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یک نوبته- یک مرحله اىآگهى تجدید مناقصه عمومى 

سیاوش طاهرخانى 
شهردار قزوین

در همه اين سال هايي كه كشور بالتكليف برجام، 
مذاكرات هس�ته اي و چگونگي رفت�ار دولت هاي 
دموك�رات و جمهوريخ�واه امريكا با برج�ام بود، 
ب�ه گفته پارلم�ان بخ�ش خصوص�ي ١٠٠ميليارد 
دالر س�رمايه از اي�ران خ�ارج و در ح�وزه امالك 
كشور هاي همس�ايه س�رمايه گذاري شده است. 
رئيس ات�اق بازرگان�ي ته�ران معتقد اس�ت: در 
حالي  كه كارآفرينان دغدغه مند تكفير شده اند، 
ام�ا مفس�دان ارزي ث�روت ب�ه دس�ت آورده را 
به خارج ب�رده و تبديل ب�ه خانه و وي�ال كرده اند. 
 رئيس اتاق بازرگاني تهران اولين كسي بود كه نسبت 
به خروج ۱۰۰ميليارد دالر از كشور در ۹سال گذشته 
موضع گيري ك��رد و وضعيت فعلي اقتص��اد ايران را 
نش��انه اي از »بيماري هلندي« در اقتصاد دانست كه 
در نتيجه تزريق منابع ارز خارجي در اقتصاد به دنبال 
فروش نفت رخ داده است. به گفته مسعود خوانساري 
اين مناب��ع ارزي به ج��اي س��رمايه گذاري در بخش 
صنعتي ايران روانه خارج از كشور شده اند. اين حجم 

عظيم سرمايه روانه كشور هاي همسايه ايران از جمله 
تركيه، امارات و گرجستان ش��ده و ايرانيان در حوزه 
امالك آن كشور ها س��رمايه گذاري كرده اند. عالوه بر 
اين، خروج س��رمايه فيزيكي در حالي تأسفبار است 
كه خروج مغزها از ايران به دليل بي تفاوتي بروكراسي 
اداري دولتي در جذب نخبگان و استفاده ها از اين مغزها 
براي بهره ور سازي دولت تأسفبارتر است. به هر روي 
امروز هزينه هاي يك دولت ناكارآمد در حالي جهش 
مي كند كه با استقراض و سرمايه فروشي بايد اين دولت 
را تأمين مالي كرد و به موازات اين رويداد سرمايه ها نيز 
از كشور خارج  شود. بخش جالب ماجراي خروج سرمايه 
آن است كه چطور بدون اتصال به سوئيفت اين حجم از 

سرمايه از ايران خارج مي شود. 
  كارآفرين خارجی ستاره و كارآفرين داخلی 

تكفير می شود
خوانساري  كه رياست پارلمان بخش خصوصی تهران را 
عهده دار است در »پنجمين دوره اهداي نشان و تنديس 
كارآفريني امين الضرب« اظهار داشت: »هر اندازه كه 

كارآفرينان خارجي در كشور ما تبديل به ستاره شده اند، 
اما كارآفرينان ايراني اين جايگاه را ندارند؛ اگرچه بخش 
خصوصي تاريخ بلندي در ايران دارد، اما به همان نسبت 
مورد احترام نبوده و گاهي به سبب خطاهاي ديگران 
تكفير شده است.« رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: 
»در ۲۰ سال گذشته و طي افزايش درآمدهاي نفتي 
و حيف و ميل اموال، تكفير كارآفرينان كش��ور به اوج 
خود رسيده، در حالي  كه كشور نيازمند حضور فعاالن 
اقتصادي است؛ چراكه فعاالن اقتصادي مي توانند هم 
به اشتغالزايي و هم به بهبود معيشت مردم كمك كنند؛ 
آن هم در شرايطي كه پاي تحريم روي گلوي اقتصاد 
كشور قرار گرفته است.« وي ادامه داد: »در اين دوران 
پيچيده، بخش خصوصي ايستاده است و اجازه نداده 
چرخ كارخانه ها از كار بيفتد و بيكاري و ناامني در جامعه 
افزايش يابد، در حالي  كه بسياري از نوآوران به سبب 
فساد ارزي، ثروتي به دست آورده اند كه آن را به خارج از 

كشور برده و تبديل به خانه و ويال كرده اند.«
رئيس اتاق بازرگاني تهران تأكيد كرد: »دست اندازي 

به بيت المال در حالي اس��ت كه در اين ليس��ت بلند 
باالي مفس��دان اقتصادي، كمتر نامي از كارآفرينان 
شناسنامه دار آمده، اما در پس فضاي پوپوليستي كه در 
اظهارات مسئوالن به گوش مي رسد،  تر و خشك را با هم 

سوزانده و به ريز و درشت اتهام مي بندند.«
   آدرس خانه فساد اقتصادی

وي تصريح كرد: »فساد ناشي از سياستگذاري هاي غلط 
دولتي، توزيع ارز رانتي، صدور بخشنامه هاي متعدد، 
اصرار به توزيع ياران��ه غيرهدفمند، برهم زدن رقابت، 
افزايش واگذاري هاي غيركارشناسي و بازپس گيري 
غيركارشناس��ي اموال واگذار شده به بازتوزيع چرخه 

فساد در كشور كمك كرده است.«
خوانساري افزود: »حاصل اين وضعيت، ظهور افراد و 
شركت هاي جعلي  بوده كه در حال ماهي گرفتن از آب 

گل آلود هستند.«
   هشدار به سياستگذاران 

خوانساری اظهار داشت: »بايد به سياستگذاران هشدار 
دهيم كه امروز زمان آن نيست براي پيروزي يك جناح 
سياسي از هيچ بي اخالقي دريغ نكنيم، در يك مبارزه 
انتخاباتي ديگران و نظام را تخريب كنيم و براي منفعت 

شخصي، مصلحت يك ملت را ناديده بگيريم.«
رئيس اتاق بازرگاني اي��ران تأكيد كرد: »از تجاري كه 
در شرايط فعلي مشغول به كار هستند، بايد به عنوان 
تجار تاريخي ايران ياد شود؛ اگر ۱۰۰ سال قبل قحطي 
بود، امروز تحريم است و اگر وبا بود، امروز كروناست و 
اگر بي ثباتي سياسي بود، امروز بي برنامگي اقتصادي 
است و اگر ديوان ساالري بود، امروز بروكراسي دائم و 

گسترده است.«
خوانساري گفت: »امروز شكل گيري اعتماد بين دولت 
و بخش خصوصي و تبديل تع��ارض منافع به تعامل 
سازنده، به مسير توسعه ايران س��رعت مي بخشد. از 
شرق تا غرب زمين، هيچ اقتصادي بدون توجه به بخش 

خصوصي توسعه نمي يابد.«
وي يادآور شد: »برگزاري مراس��م امين الضرب با اين 
هدف بود كه الگوهاي واقعي در اختيار نسل جوان كشور 
قرار گيرد. همچنين كارآفريناني كه با نااميدي پايه كار 
خود را گذاشته و با ميهن دوس��تي موانع را پشت سر 
گذاشته اند، مورد تقدير قرار گيرند. بخش خصوصي، 
مولد، ملي و بالنده مي تواند در فراز اقتصاد ايران براي 
دستيابي به توسعه پايدار قرار گيرد و اين مهم با همت 

جمعي و احياي اعتماد عمومي امكان پذير است.«
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ثروت متهمان ارزي در خارج تبديل به ويال شد
رئيس اتاق تهران : ١٠٠ميليارد دالر سرمايه در ۹ سال گذشته از ايران خارج شد

بهناز قاسمی
  گزارش  

يك عضو سنديكاي شركت هاي ساختماني ايران:

 برآورد هزينه پروژه هاي ملي 
غيرواقعي محاسبه مي شود 

طرح هاي عمراني به عنوان زيربناي توس�عه و شكوفايي كشور 
به حس�اب مي آيد و در نظام اقتص�ادي و بودجه بندي كش�ور 
از اهميت خاصي برخوردار هس�تند، بنابراي�ن بخش بزرگي از 
بودجه كش�ور را به خود اختصاص مي دهد، ولي متأس�فانه در 
رابطه با اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي كش�ور از مرحله 
تصميم، طراحي، تصويب، نحوه اجرا، مناقصه، انتخاب پيمانكار 
و مش�اور، اجراي پ�روژه، كنترل پ�روژه، تحوي�ل و در نهايت 
بهره برداري طرح، مش�كالت فراواني پيش روي مجريان طرح، 
پيمان�كاران، مش�اوران و بهره ب�رداران يعني همان س�ه رأس 
مثلث سازندگي كش�ور قرار دارد كه برآيند همه اين معضالت 
در طوالني ش�دن اجراي پروژه ها و بعضًا نيم�ه كاره ماندن آنها 
خود را نش�ان داده تا جايي ك�ه هم اكنون با تعداد بي ش�ماري 
پروژه نيمه كاره يا پروژه هايي كه اصاًل توجيه وجودي خود را از 
دست داده اند، روبه رو هستيم. سازندگي در كشور ما هم اكنون 
با بحران عميقي روبه رو شده كه تأخير در اجراي پروژه ها و پايين 
آمدن كيفيت كارها از يك سو و نابس�اماني حاكم بر روابط بين 
عوامل سازندگي از سوي ديگر مشكالت موجود در پروژه هاي 
عمراني را تشديد كرده است. يك عضو سنديكاي شركت هاي 
س�اختماني ايران چالش هاي موجود در اين پروژه ها را تشريح 
ك�رده و معتقد اس�ت: پروژه هاي عمران�ي در ف�از مطالعاتي با 
حداقل هزينه ها پيش بيني مي ش�ود. از اي�ن رو در ميانه  راه به 
دليل افزايش هزينه ه�ا، طرح نيم�ه كاره مانده يا س�رعت آن 
كند می ش�ود. گفت و گوي »جوان« را با اشكان ناظمي بخوانيد. 

علت اينكه برخي از پروژه هاي عمران�ي در ميانه راه با 
كمبود بودجه روبه رو مي شوند، چيست؟

كشور ما در مقايسه با همسايگان اطرافمان در حوزه شرق يا در حوزه 
جنوب كشور، حوزه هاي كش��ورهاي عربي و حوزه هاي كشورهاي 
هفت گانه عربي در قس��مت غرب كش��ورمان و همچنين حوزه هاي 
غرب و شمال غرب قسمت تركيه كه شايد رشد اقتصادي و مهندسي 
در آنجا در مدت اخير خيلي باال بوده، از لحاظ بحث مهندسي واقعاً 
چيزي كمتر نداريم و شايد در خيلي از حوزه هاي فني و مهندسي از 

كشورهاي دنيا باالتر باشيم. 
در تمام كشورهاي دنيا وقتي يك پروژه ملي تعريف مي شود، اركان 
آن به اين صورت است كه مشاور پروژه، پروژه را تعريف مي كند و از 
لحاظ بحث فاز يك و ۲ مطالعاتي در مجلس آن كش��ور، بودجه آن 

مصوب و بودجه اش براي آن پروژه ديده مي شود. 
در حال حاضر در حوزه خليج فارس، آسيای ميانه، اكثر پروژه ها به اين 
شكل تعريف مي شود، اما متأسفانه در كشور ما اين موضوعات زياد 

نقش پررنگي ندارد و در ابتدای پروژه تعريف مي شود. 
براساس يك شرايط خاص، بعد از ورود بر اجرای مسائل و مشكالت 
اجرايي در آن حوزه خود را نش��ان مي دهد كه متأس��فانه در كشور 
ما ب��ه دليل تحريم ه��ا بودجه هاي عمراني بس��يار محدود اس��ت و 
اغلب به درس��تي صرف پروژه هاي عمراني نمي شود در حالي كه در 
كشورهاي توسعه يافته اين موضوع ۱۰۰درصد محقق و در كشورهاي 

نيمه توسعه يافته حدود 7۰ يا 8۰ درصد آن اجرايي مي شود. 
چرا قب�ل از آغاز پ�روژه هزينه ها غيرواقعي محاس�به 

مي شود؟
در كشور ما پروژه هايي كه در فاز مطالعاتي تعريف مي شود، هزينه ها 

را به صورت حداقل محاسبه مي كنيم. 
متأسفانه بيش��تر پروژه هاي ملي ما نقش سياسي پيدا كرده و بدون 
بودجه و ش��رايط موردنظر از لحاظ بحث هاي مهندسي و مطالعاتي 
دقيق روي آن كار مي ش��ود و به تبع آن اين اقدامات روي هم جمع 
شده و امروز شاهد اين هستيم كه خيلي از پروژه ها در كشور وجود 
دارد كه درصد پيشرفت آن مثاًل تا ۲۰ درصد اس��ت و برخي از آنها 

متوقف يا بسيار آهسته پيش مي روند. 
آيا پيمانكاران مي توانند در تأمي�ن مالي طرح ها ورود 

كرده و پيشرفت كار را سرعت بخشند؟
ش��ركت هاي پيمانكاري براي آنكه بتوانند خودشان را در مجموعه 
كارهايي كه به آنها محول مي ش��ود، حفظ كنند حتماً نياز است كه 

صدور خدمات مهندسي داشته باشند. 
من معتقدم هر مجموعه پيمانكاري كه بتواند با حوزه صدور خدمات 
مهندسي خودش را آميخته و حركت كند، مي تواند مجموعه شركت 
و حتي كشور را به سمت موفقيت بيش��تري راهبري كرده و در اين 
حوزه نيز ما با توجه به تورم نرخ ارزي كه داش��ته ايم، سعي كرده ايم 
اين موضوع را متوقف نكنيم.در حوزه عمراني شركت ها مي توانند در 
سال هاي آتي ادامه حيات داشته باش��ند كه هم در طراحي و هم در 

حوزه تأمين مالي نقش داشته باشند. 
به نظر من اين ش��كل فعاليت كردن منجر به كاه��ش هزينه ها نيز 
مي ش��ود. در اين حوزه قراردادهاي مختلفي تقريب��اً در دولت ها و 
كشورهاي مختلف به صورت BOT ،BO وBLT  انجام مي شود كه 
در كشور ما قرار دادهاي BOT در هشت يا ۱۰ سال اخير نقش خوبي 

در اجراي طرح ها داشته است.
 اميدوارم تمام ش��ركت هاي پيمانكاري كه امروز توانسته اند با تمام 
مشكالتی كه در كشور وجود دارد، خود را حفظ كنند و در اين حوزه 
كارآفريني خود را ادامه دهند و به اين س��مت و سوي هدايت شوند 
 cash( كه عماًل مجموعه شركتش��ان دچ��ار مش��كالت نقدينگي

flow( نشود. 
يكي از بزرگ ترين مش��كالتي كه مجموعه شركت هاي پيمانكاري 
دارند، بحث مديريت مالي اس��ت كه اگر بودجه هاي عمراني كشور 

به درستي صرف عمران شود، اين مشكل به وجود نمي آيد. 

 تعريف و تمجيدها 
دوباره بيت كوين را صعودي كرد

در حالي كه ط�ي چند روزگذش�ته قيمت هرتوك�ن بيت كوين 
ب�ه 43ه�زار دالر هم س�قوط ك�رده ب�ود، ام�ا رويك�رد بانك 
س�يتي امري�كا اي�ن ارز مج�ازي را دوب�اره مثب�ت ك�رد. 
به گزارش فارس، به نقل از راشاتودي، يكشنبه هفته گذشته و پس 
از چند هفته متوالي صعود بيت كوين به خاطر تعريف و تمجيد ايالن 
ماسك، بنيانگذار شركت تسال، بيت كوين روندي نزولي را در پيش 
گرفت و در حالي كه رقم 58هزار دالر را ديده بود، دو روز پيش حدود 

43هزار دالر را لمس كرد. 
دليل سقوط بيت كوين اين بود كه برخالف تعريف و تمجيد گذشته، 
ايالن ماس��ك در چند توئيت متوالي گفته بود كه سرمايه گذاري در 
بيت كوين خيلي جذاب نيس��ت و قيمت اين ارز مجازي بيش از حد 

باال رفته است. 
با اين سقوط س��نگين قيمت بيت كوين شاهد آن هستيم كه دوباره 
برخي مؤسسات بانكي پا پيش گذاشته و تالش مي                                   كنند با تعريف و 
تمجيد دوباره قيمت اين ارز را افزايش دهند. اخيراً نيز بانك سيتي 
امريكا اعالم كرده كه ممكن است روزي بيت كوين به ارز پرطرفداري 

در تجارت بين المللي بدل شود. 
اين گزارش باعث ش��د تا قيمت بيت كوين از دي��روز دوباره روندي 
صعودي را در پيش بگيرد و حاال به باالي 4۹ هزار دالر رسيده است. 

 وام وديعه مسكن
 به كمتر از ۱۰ درصد مستأجران نيازمند رسيد

    مسکن

در حالي كه ق�رار بود امس�ال از 2/2 ميليون 
خانوار مستأجر نيازمند به ۹٠٠هزار مستأجر وام 
وديعه مسكن پرداخت شود، روزگذشته رئيس 
كل بانك مركزي از پرداخت 2١۵هزار فقره وام 
خبر داد. يعني كمتر از ١٠درصد نيازمندان در 
سال جاري از وام وديعه مس�كن بهره بردند. 
اول مرداد امسال حس��ن روحاني رئيس جمهوري 
در جلسه هيئت دولت با اشاره به طرح پرداخت وام 
وديعه مسكن به مستأجران گفت:  آنهايي كه داراي 
حقوق ثابت و  خانواده هايي كه تحت حمايت هستند، 
در تهران ب��راي اجاره اي كه مي كنن��د 5۰ ميليون 
تومان مي توانند از بانك پول بگيرن��د. اين مبلغ در 
ش��هرهاي بزرگ 3۰ميليون تومان و در ش��هرهاي 

كوچك ۱5ميليون تومان است. 
رئيس جمهور اين اقدام را كمك بس��يار خوبي براي 
مس��تأجران دانس��ت و افزود: اين مبالغ براي مدت 
يك ساله اجاره نامه است و مستأجران سود ۱3درصد 
را به صورت ماهانه به بانك پرداخت مي كنند و پس 
از پايان موعد اجاره نامه مستأجران بايد اصل پول را 

به بانك برگردانند. 
  2/2 ميلي�ون خان�وار نيازمن�د وام وديعه 

مسكن
س��ه روز پس از اظهارات رئيس جمهور، وزارت راه و 
شهرسازي ثبت نام براي وام وديعه مسكن را آغاز كرد.  
ششم مرداد امس��ال مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه با اعالم اينكه ۲/۲ ميليون خانوار مستأجر 
نيازمند كمك و حمايت دولت در ايام كرونا هستند، 
گفته بود: در اين مرحله ۹۰۰هزار خانوار مستأجر وام 

وديعه مسكن دريافت می كنند. 
پروانه اصالني ب��ا اعالم اينك��ه 6/6 ميليون خانوار 
اجاره نش��ين در كش��ور داريم كه همه آنها داراي 
مشكل نيستند، ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد 
۲/۲ ميليون خانوار نيازمند كمك هاي دولت براي 
وام اجاره مس��كن هس��تند. در تهران ب��ا دريافت 
5۰ ميليون تومان وام اجاره مس��كن، مستأجران 
54۰ ميليون تومان سود اين وام را ماهانه به بانك 
مي پردازند و بعد از يك سال 5۰ ميليون تومان اصل 

پول را بايد برگردانند. 
   انتقاد وزير راه از عملكرد بانك ها

به گزارش تسنيم، در حالي كه انتظار مي رفت با توجه 
به تأكيد رئيس جمهور پرونده پرداخت وام وديعه به 
مستأجران در فصل نقل و انتقاالت بازار اجاره بسته 
شود، اواخر شهريور امس��ال وزير راه و شهرسازي از 

عملكرد بانك ها در پرداخت وام مذكور انتقاد كرد. 
محمد اسالمي ۲6 شهريور ماه با بيان اينكه خروجي 
پرداخت وام وديعه مسكن به مستأجران قابل قبول 
نيست، افزود: با آنكه طي سه روز اخير سرعت اعطاي 
وام افزايش يافته، اما همچن��ان خروجي خيلي كم 
بوده اس��ت و آمار پرداخت وام قابل قبول نيس��ت. 
تاكنون حدود 8 هزار وام وديعه مسكن به مستأجران 

پرداخت شده است. 
همچنين روزگذش��ته رئيس كل بان��ك مركزي در 
خبري كه روابط عمومي اين بانك آن را منتشر كرده، 
آخرين آمار مربوط به پرداخت وام وديعه مسكن را 
اعالم كرد. عبدالناصر همتي با بيان اينكه نظام بانكي 
كشور از ابتداي سال جاري تاكنون 75 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت بابت مس��اعدت به آسيب ديدگان 
از ش��يوع ويروس كرونا در نظر گرفته است، گفت: 
بانك ها در اين شرايط س��خت تمام مساعي خود را 

براي ارائه كمك به مردم به كار بستند. 
وي افزود: در اين راس��تا 384 هزار فقره تسهيالت 
معادل ۹ هزار ميليارد تومان به واحدهاي اقتصادي 
آس��يب ديده از كرون��ا، ۲۱5 هزار فق��ره وام كمك 
وديعه مسكن معادل 4 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان و 
همچنين ۲8 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان تسهيالت 
قرض الحس��نه به سرپرس��تان خان��وار يارانه بگير 
پرداخت شده است؛ بنابراين بانك ها در سال جاري 
نقش خود را در كمك به دولت و مردم به خوبي ايفا 

كرده اند. 
پرداخت وام وديعه مسكن تا پايان ماه جاري تمديد 
شده و طي هفت ماه اخير فقط ۲3/8 درصد از هدف 
برنامه اعالم شده براي حمايت از مستأجران محقق 
شده اس��ت و كمتر از ۱۰ درصد مستأجران نيازمند 

اين وام را گرفتند. 
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