهايش بیشتر می شـد كه ناگهان چشمش به 

درخت ديگری افتاد، او تنومندتر بود...

مـرا رها كـرد با زخم هايـم، او را برد... و مـن كه نه ديگر 

درخت بودم، نه تخته سـیاه مدرسـه ای، نـه عصای پیر 
مردی...

خشك شدم...
 

داسـتاني هست كه مي گويد در سـرزمین تبت، هر صد سال يك بار 
تمام راهبه ها دور هم جمع مي شوند و به آن ها فرصت داده مي شد تا 
به روشـن ضمیري دست يابند. تنها كاري كه آنها بايد مي كردند اين 
بود كه وارد اتاق »هزار ابلیس« شـوند و زنده بیرون بیايند. اين اتاق، 
اتاقي بود با ديوارهاي سـیاه و تاريك كـه در آن هزار ابلیس زندگي 
مي كردند و با عبور از آنجا، ابلیس ها در قالب لباس مبدل به چیزهايي 
كه راهبه ها از آن ها مي ترسـیدند، مانند عنکبوت، مار، و لبه پرتگاه، 
جلـوي آنها ظاهر شـدند. تنها قانون نیز اين بـود كه وقتي  راهبه ای 

وارد اين اتاق مي شد، هیچ كس نمي توانست وارد شود تا به او كمك 
كند و خروج از اتاق از در ورودي نیز غیر ممکن بود. براي اندك افراد 
شـجاعي كه جرات داشتند با ترسـهاي خود رو به رو شوند تا پس از 
آن به خوشحالي، موفقیت و روشن ضمیري دست پیدا كنند، يك پند 

مهم و اساسي وجود داشت:
هر چه ديديد، شـنیديد، فکر كرديد يا حس كرديد، مهم نیسـتند، 
تنهـا به راه خود ادامه دهید. اگر حركت كنید، در نهايت به جايي كه 

دوست داريد خواهد رسید.

تنها به راه خود ادامه دهید   

آب بكش و وضو بساز
دزدی به خانه احمد خضرويه رفت و بسیار بگشت ، اما چیزی 
نیافت كه قابل دزدی باشـد . خواست كه نومید بازگردد كه 
ناگهان احمد، او را صدا زد و گفت: ای جوان! سـطل را بردار 
و از چاه، آب بکش و وضو بسـاز و به نماز مشـغول شو تا اگر 
چیـزی از راه رسـید، به تو بدهم؛ مباد كه تـو از اين خانه با 
دسـتان خالی بیرون روی! دزد جـوان، آبی از چاه بیرون در 

آورد، وضو ساخت و نماز خواند.
روز شـد. كسـی در خانـه احمـد را زد . داخل آمـد و 150 
دينار نزد شـیخ گذاشـت و گفت اين هديه، به جناب شیخ 
اسـت. احمـد رو به دزد كرد و گفت: دينارهـا را بردار و برو؛ 
اين پاداش يك شـبی اسـت كه در آن نمـاز خواندی. حال 
 دزد، دگرگون شـد و لرزه بر اعضايش افتاد. گريان به شـیخ 
نزديك تر شـد و گفت : تاكنون بـه راه خطا می رفتم . يك 
شـب را برای خدا گذراندم و نماز خوانـدم، خداوند مرا اين 
چنین اكرام كرد و بی نیاز ساخت. مرا بپذير تا نزد تو باشم و 
راه صواب را بیاموزم. كیسه زر را برگرداند و از مريدان شیخ 

احمد گشت. 

خانه ای پر دوست      
 

من دلم مي خواهد 
خانه اي داشته باشم پر دوست 

كنج هر ديوارش 
دوست هايم بنشینند آرام 

گل بگو گل بشنو...؛ 
هر كسي مي خواهد 

وارد خانه پر عشق و صفايم گردد 
يك سبد بوي گل سرخ 

به من هديه كند 
شرط وارد گشتن 

شست و شوي دل هاست 
شرط آن داشتن 

  دل بي رنگ و رياست... 
بر درش برگ گلي مي كوبم 

روي آن با قلم سبز بهار 
مي نويسم  اي يار 

خانه ي ما اينجاست
تا كه سهراب نپرسد ديگر 
" خانه دوست كجاست ؟ " 

)) فريدون  مشیري ((
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 روزي ق��دم زدن در کرانه هاي دری��اي خزر، هوایش 
شفابخش ش��ش ها بود، و چش��م انداز افقش نگاه را 
نوازش مي داد و آواي م��وج و مرغانش آرامش بخش 
بود؛ ولي امروز از آن همه خبري نیس��ت و ش��اید بر 
ساحل اش، به س��ختي نقطه اي بیابي که پایت روي 

زباله قرار نگیرد.
در حال ق��دم زدن در همین س��احل نازیباي امروز، 
به مس��افري برمي خوري که موهایش خیس اس��ت. 

مي پرسي آب دریا چطور است؟
نخس��ت با قیافه اش ابراز نارضایتي مي کند و سپس 
مي گوی��د: »ای��ن آب از آلودگي زیاد و وج��ود انواع 
آش��غال، دیگر مناسب ش��نا نیس��ت، نگرانم بچه ام 

بیماري پوستي بگیرد.«
چندمتر آن سوتر به یک بومي برمي خوري که خود را 
 صیاد ش��یالت معرفي مي کند. از بهروز پورزار درباره 
وضع دریا که مي پرس��ي، درد دلش آغاز مي ش��ود و 
مي گوید: ریزش انواع و اقس��ام پس��اب هاي خانگي و 
صنعتي به رودخانه ها و صید افسارگسیخته و قاچاق 
آبزی��ان و از جمله خاویار، به طور کلي کار و کس��ب 

صیادان را دچار مشکل کرده است. 

آسیب   شناسي صیادي
دریاي خزر با گونه هاي متنوع و متعدد آبزیان، منبع 
خوب��ي براي گذران زندگي ه��زاران صیاد کم خواه و 
فروتن است، ولي اینک آلودگي آب این دریا افزون بر 
این که بر کیفیت گوشت ماهي ها اثر منفي گذاشته 
است، صیادان نیز هر سال در میزان صید خود شاهد 
کاهش فزاینده اي هستند که گاه شدت این کاستي 
س��ر به 70 درصد مي ساید که صیادان فرودست را با 
مشکالت بیش��تري رو به رو مي کند. بهروز پورزار با 
تجربه 25 سال صیادي، به گوشه دیگري از آلودگي 
بغرنج دریاي خزر اش��اره مي کن��د و مي گوید: هرگز 
بیماري پوستي نداشتم و اگر داشتم، بسیار سطحي 
بوده اس��ت، ولي حاال شب ها ناچارم یک کرم دارویي 
به دس��تم بمالم، چون آلودگي آب بسیار زیاد شده و 

به پوستم صدمه زده است. 
قبال که از مس��افران مي شنیدم بچه هایشان بیماري 
پوس��تي گرفته اند، باورم نمي ش��د و فک��ر مي کردم 
اش��تباه مي کنند. چون آب دریا ش��فابخش است و 
ماس��ه هایش حتي »گال« را درمان مي کند. حقیقت 
این است که کم شدن ماهیان دریا، مهاجرت صیادان 
را به شهر موجب مي ش��ود و آلودگي  رودخانه   ها نیز 

با آسیب رس��اني به زمین هاي کش��اورزي و کاهش 
محص��والت و افزای��ش هزینه هاي تولی��د، دامداران 
و کش��اورزان را ب��ه حاش��یه ش��هرها مي کوچاند و 
تولیدکننده دی��روز را امروز تبدیل به مصرف کننده 
مي کند. مدت هاس��ت که ذخائر ماهی��ان در دریاي 
خزر به شکل طبیعي رو به کاهش است و با افزایش 
جمعی��ت و نیاز روزاف��زون بازار، لزوم ب��ه کارگیري 
فناوري هاي پیشرفته به این کاستي افزوده است، زیرا 
حجم باالي صید، بیرون از توان و ظرفیت دریاي خزر 
اس��ت. با توجه به این که صید قاچاق در کشورهاي 
همج��وار بیداد مي کن��د و آنان با آن ک��ه زیان هاي 
ش��دیدي از این پدیده مي بینند، ولي توان مبارزه اي 
کارا با آن را ندارند. به گفته یک کارشناس، هر سال 
بای��د 1000 میلیون بچه ماه��ي خاویاري به صورت 
دس��ت پرور در دریاي خزر رها شود تا جبران مافات 
ش��ود، زیرا هر س��ال صید بي رویه ماهیان خاویاري 
همچ��ون ازون ب��رون و فیل ماه��ي، خس��ارت هاي 

سنگیني به شیالت وارد مي کند. 
حس��ین فرخنده   پور � کارشناس ش��یالت مي گوید: 
اینک به دلیل آلودگي هاي ش��دید رودخانه ها، تکثیر 
ماه��ي خاویار، مصنوعي انجام مي گیرد. در گذش��ته 

اشاره:
در شـماره هاي قبل ماهنامه پیام آبادگران مطلبي پیرامون مسـائل زيست محیطي درياي خزر ارائه شد. در اين شماره سعي مي شود به پاره اي 
ديگر از مشـکالت اين درياچه از زاويه اي ديگر بپردازيم تا امکاناتي جهت بهینه سـازي شرايط آن با اطالع رساني فراهم شود. بدين منظور نظر 

خوانندگان گرامي ماهنامه پیام آبادگران را به خواندن گزارشي به نقل از روزنامه اطالعات چهارم تیرماه سال جاري جلب مي كنیم.

بازآفريني چهره زيباي درياي خزر با عزمي ملي و حزمي فراملي
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رودخانه های��ي مانند س��فیدرود از جمله مهم ترین 
بس��تر تخم ریزي ماهیان خاویاري ب��ود، ولي اکنون 
ب��راي رهاس��ازي بچه ماهی��ان خاوی��اري، رودخانه 
مطمئني وجود ن��دارد. فرخنده پور مي افزاید: برخي 
ماهي ه��ا مانند ماهي س��فید به دلی��ل ظریف بودن، 
بیش تر و سریع تر بیمار مي شوند و آلودگي آب دریا، 
آن ها را زودتر از پا درمي آورد و اگر جلوي ورود روزانه 
این حجم عظیم از فاضالب هاي خانگي، بیمارستاني، 
کش��اورزي و صنعتي به دریا گرفته نشود، در آینده 
ماهي سفید دریا نابود خواهد شد و تنها شاید ماهي 

سفید پرورشي برجاي خواهد ماند.
حسین فرخنده پور معتقد است: آلودگي هاي انساني 
برآمده از افزایش جمعیت در کرانه هاي دریاي خزر 
و همچنی��ن فاض��الب مراکز واقع ش��ده در مس��یر 
رودخانه ها، دریا را با خطر جدي آلودگي روبرو کرده 

است. 
باید یادآور شد که نجات دریاي خزر، امري فرامرزي 
است که با همکاري کشورهاي همسایه ممکن است، 
زیرا چرایي کاهش آبزیان و مشکالت زیست محیطي 
را بای��د در صید قاچاق و بي روی��ه آبزیان به ویژه در 
کشورهاي همجوار، آلودگي هاي  نفتي، فعالیت هاي 
آزمندان��ه کش��اورزي و صنعت��ي و آلودگي ش��دید 

رودخانه هاي همه کشورهاي خزر جست. 
آلوده س��ازي نفتي از سوي کش��ورهاي همجوار نیز 
مزید بر علت ش��ده اس��ت. به ویژه آن که خزر دریا 
نیس��ت، بلکه یک دریاچه از چهارس��و بسته است و 
همه س��موم در آن تلنبار مي شود و راهي به بیرون 

ندارد. 
خس��رو ابراهیمي � فعال محیط زیس��ت نیز در نگاه 
خ��ود به دری��اي خزر به ی��ک گونه مهاج��م به نام 
»ش��انه داران« اش��اره مي کن��د و مي گوی��د: حضور 
»ش��انه داران« س��بب نابودي پالنکتون ه��ا و آبزیان 
مي ش��ود و تع��ادل بیولوژیک دریاي خ��زر را به هم 
مي ریزد و سبب نابودي ماهیان خاویاري مي شود. به 
گفته ابراهیمي، این گونه مهاجم با ریزه خواري از تخم 
ماهي ها و پالنکتون ها، زنجیره غذایي را مي شکند و 
سبب کاهش شدید ماهیان خاویاري و دیگر ماهي ها 
مي ش��ود. به اعتقاد ابراهیمي تنه��ا راه مبارزه با این 

پدیده، بهره گیري از دانش بیولوژیک است. 

ماهیان آلوده به فلزات 
سنگین

پ��س از صی��ادان س��ختکوش، ش��اید بزرگ ترین 
آس��یب پذیر در این میان، م��ردم و به ویژه کودکاني 
باش��ند که ناچارند از مواد لبن��ي و نیز فرآورده هاي 

دریایي استفاده کنند.
به گفته یک پزش��ک � دکتر احمد فیروزي، بیش تر 
مصرف کنندگان نمي دانند ک��ه ماهیان دریا با همه 
فوایدي که دارند، اگر گوشتي آلوده به فلزات سنگین 
مانند س��رب و روي داشته باشند، بیماري زا خواهند 

بود. 
ب��ه اعتقاد این پزش��ک، آب هاي آلوده حتي س��بب 
تغییر ژنتیک��ي در خاک و فرآورده هاي کش��اورزي 
مي ش��ود و کارک��رد  دس��تگاه هاي ب��دن را دچ��ار 
آش��فتگي مي کند و تندرستي افرادي را که به ناچار 
از آب رودخان��ه ی��ا چاه اس��تفاده مي کنند به خطر 
مي ان��دازد. زیرا چرخه غذای��ي در پیمایش خود در 
نهای��ت آلودگي فلزات س��نگین را به خورد جانوران 

مي دهد و حیوان��ات با خوردن آب آلوده رودخانه ها، 
این فلزات را وارد بدن خود مي کنند و انس��ان نیز با 
مصرف لبنیات آلوده، س��همي از این فلزات سنگین 
مي برد. حتي حیوانات و پرندگان وحش��ي نیز از این 
آلودگ��ي بي نصی��ب نمي مانند. مردم ب��ر این باورند 
که گوش��ت پرندگان مهاجر از سالم ترین گوشت ها 
اس��ت و خاصیت دارویي دارد، در حالي گوشت این 
پرندگان نیز تنها ویتامین هاي B12 و یا آهن ندارد، 

بلکه آلوده به سرب و گاه جیوه است.

روان آب هاي آلوده
ماندگاري و س��المت دریا وابسته به رودخانه است. 
اگر رودخانه ها آلوده ش��وند، دری��ا نیز رو به آلودگي 

مي رود و بیمار مي شود.
ورود بي ش��مار آالینده ه��اي صنعت��ي، س��م  آفات 
گردش��ي/پذیرایي،  مجتمع ه��اي  کش��اورزي، 
فاضالب هاي خانگي، پساب هاي کارگاه هاي لبني و 
فاضالب پادگان هاي در قلمرو مصب رودخانه ها � که 
همگي در ش��مار آلوده کننده ها هستند � مشکالت 
زی��ادي در زمینه هاي گوناگون ب��راي رودخانه ها به 
وجود آورده اس��ت و جمع آین��د همه این ها  بیش از 

یک میلیارد آالینده اس��ت که س��االنه راهي دریاي 
خ��زر مي ش��ود. به کن��ار از این ها بارش ب��اران نیز، 
می��زان زیادي از مواد معلق در هواي ش��هرها و نیز 
م��وادي را ک��ه به رش��د گیاهان ه��رز آبزي کمک 
مي کند، مي شوید و وارد جویبارهاي کوچک و روانه 

رودخانه ها مي کند.
خس��رو ابراهیمي � فعال محیط زیس��ت در این باره 
مي گوید: به دلیل باالبودن سطح آب هاي زیرزمیني 
و کم ب��ودن نفوذپذیري خاک اس��تان هاي گیالن و 

مازندران، بیشتر فاضالب ها به رودخانه ها مي ریزد. 
برداشت غیرعلمي شن وماس��ه نیز باعث پایین روي 
ک��ف رودخانه ها مي ش��ود و رودي ک��ه باید آبخوان 
را تقویت کند، س��طح آب هاي زیرزمیني را پایین تر 
مي برد و از کارایي سازه هاي هدایتگر آب رودخانه ها 

مي کاهد. 
او مي افزاید: برخي س��اکنان کناره رودخانه ها نیز به 
جاي آن که حافظ رودخانه ها باش��ند، با تنگ سازي 
حری��م رودخانه ه��ا در حقیقت راه گ��ذر ماهیان را 
مي بندن��د. آنان به گونه اي عم��ل مي کنند که انگار 
مالک رودخانه ها هس��تند، در حال��ي که رود از کوه 
ج��اري اس��ت و به دری��ا مي ریزد و از این��رو در هر 
قطره اش همه مردم س��هیم اند.  به گفته ابراهیمي، 
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انگار مراکز درماني، کش��تارگاه ها، کارگاه ها و مراکز 
تولیدي، صنعتي و کشاورزي هیچ راهي به جز سرازیر 
کردن پساب هایش��ان به رودخانه ها ندارند. این فعال 
محیط زیس��ت مي افزاید: آلودگي و تغییرات فیزیکي 
بستر رودخانه ها سبب شده است که ماهیان، چندین 
برابر کم تر از گذش��ته براي تخم ریزي به رودخانه ها 
بیایند و بسیاري از بچه ماهیان به دنیا آمده نیز تحمل 
آلودگي هاي شدید رودخانه ها را نداشته باشند و تلف 
شوند؛ در حالي که یک زماني رودخانه هاي کناره دریا، 
پناهگاه پرورش ماهی��ان گوناگون بود، ولي اینک به 
دلی��ل آلودگي، نقش خود را در این زمینه از دس��ت 

مي دهند. 

دفع بهداشتي فاضالب
چرا باید همه راه ها به دریا ختم ش��ود، در حالي که 
مي توان با مدرن سازي شبکه هاي جمع آوري فاضالب 
و زبال��ه، راه هاي دیگري گش��ود. از میان برداش��تن 
آلودگ��ي رودخانه ها نیازمند همکاري دس��تگاه هاي 
گوناگ��ون و نیز مردم و ایجاد امکانات مناس��ب براي 

دفع فاضالب هاي خانگي و صنعتي است.
کسي خواهان تعطیلي تولیدي ها نیست، ولي باید با 
واحدهاي متخلف برخورد قانوني شود تا ناچار شوند 
گام هاي سازنده اي در راه حفظ سالمت زیستگاه خود 
بردارند، چرا که هر زیاني متوجه آن ها نیز مي ش��ود. 
رسیدگي به بهداش��ت کشتارگاه ها نباید از یاد برود، 
چرا که س��بب مي شود الشه دام و آالینده هاي دامي 
مانند خونابه، ش��کمبه و اعضاي غیرخوراکي دام ها، 

راهِي جوي ها و رودخانه ها نشود.
روشن اس��ت که پساب برآمده از شست وشوي الشه 
جان��وران نباید مس��تقیم وارد رودخانه و یا طبیعت 
قلمرو س��بز گیالن و مازندران ش��ود. راه اش هم این 
است که ساخت و یا تجهیز و یا بازساخت تصفیه خانه 
در کش��تارگاه ها جدي گرفته ش��ود و هم��ه داراي 
حوضچه ه��اي  آب آهک و دفع بهداش��تي فاضالب و 
اس��تفاده از کوره الشه سوز و کارگاه هاي ویژه تخلیه 

پوست باشند.

ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، از ویراني بیش تر جنگل نیز 
باید پیش��گیري کرد که یکي از پیامدهایش، طغیان 
و ویران��ي بس��تر رودخانه ها اس��ت و خس��ارت هاي 
جبران ناپذی��ر به بار م��ي آورد. همچنین براي نجات 
رودخانه ها باید زمینه برداش��ت ش��ن و ماس��ه را از 

معادن کوهي فراهم ساخت.
و راهکارهاي خسرو ابراهیمي -فعال محیط زیست نیز 
چنین اس��ت: کارخانه ها و صنایع واقع در قلمروهاي 
آبری��ز رودخانه ه��ا باید به سیس��تم تصفیه فاضالب 
مجهز شوند و نظارت بیش تري بر تخلیه فاضالب هاي 
ش��هري و خانگي ب��ه رودخانه ها انج��ام گیرد و نیز 
قوانین س��خت تري براي مبارزه هرچه بیش تر براي 

سالمت آب اعمال شود. 
رس��انه ها فرهنگ س��ازي درخصوص حفظ سالمت 
محیط زیست را فراموش نکنند و براي آگاهي بیشتر 
مردم از آن، گام هاي اساس��ي تري بردارند. همچنین 
باید دوره ه��اي توجیهي آش��نایي تولیدکنندگان با 
اهمی��ت رودخانه ه��ا برگ��زار ش��ود و امکاناتي براي 
خانواره��اي به اصطالح رودخانه نش��ین فراهم آید تا 

بتوانند سیستم هاي تصفیه فاضالب را فراهم آورند.

برداشت آب از خزر
از آن جای��ي ک��ه در دهه 1960 می��الدي و با آغاز 
برداشت بي رویه از رودخانه هاي آمودریا و سیردریا � 
که آب دریاچه آرال را تأمین مي کردند � این دریاچه 
به خش��کي گرایید، شاخک هاي برخي کشورها را در 
مورد برداشت آب از دریاي خزر حساس کرده است.

در پي خبر دولت مبني بر اجراي طرح شیرین سازي 
و انتقال آب دریاي خزر به دش��ت ها و فالت مرکزي 
کش��ور، کارشناسان برخي کش��ورهاي قلمرو دریاي 
خزر، زبان به مخالفت گشوده اند و از این برنامه انتقاد 
کرده اند و آن را به ضرر دریاي خزر دانس��ته اند. آنان 
معتقدن��د این کار وضع دریاي خ��زر را بدتر از پیش 

خواهد کرد. 
کارشناس��ان این کش��ورها بر این باورند که پیش از 
این کار، باید تاثیر انتقال آب بر زیس��ت موجودات و 

گونه هاي دریاي خزر مورد بررسي دقیق قرار گیرد و 
در این مورد با کشورهاي قلمرو دریاي خزر مشورت 
شود. در همین راستا، یکي از مسئوالن این کشورها 
گفته است: بي گمان انتقال آب دریاي خزر بر سیستم 
اکول��وژي این منطقه بي تاثیر نخواهد بود؛ با توجه به 
این که س��طح آب دریاي خزر در این سال ها پایین 
رفته و هر س��ال با 20 درصد کاهش مواجه اس��ت و 
نیز با توجه به ای��ن که 80 درصد آب دریاي خزر از 
رودخانه »ولگا« تأمین مي شود؛ در حالي که خود رود 
ولگا نیز توان آب دهي گذشته را ندارد، در نتیجه اگر 
حجم باالیي از آب این دریاچه برداش��ته شود، تاثیر 
آن بس گس��ترده و ویرانگر و جب��ران ناپذیر خواهد 
ب��ود و اگرچه با کاهش س��طح آب، غذاي بیش��تري 
براي پرندگان منطقه فراهم مي آید، ولي کسب و کار 

شیالت به خطر مي افتد. 
کارشناس��ان قزاقس��تان نیز مي گویند که اگر دولت 
ای��ران چنین طرحي را پیاده کند، تأثیرات منفي آن 
بر قلمرو دریاي خزر نمایان خواهد شد، چون ژرفاي 
آب ب��ه ویژه در بخش قزاقس��تاني دریاي خزر کم تر 

است و این کار بر کاهش آن خواهد افزود. 
این در حالي اس��ت که معاون مؤسس��ه جغرافیایي 
آکادمي علوم روس��یه دی��دگاه دیگري دارد و معتقد 
اس��ت که مانع اکولوژیکي بر سر راه این طرح وجود 
ندارد و برخي کشورهاي دیگر این کار انجام داده اند، 
ب��ا توجه به این که ایران تنها در پي برداش��ت 500 

میلیون مترمکعب آب از دریاي خزر است. 
در این راستا کشور آذربایجان نیز گویا مخالفتي ندارد 
و برداشت 200 میلیون متر مکعب آب از دریاي خزر 
را بي زیان مي داند و مي گوید میزان آبي که هر س��ال 
به دریاي خزر افزوده مي شود، بیش از میزان برداشت 
ای��ران خواهد بود و آب ش��دن برف کوهس��تان هاي 

منطقه نیز آن را جبران خواهد کرد.
کش��ورهاي قلمرو دریاي خزر س��ه تصفیه خانه براي 
نمک زدایي آب این دریا احداث کرده اند که بزرگترین 
آن ها روزانه 35 هزار متر مکعب آب برداشت مي کند 
و میزان برداش��ت قزاقستان از آب دریاي خزر نیز به 

18 میلیون مترمکعب در سال مي رسد.
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آخرین روز از فصل بهار و نخس��تین روزهای تابستان، زمانی که گل های شقایق 
شکوفا می شوند، در نقطه به نقطه دشت فرش گل های شقایق روی زمین گسترده 

می شود؛ به گونه ای که گردشگران محو تماشای دشت شقایق ها می شوند.
هشت س��ال از آن روز که نخستین برنامه رس��می روز ملی دماوند با پاکسازی 
قل��ه دماوند آغاز ش��د، می گذرد. آن روز برای نخس��تین بار بود که دوس��تداران 
محیط زیس��ت با ه��دف پاکس��ازی به دماون��د وارد ش��دند. س��ال 83 فعاالن 
محیط زیست و دوستداران منابع طبیعی کشور با ماشین های سواری عبوری )که 
با گل های شقایق وحشی تزیین شده بودند( و با افرادی برخورد کردند که برای 
کسب مقداری پول و درآمد به کندن پیاز گل های شقایق یا خود گل ها مشغول 

بودند و ندانسته کمر به نابودی دشت شقایق بسته بودند.
همان زمان بود که جمعی از کوهنوردان و فعاالن محیط زیست هم پیمان شدند 
تا س��ال های بعد در هنگام شکوفایی گل های شقایق به نگهبانی گل ها بپردازند 
و به همین جهت از خرداد سال 1384 تا به امروز گل های شقایق دشت زیبای 
شقایق هر جمعه دارای نگهبان شده اند. قرار است امسال نیز فعاالن محیط زیست 
به صورت داوطلبانه به نگهبانی از دش��ت ش��قایق بپردازند ت��ا با دادن تذکرهای 
زیست محیطی اجازه نابودی و یا عبور چرخ خودروها از روی بوته گل های شقایق 
را ندهند. در سال های نه چندان دور در فصل بهار بیشتر دشت های ایران مملو 
از گل های وحش��ی منحصربه فرد بود که بازدید کنندگان از مشاهده دشت های 

پر گل لذت می بردند.
آن س��ال ها بیش��تر مردم این دش��ت ها را با نام گل هایش��ان می ش��ناختند که 
مش��هورترین آنها دش��ت الله های واژگون خوانس��ار و کوهرنگ، دشت گل های 
محمدی قمصرکاش��ان و دش��ت گل های ش��قایق دامنه کوه دماوند و الر است. 
در چند دهه اخیر متأس��فانه با دخالت انس��ان و به علل مختلف ازجمله مسائل 
اقتصادی هر روز ش��اهد نابودی دش��ت های متعدد گل های وحشی هستیم که 

درصورت غفلت شاید تا چند سال آینده تنها نامی از آنها خواهد ماند.
چند س��ال است که فعاالن محیط زیست و دوستداران منابع طبیعی کشور با به 
صدا درآوردن آژیر خطر نابودی این دش��ت ها؛ خود نیز به صورت داوطلبانه برای 
حفاظت از این دشت ها شتافته اند. با توجه به امکانات اندک فعاالن محیط زیست، 
فعالیت های آنها نیز محدود اس��ت. ولی فعاالن محیط زیست و دوستداران منابع 
طبیعی کش��ور اعتقاد دارند که با کمک های ان��دک و ناچیز خود نیز می توانند 
موجبات آگاه س��ازی  م��ردم را فراهم کرده و در نهای��ت از تخریب و نابودی این 

دشت های زیبا جلوگیری کنند. از سوی دیگر فعالیت های فرهنگی موجب آگاهی 
مسئولینی که حوزه فعالیت و مأموریت سازمانی آنها حفاظت و نگهداری از این 
دشت هاس��ت می شود و آنها را نسبت به خطراتی که دشت ها را تهدید می کنند 

آگاه می کند.
برنامه نگهبانی از دش��ت شقایق دماوند و دشت الر یکی از جدی ترین طرح های 
س��ازمان های مردم نهاد اس��ت که برای نخستین بار در کشور و توسط تعدادی از 
فعاالن محیط زیس��ت و دوستداران منابع طبیعی اس��تان های تهران و مازندران 
از س��ال 1384 به صورت مداوم و هر س��ال همزمان با شکوفایی گل های شقایق 
دماون��د به صورت داوطلبانه برای جلوگی��ری از تخریب این محیط های طبیعی 

توسط برخی افراد در زمان شکفتن گل های شقایق وحشی انجام می شود.
وس��عت دشت های ش��قایق دامنه های کوه دماوند و الر ش��اید آنقدر زیاد باشد 
ک��ه این تع��داد داوطلب نتوانند از تمامی این محیط ه��ا حفاظت کنند ولی این 
حضور هرساله و اطالع رسانی های آنان قطعا خواهد توانست باعث ماندگاری این 
دش��ت ها ش��ود. برخی حاضرند همه میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی را نابود 
کنند تا موجودی حس��اب های بانکی خ��ود را افزایش دهند.پس نابودی جنگل، 
دش��ت، دریاچه، رودخانه و بیابان های بکر برایشان مفهوم نخواهد داشت و حتی 
حاضرند برای کس��ب مقدار ناچیز درآمد با کندن گل های وحشی و یا پیاز آنان 
این دشت های بی نظیر در جهان را نابود کنند. ولی وظیفه مسئولین و کسانی که 
نابودی این دشت ها برایشان خیلی مهم است، این است که با چاره جویی و کمک 

گرفتن از دیگران از نابودی این دشت های زیبا جلوگیری کنند.
اگر از نظر اقتصادی بخواهیم برای دش��ت های گل ش��قایق ارزش مادی تعیین 
کنیم با توجه به منحصر به فرد بودن این دشت ها که در هیچ جای جهان مثل 
و مانند ندارد شاید قیمت گذاری برای این دشت ها ناممکن باشد زیرا وقتی برای 
تولید یک شاخه گل معمولی مقدار زیادی هزینه می شود و همین شاخه گل در 
بازار گاهی به قیمت بیش ازچند هزار تومان بفروش می رود؛ بنابراین بهتر است 
در هنگام بازدید از دشت شقایق از ورود با خودرو به آن و یا از ایجاد مسیر جدید 
در دشت شقایق جدا خودداری کنید همچنین باید مانع کندن و لگد مال کردن 
و تخریب گل های ش��قایق شد و حتی اگر شاهد کندن این گل های زیبا توسط 
دیگران بودید از آنان بخواهید که از کندن گل ها جداً خودداری کنند و از ریختن 

زباله در این مناطق نیز جلوگیری کنید.

پاسداري
 از چشم اندازهاي 

طبيعي البرز
اشاره:

دشت شقايق دماوند يکي از جلوه هاي 
ويژه اكوتوريسـم اسـت كه چشم هر 
بیننده اي را خیره مي كند. شـقايقهاي 
ايـن دشـت در ابتداي تیرماه شـکوفا 
مي شـوند و رنگین كمانـي از زيبايـي 
را در سـطح دشـت مي گسـترانند كه 
بسیار چشـم نواز و آرامش بخش است. 
حفـظ اين تابلوي زيبـاي طبیعت براي 
همگان واجب اسـت و بايد سعي شود 
اين چشـم انداز بديـع و زيبـا را براي 
نسلهاي آينده حفظ كرد. در اين زمینه 
نظر خواننـدگان گرامي را به مطلبي به 
نقل از روزنامه همشهري مورخ چهارم 

تیرماه سال جاري جلب مي كنیم.
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 ماريتيما، سواحل مديترانه

ماريتیمـای قیصريه: شـايد كانال هايی كـه روزگاری برای 
آوردن آب شـیرين به كار می رفته اند،  حاال مهم ترين آثار 
به جا مانـده در مخروبه های ماريتیما قیصريه باشـند،  اما 
روزگاری، شـهری كه پادشـاه بزرگ دنیای باستان، هرود، 
روی سـواحل مديترانـه بر پا كـرده بود، بیـش از هر چیز 
ديگری، يك بندرگاه بسـیار مهم بـود. كاوش های متعدد 
به سرپرسـتی روبرت هولفلدر در دهه 1360/1980 نشـان 
داد كه اين بندر يکی از مهم ترين و بزرگ ترين بنادر دنیای 

باسـتان بود. بورلی گومن، باستان شـناس و جغرافی دان، 
كشف كرده است كه يك سونامی در قرن اول يا دوم بعد از 
میالد مسیح،  به اين شهر حسابی آسیب رسانده و احتماال 

از آن به بعد،  شهر رو به نابودی رفته است. 
  

استون ِهنج، انگلستان

اسـتون هنج در جنوب انگلسـتان، يکـی از بناهای بزرگ 
سـنگی اسـت كه توسـط مردم باسـتان در اروپا ساخته 

 آثاری از تمدن های پيشين

در سراسـر زمین، آثاری از تمدن های پیشـین پراكنده اند. برخی با جنگ، برخی بر اثر آتشفشـان و سـونامی و 
برخی ديگر، تنها با گذر زمان، به فراموشـی سـپرده شـده اند،  پر از رمز و رازهايی كه هنوز ناشناخته اند.امروزه 
ساختمان های پر زرق و برق و مدرن،  بیشترين دل مشغولی ها را به خود اختصاص داده اند. اما در دوران بسیار دور، 
شهرها و بناهايی بوده اند كه رازهای زيادی را در دل خود دارند.National Geographic اين مکان های باستانی 

را مکان های گمشده نامیده و گزارشی در مورد مجموعه ای از آن ها منتشر كرده است.
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شده اسـت. سازندگان استون هنج، از سـال 3100 پیش از 
میالد، سـنگهای اين بنا را به شـکل چند دايـره تو در تو، 
در مکان فعلی آن كار گذاشـتند. احتماالً از اين دايره های 
سـنگی برای مشـاهده حركات خورشـید، ماه و ستارگان 
كـه در آن زمان طی مراسـم مذهبی مورد پرسـتش قرار 

می گرفتند، استفاده می شده  است.

پرسپوليس، ايران

انبوه فرستادگانی كه هدايا و خراج ها را به همراه آورده اند، 
 بـرای همیشـه در كنار پلـکان تشـريفاتی باقیمانده های 
پرسپولیس يا تخت جمشید، شهری كه روزگاری پايتخت 
امپراطوری هخامنشـیان بود،  خواهند ايسـتاد. شهری كه 
در دوران سلطنت خشايارشـاه )486- 465 قبل از میالد 
مسـیح(، بر سراسر دنیای متمدن حاكم بود. متیو استولپر 
از دانشگاه شیکاگو،  سرپرسـتی برنامه ای برای پاكسازی، 
حفاظت و تصويربرداری ديجیتالی از ده ها هزار لوح سنگی 
به جا مانده در خرابه ها را بر عهده گرفته اسـت؛ لوح هايی 

كه همگی زمانی به بايگانی امپراطوری متعلق بوده اند. 
 

مجسمه های غول پيكر ِممنون، دريای نيل

اين مجسـمه های افسـانه ای حدود 3500 سـال است كه 
در صحـرای مصر در نزديکی لوكسـر خودنمايی می كنند،  
اما تازه در دهه 1350/1970 بود كه يك باستان شـناس به 
معنـای واقعی شـروع به مطالعه در مورد اين دو مجسـمه 
دوقلـو از فرعـون امن هوتپ سـوم، با رويکرد مهندسـی 
مدرن نمود. روبـرت فلمینگ هايزر با اسـتفاده از تحلیل 

فعال سازی نوترونی، كشـف كرد كه معادنی كه سنگ های 
به كار رفته در اين مجسـمه های غول پیکر از آن جا آورده 
شـده اند در نزديکی قاهره،  يعنی چند صد كیلومتر دورتر 
قرار گرفته اند. هر كـدام از قطعات آن حدود هزار تن وزن 
دارد،  بنابراين به احتمال زياد،  در زمان سـاخت، كانالی در 
دل صحرا كنده شـده و قطعات سـنگی غول پیکر سوار بر 

كرجی به محل فعلی آورده شده  اند. 
 

توُلم، كلمبيا

بقايای تولوم كه به نحوی عجیب به سنگ های صخره هايی 
پیشـرفته در آب های شبه جزيره يوكاتان واقع در مکزيك 
پرچ شده  ، روزگاری يك بندر مهم در سرزمینی بود كه حاال 
كلمبیا نامیده می شـود. چنان كه باستان شناس كلمبیايی، 
پیالر لونا برای اولین بار در اواسط دهه 1360/1980 نشان داد، 
مهم ترين سـاختار آن كه سال ها به نام ال كاستیلو شناخته 
می شـد، نه يك قلعه كه يك بـرج راهنمای ناوبری بوده كه 
بسیار هوشمندانه طراحی شده و به شکلی قرار گرفته بوده 
كه نحوه به چشـم آمدن نور چراغ ها از درون پنجره هايش 
به دريانوردان نشـان می داد كه چه طور و چه وقت با امنیت 

می توانند قايق های خود را به بادبان ها بسپارند. 
 

ِگرند كنيون، جنوب غربی آمريكا

گرندكانیـون: انبارهايی كه در دل ايـن صخره ها رو به دره 
نانکوويپ، يکی از شـاخه های گرندكانیون، كنده شده اند، 
بـه دوران قبل از تاريـخ برمی گردند و توسـط داگالس و. 
شـوارتز،  انسان شناس، كشـف و حفاری شـده اند. وی در 
دهه 1340/1960، از پايه گذاران مطالعات باستان شناسی بر 
روی اماكـن مهم و معروف بود. وی با كار روی گردنه عظیم 
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و ترسـناك و نیز لبه های شـمالی همسـايه آن، تصويرها، 
پايه هـای بنا و حتـی آثار به جا مانده از سیسـتم های آبی 

را كشف كرد كه به نحوی هوشمندانه ساخته شده بودند. 
 

انگكور وات، كامبوج

معبـد آنگ كور: با وجود قرن ها جنـگ و بی توجهی، معبد 
بزرگ آنگ كور كامبوج همچنان آرام پا برجا است. اين معبد 
زمانی قلب امپراطوری بزرگ آنگ كور بود كه بین قرن های 
نهم تا شانزدهم حکمرانی می كردند. باستان شناسانی چون 
روالند فلچر اخیـرا درك ما از اين منطقه را تغییر داده اند. 
آن ها كشف كرده اند كه زمانی اين منطقه بسیار پرجمعیت 
بود. اسـتفاده از سیسـتم های رادار تصويربرداری هوايی، 
شـواهدی به دسـت داده كه زمانی، مناطق شهری، دارای 
سیسـتم پیشرفته انتقال آب از صدها كیلومتر دورتر و در 

جهات مختلف بود. 

باميان، افغانستان

بامیان، قبـل از طالبان: بعد از قرن ها بسـته بودن به روی 
بیگانـگان،  افغانسـتان تـا سـال 1310/1931 به انـدازه ای 
درهـای خود را به روی خارجی ها گشـوده بـود كه هیئت 
اعزامی آسـیاپیمايی سـیتروئن- هارديـت را بپذيرد. اين 
گـروه برای اولیـن بار می خواسـت  با خـودرو،  فاصله بین 
مديترانـه تا دريـای زرد را در دل آسـیا بپیمايد. وقتی كه 
گروه به دره بامیان افغانسـتان رسید، مینارد اوون ويلیامز 
از نشـنال جئوگرافیك،  توانسـت اولیـن عکـس رنگی را 
از مجسـمه های بودايـی غول پیکر متعلق به قرن ششـم، 
در فرورفتگی هـای صخره های دره بگیـرد. بامیان، بعد از 

طالبـان: از وقتی طالبان،  دو مجسـمه بـزرگ بودايی دره 
بامیان را در سـال 1380/2001 از بین بردند، باستان شناس 
افغان، زماريالی تارزی، به دنبال مجسـمه سومی می گردد 
كه گفته می شـود مجسمه عظیم يك بودای خوابیده است 
كه بر اساس نوشته های باستان بیش از 300 متر طول دارد 
و جايـی در بامیان دفن شـده اسـت. . تا به حـال او موفق 
شـده بقايای نمونه های كوچك تری را در معبدی در همان 
نزديکی پیدا كند،  اما او به جستجوی خود تا يافتن مجسمه 
بزرگ ادامه خواهد داد،  تا چنان كه خودش می گويد، ارزش 
و اهمیت باستان شناختی سايتی را نشان بدهد كه بسیاری 

خیال می كنند برای همیشه از بین رفته است.
 

ِپترا، اردن

پترا كه در دره ای بزرگ در اردن مخفی است، زمانی به اين 
شکل توصیف می شد: شهر رز قرمز به قدمت نیمی از تاريخ. 
البته در مقايسـه با زيستگاه های مربوط به عصر آهنی كه 
در نزديکی آن قرار دارند،  هنوز جديد به حساب می آيد. در 
حالی كه نمای سردر معروف خزانه آن در حدود 2000 سال 
پیش تراشیده شده ، توماس ايی.لوی، باستان شناس، روی 
سـايتی در نزديکی آن به نـام وادی فايان كه مركز معادن 
مس اسـت و در واقع يك منطقه صنعتی به حساب می آيد 
به دنبال بقايايی مربوط به هزار سـال پیش از آن می گردد. 
كايـل ناب هـم بـرای اولین بـار مطالعه باستان شـناختی 
سیسـتماتیکی را در سـايت ديگری در نزديکی وادی فید 

آغاز كرده است.
 

ماچو پيچو، پرو
ماچوپیچو:  هیئت های اعزامی پرو به سرپرسـتی پروفسور 
هیرام بینگهام در فاصله سال های 1912 تا 1915،  مهم ترين 
پروژه هـای اين حـوزه را در ماچوپیچو انجـام دادند،  چرا 
كـه اولین ماجراجويی هـای باستان شناسـانه در آن اتفاق 

می افتاد.
منظـره حاصل از اين تالش های اولیه،  نمی توانسـت از اين 

خاص تر و زيباتر باشد:
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قله ای از آند، در میان ابرها،  جايی كه اين گروه با همکاری 
دانشـگاه يیل،  اولین حفاری ها را در شهر گمشده اينکاها 

انجام داد.
 

هركوالنيوم، جنوب ايتاليا

پمپی و هركوالنیوم دو شـهر باسـتانی در ايتالیا هسـتند 
كه زير شـن های زمان مدفون شـده اند. در واقع آن ها زير 
چندين تن صخره و خاكسـتر مدفون شـدند كه در سـال 
97 میـالدی از دل كـوه وزوويوس فـوران يافت. چنان كه 
دكتر سـارا بیزل در دهه 1980 در حفاری های هركوالنیوم 
كشـف كرد، بسـیاری از مردم در آن زمان به سمت دريای 
مديترانـه گريختند. وی بقايـای انسـان هايی را يافت كه 
در حالت وحشـت زده خشـك شـده و به خاكستر تبديل 
شـده اند،  اسـکلت هايی كه هنوز جواهرات خود را دارند و 
يا دسـت هايی كه برای محافظت به دور كودكان حلقه زده 

شده و به همان شکل باقیمانده است.
 

الونتا، مكزيك

11 سـر سـنگی عظیم الجثه ای كه متیو استیرلینگ در دل 

جنگل های مه آلود جنوب مکزيك از زير خاك بیرون آورد، 
 اولین نشانه های تمدنی بودند كه تا آن زمان ناشناخته بود 

و در نهايت، اولمك نامیده شد.
با كنار زدن خاك ها بین سـال های 1938 و 1942، وی يك 
آرامگاه با سـتون های بازالتی، يك تابوت سـنگی با سـر 
يوزپلنگ و گنجینه ای از اشیای مصنوع پیدا كرد كه باعث 
شـد اين دهکده به عنوان ال ونتا و سن لورنزو تنوشتیتالن 

برای همیشه روی نقشه باستان شناسی ثبت شود.
 

 افروديسياس، جنوب شرقی ازمير تركيه

افروديسیاس )به معنای الهه عشق(،اِفسوس شهری قديمی 
در كرانه دريای اژه، از مکانهای وابسـته به هخامنشیان در 
جنوب غربی آسیای صغیر بوده است، 230 كیلومتری جنوب 
شرقی ازمیر تركیه. اين جا زمانی شهر قديمی افروديسیاس 
واقع شـده بود؛ اما وقتی كنان اريم، باستان شـناس، برای 
اولین بار اين سـايت را در تركیـه ديد، تنها يك خرابه بود 
و پر بود از علف های هرزی كه همه جا با ارتفاع بلند رويیده 
بودنـد. اما طی دو دهـه بعـد )1966- 1988( حفاری های 
پرزحمت او، شهر حیرت آوری را آشکار كرد، معجزه ای در 
مرمر، با میدان ها، حمام های عمومی و معبد افروديت كه در 
عکس می بینید. اين شـهر به مدت 7 قرن می درخشید، تا 

اين كه جنگ ها و زلزله ها آن را از بین ببرند.
 ِال بروجو، پرو

  در سـال 2006/ 1385، در حیـن حفـاری هـرم سـاخته 
شـده از آجرهای گلی فرهنگ موچه واقع در ال بروجو در 
شـمال پرو، جان ورانو به دنبال جسد مومیايی و تتو شده 
زن جوانی می گشـت كـه در حدود 1500 سـال قبل مرده 
بود. وقتی جسـد مومیايی را در میان اشیای گرانبهای قبر 
يافتند، ورانو اين كشـف را به كشف آرامگاه توت آنخ آمون 

در مصر تشبیه كرد.
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نگرشي  اجمالی بر ادبيات اقتصادي و مالي
 دكتر غالمرضا علي زاده

صندوق سرمایه گذاري مشترك
)Mutual Fund( 

تاریخ تش��کیل ای��ن نوع صندوق ب��ه قرن هجده��م میالدي در 
انگلس��تان برمي گردد ولي اولین صندوق سرمایه گذاري مشترک 
با معیارهاي امروزي در س��ال 1924 در بوس��تون آمریکا تشکیل 
شد که هدف از تشکیل آن رفع موانع مختلف اقتصادي یا کاهش 
آنه��ا بود، این عوامل ضرورت ایجاد این صندوقها را بیش از پیش 

نمایان ساخت.
فعالیت اصلي این صندوق س��رمایه گذاري در اوراق بهادار است و 
سرمایه گذاران و مالکان این صندوق به نسبت سرمایه گذاري خود 

در سود و زیان صندوق شریک هستند.

صندوق سرمایه گذاري بازار پول
این صندوقها اقدام به خرید اوراق بهادار بس��یار مطمئن با قابلیت 
نقدینگي بس��یار زیاد نظیر اس��ناد خزانه )به جاي اوراق قرضه و 

سهام( مي کنند.

صندوق سرمایه گذاري متقابل یا مشترك
گروهي از سرمایه گذاران با هدفهاي مشترک وجوه خود را در یک 
صن��دوق قرار مي دهند و با س��رمایه گذاري از آن محل از مزایاي 
حاصل��ه از جمله کاه��ش مخاطره، مدیری��ت تخصصي پرتفوي، 
نقدینگي باال و سهولت در امور سرمایه گذاري برخوردار مي شوند.

مزایاي صندوقهاي سرمایه گذاري
 مشترك یا متقابل:

 امکان توزیع پرتفوي در اس��رع وقت به سهامداران کوچک . 1
و بزرگ

 ارائه پرتفوي مطلوب به دلیل دارا بودن تخصص کافي. 2
 شفافیت در قیمت گذاري سهام صندوقهاي مشترک. 3
 تنوع بخشي به سرمایه گذاري از جمله ورود به سرمایه گذاري . 4

در اوراق بدهي
 آسان و سریع بودن سرمایه گذاري در صندوق. 5

حجم مبنا
به حداقل تعداد برگه سهامي که مورد معامله قرار مي گیرد تا سهم 
در پایان روز در قیمتي به ثبت برسد، حجم مبنا گفته مي شود. از 
حجم مبنا براي کنترل رشد بي  رویه قیمت سهام استفاده مي شود. 
قانون حجم مبنا در س��ال 1382 به تصویب رس��ید و مش��خص 
مي کرد که 15 درصد س��هام کل یک ش��رکت طي یکسال مورد 
معامله قرار گیرد و روزهاي کاري سال 250 روز فرض شده بود که 
براساس آن حجم مبناي روزانۀ سهم به 0/0006 تعداد کل سهام 
ش��رکت مي رسید اما از سال 1383 معامله سهام در این قانون به 

20درصد سهام کل یک شرکت طي یکسال افزایش یافت و حجم 
معامالت روزانه به 0/0008 کل س��هام ش��رکت ارتقاء یافت البته 
این ضریب بعدها در مورد ش��رکتهاي داراي س��رمایه بیش از سه 
ه��زار میلیارد ریال به چهار در ده هزار )0/0004( تغییر یافت که 
چون هدف آشنایي با محاسبات است بدین حد بسنده مي کنیم. 
براي روش��ن ش��دن مطلب مثالي مي زنیم. فرض کنید س��رمایه 
شرکتي 4 میلیارد تومان است )و تعداد سهام این شرکت برابر 40 
میلیون برگه سهم به ارزش اسمي 100 تومان است( در این حالت 

حجم مبناي این شرکت به شکل زیر محاسبه مي شود:
حجم مبناي شرکت    32000= 0/0008 × 40/000/000

حال چنانچه قیمت روز قبل این سهام 4000 تومان باشد و امروز 
معامالت زیر براي سهم اتفاق افتاده باشد:

ساعت 9 تعداد 8000 برگه به قیمت 3980 تومان  به فروش رفته
ساعت 10 تعداد 2000 برگه به قیمت 4040 تومان به فروش رفته
ساعت 11 تعداد 4000 برگه به قیمت 4060 تومان به فروش رفته
ساعت 12 تعداد 6000 برگه به قیمت 4080 تومان به فروش رفته

براي محاس��به قیمت پایاني، ابتدا میانگین وزني مي گیریم یعني 
ابت��دا تعداد برگه س��هام فروش رفته در س��اعتهاي مختلف را در 
قیم��ت آن ضرب مي کنیم و حاص��ل جمع آنرا به تعداد کل برگه 
س��هام فروش رفته تقس��یم مي کنیم؛ عملیات آن را به شرح زیر 

انجام مي دهیم:
8000×3980=31840000
2000×4040=80800000
4000×4060=16240000
6000×4080=24480000

بعد جمع کل ارزش س��هام معامله ش��ده در طي ساعتهاي اعالم 
شده را جمع مي کنیم

31840000+8080000+16240000+24480000=80640000
حال رقم فوق را به تعداد کل سهام معامله شده تقسیم مي کنیم 
)جمع کل س��هام معامله شده برابر است با کل برگه سهام معامله 

شده از ساعت 9 تا 12( 20000=8000+2000+4000+6000
میانگین قیمت هر برگه سهم در امروز



55
55  

80640000 ÷ 20000=4032    
چون تعداد برگه سهام معامله شده )20000 > 32000( کوچکتر 

از حجم مبنا معامله شرکت است.
بنابراین تناسب مي بندیم به این شکل که اگر 32000 برگه سهم 

معادل حجم مبنا معامله مي شد.
قیمت روز آن از این رابطه به دست مي آید 32=4032-4000

بنابراین اگر تمام سهم فروخته مي شد افزایش قیمت هر برگه سهم 
حدود 32ریال مي شد ولي چون 20000 برگه سهم فروخته شده 

است تناسب زیر را مي نویسم:

از تناس��ب باال x به دس��ت مي آید که برابر 20 ریال اس��ت یعني 
قیمت بس��ته شدن در پایان معامالت امروز شرکت فرضي، برابر با 

4020=20+4000 ریال مي شود.
الزم به ذکر است که مهمترین مزیت قانون حجم مبنا جلوگیري از 
حرکات پرشیب و یکباره در روند قیمتهاست و مانع »قفل« شدن 
معامله مي ش��ود که به آن »صف فروش« ه��م مي گویند ولي این 
مزیت به نوعي نقطه ضعف و از معایب آن نیز شمرده مي شود زیرا با 
شکل گیري صفهاي خرید و فروش در بازار حجم زیادي از سرمایه 
س��رمایه گذاران در این صفها بلوکه مي شود. حجمي که مي تواند با 
گردش در س��ایر س��هام بازار بر رونق و رواني )liquidity( بورس 

بیفزاید.

انواع بازارهاي مالي
stock market 1- بورس اوراق بهادار
bond market 2- بورس اوراق قرضه

commodity market 3- بورس کاال
foreign exchange market 4- فارکس

بورس اوراق بهادار – بورس کلمه اي است فرانسوي به معناي کیف 
پ��ول )Bourse( ولي در ادبیات اقتصادي و مالي نهادي س��ازمان 
یافته در بازار سرمایه مي باشد که کارکرد آن جمع آوري سرمایه ها 
و پس اندازه��اي کوچک براي تأمین س��رمایۀ مورد نیاز فعالیتهاي 

اقتصادي است.

بازار بورس
مکاني است که در آن سهام شرکتهاي گوناگون تولیدي، خدماتي 
و سرمایه گذاري داد و ستد مي شود. مردم به بازار بورس بازار سهام 
نیز مي گویند اما نام رسمي و قانوني آن بورس اوراق بهادار مي باشد 
که منظور از اوراق بهادار همان برگه هاي س��هام است. الزم به ذکر 
اس��ت به مکاني که در آن عمل داد و س��تد انجام مي ش��ود تاالر 

معامالت بورس گفته مي شود. 

بورس اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادي اس��ت که به موجب آن شرکت انتشاردهنده 

تعهد مي کند مبالغ معیني )بهره س��االنه( را در زمانهاي خاص به 
دارنده آن پرداخت کند و در موعد مقرر هم اصل مبلغ را پرداخت 
نماید. در ایران اصل و سود تخصیصي توسط بانک مرکزي تعهد و 

تضمین مي شود و بانکهاي تجاري توزیع آن را برعهده مي گیرند.

بورس کاال
بازاري متش��کل و سازمان یافته است که در آن به طور منظم کاال، 
یا کاالهاي معیني با روشهاي مشخصي مورد معامله قرار مي گیرد. 
معم��والً در این بازار تعداد زیادي از عرضه کنندگان، کاالي خود را 
ب��ه خریداران عرضه مي کنند. اغلب در بورس کاال، کاالهاي خام و 
فراوري نشده مانند فلزات،  پنبه، گندم، برنج و... داد و ستد مي شود.

در حال حاضر بورس کاال در ایران در زمینه هاي زیر فعال است:
کاني هاي فلزي - محصوالت ش��یمایي و پتروشیمي – محصوالت 

کشاورزي

)Future( معامالت آتي
فارکس )بازار ارز(

 )Foreign Exchange( فارکس به معني تبادل ارزهاي خارجي
که از دو کلمه )For . Ex( اخذ شده است. تعدادي از این تبادل، 
تبدی��ل یک ارز به ارز دیگر اس��ت. س��اده ترین تعریف براي تبادل 
ارزه��اي خارجي ب��راي خرید و فروش کاال یا خدمات ش��رکتها و 
یا دولتها، هزینه هاي س��فر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاري 
اش��خاص یا بنگاه ها است در کشور سرمایه پذیر که ارز در آن مورد 
اس��تفاده قرار مي گیرد. البته بیشتر تبادلهاي ارزي با هدف کسب 

سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام مي گیرد.
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environment for foreign investment and foreign  
investors and activists of private sector. 
*The lack of existence of necessary scientific 
attitude in financial planning and policymaking are other  
effective factors and obstacles for investment. In  
addition, the following cases can be added to this list: 
* Free Cash Flow 
* Insufficient necessary financial resources for the  
private sector 
* Insufficient and inappropriate physical infrastructures 
*  Weakness of policy making and administrative 
 institutions and the long bureaucratic cycle in it 
* Deficiency and lack of coordination in the abilities 
of necessary technologies for investment 
* Multiplicity of the decision making centers which 
in many cases have interfering and conflicting 
 framework with each other.  
*  The existence of negative attitude towards investor 
and this is true for the case of foreign investors more 
intensively. 
*  Ambiguity in rules and regulations . It is such that 
the personal interpretation of it accelerates the risk of 
investments. The local and foreign investors do not 
have necessary security in this type of atmosphere for 
investment. 
*  Complex bureaucracy which in its long and twisted 
corridors , a great part of energy and power of investing 
institutions are annihilated and leaving that is associated 
with a long time capacities. For this purpose , the 
rate of the arrival of capital into Iran has not been in  
harmony with the expectations. It is such that in 2006 , 
about 520 millions dollars, in 2007 , about 638 million 
dollars and in 2008 , this amount had reduced by 198 
million dollars. It is worth mentioning that the total 
foreign investment in Iran is estimated to be about 6 
billion dollars which compared with the total invest-
ment in the world , is about 1244 billion dollar, a figure 
about 0.5 percent which is a very insignificant share. 
If we accept that the national economy is composed 
of two non-financial ( real ) and financial sectors , so 
that I should say that the non-financial sector (real) in-
cludes the flow of goods and services from producers 
to consumers and also the flow of human forces from 
consumers ( suppliers) to producers. 
On this very basis , in the financial sector of national 
economy , the flow of the credits funds and capital 
are moving from deposit savers , credit and financial 
institutions and holders of capital towards investors 
and producers of goods , services or the government. 
These two sectors have mutual impact on each other 
and complete each other . In order to have an effective 
economic activity in the real sector , the exchange and 
introduced tools for it are essential . 
Amid these, money , credits and securities are the 
main tools in financial markets. So stagnation or 
growth of one sector can bring about stagnation or 
growth in other sector. It can be concluded that in a 
healthy and advanced national economy, the coordi-
nated growth of these two sectors will guarantee the 
continuity of the economic growth. In this connection 
, the set of elements related to the financial sector in-
cludes arrangements for the creation and exchange of 
claims which are known as the economic literature of 
the financial system. 
In order to elaborate the topic, the definition of the 
concept of financial system is further dealt with. In a 
sense, it can be said that the financial system, design 
the mechanism of the transfer of financial assets from 

depositors to the applicants.  If we consider the finan-
cial assets as a commodity, in that case, a group of 
real or legal persons can be found that after fulfillment 
of certain conditions, they take action to supply this 
good and the other group are applicants of these types 
of gods to secure their own needs and the supply and 
demand of this commodity is carried out in an atmo-
sphere known as financial market. 
It is worth noting that the financial markets are clas-
sified into some types. One of their prevailing ones is 
the market of money and market of capital. These two 
markets act in formal and organized forms. Of course, 
there are some intermediary institutions between sup-
pliers and applicants, which play an important role in 
facilitating and speeding up the flow of funds known 
as financial intermediary institutions. 
To sum up and further explanation, I should say that 
in general , the main partners of financial markets in-
clude households , individuals and companies which 
enter this market to present the funds and are known 
mainly as units with surplus. In addition, the individu-
als and companies, which are pursuing to receive and 
collect these funds from these markets, are known as 
units with short. Of course , sometimes , governments 
attend these markets as receivers or suppliers of these 
funds , so the suppliers and applicants of financial as-
sets in both states are households, enterprises and gov-
ernments.These three apply certain funds for neces-
sary financial supply as an applicant. Also all of them 
present their financial surplus need and in the present 
form  they act as suppliers. In order to have a further 
understanding  of what was presented , the trend of the 
action is presented in the following diagram. 

 

 
Financial Structure: In the classic classification of 
financial market , usually it is classified into three 
markets of capital, money and insurance. As the time 
is short , I do not deal with its technical topics , but 
I would like to present the structure of the financial 
markets in the following diagram. 
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Financial Supply and Investment in the Develop-
ment of Infrastructures
National Conference on Public and Private Partnership 
in the Development of Infrastructure was held in June 
2012 at the Center for International Conventions of 
I.R.of Iran Broadcasting. 
In this two-day conference, four specialized sessions 
were held in the presence of professors and authori-
ties of the private sector and public officials.  Engineer 
Otaredian, the Secretary General of the Iran’s Confed-
eration of Employers’ Associations (ICEA) delivered a 
speech in this conference. 

The text of the speech reads as follows:
Partnership is one of the most important tools for the 
growth and development in particular for the devel-
oping countries, the intentional, creative and informa-
tive partnership of individuals in the process of plans 
and policymaking has an important and effective role. 
Therefore, creating grounds for social partnership with 
the above-mentioned enumerated features has a piv-
otal role among the necessary elements of the growth.  
The social partnership is the basic pillar and motif to 
form the social capital, which within the constant and 
correlated network frame plays an important role in the 
establishment and reinforcement of social and national 
integrity.
On this basis, for national investment in each develop-
mental plan and project, before any other factor, there 
is a need to the formation and reinforcement of social 
capital whose base is on trust. In this conceptual defi-
nition, the purpose is a prevailing national and social 
trust, which can as a linking factor give a geometrical 
and applied shape to all factors and chains of the sup-
ply of growth and development in the mosaic of its 
forming elements.
The social and economic scholars believe that the so-
cial capital is the source of inspiration and orientation 
for the mutual social action and its driving engine is 
the social mutual trust. Therefore, in the discussion on 
financial investment, the creative, informative, inten-
tional and selective partnership, which is based on mu-
tual trust, is one of the main conditions and essence of 
the success of planning. Paying attention to the acqui-
sition and receiving this type of capital is much more 
important than other capitals.
Perhaps one of the main reasons for the priority and 
significance of this capital is the existence of a set of 
abilities and knowledge, which is accumulated among 
the persons interested in cooperating within an in-
formed group action, and different organizations, used 
this capital to reach joint objectives efficiently.  For 
having a better understanding of the concept of social 
capital, I would like to say that the social capital is a 
collection of good and useful norms in the social sys-
tem, which brings about the promotion of the level of 
cooperation among social members and reduction of 
the level of costs of exchanges and communications. 
One of the important concepts in the social capital is 
the establishment of network of trust, which is applied 
to a group, which uses the same data, norms and values 
in their exchanges based on mutual trust.
To the extent, the social capital is higher in the social 
system, to the same extent, bureaucracy will be re-
duced in that and the affairs are done much faster and 
easier.  The senior managers of employers and private 

organizations undertake a critical role in the creation 
of social capital. Amid these, those groups of senior 
managers can be generator of social capital who ex-
tend the rays of trust in their own organization and the 
staff and beneficiaries (including customers, share-
holders, supply chain, government, etc) feel trust in it. 
The establishment of the spirit of cooperation, easy ac-
cess to the information of the organization by benefi-
ciaries is among the measures taken by the successful 
managers in the creation of social capital. With this in-
troduction, it seems that the base of sustainable devel-
opment should be placed in materialization of social 
capital through establishment of necessary grounds 
for the creation , expansion and deepening to social 
trust , so that the concerned objectives of plans to be 
administrated and operational in participation with the 
private and public sectors.
Furthermore, the possibility of access to its missions 
to be realized .With this introduction, which is one of 
the main conditions for partnership and investment, I 
would like to start my main discussion. 
Investment means ignoring a value in a specific time 
to achieve a greater value in the future. In this defini-
tion , there are two elements of additional value (out-
put) and time. In other words, this output is oriented 
towards the future.  The forecast of future is possible 
and indefinite , so the element of risk is included in it. 
Consequently, investment is based on two pillars: 
1. Risk 
2. Ability to take a risk 
The investor decides to invest when an ideal level 
of risk and output for that has been secured. In other 
words, output and security are the main factors for de-
cision making. In the global economic system, there 
are two methods to supply resources for enterprises: 
2-1 Bank based resources 
2-2 Using Security based resources . 
I should like to say that the industrial countries in aver-
age supply about 55 percent of the formation of Free 
Cash Flow ( FCF) through market of capital . This 
average of formation of FCF in newly industrialized 
countries amounts to about 25 to 30 percent. One of 
the important economic indicators known as Key Indi-
cator is the ratio of FCF to the total domestic produc-
tion which is FCF in abbreviation. 
According to the World Bank Report in 2008, the 
growth of enter of investment to the developed coun-
tries has been less than the growth of its exit. This situ-
ation is opposite for the developing counties . That is 
to say that the growth of the enter of capital into these 
countries is more than the exit of capital . In some 
countries , this growth is 36 percent.
It is such that from 1990 to 2006 , it has increased by 
about 31 times and mainly these investments were 
made in distance communication, energy and trans-
portation . In Iran , there are many obstacles for devel-
oping investment which can be classified as follows: 
- Unfavorable business environment (each time, there 
happens a new problems). The claims of contractors 
are not settled but the Tax Organization calculates the 
value added tax for them in addition to a 20 percent 
fine along with past due damages of 25 percent in a 
year and issues a court order to collect those amounts. 
The vast interference of the government and public 
institutions and pseudo- governmental institutions 
are among the unfavorable factors of the business 

A Speech by the Secretariat of the Association of Construction Companies in the National 
Conference on Public and Private Partnership in the Development of Infrastructure
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always been important to us, the beautification of the 
city is of great significance as well, because respective 
people pass these spots and seeing a spiritless, rigid 
and concrete is not so suitable”. He continued, “beauty 
in design is one of the features of cable bridge of Milad 
Tower and it is necessary to express my thanks to the 
people involved in this case, contractor and in particu-
lar the Office of Deputy for Development at the Mu-
nicipality. Announcing the news of the construction of 
the most beautiful parks around Milad Tower, he said, 
“It is necessary for this park to have an ideal situation 
in connection with the green space, sitting locations, 
seasonal flowers and so on”. 

The difference of sky line of the capital city:
 4 Floors
Referring to the fact that floor area ratio (land use in-
tensity) is used as an encouraging instrument in the de-
tailed plan of Tehran city, Tehran Mayor’s Deputy for 
Urban Development said, ”The reduction and increase 
of the floor area ratio has been forecasted such that 
the maximum difference of the heights in the build-
ings in one passageway, will be four floors.Accord-
ing to BanaNews. Iran, Alireza Javid in an interview 
with ISNA, while pointing out that the detailed plan 
for redevelopment of city skeleton has taken certain 
measures, stated, “one of the matters which had re-
ceived special attention is the issue of “sky line” “He 
reiterated, “The creation of a fully smooth sky line in 
a passageway does not have a visual beauty and does 
not create an ideal horizontal line. The sky line should 
be to some extent unsmooth, so that it will not make 
the eyes feel tired”. Expressing this view that accord-
ing to the regulation of the new detailed plan of Teh-
ran, it is possible in maximum to reduce two floors or 
increase of the floor area ratio, he pointed out,” Thus, 
the maximum difference height of the buildings of one 
passageway will be equal to four floors which create a 
suitable and ideal horizontal line.“ 
Rejecting the high buildings in the capital, the Deputy 
Mayor of Tehran said,” The average of building floors 
in Tehran is 2.2 floors, whereas in most of the mega 
cities in the world, the average height is at least five 
or six floors”. 

Some Details about the Islamic Consultative
 Assembly’s Plan (Parliament’s Plan) to collect Tax 
from Empty Houses 
The Head of Economic Commission of the Parliament 
informed the finalization of the plan of collecting tax 
from the empty houses from the base price of 200 
thousands up to higher prices.  According to BanaN-
ews.ir, Arsalan Fathipour in an interview with Fars 
News Agency said,” In cooperation with the experts at 
the Research Center of Parliament, we are working on 
the plan to collect tax from empty houses from the base 
price of 200 thousands Tomans and higher. 
Also we are studying the plan of conversion of the 
percentage rate of Real Estate Agencies to a specific 
tariff in order to prevent from misuse within a super-
visory and policy package of housing. This plan will 
definitely be approved in next few days and the public 
officials and related ministries are dutiful to perform 
it”. He added, “in this supervisory package, in order to 
reduce the price of housing, the price of the construc-
tion material which has reduced at global level too, 

should be included in the supportive package of the 
government, so that the underprivileged and middle 
class groups of people will not bear further pressure”. 
Fathipour indicated, “I forecast that the price of hous-
ing to be decreased by 25 to 30 percent in next two 
months. I recommend the buyers not to buy housing 
unit as long as the prices have not become realistic. 
Also the real estate agencies of each district should 
seek the real prices from the Housing Reference Site 
at hmi.mrud.ir and post it on their windows, so that 
the customers could further be aware of the real prices.

95- Percent Violation in Constructions of Tehran
According to Mehr News Agency, Hamzeh Shakib in 
the meeting of Tuesday night of City Council, in re-
viewing the budget of Shahrvan and Harimban Com-
pany said, “This company can stand against the viola-
tions of construction if it performs its duties properly 
and act as a strong supervisory arm” . Stating that the 
construction violations are of two types: One type in 
coordination with districts and regions and the other 
one in hidden form and nightly, said,” Some attacks 
by night mercilessly without coordination with the 
districts of municipality and commit construction vio-
lations. This company can intimidate them by taking 
severe measures“. Shakib continued, “Evidences show 
that the construction violations have not reduced and 
only 5 percent of buildings are completed based on 
the construction permit. Some violations are insignifi-
cant but they create many problems for the district and 
region’s traffic. Regretfully, some permits are issued 
from the inception based on violation”. 

200 Billion Rials was allocated to National Techni-
cal and Soils Mechanics Labs
Manager of provinces affairs of the National Technical 
and Soil Mechanics labs referred to the allocation of 
the current year credits to this lab and said, “With the 
allocation of the 200 billion Rials budget for the first 
year to this governmental organization, the technical 
and soils mechanics lab has found its definite posi-
tion in the country”. In an interview with IRNA News 
Agency, and expressing this idea that in 2007, the topic 
of shifting the technical and soil mechanics lab to the 
private sector was put forth in the government added, 
“With the intensive disagreement of political leaders, 
the Islamic Parliament and many statesmen, the plan to 
shift the duties of this company was cancelled.”
He said, “As a result of follow ups in 2010, this com-
pany was moved out from the row of companies sub-
ject to the Principle 44 of the Constitution and joined 
the group of governmental organizations“. Nejad Sa-
favi stated,”By the end of the current year, this lab is 
placed in the group three of the governmental organi-
zations and in the row of the fully 100 percent gov-
ernmental companies”. The manager of the executive 
deputy office of National Technical and Soil Mechan-
ics Lab referred to the sovereignty state of this set and 
said,” all approved and communicated budget by Par-
liament will be spent on purchasing equipments and 
investment in this sector”. According to Nejad Safavi, 
at present this set has the supervision of materials qual-
ity and construction of one thousands and 400 projects 
in its blueprint.
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the total national budget so that they can be withdrawn 
in favor of budget in necessary occasions. 
This incident happens every year. This method of al-
location and withdrawal has brought about a situation 
in which about 32 thousands of provincial and national  
projects are incomplete and in economic analysis, this 
is considered as a type of national resources destruc-
tion. Because these types of developmental projects, 
when they are going to be utilized, in practice will have 
no economic output. By the way, the employers’ execu-
tive organizations and bodies are purchasing materials 
and main inputs in order to absorb further developmen-
tal projects and in practice they prevent financial re-
sources to be diverted towards developmental projects.
Based on what was said, the engineering contractor 
companies of developmental projects or in a sense, the 
construction industry are true companions of statesmen 
in moving out from these problems and they should not 
be considered as a source of anxiety. If the potentials 
and capacities of this sector to be used ideally and ef-
ficiently, then it is possible to remove the unemploy-
ment problems and help with the national growth. 
Based on what was presented, in order to move out of 
the existing condition, government can improve the 
business atmosphere in Iran and achieve to part of the 

problem solutions through partnership of private sector in  
particular the construction industry in decision making. 
The government should create better conditions for 
the activities of the activists of private sector who has 
proved in practice that they are sincere companions and 
precise planner to fulfill the government’s plans. 
At the time of Iraq-Iran imposed war, they proved they 
are really voluntary Bassiji forces by helping the war 
fronts and after than by participation in reconstruction 
of the country. If today, the international large com-
panies can not impose their will on our country des-
tiny in respect of developmental projects, the reason 
is that there are many powerful companies equipped 
with the modern global technological and engineering 
knowledge. Having precious experiences of more than 
three decades as a trench protector of technical and 
engineering borders and protectors of national inter-
ests, their managers have stood strongly in their area of  
profession with awareness to protect the scientific 
reputation of national engineering at national and 
international levels. The public officials are dutiful 
to celebrate and acknowledge the services of these  
hardworking and developing groups of people more 
than ever.     

Statistical Centre of Iran: 
The percentage of fare increase for the road con-
struction and transportation vehicles was an-
nounced. 
In its latest statistics, the Statistical Center of Iran an-
nounced the percentage of the fare increase for the 
road construction and transportation vehicles. 
According to Fars News, The Statistical Center of Iran 
in the project of collecting statistics on the fare of ve-
hicles and machineries being used in developmental 
projects in the year 2011 announce,” The greatest per-
centage of increase is related to the cost of employing 
rubber-wheeled rollers for asphalt”. In this report, the 
fare for hourly rental of the truck with a capacity of 
10 tons with a driver is 216 thousands and 143 Rials 
in average. This figure shows a 16 percent increase as 
compared with the previous year. The cost of employ-
ing a 5 tons floor crane with a 10 tons truck and driver 
is 234 thousands and 559 Rials with a growth equal 
to 20.2 percent. The cost of employing the crane of 
auto car with chain wheel with about 100 horsepower 
steam with the driver is about 315 thousands and 714 
Rials with a growth equal to 19 percent. In these sta-
tistics, the cost of employing a bulldozer with a 150 
horsepower steam with the driver is in average 348 
thousands and 151 Rials with a growth equal to 22.5 
percent and the cost of using a rubber-wheeled loader 
with about 150 horsepower steam with a driver is 332 
thousands and 827 Rials with a growth equal to 22 per-
cent.  According to the Statistical Center of Iran, the 
cost of employing a grader with about 150 horsepower 
steam with driver is 337 thousands and 788 Rials with 
a growth equal to 22.3 percent as compared with the 
previous year and the cost of employing the rubber-
wheeled roller for asphalting about 16 to 20 tons with 
a driver is 276 thousands and 255 Rials with a growth 

equal to 23.6 percent as compared with the previous 
year. 
The cost of hourly employment of a concrete portable 
reservoir of 6 cubic meters with driver is 345 thou-
sands and 302 Rials with a growth equal to 16.2 per-
cent and the cost of sprinkling water tanker of 15 thou-
sands liters with driver is 222 thousands and 324 Rials 
with a growth equal to 20.3 percent. In comparison of 
all 60 items under consideration in the statistic collec-
tion of this period, the single differential tractor with 
driver with 2.6 percent and vibratory pull type rollers 
of about 6 tons with driver with 15.9 percent has had 
the least and greatest fare increase of the hourly aver-
age fare as compared with pervious period.
Also the comparison of the average hourly fare in this 
period with that of the similar period of the previous 
year shows the least fare increase of hourly rent is re-
lated to 2 ton hydraulic damper with a driver with 4.8 
percent and the greatest rate of hourly fare increase is 
related to the vibratory pull type roller of about 6 tons 
with the driver with 28.3 percent. 

Construction of the most beautiful parks around 
Milad Tower 
The mayor of Tehran said, “With the opening of the 
cable bridge of Milad tower, it is expected that the 
most beautiful park of the country to be formed at the 
margin of Milad tower and to be used by people to 
go to the park or the tower.  According to ISNA, in 
the opening ceremony of the cable bridge of Milad 
Tower in Tehran , Mohammad Bagher Ghalibaf stated 
that this bridge is the third cable bridge in the country 
and added,: “This structure was selected in the year 
2011 as the top steel structure in the country”. He fur-
ther said, “In the constructions of Tehran, in addition 
to technical, economic and time topics, which have 
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These types of companies are fully ready and expect 
supportive and guaranteeing measure to crate neces-
sary grounds for facilitating and speeding up the lo-
cal and foreign business atmosphere.  This will enable 
them to fulfill their obligation in connection with their 
national mission in eradicating unemployment and 
moving the country out of the mono-product economy 
as much as they can.
 2. However, in the local dimension, the engineering 
contractor companies of developmental projects are 
able to supply about 20 percent of the generative em-
ployment with the improvement of the business atmo-
sphere in the country as was discussed earlier.
The socio-economic studies in the country show that 
in recent hundred years, there has been a positive 
and intensive correlation between the thriving state 
of construction sector and the national development 
and employment growth. It is such that the economic 
growth and thriving state of labor market has always 
been associated with the expansion of the activities of 
this sector. 
By the way, the studies of construction industry con-
firm that with the thriving state of construction sector , 
 in lieu of the creation of per 70 meters of construction 
in the country, about 2/5 jobs in constant form and 
0/3 in dependent continuous form are created. In 
 total, about 2/8 generative jobs are created. In these 
studies, it has been specified that with the activation 
of construction sector including residential units, 
roads, administrative buildings, industrial buildings, 
bridges, dams and other structures and developmental  
infrastructural systems, about 480 sub-sectors are 
 activated and with the synergic mechanism, the trend of job  
creation is accelerated.
If we calculate the unemployment rate as equal to 
12/3 percent or based on the estimation of Economist 
 newspaper equal to 14/1 percent in the year 2010, then 
we can learn about the role of construction industry 
in the creation of jobs and following that the thriving 
economic state. 
However, the policies and programs which are 
used in connection with the executive companies of  
developmental projects are definitely incompatible 
with the job creation and generative work. Studies 
show that the creation of a post in the public sector 
has different cost in every kind of sectors but average 
of cost are about 800 million Rials investment. Based 
on various statistics about the number of unemployed 
people (and this is usually resulting from a definition 
which is made of work, type of calculation of working 
days and definition of the concept of the number of 
working hours), in average, it can be said that there are 
about 2/5 million unemployed persons in the country. 
If the government intends to create jobs for this  
number of unemployed ones, there is a need to about 200 
thousands billion Tomans, i.e. about 160 billion dollars 
investment. The realities show that with regard to the 
total national budget, its fulfillment is not possible but 
if the activities of engineering contractor companies 
of developmental projects to be developed and they 
could join the constructing infrastructures with a full  
capacity, they will create a high rate of jobs in the  
beginning and after the delivery of the project, the generative  
labor will be created. 
Today, part of engineering contactor companies of  
developmental projects with 30 percent of labor  
capacity and many of them due to the lack of project 
execution and lack of access to success in tenders are 

exposed to annihilation. With the modification of the 
forces of these companies, we are observing the in-
crease of number of unemployed on the one hand and 
on the other hand, the increase of unemployment in 
many chains of supply and their beneficiaries. 
They make the society encounter with complex diffi-
culties and they will lead to a further poverty of low 
income deciles. Basically, development is associated 
with the new definition of employment, because, the 
unemployed people are unable to purchase, so that 
their effective demands could lead to the increase of 
production and following that to generative employ-
ment, On one hand, the unemployed people are unable 
to buy, so  their demands decreases, and the decrease 
of demands will make modification and discharge of 
labor force from productive sectors. 
Its dimensions increases like an avalanche and its de-
structive effects become more obvious in the society. 
Nowadays, we are observing the presence of unem-
ployed people in many squares and crossroads who 
form the army of unemployed people. In Mazandarn, 
a great number of people will become unemployed. In 
Pakdasht of Varamin, a great number of brick-baking 
workers have become unemployed. Their morning as-
sembly in crossroads and circles of the city has given 
an unpleasant image to mega cities such as Tehran. 
A big part of these human resources can find jobs in 
the projects of construction and developments. In other 
words, the existence of more than 9 thousands engi-
neering contractor companies of developmental proj-
ects at the national level can put an end to the unem-
ployment condition in the country. If these numbers of 
companies provide in average about 300 people with 
jobs in their projects under construction, the problem 
of unemployment in the country will be eradicated. 
Then the government will not need to the 160 billion 
dollar budget for employment whose budget can not be 
supplied event through oil budget. 
If the country desires to achieve this rate of  
employment, there is a need to a growth of about 8 
percent. To reach such a rate of employment, there is a 
need to about 400 billion dollars of foreign investment. 
Considering the present situation, the supply of this 
rate of foreign investment is impossible for the coun-
try. So in order to move out from this situation, special 
attention should be given to the construction contrac-
tor companies. Their past claims should be paid. The 
tenders should be held based on just and fairness. The 
lists of real price units to be announce and the modi-
fications should be in harmony with the price growth. 
So that these types of companies could help with the 
removal of society problems as much as they can 
within the framework of fixed, specific rules. But, do 
the employers of public sector think about this point 
properly? When the developmental projects are still 
in lack of budget after three months from the start of 
the year, and only they have received their six month  
developmental budget of 2012 and the taking credit 
from the Treasury is very complex and in need of per-
mission of many different institutions, (according to a 
poet, paving this long stage is possible only if one is 
accompanied by Elias, the prophet). 
Also with regard to the situation of the year 2011 in 
which the payment of 75 percent of developmental 
projects budgets were finalized, in the budget of 2012, 
(which will have more difficulties); it seems the alloca-
tion of budget is less than that. Usually, the figures of 
developmental budgets are estimated unrealistically in 
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insurance for labor forces, weak capital market in sup-
plying finance for production including (construction 
industry) and high rate of supplying capital from in-
formal market. 
The public opinions in summer 2010 suggests that 
the hardest component for the Iranian business atmo-
sphere is the lack of commitment of the employer’s 
sector (public companies and institutes) in paying on 
time debts to the contractors. The performance of the 
Organization of Tax Affairs, municipalities and the 
Offices of Public Prosecutors have had the weakest 
performance among the public bodies connected with 
business. 
It is worth noting that the indexes of business are the 
most important indexes for the growth and formation 
of private sector and increase of employment and eco-
nomic growth in the society. 
Based on what was discussed, it must be said that the 
above-mentioned quantitative indexes show that to ac-
tivate the private sector in Iran and to remove the un-
employment problems in particular through engineer-
ing companies of construction projects, it is necessary 
to improve their business atmosphere.  How one can 
expect from a contractor company to take part in a ten-
der based on the prices of the year 2009 and completes 
it with the present prices? 
For having a better understanding, it should be said 
that the price of a round bar for 650 Tomans in 2009 
has reached to 1430 Tomans in the early 2012. If we 
add the overhead costs to it, then it amounts to over 
2000 Tomans which shows a price increase of about 
three hundred percent. 
These price increase in other items and related inputs 
for developmental projects are the same if not being 
more than the growth rate of round bar certainly. 
The lack of payment of contractor’s claims is another 
factor, which creates problems in the Iranian business 
atmosphere and gives rise to the growth of unem-
ployment rate. The lack of on-time payment of Per-
forma invoices and weekly, monthly and seasonal leg 
work(chasing around) by the mangers of the contractor 
sector of developmental projects in the corridors and 
floors of the employers’ sectors is among other diffi-
culties of the Iranian business atmosphere.
This prevents companies from meeting their obliga-
tions including legal wages and allowances of their 
staff in due time.  To this end, one may add the prob-
lem of value added tax, because contactors should take 
the price of the Performa invoice from employer sec-
tor and transfer the value added tax to the account of 
Ministry of Finance. The employer sector does not pay 
the invoice but the Ministry of Finance asks for the 
amount from the date of sending the invoice to the em-
ployer by contractor.
Though due to lack of payment by employer, the proj-
ect contractor is charged for paying a fine and past dues 
and a court order is also issued for that. (as the proverb 
says : an innocent person is punished for an offence 
committed by someone else.  This issue also adds an-
other blind knot to the knots of business atmosphere 
of engineering contractor companies of developmental 
projects and it blocks its growth of development of ac-
tivities and job creation. 
On the other hand, Social Security Organization cre-
ates certain problems in relation with the payment of 
the difference amount of staffs’ insurance fees despite 
the delivery of the project.  In addition, receiving this 

amount is also time and energy consuming and execu-
tives’ times are wasted. This blockade the motivation 
of companies manages for development of labor at-
tracting activities.
In other cases, it must be said that the announced 
modifications is not compatible with the trend of the 
price growth. The modification is made to include the 
price difference of the price of the tender base price 
in other years and to be calculated in a just manner 
based on precise statistics, which shows its price in-
dex. Therefore, the unrealistic modifications impose 
serious damages on the business atmosphere of con-
tractor of developmental projects and following that on 
the structural and contextual dimensions of the activi-
ties of their organization (of which a part leads to the 
increase of employment).
This trend leads to bankruptcy and closing down the 
contractor companies of construction sector. Because 
of their lack of activity, about 20 percent of employ-
ment of this sector is taken away. Then unemployment 
rate goes up as it is observed now. 
So, to remove the deficiencies of engineering contrac-
tor company for developmental projects and improve 
the business atmosphere to remove unemployment and 
to thrive the national economy (It has always had a 
correlation with the growth of construction industry) 
is an essential issue. 
Giving incentives to engineering contractor companies 
and their managers will have a determinant role in the 
expansion of foreign and local developmental project 
activities. Based on this view, the role of construction 
industry can be studied in two local and foreign dimen-
sions. 
1. In order to export technical and engineering services 
to other countries and to bring home foreign exchanges 
to generate job through engineering contractor com-
panies , I should say that in fact these kinds of com-
panies are the ambassadors of culture and civilization 
of Iranian engineering in the host country. They can 
play an effective and constructive role in establishing 
link and closeness among peoples of various countries.  
They can prepare necessary grounds for the promotion 
of social and economic, political and cultural relations 
with the host countries . Naturally, the influence of this 
part of the performance of executive companies of de-
velopmental projects outside the country will be much 
more than their role of absorbing foreign exchanges , 
job creation and economic aspect.
In addition, it is not possible to ignore their influence 
in the foreign markets and their effective roles in the 
commercial and economic relations and reduction of 
unemployment problems. So it is necessary to move 
out from the single product economy ( with an unem-
ployment growth rate of two digits) and have access 
to the mechanisms of increase and supply of foreign 
exchange revenues. 
This sector should receive special attention and the 
government can take great steps in connection with 
that. It is worth mentioning that this sector has a po-
tential to absorb 20 billion dollars foreign exchange 
per year and to supply about 20 percent of generative 
employment in the country at the present condition. If 
the complex bureaucratic obstacles of exporting tech-
nical and engineering services to be taken away, it is 
possible to achieve the foreign exchange and its en-
terprenuraial share through export of the services of 
engineering contractor companies of external develop-
mental projects. 
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The Role of Engineering Contractor Companies of 
Developmental Projects in Improving the Iranian 
Business Atmosphere  
In order to discuss the topic of the Iranian business at-
mosphere and finding ways to improve it and its job 
generation methods through developing engineering 
contractor companies of developmental projects, it is 
initially necessary to present a definition of the Iranian 
business atmosphere. 
This will assist to specify its conceptual dimensions. 
So , one of the prevailing definition of business atmo-
sphere is through referring to this phrase in which the 
“ business atmosphere” in the engineering contractor 
companies of developmental projects include part of 
components and indexes for which the construction 
contractor companies have no role in their establish-
ments.
Moreover, they do not have any dominancy over them, 
but these factors act in a sense out of the control of 
these units. Despite this feature, they have an intensive 
negative impact on the performance of the contractor 
sector of construction industry and have a noticeable 
reducing role. Most of these components and indexes 
have a negative external effect on executive domain 
and working performance of construction industry. 
The effects of these factors can be studied with a view 
to the political, social, economic, cultural, technologi-
cal, bureaucratic and legal dimensions. 
The engineering contractor companies of develop-
mental projects from the inception of establishment to 
launching are facing various types of problems result-
ing from the business atmosphere which they do not 
have any role in its creation, but they are under the 
influence of its destructive outcomes. 
It is such that for some works, they should take a long 
way to achieve an insignificance result in bureaucracy 
and are trapped in the administrative bureaucracy for 
months. 
The problems of business atmosphere of construction 
industry can be summarized in the following cases:
- Problems resulting from obtaining license to start a 
company 
-Problems resulting from employment and discharge 
of human resources 
-Problems resulting from ownership registration 
-Problems resulting from taking credits 
- Problems existing in the route of investment 
-Tax problems in particular value added tax 
-Problems of issuance of technical and engineering 
services 
-Problems resulting from the implementation of tender 
contracts, which are usually done unilaterally, and in 
form of full authority of employer sector. 
-Problems resulting from the payment of Performa in-
voices
-Problems of social security 
-Problems of the lists of base year price units 
-Problems resulting from modifications and overhead 

coefficients 
Each of the above factors consumes a great part of the 
power and energy of the founders and then senior man-
agers of the contractor companies for the affairs, which 
are done in other countries much faster and easier. 

In a report by the mission of the Association who were 
dispatched to the Republic of Georgia and published 
in June, 2012 in the Monthly Review, many affairs re-
lated to the contractors of developmental projects are 
finalized and implemented in Georgia in less than 24 
hours by the related institutions. 
It is natural that these types of facilities and speed in 
the processes crate a high attraction for the investors 
and exporters of technical services and attracts them 
towards these kinds of countries.  
The studies performed show that for the establish-
ment of a construction company and launching it, the 
minimum process includes a 9 working days and also 
spending at least 8% of the capital as a cost for that.  
It is natural that this atmosphere should be improved 
and to be coordinated with the standards of European 
countries. 
In this connection, Iran ranks 48th among 183 coun-
tries in the world. As for launching a work place, it 
must be said that Iran ranks 141st and needs a 17-fold 
stages for which about 322 working days should be 
spent. 

Concerning the index of labor force, it should be also 
told that Iran ranks 137th among 183 countries in the 
world. Also in the area of ownership registration, Iran 
ranks 153rd. 
Also for the index of taking credit, it must be pointed 
out that the individuals ‘awareness about the legal 
rights of lenders and borrowers is very low (it is within 
the range of zero to ten) and Iran ranks 113th among 
the countries in the world. In general, the Iranian busi-
ness atmosphere with regard to the rank and position 
and based on conceptual indexes is as follows: 
  
In general, the index of business in Iran ranks 137th 
among 187 countries. This shows the difficulties and 
hardness of business atmosphere in Iran. 

It is worth noting to the studies by the Research Center 
of the Parliament.  One of these studies points out that 
196 economic organizations have considered the fol-
lowing cases as the most difficult components of Irani-
an business atmosphere and environment in 2010-11:
- Receiving facilities from banks, high rate of forced 
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