
آگـهی منــاقصـه  عمومـی
  مناقصه گذار:  شرکت تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه به شماره ثبت 1666

موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار نصاب آسانسور پروژه پارمیس 
تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه قصد دارد اجرا و نصب 16 دستگاه آسانسور 
نفر بر و بار بر خود در پروژه 256 پارمیس را به صورت دستمزد به همراه متریال را 
از طریق مناقصه به اشخاص حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا  از اشخاص حقوقى  
مورد تایید مى توانند جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به دفتر تعاونى مراجعه 

نمایند.
 آدرس پروژه: اندیشه فاز 5 بلوار شوراى شرقى جنب پروژه تعاونى مسکن مخابرات
 محل دریافت اسناد مناقصه ، اندیشه فاز 4 مجتمع تجارى ادارى ارغوان طبقه 3 ادارى 

واحد 216 ساعت 9 صبح الی 2 بعد از ظهر- تلفن تماس: 02165563435
 شرایط خاص تعاونى و نوع و کیفیت متریال و اطالعات فنى در اسناد مناقصه ارائه 

خواهد شد.
 مهلت دریافت اسناد مناقصه یک هفته پس از تاریخ  انتشار اگهى و استرداد اسناد پس 
از تکمیل و تحویل اسناد به صورت کامل به دفتر تعاونى 08/ 10 / 1397مى باشد و پاکات 

راس ساعت 10 صبح در تاریخ 10/ 10 /1397 باز گشایى خواهد شد.
 شرکت تعاونى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 هزینه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
 محمد رضا مولوى فر 
 مدیر عامل تعاونى مسکن کارکنان شهردارى اندیشه

كه بار تحقيقاتي در حوزه نظري و مهندس��ي بر 
دوش آنها است و سياستگذاري هاي كالن نيز بر 
اساس خروجي اين نوع انديشكده ها و منويات و 
دغدغه هاي مقام معظم رهبري در دس��تور كار 
قرار مي گيرد. به عنوان مثال درصد بس��يار كمي 
از معادن كش��ور فعال و عمدتاً روي خام فروشي 
متمركز هستند، در حالي كه چندين بار مقام معظم 
رهبري درباره احياي معادن و صنايع پايين دستي 
تأكي��د كرده اند.بنابراين به نظر مي رس��د تمام 
اركان نظ��ام در اين ح��وزه ك��م ورود كرده اند و 
يكي از هدف گذاري ه��اي ق��رارگاه در اين دوره 
شناسايي و فعال كردن معادن كشور و جلوگيري 

از خام فروشي مواد معدني خواهد بود. 
 همچني��ن اگرچ��ه در حوزه هاي باالدس��تي و 
ميان دس��تي نف��ت فعالي��ت زي��ادي انج��ام 
شده است، اما در حوزه پايين دستي كمتر فعاليت 

شده است. به طوري كه هم اكنون مجبور هستيم 
بسياري از محصوالت باالدستي و ميان دستي را 
صادر و محصوالت پايين دستي را با قيمت هاي 
بس��يار باالتر وارد كنيم و اين باعث مي شود كه 
منفعت و سود تمام زحماتي كه براي استحصال، 
فرآوري و پااليش نفت مي كشيم، به خارجي ها 
واگذار مي كنيم. در حالي ك��ه نيازهاي داخلي 
كشور به شدت باال است و در يك برنامه درست 
مي توان عالوه بر رفع اين نيازها امكان صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده بيشتر را فراهم كرد. 
به عالوه به ازاي سرمايه گذاري برابر در بخش هاي 
باالدستي و پايين دس��تي نسبت اشتغال يك به 
سه است، از اين جهت نيز ضرورت سرمايه گذاري 
در اين حوزه ها نيز احس��اس مي ش��ود،بنابراين 
قرارگاه در اين حوزه فعاليت هاي پژوهشي خود 

را آغاز كرده است. 

روند قرارگاه خات�م را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا واقعاً قرارگاه رقيب بخش 

خصوصي است ؟ 
 قرارگاه در س��ال 68 13طبق اصل 147 قانون 
اساس��ي براي اس��تفاده از نيروهاي مس��لح در 
بازسازي كشور به كار گرفته شود كه در آن ايام 
نقش تعيين كننده خود را ايفا كرد، دوره اي كه 
تمام پيمانكاران خارجي رفته بودند و پيمانكاران 
داخلي هم توان اين كار را نداش��تند. در آن ايام 
پروژه هايي مانند راه سازي و س��د بسيار عظيم 
و پيچي��ده به نظر مي رس��يد. در هم��ان مقطع 
وقتي قرار به ساخت كرخه و كارون 3 شد، همه 
به سمت پيمانكاران خارجي رفتند در حالي كه 
قيمت پيش��نهادي قرارگاه خاتم در سد كرخه 
يك  سوم قيمت خارجي ها بود و در همان زمان 
پيش بيني و با كيفيت خوب ساخته شد. در سد 

كارون 3 هم تقريباً به همين ترتيب بود و به نوعي 
خط شكني براي خود باوري در حوزه مهندسي 
رخ داد و پيمان��كاران خوبي در اي��ن حوزه و در 

بخش خصوصي نيز شكل گرفتند. 
بعد از اين پروژه ها، به سمت فعاليت هاي جديد 
رفتيم؛كارهاي عمراني و پايه اي)civil(از جمله 
كارهاي بتن ريزي كه پيمان��كاران خوبي نيز در 

كنار قرارگاه قوت و شكل گرفتند. 
 در آن مقطع ولي كسي سراغ حوزه هايي مانند 
نفت، گاز و پتروش��يمي نمي رفت و عمدتاً بحث 
پيمانكاران خارجي مطرح ب��ود. توان داخلي به 
بازي گرفته نش��ده بود، بنابراين قرارگاه در اين 
حوزه نيز با ورود خود خط شكني كرد و نمونه اش 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس است كه سال ها 
اجرايش متوقف ش��ده بود. قرارگاه به رغم اينكه 
لبه تيز تحريم رويش قرار داش��ت، با ورود به آن 
توانس��ت با يك اجراي صد درص��د ايراني، 70 
درصد كاالي ايراني و 67 درصد مهندسي ايراني 
پروژه را به اتمام برساند. اين كار باعث شد تا يكي 
از خطرات جدي و فلج كننده در حوزه تحريم از 

راه كمبود سوخت خودرو را خنثي كند. 
 در بحث تونل هاي بلند نيز هيچ كس به س��مت 
تونل هاي بلند بيشتر از 3، 4 كيلومتر نمي رفت. 
حتي دس��تگاه هاي TBM)حفر تونل( نيز وارد 
ش��ده بود كه به دلي��ل تجربه ناموف��ق در تونل 
گاوشان به مدت هفت،هشت سال كنار گذاشته 
ش��د. حتي گفتند كه TBM در اي��ران جواب 
نمي دهد، اما ام��روز ق��رارگاه ركورد1125متر 
تونل طويل در ماه را به ثبت رسانده است و حتي 
مهندسان و مشاوران از تونل هاي 65 كيلومتري 
صحبت مي كنند. ضمن اينكه امروز انحصار حفر 
تونل نيز شكسته ش��ده و نظر قرارگاه هم دقيقاً 
همين اس��ت كه ما بايد تابو هاي توان داخلي را 
بشكنيم و شركت هاي خصوصي را توانمند و به 

تدريج در عرصه هاي جديد ورود كنيم. 
با توجه به بدهي هاي زيادي كه دولت 
ب�ه ق�رارگاه دارد و در س�ال آين�ده 
بودجه ه�ا كم ش�ده و فعاليت هاي�ي 
عمران�ي حتم�ًا محدود تر مي ش�ود، 
قرارگاه ب�راي رويكرد جديد و س�ال 

آينده چه برنامه هايي دارد ؟ 
 با توج��ه به فضاي فش��ار اقتصادي كه توس��ط 

گفت وگوي »جوان« با فرمانده قرارگاه خاتم االنبياء)ص( به بهانه سالگرد آغاز به كار اين قرارگاه )قسمت اول(

قرارگاه خاتم بمب بنزيني تحريم را خنثي كرد

به گ�فت�ه دبي�ر انجم�ن س�ازندگان 
قطع�ات و مجموعه ه�اي خ�ودروی 
ايران ، قيمت قطعات خ�ودرو در آناليز 
قيمت�ي جدي�د س�ازمان حماي�ت از 
مصرف كنندگان ۱۵۱درصد )۲/۵(برابر 
افزاي�ش يافته اس�ت. به اي�ن ترتيب با 
فرمول جديد اين س�ازمان، از اين پس 
خودرويي با قيمت زير ۴۵ ميليون تومان 
وجود نخواهد داشت و فقط احتمال دارد 
خودروهاي پرايد و ۴۰۵ كه قرار اس�ت 
توليدشان متوقف شود از فرمول جديد 
تا تعطيلي خط توليدشان تبعيت نكنند!
پس از ماه ه��ا چانه زني خودروس��ازان به 
مقصود خود رس��يدند و همزمان با صعود 
قيمت اين خودروها در بازار، مجوز افزايش 
قيمت 5 درصد كمتر از قيمت ب��ازار را از 
وزارت صنعت گرفتن��د و خودروهاي زير 
45ميليون تومان نيز با آناليز قيمتي جديد، 
افزايش يافته و در هفته جاري قيمت شان 
اعالم خواهد ش��د. قطعه سازان نيز در اين 
ماه ها آرام نبودند و ب��راي افزايش قيمت 
خودرو و افزايش حق الزحمه قطعات رايزني 
كردند. روز گذش��ته انجمن س��ازندگان 
قطعات و مجموعه هاي خودروی ايران در 
نشستي خبري از مشكالت صنعت قطعه و 
تأمين ارز نيمايي در سال جاري خبر دادند 
و از تعديل 140 هزار نفر در 260 واحد توليد 
قطعه سخن گفتند. اما سؤال اينجا است كه 
اگر تا اين حد خودروهاي داخلي تحت تأثير 
نرخ ارز هستند پس خودرو سازان واقعاً چه 

نقشي در توليد دارند ؟ 
بر اس��اس آمار توليد خودرو در آبان ماه 57 
درصد كاهش داشته و اين نيز خود نشانه اي 
از وابستگي ش��ديد صنعت خودرو سازي به 
بازاره��اي خارج��ي دارد؛ خودروهايي كه از 
ممنوعيت توليد در كش��ورهاي مبدأش��ان 

بيش از 30 سال مي گذرد! 
ش��اپور س��امعي، ناي��ب رئي��س انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو در 

نشست خبري گفت: هر خودرو حدود 2هزار 
دالر ارزبري دارد و بزرگ ترين مشكلي كه 
در س��ال ٩7 با آن مواجه بوديم، تأمين ارز 
بود، سهميه هاي ارزي در مقطعي از زمان با 
مشكل مواجه شد و جلو نقل و انتقال ارزي 
گرفته شد؛ البته توليد خودرو كاهش يافته 
و همچنان در حوزه تأمين ارز مش��كالتي 
وج��ود دارد؛ اين در حالي اس��ت كه بانك 
مركزي قطعه س��ازان را به درياف��ت ارز از 
صادركنن��دگان و پتروش��يمي ها هدايت 
كرد،اما اي��ن امر ما را با مش��كالتي مواجه 
كرد و پتروش��يمي ها عالوه بر اينكه به ما 
ارز ندادند، قيمت اعالمي از س��وي آنها در 
س��امانه نيما نيز مالك عمل قرار نگرفت. 
سامعي گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف 
هس��تيم تا ارز را بگيرد و در ساير كشورها 
تحويل دهد؛ اين در حالي است كه قرار بود 
كارمزد يك درصد باش��د؛ در حالي كه اين 
ارز با كارمزد يك تا 10 درصد جابه جا شد و 

اسناد آن نيز مشخص است. 
وي با بيان اينكه كونل��ون بانك چين در 
دولت دهم يك مؤسسه مالي بود كه با پول 
نفت ايران تبديل به بانك شد، اظهار داشت: 
با تحريم اعمال شده از سوي كونلون بانك، 
مشكالت بيشتر شد و در عمل، باج خواهي 
كونلون به اوج رسيد و ما تا 31اكتبر به هر 
موردي كه آنها خواستند، عمل كرديم و 
اكنون 45 روز است كه حتي يك سنت هم 

براي قطعه سازي از جانب كونلون جابه جا 
نشده است. يك هفته است بانك مركزي 
تأييديه الزم را صادر مي كند، ولي كونلون 

پرونده اي را پذيرش نمي كند. 
   آينده نساجي براي خودرو سازها 

سامعي با تشبيه سرنوشت صنعت خودرو 
به صنعت نس��اجي گف��ت: صنعت قطعه 
و خودرو با س��رعت نور به س��مت نابودي 
در حركت هس��تند. از دولت درخواس��ت 
مي شود كه 10 هزار ميليارد تومان به هر 
يك از خودروس��ازان با نرخ 16 درصدي 
داده ش��ود تا بتوانند س��ر پا بايستند. وي 
در پاسخ به سؤالي درباره اينكه چرا سنگ 
خودروسازان را به س��ينه مي زنيد،گفت: 
طبيعي است كه براي وصول مطالباتمان 

بايد خودروسازان تأمين مالي شوند. 
محمد شهپري، عضو هيئت مديره انجمن 
نيز در سخناني با بيان اينكه از ابتداي سال 
تاكنون 140 هزار نفر در صنعت قطعه سازي 
بيكار ش��ده اند، گفت: ظرفي��ت صنعت به 
شدت كاهش يافته است. وي افزود: اكنون 
صنعت قطعه سازي با ظرفيت بسيار پايين 
كار مي كن��د و اكنون بيكاري بس��يار زياد 
شده است؛ اگرچه بسياري از قطعه سازان 
فع��اًل نيروهاي خ��ود را تا ش��ب عيد نگاه 

مي دارند تا موضوع را پيگيري كنند. 
همچنين مازيار بيگلو، دبي��ر انجمن نيز 
گفت: قرار بر اين است كه سازمان حمايت 

مصرف كنندگان و توليدكنندگان در هفته 
جاري نرخ خودروهاي كمتر از 45ميليون 
تومان را اصالح كند كه م��ا هم منتظريم 
اين اعالم زودتر صورت گي��رد و ما هم از 
خودروسازان بخواهيم قيمت قطعه سازان 
را تعديل كنند. وي از اعالم ميزان افزايش 
قيمت خودروها خ��ودداري و اعالم كرد: 
براس��اس آنالي��ز جديد قيمت��ي، قيمت 
قطعات 151 درصد )2/5 برابر (براس��اس 
نرخ بورس كاال افزايش خواهد يافت كه ما 
راضي هستيم، اما خودروسازان معتقدند 
كه هزينه هايشان بيش از اين گران شده و 

از نرخ هاي جديد ناراضي اند. 
   ضرر ۱۱ هزار ميليارد توماني در 6 ماه 
وي افزود: حجم مطالبات قطعه س��ازان از 
خودروسازان با قيمت هاي تعديل نشده 7 
هزار ميليارد تومان است كه اگر قيمت ها 
تعديل شود، مطالبات از دو خودروساز به 
15 هزار ميليارد تومان مي رس��د. اين در 
حالي اس��ت كه هر روز هم قطعه س��ازان 
و هم خودروس��ازان، هر يك 50 ميليارد 
تومان ضرر مي دهند؛ به طوري كه در صد 
روز ابتداي نيمه اول س��ال جاري 11هزار 
ميليارد تومان ضرر داده ايم. بيگلو گفت: با 
قيمت هاي جديد خودرويي زير 45 ميليون 
تومان باقي نمي ماند، البت��ه دو خودروي 
پرايد و 405 قرارنيست با افزايش قيمت به 

باالي 45 ميليون تومان برسند. 
مرتضي مرتضوي، رئيس انجمن سازندگان 
قطعات خودرو نيز در اين نشس��ت با بيان 
اينكه نرخ خودرو بايد اصالح ش��ود، گفت: 
زماني نباي��د قيمت خودرو ب��اال برود كه 
قطعه سازان بتوانند ارز با نرخ 4200 توماني 
بگيرند؛ در حالي كه هم اكنون اين صنعت 
دالر ٩000 توماني مي گيرد. اين در حالي 
است كه 23 درصد از قطعات خودرو بايد 
ارز آزاد دريافت كنند. مرتضوي گفت: در 
حال حاضر زيان خودروس��ازان از ابتداي 

سال 7500 ميليارد تومان است.

افزايش ۱۵۱ درصدي قيمت قطعات خودرو در فرمول جديد نرخ گذاري سازمان حمايت 

خودروسازان از فرمول جديد هم ناراضي هستند

بررسي آمارهاي گمرك نشان مي دهد در هشت ماه نخست 
امسال ۵ ميليون و ۵۰6 هزار و ۱۱۴ تن ذرت دامي به ارزش 
يك ميليارد و ۲8۱ ميليون و ۵۴7 دالر وارد كشور شده است. 
اين محصول جزو كاالهاي اساسي بوده كه در مجموع ۲۵/6۱ 
درصد سهم كاالي وارداتي را در اين مدت شامل مي شود. 
در هشت ماهه نخست امسال، 21 ميليون و 4٩8 هزار تن كاال 
به ارزش 2٩ ميليارد و 54٩ ميليون دالر وارد كش��ور شد؛ اين 
ميزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال 12/58 درصد از 
نظر وزني و 14/4 درصد از لحاظ ارزش دالري كاهش داشت. 
بررس��ي جداول آمارها بيانگر اين اس��ت كه قطعات منفصله 

خودرو در سه رديف جداگانه رتبه هاي دوم، يازدهم و پانزدهم، 
كاالهاي وارداتي را به خود اختصاص داده اس��ت. در مجموع 
مي توان گفت كه در هشت ماهه نخست امسال يك ميليارد و 
646 ميليون و 276 هزار و 6٩5 دالر قطعات منفصله اتومبيل 

سواري به ميزان 201 هزار و ٩72 تن وارد كشور شده است. 
س��االنه حدود 3/2 ميليون ت��ن برنج در كش��ور مصرف 
مي شود كه 1/ 1 تا 2 ميليون تن آن در داخل كشت شده و 
1/2 تا 1/5 ميليون تن از كشورهاي هند، پاكستان، تايلند و 
اروگوئه وارد كشور مي شود. با توجه به اينكه از تيرماه امسال 
برداشت برنج از كشتزارهاي كشور آغاز شده بود، واردات اين 

كاال تا پايان شهريورماه ممنوع و سرانجام يازدهم آذرماه 
سامانه جامع تجارت براي ثبت سفارش برنج باز شد. 

همچني��ن در هش��ت ماهه نخس��ت امس��ال در مجموع 
٩68هزارو 840 تن برنج ب��ه ارزش ٩٩5 ميليون و 715 هزار 
دالر برنج وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته از نظر وزني 12/11 درصد و از ارزشي3/77 درصد 
كاهش يافته اس��ت، اما درعوض واردات گوشت 10 درصد 
افزايش يافته اس��ت و 76 هزار و 46٩ تن گوشت به ارزش 
321 ميليون و 7٩4 هزار دالر وارد شده است كه از نظر وزني 

10/42 درصد و ارزش8/4 درصد افزايش يافته است.

واردات بيش از 5 ميليون تن ذرت دامي در 8 ماه
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سعيد محمد متولد سال ۱۳۴7 در تهران و نويسنده چندين كتاب 
در حوزه مهندسي است. او داراي مدرك تحصيلي دكتراي مهندسي 
عم�ران ) گرايش راه و ترابري( از دانش�گاه تربي�ت مدرس تهران 
در سال ۱۳88 است و داراي س�وابق مديريتي و اجرايي متعددي 
در شركت ها ي زير مجموعه قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبياء)ص( 
دارد. فرمانده جديد قرارگاه بر اين باور است كه با تخصيص منابع 
به ش�يوه هاي متداول در بودجه نمي توان در شرايط تحريم عمل 
كرد، بلك�ه بايد ب�ا همدلي و همراه�ي همه نهادهاي تصميم س�از 
منابع را ب�راي بخش مول�د و زير س�اخت ها جذب كنند ت�ا منابع 
به جاي بازارهاي س�وداگري به توس�عه و آباداني ختم ش�ود. وي 
همچنين در اي�ن گفت وگو ب�ر رويكرد جدي�د ق�رارگاه و تمركز 
بر ادامه خط ش�كني در بخش هاي جديد اش�اره ك�رد و دو بخش 
صنايع پايين دس�تي نف�ت، گاز و پتروش�يمي و احي�اي معادن از 
اين دس�ت اس�ت. بخش اول اين گفت وگوي اختصاص�ي را كه به 
بهانه سالگرد تأس�يس قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا)ص( انجام 
داده ايم، در زي�ر مي خواني�د و بخ�ش دوم آن را كه ب�ه ركودها و 
فعاليت هاي محروميت زدايي مي پ�ردازد، در روز بعد دنبال كنيد. 

       
چرا حساسيت روي فعاليت هاي قرارگاه زياد است؟ 

سپاه در هر فعاليتي كه ورود كند، حساسيت ها زياد شده و حركت هاي 
خوب و كمك ها و تالش هايي كه در جهت عمران و آباداني كشور انجام 

داده وارونه نشان داده مي شود و خيلي مظلوم واقع شده است. 
 زيرا حوزه اقتصادي امروز كمتر از جنگ نظامي نيست و فشارهايي كه از 
سوي استكبار جهاني وارد مي شود با تغيير جهت به سمت جنگ اقتصادي 
رفته و چون سپاه، پاسدار انقالب اس��ت بايد نقش خود را به ويژه در اين 
حوزه ايفا كند، ولي با مقاومت هايي روبه رو مي ش��ود كه از س��وي عوامل 
خارجي هدايت  مي شود و نفراتي كه ش��ايد در داخل از روي ناداني آن را 
دنبال مي كنند.  اين در حالي است كه در تمام دنيا نيروهاي نظامي نقش 
اثرگذار و پيش��تازي را در حوزه هاي فناوري و اقتصاد دارند. كشورهايي 
مانند چين، امريكا و روسيه كه در حوزه نظامي بسيار پيشرفته اند،بخشي از 

فعاليت هايشان را معطوف به فعاليت هاي پيشتازانه اقتصادي كرده اند. 
هر چند وجه تمايز ما در به كارگيري تمام توان سپاه مهندسي، اين است كه 
ما به دنبال سود و تجارت نيستيم، بلكه اين توان را در خدمت مردم به كار 
مي بريم و آنجايي كه نظام نياز به كمك دارد، در آن حوزه ها ورود مي كنيم. 
عالوه بر اين در جهت محروميت زدايي با استفاده از درآمدها و منابع پروژه ها 
تا شعاع 70 كيلومتري پروژه ها نسبت به ساخت پل، جاده، مدرسه و مسجد 
مورد نياز اقدام مي كنيم. عالوه بر اين سعي شده تدابير مغفول مانده اقتصاد 
مقاومتي در برخي حوزه ها نيز در دس��تور كار ق��رارگاه خاتم االنبيا)ص( 
قرار گيرد تا به عنوان پيش��رو، بخش هايي را كه در اين زمينه كند حركت 
مي كنند، به تحرك واداريم. البته اينكه تا چه حد توانستيم در اين مسيرها 
حركت كنيم، قابل نقد و بررسي است و ما منكر نواقص نيستيم و از اين رو در 
يك مدل پويا به دنبال شناسايي نواقص خود و بهبود نقاط ضعف هستيم 
تا در اين شرايط خاص از خوب به عالي ارتقا پيدا و به دولت كمك كنيم. در 
اين چارچوب سعي شده تا قرارگاه با شناسايي گلوگاه ها و نقاطي كه بخش 

خصوصي تمايلي به حضور ندارد،ورود كند. 
شناس�ايي اين گلوگاه ها چگونه انجام مي شود و در زمان 

حاضر روي چه موضوعي متمركز هستيد ؟ 
ما واح��د تحقيقاتي اي را در دانش��گاه امام حس��ين)ع( فع��ال كرديم 

استكبار ايجاد شده، ما به دنبال ايجاد اميد هستيم و از اين رو تمام سعي 
خود را خواهيم كرد تا پروژه ها را فعال و چراغ كارگاه ها را روش��ن نگه 
داريم. هم اكنون دولت و نهادهاي عمومي بدهي هاي سنگيني دارد، اما 

سعي داريم با درك شرايط، آستانه تحمل خودمان را باال ببريم. 
 اما ما تم��ام كار را خودمان انج��ام نمي دهيم و در جه��ت توانمندي 
بخش خصوصي كه پيشتر اشاره ش��د، با پيمانكاران و بخش زيادي از 
مردم سروكار داريم و به همين خاطر وقتي به ما منابع نرسد، به آنها نيز 
اين مشكالت تسري پيدا مي كند و همين االن نيز اين مشكالت وجود 
دارد. اين مش��كل نيز فقط مشمول قرارگاه نيس��ت، بلكه كل سيستم 
پيمانكاري در كشور مبتال به آن هستند.بنابراين ما به دنبال بخش هايي 
هستيم كه از يك سو فش��ار تحريم ها را كاهش بدهيم و از سوي ديگر 
نيازهاي داخلي را جوابگو باش��يم، به همين خاطر با رويكرد جهادي 
سعي داريم از مدل هاي متداول خارج شويم. زيرا با مدل فعلي كه منتظر 
باشيم دولت يك رديف بودجه لحاظ كند و بعد بودجه تخصيص يابد تا 

كار پيش برود، شدني نيست و حتماً مسير قفل خواهد شد. 
الحمدهلل سيستم قانونگذاري و قوه مجريه در اين باره جدي هستند. به 
عنوان نمونه تهاتر بدهي هاي سنگين مالياتي پيمانكاران يا توليد كننده 
با بدهي دولت قانون شده ولي هنوز محدوديت هايي هست. مثاًل اين 
قانون مشمول شركت هاي دولتي و قرارگاه نيست كه اميدواريم با نگاه 

مساعدي كه قوه مقننه و دولت دارند، اين مشكل نيز حل شود. 
البته امروز بحث بس��يار خوب ديگري نيز در جريان اس��ت كه در آن 
پيمانكاران مي توانند طلب خود را از دولت با بدهي هاي بانكي به بانك 
مركزي تهاتر كنند. در اين باره نيز دولت ورود كرده و اميدواريم هر چه 
زودتر عملياتي ش��ود. همچنين فروش دارايي ها و سهام نيز مي تواند 

محيط اقتصاد را پويا نگه دارد ! 
مثاًل در يك مقطع نيروگاهي به ما بابت بدهي هاي دولتي واگذار ش��د 
كه ما نيز از اين محل، سرمايه گذاري جديد كرديم و آن نيروگاه در حال 
تبديل شدن به سيكل تركيبي است كه عالوه بر ايجاد ارزش افزوده و 
بهره وري در توليد برق مي توان از محل درآمد آن ساير پروژه هاي ديگر 
را فعال نگه داشت. بنابراين با توجه به حجم نقدينگي موجود اگر يك 
همدلي بين بخش هاي مختلف تصميم گير باش��د و بتوانيم اطمينان 
براي مردم ايجاد كنيم كه بازه سرمايه شان در بخش مولد و زير ساخت 
بيشتر از بخش هاي سوداگري اس��ت به راحتي مي توانيم با تحريم ها 

مقابله كنيم و رشد را حتي با درهاي بسته نيز تجربه كنيم. 
قرارگاه خاتم ب�ه دنبال مدل منطقه اي و جذب س�رمايه 

براي پروژه هاي منطقه اي است؟ 
 اين موض��وع يكي از دغدغه ه��اي جدي مقام معظم رهبري اس��ت و 
حتي در صحبت هاي اخيرش��ان بر كنترل و هداي��ت نقدينگي تأكيد 
كرده اند، زيرا تورم موجود و آس��يب هايي كه م��ا در بازارهاي مختلف 
مي بينيم، نتيجه همين نقدينگي س��رگردان و بازارهاي كاذب است. 
هدف ما هم همين است، اما مجموعه حاكميت و نظام تصميم گير بايد 

راه ها را باز كند. ضمن اينكه مشكل فقط برای قرارگاه خاتم نيست .
قرار بود ت�ا پايان س�ال پروژه هايي به اتمام برس�د، اين 

پروژه ها در چه وضعي هستند؟ 
 از40 پروژه اي كه قول داديم بيش از 50 درصد آنها افتتاح مي شود، اما 
با مش��كالتي مانند تملك اراضي، تأمين مالي يا حتي مصالحي مانند 
قير مواجه شديم و از زمان بندي عقب افتاديم كه اميدواريم در فصل 

اول سال آينده همه آنها به بهره برداري برسند.
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