ارگان رسمیسندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

PAYA M - E - A B A D G A R A N
Syndicate Of Iran Construction Companies Monthly Magazine
سال32

349

آذر ماه  1395شماره  349دوره جدید  119قیمت  20000ریال )No. 349, AZAR 1395 (DECMBER . 2016

مزیتهای
سرمایهگذاریخارجی
درایران
برگزاری دومینکنفرانسبینالمللیفرصتهای تجارت
وسرمایهگذاریپساتحریم
در ایران با حضور هیات مالزیایی
10

ضرورت بازخوانی
خصوصیسازی در ایران

مهندس محمد علی پورشیرازی:

مهندسعبدالمجیدسجادینائینی:

مهندس فرخ جمالی:

مهندس محمدرضا انصاری:

آموزش اجرائی
در سیستم کارفرمائی
ضعیف است

قوانین و مقررات
خوب درعمل
اجرا نمی شود

حمایت از بخش خصوصی
تنها راه مقابله با اقتصاد
ناسالم است

روش
صنعتی
ساخت
20

17

26

30

رونمایی از حقوق شهروندی؛
گامی به جلو در همه عرصهها

8

برخی آمار و ارقام مهم
در الیحه بودجه سال 96

55

بار دیگر بودجه عمرانی
صرف کسری بودجه پنهان میشود 50

ارگان رسمیسندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

PAYA M - E - A B A D G A R A N

فهرست مطا لب

Syndicate Of Iran Construction Companies
Monthly Magazine

سال 32آذر ماه  1395شماره  349دوره جدید 119

-سرمقاله  -رونمایی از حقوق شهروندی؛ گامی به جلو در همه عرصهها

8

سرمایه گذاری پساتحریم در ایران با حضور هیات مالزیایی

10

 -گفت و گو با آقای مهندس پورشیرازی بازرس سندیکا

17

 -روش صنعتی ساخت

20

 -دومین کنفرانس بین المللی فرصتهای تجارت و

 -اخبار صنعت احداث

24

 -گفت و گو با آقای مهندس سجادی نائینی عضو هیأت مدیره سندیکا

26

 -گفت و گو با آقای مهندس جمالی عضو هیأت مدیره سندیکا

30

 -برخی دالیل نیاز به سدسازی در ایران

34

 -گام بلند آقای وزیر

42

 -نگاهی به بودجه سال 96

50

 -سرمایهگذاران اتمام ساختمانهای نیمهکاره را شتاب دادند

52

 -بار دیگر بودجه عمرانی صرف کسری بودجه پنهان میشود

55

 -آشنایی بیشتر با فعالیتهای اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

56

 -مکاتبات

57

 -انتظارات نظام کشاورزی و توسعه متوازن روستایی از صنعت احداث

60

 -نخستین نمایشگاه بین المللی راه سازی ،راهداری

63

 -آلودگی خا ک؛ معضل تازه تهران

64

ارگان رسمیسندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

PAYA M - E - A B A D G A R A N
Syndicate Of Iran Construction Companies Monthly Magazine

349

سال 32آذر ماه  1395شماره  349دوره جدید  119قیمت  20000ریال )No. 349, AZAR 1395 (DECMBER . 2016

مزیتهای
سرمایهگذاریخارجی
درایران

34

برگزاری دومینکنفرانسبینالمللیفرصتهای تجارت
وسرمایهگذاریپساتحریم
در ایران با حضور هیات مالزیایی
10

4 9 4 9
40 03 – 4 4

ضرورت بازخوانی
خصوصیسازی در ایران

مهندس محمد علی پورشیرازی:

مهندسعبدالمجیدسجادینائینی:

مهندس فرخ جمالی:

آموزش اجرائی
در سیستم کارفرمائی
ضعیف است

قوانین و مقررات
خوب درعمل
اجرا نمی شود

حمایت از بخش خصوصی
تنها راه مقابله با اقتصاد
ناسالم است

17

26

30

روش صنعتی ساخت
از دیدگاه
نائب رئیس اتاق ایران

20

رونمایی از حقوق شهروندی؛
گامی به جلو در همه عرصهها

8

برخی آمار و ارقام مهم
در الیحه بودجه سال 96

55

بار دیگر بودجه عمرانی
صرف کسری بودجه پنهان میشود 50

4 40 4

payam.abadgaran@acco.ir
www. acco.ir

س م ا

یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

ݢݢدر آخرین روزهای پاییز امسال دولت از منشوری
رونمایــی کــرد ،کــه بــر اســاس آن تمــام حقــوق
شــهروندی ایرانیــان در آن احصــاء شــده و بــه
عنوان گفتمان دولت در دســتور کار قرارخواهد
گرفــت .در این منشــور کــه رئیس جمهــوری به
نمایندگــی از همــه اجــزای دولــت ،بیانیــه آنــرا
قرائت کرد ،حقوق شــهروندان و به عبارت دیگر
وظیفه حا کمیت در قبال اعضای جامعه با زبان
روشن و صریح بیان شد .نخبگان ،عموم مردم
و فعاالن جامعه در قالب نمایندگان ،تشــکلها
و نهاد های صنفی از این اقدام دولت اســتقبال
کردند ،چرا که حرکت دولت به سمت شناسایی
وظایف خود در قالب تبیین حقوق شــهروندی
و آغازگــری گفــت وگــوی مکتوب و مســتند بین
مــردم و دولتمــردان واجد اهمیــت و ارزشهای
نمادینی اســت که ا گــر نتواند همه انتظــارات را
بــرآورده کند ،مســیر تحقق آن را هموار ســاخته
اســت .مقولــه «شــهروندی» برگرفتــه از پدیده و
مفهــوم شــهر اســت« .شــهروند» در وجــه اول،
بیانگــر فردی اســت کــه از خصلت شهرنشــینی
برخوردار هســت .اما به مــرور دامنه این مفهوم
گســترده شــده و بــا توســعه اقتصــادی جوامع و
همچنیــن توســعه اجتماعــی و سیاســی آنهــا،
رابطــه مردم و حکومت  -به معنای حا کمیت-
به سطحی ارتقا پیدا کرده که منافع آنها مشترک
و درهــم تنیــده شــد .یعنــی شــهروندان جامعه
از ســوی حکومــت ،دارای حقوقــی شــدند کــه
در حقیقــت ترســیمکننده تکالیــف و وظایــف
حکومت است و مطابق آن ،حکومت نیز دارای

حقوقــی شــد کــه در بطــن خــود تعیینکننــده
مســئولیتهای شــهروندان اســت .درچنیــن
رابطــهای اعضــای جامعــه ،صرفــا جمعیــت یــا
تــودهای نیســتند کــه بــه خاطــر یــک رویــداد یا
منفعتیاحتیجبرجغرافیایی گردهمآمدهاند،
بلکه شهروندانیاند که در یک تدریج اجتماعی
و تاریخــی صاحــب منزلــت و هویــت و صاحــب
جایــگاه شــدهاند .یعنــی حقــوق و مســئولیت
شهروندان با تکالیف و مسئولیتهای حکومت
چنان درهم میآمیزد که تامین هر کدام منوط
و موجب تامین دیگری میشــود .هر چه میزان
به هم وابستگی عمیقتر شود ،جامعه قدمهای
بیشتری به سمت و سوی توسعه در همه ابعاد
برخواهد داشــت .به عنوان مثــال امروز وظایف
نیــروی انتظامی در مبارزه با ناامنی و شــرارتها
و ســایر آســیبهای اجتماعــی ،چنان روشــن و
بدیهی اســت که تغییرات مدام دولتها خللی
در ایــن رســالت نیــروی قهریه  -بــه نمایندگی از
دولــت یــا حا کمیت  -ایجــاد نمیکند و بــا وقوع
هــر کــدام از رویدادهــای ناامنــی از قبیــل قتــل،
نزاعهــای خشــونتآمیز و .....قــوه قهریــه یــا
قضائــی بــدون درخواســت شــهروندان بــه آن
ماجــرا ورود میکنند .اما همانطور که بر اســاس
دســتهبندیهای بنیــادی ،نیازهــای انســان
دارای مراحلی است و از نیاز اولیه بقاء تا نیازهای
متعالی روحی و معنــوی را دربر میگیرد ،حقوق
شــهروندی نیز از سلسله مراتب برخوردار است.
در برخــی جوامع حقوق شــهروندی حدا کثر به
تامین نیازهای اولیه آنان مانند حیات و امنیت

اطــاق میشــود و بــه هــر میزانــی کــه جوامــع،
مــدارج توســعه را پیمــوده باشــند ،طیفهــای
دیگری مانند خورا ک و پوشا ک و تحصیل ،کار،
تشکیل خانواده و .....را دربر میگیرد .در شرایط
امــروزی ،مقوله شــهروندی دیگر یک برداشــت
اولیه و ســاده به معنای شهرنشــینی نیست که
دولت موظف باشد صرفا امنیت و حیات آنها را
تضمین کند ،بلکه امروزه ابعاد تازهای بر مفهوم
شــهروندی افــزوده شــده کــه کیفیــت زندگــی،
حیات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی
و در یــک جمله هویت مدنی شــهروندان را دربر
میگیــرد .در ایــن تعریف حکومتها نــه تنها در
برابر حق حیات شــهروندان و تامین الزامات آن
مسئولیتدارند،بلکهموظفندبراساسآموزهها
و ارزشهــای جامعــه مذکــور ،کیفیــت مطلــوب
حیاتاقتصادی،فرهنگیو......راتامین کنند.
با این مقدمه میتوان به اهمیت اقدام دولت و
علت استقبال شبکهای از نهادهای غیردولتی و
مدنی پی برد .واقعیت آن است که در مکتوبات
حقوقی ایران ،عنصر شــهروند جایگاه متعالی و
مطلوبی دارد ،همه قوانین اساســی و موضوعی
کشــور و ســایر مقررات برگرفتــه از آن و همچنین
آموزههــای دینــی و اخاقــی جامعــه بــه عنــوان
اســناد باالدســتی ،تعریــف منصفانــه و انســانی
از حقــوق اعضــای جامعــه و مســئولیتهای
حا کمیت دارند؛ به گونهای که آنچه در منشــور
حقوق شــهروندی رونمایی شــده گامــی فراتر از
تشریح و تبیین این اسناد و به عبارت بهتر فراتر
از گــردآوری و بازخوانــی اســناد موجود نیســت.

امــا مســئله اینجاســت کــه در خیلــی از مواقــع
جایگاه این حقوق در همان اســناد باقی مانده
و در عمــل مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد .ا کنــون
یک دولت به صورت مکتوب با مردم به ســخن
نشسته است و میخواهد که حقوق آنها را ،هم
برای خود و دستگاه عریض و طویلش و هم برای
مــردم بازخوانــی کند .ا کنون کــه دولت تصمیم
میگیــرد مســئولیتها و وظایفــش را در قبــال
شهروندان از گاوصندوق دیوانساالری به عرصه
عمومی و قضاوت بکشاند ،باید آن را یک حرکت
خردمندانــه تلقــی کــرد .ا گر به متن این منشــور
بنگریــم میبینیــم که بر اســاس اصــول مختلف
قانــون اساســی در همه بخشهــا و زیربخشها
دولــت خــود را موظــف بــه تامیــن ســاختها و
زیرســاختهای حیــات مطلــوب شــهروندان
ایرانــی میدانــد ،چه بســا ا گــر این حرکــت زودتر
آغــاز شــده بــود و در عمل مــورد توجه بیشــتری
قــرار میگرفــت امروز مــا نیازمنــد خوانش مجدد
مســئولیتهای حکومــت در قبــال شــهروندان
نبودیــم .ا گــر به بند به بند این منشــور و همین
طــور تعاریف اهالــی دانش اجتماعی و سیاســی
از حقــوق شــهروندی توجــه کنیــم ،مشــخص
میشود که «حقوق شهروندی» اشاره به زندگی
روزمره ،فعالیتهای فردی و کســب و کار افراد و
ســایر فعالیتهای اجتماعی دارد و به مجموعه
گســتردهای از فعالیتهــای فــردی و اجتماعــی
در فراســوی انحصــار مرزهــای جغرافیایــی
اطاق میشــود .مشــارکت اقتصادی ،خدمات
عمومی ،فعالیتهای مدنی و دیگر فعالیتهای
اجتماعــی کــه در بهبــود وضعیــت زندگــی همه
شــهروندان موثر اســت ،در این زمره قــرار دارند و
حکومتها باید بستر تحقق آن را به عنوان یک
تکلیــف حقوقــی و قانونی فراهم ســازند .در این
معنــا شهرنشــینی و ســایر الزامات مترتــب بر آن
یعنی حقوق شــهروندی متاثر از هویت مکانی و
منحصر به یک دولت نیست بلکه متضمن حق
حیــات شــهروندان در چارچــوب هویتی اســت.
چرا که مفهوم شــهر بازتاب دهنــده حا کمیت و
دولت ،یعنی زیســتن در ســایه حا کمیت برآمده
از هویت اخاقی ،فرهنگی و ......اســت .امروزه
حقــوق شــهروندی مشــمول همــه و تکتــک
اعضایجامعهمیشود؛حتیآن کوچنشینی که
هیچگاه ظاهر شهر را ندیده یا آن روستائیانی که
معاش خود را مستقل از دولت تامین میکنند،

صاحب این حقوق هستند.
امــا ایــن حقــوق چیســت؟ چگونــه اســت کــه
قریــب بــه  4دهه پــس از انقاب اســامی دولت
خواهــان رونمایی از آن شــده و برخی نیز چنان
موضــع میگیرنــد کــه گویــا دولــت ،صندوقچــه
اســرار گشــوده اســت .براســاس منشــور ،حقوق
شــهروندی هیــچ نکته تــازهای نــدارد جــز آنکه،
آنچــه همه خوبان (قوانین اساســی و موضوعه)
دارنــد ایــن منشــور یکجــا دارد .حــال آنکه هیچ
کــدام از ایــن خوبان قــرارداد یــا مصوبه جدیدی
نیســتند و دولــت هیچگونه تکلیــف جدیدی را
متوجه حا کمیت نساخته است .بنابراین آنچه
ایــن منشــور را مهم جلــوه میدهــد فاصله بین
هنجارهای حا کم بر حیات اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و .....با قوانینی است که برای ارتقای
کیفیت زندگی مردم از پیش مصوب شده و این
مصوبات نیز در سایه مشی دموکراسی (مجلس
شــورای اســامی) و محصول مشروعیت شرعی
(نظارت شورای نگهبان به عنوان پاسبان قانون
اساسی و مســائل فقهی) حاصل شده است .با
ایــن همه ا گــر امروز به برخی از وظایف و تکالیف
دولت  -نماینده حا کمیت -بنگریم با وضعیتی
مواجه هســتیم که به مرور عرصه بر شــهروند به
عنوان یک فعال اقتصادی ،فعالی مدنی ،فعال
فرهنگی و .....تنگ شــده اســت .دستگاههای
دولتــی بــا افــزودن بــر اختیــارات و کاســتن از
مســئولیتها و وظایــف خــود از اصــل رســالت

آنچه این منشور را مهم جلوه میدهد
فاصلــه بیــن هنجارهــای حا کــم بــر
حیاتاقتصادی،سیاسی،اجتماعی
و .....با قوانینی است که برای ارتقای
کیفیت زندگــی مردم از پیش مصوب
شــده و ایــن مصوبــات نیــز در ســایه
مشــی دموکراســی (مجلــس شــورای
اســامی) و محصــول مشــروعیت
شــرعی (نظــارت شــورای نگهبــان به
عنوان پاسبان قانون اساسی و مسائل
فقهی) حاصل شده است

خویش دور گشتهاند .به عنوان مثال در منشور
حقــوق شــهروندی که برگرفته از قانون اساســی
کشــورمان اســت در حــوزه اقتصــادی اهــداف
تعریفشدهای وجود دارد که راهگشای فعالیت
اقتصــادی ،پیشــه و کســب و کارها اســت اما در
واقعیــت اصل رقابت آزاد ،شــفافیت اقتصادی،
نبود رانت و انحصار ،شایستهســاالری ،تناســب
درآمــد و هزینــه و .....بر اســاس شــاخصها که
جزو حقوق شــهروندان در این عرصه محسوب
میشــود ،از نمایههــای قابــل قبولــی برخــوردار
نیســت .ا کنــون دولــت میگوید آماده اســت که
بــا بخشهــای مرتبــط جامعــه در هــر حــوزهای
وارد گفتوگو شــده و موانع موجــود را از پیش پا
بــردارد؛ اینکــه این ادعا چه مقــدار امکان عملی
دارد و به کجا خواهد کشید یا الزامات موفقیت
آن چیست؟ مسئله دیگری است .چرا که اولین
شرط شناســایی حقوق شهروندی ،باور به این
اســت کــه شــهروندان دارای حقوقــی هســتند
کــه ســلب آن تابــع شــرایط قانونــی و پیشبینی
شدهای است که به سادگی امکانپذیر نیست.
ا گر دولت آماده پذیرش حقوق شهروندی باشد
در واقع شرط اصلی برای تعیین مسئولیتها و
وظایف خود را تامین کرده است .به نظر میرسد
ا کنــون میتوان دربــاره حق تشــکلگرایی ،حق
برابــری فرصتهــای اقتصــادی ،حــق مبــارزه
بــا انحصــار ،حــق مبــارزه بــا ضابطهگرایــی ،حق
دسترســی بــه اطاعــات آزاد و صدها حــق دیگر
ســخن گفــت و آن را از دســتگاه هــای اجرایــی و
حا کمیتی مطالبه کرد .هر چه این «حق» برای
شهروندان محترم شناخته شود ،به معنای آن
است که حکومت زمینه رشد و تعالی شهروندان
را در همــه ابعــاد مــادی و معنوی مهیا ســاخته
به گونــهای که ا گر فردی از اعضای جامعه برای
فعالیت اقتصادی و ......با موانعی که برخاف
حق شهروندی است ،مواجه شود امکان تامین
خواســته خــود را دارد و حا کمیــت منفعت خود
را نــه در منافــع بخشــی از جامعه  -بــه اصطاح
خودیهــا -کــه در منفعــت عمــوم شــهروندان
میدانــد .آنچــه در آخرین روزهای پاییز امســال
از ســوی دولت رونمایی شــد ،بیدار باشی برای
همــگان بــه خصــوص دســتگاههای اجرایــی و
دیوانســاالری اســت که حقوق شــهروندان را در
غبــار مصلحتهــا یــا برداشــتهای نادرســت از
قوانین گم کرده یا به فراموشی سپردهاند.
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دک ر جهان یر یداللهی:

اقتصاد ایران از ن ر رشد و برگ ت سرمایه نوید دهنده است

مزیتهاومشوقهای
سرمایهگذاریخارجیدرایران
یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

در دومینکنفرانسبینالمللیفرصتهایتجارتوسرمایه گذاریپساتحریم
در ایران با حضور هیات مالزیایی ت ری شد

در راسـتای برگـزاری موفقیتآمیـز اولیـن
کنفرانـس فرصتهـای سـرمایهگذاری در
ایـران پسـاتحریم در مردادمـاه سـال جـاری
هیاتـی متشـکل از  50نفـر از سـرمایهگذاران،
کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی مالـزی همـراه
بـا مسـئوالن دولتـی و مدیـران بانکـی کشـور
مالزی به منظور شرکت در «دومین کنفرانس
بینالمللـی فرصتهـای سـرمایهگذاری در
ایـران پسـاتحریم» راهی ایران شـدند .اعضای
ایـن هیـأت در طـول یـک هفتـه اقامـت در
تهران ،عاوه بر حضور در کنفرانس از چندین
نمایشـگاه تجـاری و تکنولوژیـک بازدید کردند
و عـاوه بـر کارفرمایـان بخـش خصوصـی ،بـا
اعضـای اتاقهـای بازرگانـی تهـران و اصفهـان
نیـــز دیــدار داشـتند و روز جمعــه مصــادف بــا
۳دیمـاه بـه مالـزی برگشـتند.
یکشـنبه 28آذرمـاه اولیـن روز ایـن کنفرانـس
در سـندیکای شـرکتهای سـاختمانی ایـران
بـه همـت دانشـکده کارآفرینـی دانشـگاه
تهـران و بـا مشـارکت سـازمان سـرمایهگذاری
و کمکهـای اقتصـادی و فنـی ایـران و بـه

میزبانـی کانـون عالـی انجمنهـای صنفـی
کارفرمایـی و همکاری سـندیکای شـرکتهای
سـاختمانی ایـران برگـزار شـد.
از جملـه مدعویـن برجسـته ایـن گردهمایـی،
آقـای داتـو غزالـی از کارآفرینان برجسـته کشـور
مالـزی ،سـرکار خانـم جلیلـه بابـا مدیـر اتـاق
بینالمللـی بازرگانـی و صنعـت مالـزی ،خانـم
داتـوک میشـائیل ،رئیـس موسسـه کسـب
و کارهـای کوچـک و متوسـط مالـزی ،آقـای
هنـس سـیم ،دبیـر کل شـورای تجـاری ایران-
آسـه آن و خانـم زینـب خلیفـه مدیر دانشـکده
مدیریـت دانشـگاه یو.تـی.ام بـود.
ایـن گرهمایـی پـس از پخـش آیاتـی از کام اهلل
مجیـد و سـرودهای ملـی دو کشـور ایـران و
ً
مالـزی رسـما آغـاز شـد.
در ابتـدای این مراسـم آقـای دکتر زالی ،رئیس
دانشـکده کارآفرینـی بـا عـرض خیـر مقـدم بـه
مهمانـان از برگـزاری موفقیـت آمیـز کنفرانـس
پیشـین در کشـور مالـزی یـاد کـرد و گفـت:
بـا برگـزاری موفقیتآمیـز کنفرانـس مذکـور

در کشـور مالـزی ،تصویـر بسـیار خوبـی از
ظرفیتهـا و فرصتهـای کارآفرینانـه در ایـران
در محافـل اجتماعـی ،اقتصـادی و سیاسـی
آن کشـور بـه وجـود آمـده و ایـن امـر در ایجـاد
زمینههـای الزم بـرای جـذب سـرمایهگذاران
مالزیایـی و چینـی و حتـی سـنگاپوری بسـیار
اثرگـذار بـوده اسـت .برگـزاری ایـن کنفرانـس
بینالمللی در سـازمان توسـعه سـرمایهگذاری
مالـزی (مایـدا) مـورد توجـه سیاسـتگذاران و
سـرمایهگذاران کواالالمپـور قـرار گرفتـه اسـت
و ایـن امـر اثـر مثبتـی را در چشـمانداز روابـط
ایـران و مالـزی ایجـاد کـرده و آثـار مثبـت ایـن
حرکـت در ارتبـاط بینالمللـی ،بـه ویـژه در
منطقـه آسـیای جنـوب شـرقی پدیـدار شـده
اسـت .در ایـن حرکـت هدفمنـد ،نقـش
«دیپلماسـی دانشـگاهی» و جایـگاه دانـش به
عنـوان «سیاسـت گذاری در فراسـوی مرزها»،
بسـیار پـر رنگتـر از همیشـه دیـده شـده و بـه
نظـر میرسـد برگـزاری ایـن کنفرانـس توسـط
سـازمان سـرمایهگذاری ایـران و سـفارت ایران
در مالـزی و دانشـکده کارآفرینـی دانشـگاه

تهـران ،بـا در نظـر گرفتـن اهـداف بلندمدت در
مسـیر سـازندگی و توسـعه کارآفرینـی در ایـران،
نقـش تاثیرگـذار خـود را داشـته اسـت و حضـور
رئیـس جمهـور محتـرم ایـران در کشـور مالزی،
آقـای مصطفـی محمـد ،وزیـر صنعـت و تجارت
خارجـی مالـزی و آقـای سـکری ابوبکـر ،مشـاور
توسـعه سـرمایهگذاری مالـزی در ایـران زمینـه
مسـاعدتری را جهـت برگـزاری ایـن گردهمایـی
بوجـود آورد.
مهندس عطاردیان:

ایران یک بازار قوی و نوظهور است

در ادامـه آقـای مهنـدس عطاردیـان ،نایـب
رئیـس کانـون عالـی انجمنهـای صنفـی
کارفرمایـی ایـران ضمـن تشـکر از دو طـرف
مشـارکتکنندگان ایرانـی و مالزیایـی ،ایـن
مشـارکت را نوآورانـه دانسـت و نتیجـه ایـن
گردهمایـی را مثبـت پیشبینـی کـرد.
وی عنـوان کـرد در مـاه ژوییـه سـال میـادی
جـاری ،مـن بـا سـفری بـه کشـور زیبـای
مالـزی ،در یـک کنفرانـس بینالمللـی بـا
عنـوان فرصتهـای سـرمایهگذاری در ایـران
پسـابرجام شـرکت کـردم .کنفرانسـی کـه
نتیجـه یـک مشـارکت نوآورانـه میـان ایـران و
مالـزی بـود .در آنجـا مـن بـه عنـوان عضـوی از
سیاستگذاران آن رویداد ،از وقت و مساعدت
سـخاوتمندانه برگزارکننـدگان و مسـئوالن
ایرانـی و مالزیایـی در فراهـم آوردن آن فرصـت
ارزنـده تشـکر کـردم و حـال در اینجـا ،در تهـران
ضمـن تشـکر از هـر دو طـرف ،ایـن فرصـت
ارزنـده را مغتنـم میشـمارم و با امیـدواری آرزو
میکنـم کـه همه مـا بتوانیم نتیجه و دسـتاورد
ایـن گردهمایـی را مثبـت و ثمـر بخـش ارزیابـی
کنیـم .امـروز بـا خوشـحالی از اینکـه میزبـان
هیـات تجـاری بازرگانـی مالـزی در تهـران
هسـتیم ،بـه موضـوع اصلـی مـی پـردازم ،یعنی
برقـراری و بسـط همـکاری مشـترک تجـاری و
بازرگانـی میـان دو طـرف ایـران و مالـزی.
وی در ادامـه تصویـری کلـی از وضعیـت ایـران
ارائـه داد و افـزود :ایـران واقـع در جنـوب
غـرب آسـیا ،از یـک موقعیـت جغرافیایـی
بسـیار عالـی ،محصـور میـان آسـیا و اروپـا ،در
جـوار بازارهـای رو بـه رشـد خلیـج فـارس ،و
در نزدیکـی قسـمت اعظـم آسـیا بـرای تجـارت
بـا آن منطقـه ،برخـوردار اسـت .بـه عـاوه از
یـک موقعیـت اسـتراتژیک در خلیـج فـارس

و تنگـه هرمـز ،کـه هـر دو آب راههـای حیاتـی
حمـل و نقـل بینالمللـی نفـت خـام اسـت
بهرهمنـد میباشـد .در اصـل ،ایـران بـه دلیـل
واقـع شـدن در میـان آسـیا -اروپـا و مجاورتـش
بـا تنگـه حیاتـی هرمـز ،همـواره از اهمیـت
اسـتراتژیک جغرافیایـی برخـوردار بـوده اسـت.
ایـران کشـوری بـا تاریخ کهن ،فرهنگـی غنی با
ً
سـنتها و تـوازن مناسـب ،و یقینـا تاریخـی بـا
سـابقه در تجـارت جهانـی اسـت.
مهنـدس عطاردیـان دربـاره اقتصـاد و
فرصتهـا در ایـران نیـز عنـوان کـرد :در حـال
حاضـر ،ایـران دارای دومیـن ذخائـر بـزرگ
گاز ،و چهارمیـن ذخائـر بـزرگ نفـت در جهـان
اسـت و عاقمنـدی خـود بـه افزایـش تولیـد
نفـت تـا سـقف یـک میلیـون بشـکه در روز را در
سـال  2016را اعـام کـرده اسـت .ورود مجـدد

مهنــدس عطاردیــان :طی یک تحول
مثبت سیاســی ،در  14ماه ژوییه سال
 2015میــادی ،ایــران و کشــورهای
گــروه ( 1+5چیــن ،فرانســه ،روســیه،
انگلیــس ،امریــکا ،و آلمــان) در مــورد
«برنامه جامع اقدام مشترک» موسوم
بــه برجام توافق نمودند .با این توافق
ایــران توانســت بــا رفــع موثر قســمت
اعظــم تحریمهــای بینالمللــی کــه از
ســال  2006میــادی وضع شــده بود،
به اقتصاد جهانی بازگردد.

ایـران بـه بازارهـای جهانـی نفـت هماننـد
گذشـته بـر میـزان بهـای جهانـی نفـت اثـر گـذار
بـوده اسـت .اقتصـاد کشـور اساسـا متکـی
بـر بخشهـای نفـت و گاز اسـت هـر چنـد کـه
کشـور نـگاه جـدی بـه ایجـاد تنـوع اقتصـادی
خـود دارد .ایـران همچنیـن دارای بخشهای
قابـل توجـه کشـاورزی ،صنعتـی و خدمـات
اسـت .فرصتهـای ارزشـمند سـرمایهگذاری
در طرحهـای زیربنایـی و نیـز در بسـیاری از
صنایـع ،از جملـه کشـاورزی ،مـواد غذایـی،
سـاختمان ،نفـت و گاز ،توریسـم ،بانکـداری
و فرآوردههـای دارویـی و مـواد آرایشـی وجـود
دارد .بـه عـاوه بـرای ارائـه کننـدگان خدمـات
نیـز پتانسـیل بسـیاری فراهـم اسـت .ایـران
دارای فرصتهـای فـراوان و حقیقـی بـرای
سـرمایهگذاریهای بـزرگ اسـت و بـا بـازار
وسـیع خـود آمـاده بـرای بازگشـت بـه اقتصـاد
جهانـی میباشـد.
وی افـزود :تردیـدی نیسـت کـه ایـران دارای
پتانسـیل هـای بسـیار اسـت .کشـوری کـه بـا
داشـتن  11درصـد ذخائـر اثبـات شـده نفـت
در جهـان 15 ،درصـد ذخائـر اثبـات شـده گاز
در جهـان 11 ،مجتمـع بـزرگ پتروشـیمی،
 ۳کارخانـه عظیـم فـوالد ،یـک بـازار بـزرگ 80
میلیونـی بـه خـود مباهـات میکنـد .ایـران
کشـوری پرجمعیـت ،غنـی بـه لحـاظ منابـع
طبیعـی ،و مسـتعد و متمایـل بـه پیشـرفت
در تکنولـوژی و تحـوالت بینالمللـی اسـت.
ایـران دارای ظرفیـت هـای فـراوان اسـت .ولـی
اقتصـاد آن ،بـه دلیل تحریم هـای بینالمللی،
سـوء مدیریـت و البتـه عـدم سـرمایهگذاری
متحمـل صدمـات بسـیار شـده اسـت .ولـی
حـاال ایـن رونـد در حـال تغییـر میباشـد.
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مهنـدس عطاردیـان تصریـح کـرد :طـی یـک
تحـول مثبـت سیاسـی ،در  14مـاه ژوییـه
سـال  2015میـادی ،ایـران و کشـورهای
گـروه (5+1چیـن ،فرانسـه ،روسـیه ،انگلیـس،
امریـکا ،و آلمـان) در مـورد «برنامه جامع اقدام
مشـترک» موسـوم بـه برجام توافـق نمودند .با
ایـن توافـق ایـران توانسـت با رفع موثر قسـمت
اعظـم تحریمهـای بینالمللـی کـه از سـال
 2006میـادی وضـع شـده بـود ،بـه اقتصـاد
جهانـی بازگـردد .پـس از قـرارداد تاریخـی
ایـران و گـروه  5+1در ژنـو در تاریـخ  24نوامبـر
سـال  2015میـادی ،مقامـات و هیاتهـای
بـزرگ تجـاری از کشـورهای سـوئیس ،هلنـد،
فرانسـه ،آلمـان ،ایتالیـا ،کـره حنوبـی ،چین ،و
بسـیاری دیگر کشـورها به ایران سـرازیر شـدند
تـا بسـتر الزم بـرای بهرهگیـری از فرصت تجاری
بـا ایـران را فراهـم کننـد .در مـاه ژانویـه سـال
جـاری میـادی ،یـک هیـات عظیـم تجـاری
از اروپـا ،متشـکل از بیـش از  100سـرمایهگذار
بـزرگ جهانـی ،از ایـران دیـدار کردنـد و بـا
شـرکت در یـک کنفرانـس مشـترک ایـران و
فرانسـه در تهـران بـا بـزرگان بخـش خصوصـی
کشـور ماقـات نمودنـد .مدیـران بزرگتریـن
کمپانیهـای فرانسـه ،از جملـه غولهـای
نفتـی ،توتال ،تله اورنج ،شـرکت جی.دی.اف
سـوئز ،ماشینسـازان رنـو و پـژو ،و همچنیـن
شـرکت مهندسـی آلسـتوم تنهـا بخشـی از
هیـات اروپایـی بازدیدکننـده از تهـران بودنـد.
همچنیـن یـک هیـات ایتالیایـی ،متشـکل از
"کنفدراسـیون کارفرمایـان ایتالیـا" در تهـران بـا
مـن و بـزرگان صنعـت سـاختمان ایـران دیـدار
داشـتند کـه نتایـج مطلوبـی دربـر داشـت.
تمامـی آنهـا و دیگـر هیاتهـای بـزرگ خارجـی
تـاش بـر آن دارنـد تـا بـا یافتـن زمینههـای
مناسـب ،روابـط تجـاری و اقتصـادی میـان
ایـران و اروپـا را متعاقـب توافـق حاصلـه

اخیـر بـا گـروه  1+5احیـاء کننـد .هـم اینـک
سـرمایهگذاران و کمپانیهـای بـزرگ تجـاری
خارجـی ،ایـران را یـک بـازار قـوی و نوظهـور در
نظـر میگیرنـد.
وی بـا طـرح ایـن سـؤال کـه چـه فرصتهایـی
بـرای تجـارت و بازگانی خارجی در ایران وجود
دارد؟ عنـوان کـرد :ایـران دارای پتانسـیل بـاال
در بسـیاری از بخشهـا اسـت و ظرفیـت ایـن
بخشهـا هـم ،هماننـد خـود بـازار ایـران ،در
حـال گسـترش اسـت .بخشهـای کلیـدی
ایـران کـه قابلیـت جلـب کمپانیهـای خارجی
را دارنـد بـه ایـن شـرح میباشـند:
-1نفـت و گاز :ایـران بـه لحـاظ دارا بـودن
ذخائـر نفتـی مقـام چهـارم را در جهـان دارد.
بـر اسـاس "ارزیابـی آمـاری بریتیـش پترولیویـم
از انـرژی جهانـی" در سـال  ،2015ایـران دارای
ذخائـر نفتـی معـادل  158میلیـارد بشـکه ،برابر
بـا بیـش از  150سـال تولید ،با میزان اسـتخراج
سـال  2014میباشـد .همچنیـن بـه لحـاظ
منابـع گاز ،ایـران مقـام دوم را در ذخائـر گاز
دارد ولـی البتـه کشـور تنهـا سـهم اندکـی از
بازارهـای صـادارات بینالمللـی را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت .موضـوع صـادارات گاز
بـه اروپـا مدتـی اسـت در اولویتهـای برنامـه
کشـوری اسـت ،زیـرا صـادرات گاز امتیـازی
بـرای ایـران خواهـد بـود تـا ایـن کشـور بسـتر
الزم را بـرای رونـق اقتصـادیاش همچنیـن
گسـترش روابط سیاسـی خود با دیگر کشـورها
فراهـم سـازد.
-2پتروشـیمی :پـس از نفـت و گاز ،پتروشـیمی
دومیـن بخـش بـزرگ صنعتی کشـور اسـت.
 -۳فرودگاههـا و زیرسـاختهای آن :زیـر
سـاخت هواپیمایی ما نیازمند سـرمایهگذاری
اسـت .در حـال حاضـر  54فـرودگاه کـه شـامل
 8فـرودگاه بینالمللـی اسـت در کشـور فعـال
اسـت .بـرای افزایـش تعـداد ایـن فرودگاههـا

برنامهریزیهایـی بـه عمـل آمـده اسـت تـا
حداقـل بتوانـد پاسـخگوی افزایـش قابـل
انتظـار گردشـگران ،پـس از ورود ایـران بـه
جریـان بینالمللـی باشـد.
 -4راهآهـن :از سـال  ،2015ایـران دارای
یـک شـبکه اصلـی خطـوط راه آهـن بـه طـول
 10.22۳کیلومتـر شـده اسـت کـه مرکـز ایـن
شـبکه در تهـران مسـتقر اسـت .مسـیر ایـن
خطـوط از پایتخـت ،بـه شـمال غربـی بـه مـرز
ترکیـه و آذربایجـان ،شـمال شـرقی بـه دریـای
خزر بندر ترکمن ،و شـرق به مشـهد و سـرخس
بـه مـرز ترکمنسـتان میرسـد .کشـور در نظـر
دارد شـبکه مذکـور را تـا سـال  2025میـادی
بـه  25.000کیلومتر گسـترش دهـد که کارهای
سـاختمانی بسـیاری برنامهریـزی شـده و
برخـی از آنهـا در جریـان اسـت.
 -5راهسـازی :در حـال حاضرحـدود 240000
کیلومتـرآزاد راه ،بزرگـراه ،راه فرعـی و راه
روسـتایی در ایـران وجـود دارد کـه در حـال
بهـره بـرداری اسـت .ولـی تـا سـال  2025بـرای
سـاخت حـدود  2500کیلومتـر آزاد راه و حـدود
 ۳0000کیلومتـر راههـای دیگـر برنامهریـزی
شـده اسـت کـه بـرای آن دولـت اقـدام بـه
جـذب سـرمایهگذار کـرده اسـت .ضمنـا در
حوزههـای دیگـر نیـز تعـداد  4000طـرح نیمـه
تمـام وجـود دارد کـه بـه علـت تحریمهایـی که
بـه ایـران تحمیـل شـدهاند ناتمـام ماندهانـد
و همگـی آمـاده سـرمایهگذاری بـا شـیوههای
مختلـف میباشـند.
 -6بـورس سـهام :موضـوع خصوصیسـازی
در اولویـت برنامـه کشـوری اسـت .دولـت در
تـدارک خصوصیسـازی شـرکتهای دولتـی
اسـت .انتظـار مـیرود ایـن برنامـه بـه تقویـت
حجـم معامـات بـازار بـورس ایـران کمـک
کنـد .ظرفیتهـای بزرگـی بـرای سـرمایهگذاری
خارجـی وجـود دارد .اوراق بهـادار فهرسـت
شـده در بـازار بـورس تهـران میتوانـد به خوبی
یـک هـدف مناسـب سـرمایهگذاری در ایـن
بـازار نوظهـور باشـد.
 -7گردشـگری :گردشـگری نیـز یـک زمینـه
قابـل توجـه اسـت .تعـداد گردشـگران خارجـی
ً
مرتبـا در حـال فزونـی اسـت و دولـت در تـاش
بسـیار اسـت تـا ایـن بخـش را از حمایتهـای
بیشـتر برخـوردار نمایـد .بخشهـای مختلـف
گردشـگری بسـیار نیازمنـد ارائـه خدمـات
ا سـت.

وی خاطرنشـان کـرد :زمینههـای قابـل
ماحظـه دیگـری بـرای سـرمایهگذاری خارجی
در کشـور وجـود دارد از جملـه :تکنولـوژی
اطاعاتـی ( ،)ITکـه  ITیقینـآ بخشـی بـا
بیشـترین ظرفیـت رشـد ،در چنـد سـال آتـی
اسـت .بـه عـاوه ،بـا یـک جمعیـت کارآمـد
و جـوان بـا اسـتعداد ،حوزههـای ارتباطـات
از راه دور و فنـاوری پیشـرفته بـا ارتبـاط
دوبـاره ایـران بـا اقتصـاد جهانـی میتوانـد از
گسـترش بیشـتری بهرهمنـد گـردد .صنعـت
خدمـات زمینـه قابـل توجـه دیگر اسـت .وقتی
صحبـت از صنعـت خدمـات میکنیـم منظـور
تنهـا خدمـات کاسـیک مثـل مشـاوران،
حقوقدانـان ،مشـاوران مالیاتـی ،طراحـان،
آژانسهـای کاریابـی ،متخصصـان کامپیوتـر و
غیـره نیسـت بلکـه همچنیـن صنعـت خدمات
وابسـته بـه حوزههـای نفـت و گاز هـم هسـت.
امـروزه ،شـرکتهای خارجـی حرفـهای
زمینههـای بسـیار گسـتردهای در زمینـه
خدمـات در ایـران خواهند یافت .شـرکتهای
فعـال در بخـش حمـل و نقـل نیـز فرصتهـای
بسـیاری در ایـران دارنـد و در خواهنـد یافـت
کـه در ایـن زمینـه منافـع ملمـوس کوتاهمـدت
و میانمـدت ،بـه خصـوص بـرای شـرکتهای
فعـال در بخشهـای هواپیمایـی تجـاری
و خودروسـازی و صنایـع قطعـات وابسـته
آنهـا وجـود دارد .بـه دلیـل سـرمایه انسـانی و
نیـروی کار تحصیلکـرده و ماهـر ،بسـیاری از
کارخانههـای خودروسـازی جهـان حتـی در
مـورد موضـوع تبدیـل ایـران بـه قطـب تولیـد
خـودرو بـرای بازارهـای خاورمیانـه و آفریقـا نیـز
مذا کـره کردهانـد .بخشهـای علـوم زیسـت
و تکنولـوژی و ارتباطـات از راه دور هـم در
ایـران در حـال رشـد هسـتند .صنعـت تولیـد
داروی داخلـی خـود ایـران میتوانـد مـواد خام
دارویـی کـه قبـآ بـرای تقویت بخش پزشـکی و
دارویـیاش غیـر قابـل حصـول بـود ،خریـداری
یـا تولیـد نمایـد.
مهنـدس عطاردیـان افـزود :بسـیاری
بخشهـای قابـل ماحظـه دیگـر بـرای
سـرمایهگذاری خارجـی در ایـران وجـود دارد
از جملـه :بخشهـای اعتبـاری و بانکـداری،
بیمـه ،کشـتیرانی و کشتیسـازی ،تجهیـزات
الکتریکـی ،سـیمان و مصالـح سـاختمانی،
ذوب فلـز ،وسـایل خانگـی ،نسـاجی ،فـرش
و گلیـم ،مینیاتـور ،سـرامیک و فرآوردههـای

غذایـی ،کـه هـر یـک بـه نوبـه خـود فرصـت
مناسـبی بـرای همکاریهـای تجـاری فراهـم
مـی آورد.
وی در پایـان بـا ابـراز امیـدواری بـرای موفقیـت
حاضـران در اقـدام بـرای تقویـت روابـط و
همـکاری دو جانبـه میـان ایـران و مالـزی،
تا کیـد کـرد :ایـران بسـیار عاقمند به گسـترش
روابـط تجـاری بازرگانـی خـود بـا دیگـر کشـورها
اسـت .بـا توجـه بـه فضـای زنـده و پرانـرژی
ایجـاد شـده در کشـور پـس از برجـام ،بدیهـی
اسـت کـه هـر دو طـرف میتواننـد نقـش
بسـیار سـازندهای در تسـهیل روابـط کاری
و شـتاب بخشـی بـه همـکاری میـان طرفیـن
ایفـاء نماینـد .در ایـن راسـتا ،موفقیـت هیـات
مالزیایـی را در برنامههـای پیـشرو خواهانـم
و امیـدوارم کـه بـا شـرکای تجـاری مالـزی
همکاریهای موفق دوجانبه داشـته باشـیم.
دکتر احمد جمالی:

ســابقه  60ســاله پذیــرش ســرمایهگذار
خارجی داریم

دکتـر احمـد جمالـی مدیـرکل سـرمایهگذاری
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی
و فنـی ایـران نیـز دربـاره سیاسـتهای ایـران
در مـورد حمایـت و تشـویق سـرمایهگذاری
خارجـی سـخن گفـت.
وی عنـوان کـرد :سیاسـت جمهـوری اسـامی
ایـران بـرای حمایـت از سـرمایهگذاران خارجـی
روشـن اسـت و حمایـت و تشـویق همـه
سـرمایهگذاران خارجـی بـرای ایجـاد اشـتغال و

دکتر احمد جمالی:
در چهارچــوب قانــون محدودیتــی برای
سرمایهگذاراناز حیثنوعسرمایهگذاری
وجــود نــدارد .ا گــر ســرمایهگذار اقــدام
بــه اخــذ مجــوز ســرمایهگذاری میکنــد
میتوانــد از مشــوقها و تســهیات ویژه
ســرمایهگذاران خارجــی بهرهمند شــود.
ریســکهای سیاســی و غیرتجــاری آنهــا
اعــم از ریســک انتقال ،جبران خســارت
ملــی شــدن ،ســلب مالکیت و مصــادره
و ریســک نقــض قــرارداد و ریســکهای
عنوان شده در قرارداد هم تحت پوشش
قرار میگیرد.

توسـعه و کمـک بـه آبادانـی و ارتقـای کیفیـت
محصـوالت داخلـی را شـامل میشـود کـه بـه
ایجـاد اعتـاف بیـن سـرمایههای خارجـی و
داخلـی میانجامـد .در جهـت ایـن سیاسـت
و پـس از برجـام شـرکتها و هیاتهـای
مختلفـی از شـرکتهای مختلـف وارد ایـران
شـدهاند کـه  11/5میلیـارد دالر سـرمایهگذاری
خارجـی در بخشـهای مختلـف تصویـب شـده
اسـت .سـازمان متولی سـرمایهگذاری سازمان
سـرمایهگذاری و کمکهـای فنـی و اقتصـادی
اسـت کـه  Midaمعـادل آن در مالـزی بـه شـمار
می آیـد.
وی بـا اشـاره بـه تصویـب قانونـی در مجلـس
در سـال  2002کـه حمایـت از قانـون «حمایـت
و تشـویق سـرمایهگذاری خارجـی ““FIPPA
را مـورد توجـه قـرار داده بـود ،عنـوان کـرد:
در چهارچـوب قانـون محدودیتـی بـرای
سـرمایهگذاران از حیـث نـوع سـرمایهگذاری
وجـود نـدارد .ا گـر سـرمایهگذار اقـدام بـه اخـذ
مجـوز سـرمایهگذاری میکنـد میتوانـد از
مشـوقها و تسـهیات ویـژه سـرمایهگذاران
خارجـی بهرهمنـد شـود .ریسـکهای سیاسـی
و غیرتجـاری آنهـا اعـم از ریسـک انتقـال،
جبـران خسـارت ملـی شـدن ،سـلب مالکیت و
مصادره و ریسـک نقض قرارداد و ریسـکهای
عنـوان شـده در قـرارداد هم تحت پوشـش قرار
می گیـرد.
دکتـر جمالـی عنـوان کـرد :بـرای شـروع فعالیت
هیـچ نـوع محدودیتـی از حیـث ایجـاد کسـب
و کار بـه طـور مسـتقل در ایـران وجـود نـدارد و
سـرمایهگذاران میتوانند به تاسـیس شـرکت و
حفـظ مالکیـت آن و تملـک زمیـن اقـدام کننـد
و امـوال منقـول و غیرمنقـول داشـته باشـند .از
منظـر انتقـال منافـع هـم مانعـی وجـود نـدارد
و میتواننـد سـرمایه خـود را بـه طـور نقـد و
غیرنقـد (در قالـب ماشـین و تجهیـزات ،مـواد
اولیـه ،دانـش فنی و ).....به کشـور وارد کرده،
بـه کار گیرنـد و بعـد از اتمـام کار اصـل و منافـع
سـرمایه را منتقـل کننـد.
وی بـا اشـاره بـه فراینـد  ۳-2هفتـهای صـدور
مجـوز سـرمایهگذاری تا کیـد کـرد :ایـران دارای
سـابقه  60سـاله پذیـرش سـرمایهگذار خارجـی
اسـت و همیـن امـر دانـش الزم را به ما داده که
در کمتریـن زمـان مقدمـات سـرمایهگذاری را
تـدارک ببینیـم .بعـد از صدور مجـوز هم ویزای
 ۳ساله برای سرمایهگذاران ،مدیران ،کارکنان
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و خانـواده آنهـا صادر میشـود .سـرمایهگذاران
بـرای حـل مشـکات مختلـف خـود میتواننـد
بـه مرکـز خدمـات سـرمایهگذاری خارجـی
مراجعـه کننـد .خدمـات ارائـه شـده ایـن مرکـز
و همـکاران مـا در اداره کل اقتصـاد و دارایـی
 ۳1اسـتان کشـور برای سـرمایهگذاران خارجی
رایـگان اسـت .بـرای سـرمایهگذاران خارجـی
کـه در حـال مطالعـه بـازار ایـران بـرای انتخـاب
پروژههـا هسـتند نیـز فهرسـتی از حوزههـای
مختلـف سـرمایهگذاری تهیـه شـده اسـت
کـه همـکاران مـا در اختیـار متقاضیـان قـرار
می دهنـد.
یا آ اد
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شماره 349

در ادامـه آقـای محمدرضـا قاهـری بـدر،
مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی تهران
عنـوان کـرد :سـالی کـه بـه انتهـای آن نزدیـک
میشـویم بـه فرمـان مقـام رهبـری سـال
اقتصـاد مقاومتـی (اقـدام و عمـل) نـام گرفتـه
اسـت ،و یکـی از اهـداف اقتصـاد مقاومتـی
توسـعه صنایـع کوچـک و متوسـط اسـت.
در واقـع درونزایـی و برونگرایی(تعامـل
بـا خـارج) متوجـه توسـعه صنایـع کوچـک
اسـت .در ورود بـه  WTOمزیتهـای نسـبی
اقتصـادی مـورد توجـه اسـت و کشـور پهنـاور
ایـران زمینههـای فراوانـی از مزیـت اقتصـادی
را در حـوزه زمینشناسـی ،تنـوع زیسـتی،
دسترسـی بـه راههـا ،و ...دارد .در ایـن زمینـه
 28شـهرک صنعتـی دولتـی و  8شـهرک
صنعتـی خصوصـی وجـود دارد و  12هـزار
صنعـت در ایـن شـهرکها خدماترسـانی
میشـوند .دوران پسـاتحریم فرصتـی را بـرای
ارتقـاء و بـه روزرسـانی ایـن صنایـع فراهم کرده
اسـت کـه امیدواریـم بـا همـکاری همسـایگان
آسـیایی خـود از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـم.
عقبماندگـی تکنولوژیکـی کشـور مـا فرصـت
خوبـی بـرای مشـارکت در انتقـال تکنولـوژی

اسـت.
وی در ادامه بر توسـعه روابط صنایع کوچک
میـان ایـران ومالـزی ،راه انـدازی اتـاق Mach
 Makingدر ایـران و مالـزی و ایجاد زمینههای
مشـترک همـکاری در حـوزه هـای ،ICT
لجسـتیک ،صنعـت شبیهسـازی و ...تأ کیـد
کـرد.
در پایـان مراسـم افتتاحیـه ایـن هماندیشـی،
راجـا نوشـیروان زینالعابدیـن سـفیر مالـزی در
ایران ضمن تشکر از دانشکده کارآفرینی برای
برگـزاری ایـن نشسـت بینالمللـی ،از شـرایط و
میـزان صـادرات و واردات مالـزی و ایـران یـاد
کـرد و گفـت :در ایران پتانسـل زیـادی برای کار
وجـود دارد و کارآفرینـان مالزیایـی میبایسـت
محصـوالت اصلـی ایـران را شناسـایی کـرده و
بـا چینیهـا در حـوزه قیمـت ،رقابـت کننـد.
در دوران پسـا برجـام شـرایط ایـران بـرای
فعالیتهـای اقتصـادی بسـیار مسـاعد بـوده
و سـرمایهگذاران مالزیایـی بایـد در ایـران
سـرمایهگذاری و گـردش مالـی نسـبی داشـته

محمدرضــا قاهــری بــدر ،مدیرعامل
شرکت شهرکهای صنعتی تهران:
ســالی کــه بــه انتهــای آن نزدیــک
میشویم به فرمان مقام رهبری سال
اقتصــاد مقاومتی (اقــدام و عمل) نام
گرفته اســت ،و یکــی از اهداف اقتصاد
مقاومتــی توســعه صنایــع کوچــک و
متوســط اســت .در واقع درونزایی و
برونگرایی(تعامــل بــا خــارج) متوجه
توسعه صنایع کوچک است

باشـند .وی در ادامـه بـه افزایـش ماقاتهای
سیاسـی و تجـاری بیـن اعضـای هیـأت دولـت
ایـران و مالـزی اشـاره کـرد و گفـت :مناسـبات
مـا در سـال  2006حـدود  1میلیـارد دالر بـوده
کـه بعـد از تحریـم کاهـش یافـت .از سـال 2006
تـا  2015صـادرات مالـزی بـه ایـران افزایـش
داشـت ،امـا صـادرات ایـران بـه دلیـل تقلیـل
در صـادرات نفـت کمتـر شـده بـود کـه در سـال
جـاری تأ کیـد فـراوان بـر تقویـت روابـط تجـاری
ایـران و مالـزی شـده اسـت.
در بخـش دوم ایـن گردهمایـی پنـل تخصصی
سـرمایهگذاری در ایـران بـه ریاسـت خانـم
فرجـی و بـا حضـور دکتـر احمـد جمالـی ،داتـو
غزالـی (کارآفریـن مالزیایـی) ،خانـم ویـرا جلیلـه
بابـا (رئیـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع مالـزی)،
دکتـر جهانگیـر یدالهـی (عضـو هیـأت علمـی
دانشـکده کارآفرینـی) و آقـای عبدالرحیمـی
(مدیـر برنامهریـزی ،بودجـه و سـرمایهگذاری
مناطـق آزاد تجـاری صنعتـی و ویـژه اقتصـادی
ایـران) برگـزار شـد.
دکتـر یدالهـی در ایـن پانـل بـه فرصتهـای
کسـب و کار در ایـران پرداخـت و گفـت :ایـران
بـازار  80میلیونـی بـرای سـرمایهگذاران اسـت و
نزدیـک بودن به بازار  400میلیونی کشـورهای
همسـایه ایـن بـازار را وسـعت میبخشـد.
عـاوه بـر ایـن نمیتـوان امکانـات مناطـق آزاد،
معافیتهـای دولتـی و گمرکـی ،ارزش منابـع
طبیعـی موجـود ( 27تریلیون دالر) ،اسـتراتژی
و تنـوع اقتصـادی ،تنـوع بـازار ،و ...را نادیـده
گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه حوزههـای قابـل
سـرمایهگذاری از قبیـل راههـای حمـل و نقـل
و ...تا کیـد کـرد :اقتصـاد ایـران در حـال حاضـر
از نظـر رشـد و برگشـت سـرمایه نویددهنـده
اسـت .بـازار خوبـی از لحـاظ جغرافیایی دارد و
برای شـرکتهای شـرق آسـیا که قصد نفوذ در

خاورمیانـه را دارنـد نقطـه خوبـی اسـت.
امیدواریم شــرکای تجاری ما در این مناطق
باشید
محمدرضـا عبدالرحیمـی مدیـر برنامهریـزی،
بودجـه و سـرمایهگذاری مناطـق آزاد تجـاری
صنعتـی و ویـژه اقتصـادی ایـران نیـز بـه
ویژگیهـای مناطـق آزاد و سـرمایهگذاری در
ایـن مناطـق پرداخـت و گفـت :طبـق گـزارش
مکنـزی دربـاره اقتصـاد ایـران ،بـرای کسـانی
کـه در پـی تصمیمگیـری بـرای سـرمایهگذاری
هسـتند 1 ،تریلیـون فرصـت در سـال ارزیابـی
شـده اسـت .در ایـن بـاره میتـوان مثـل سـایر
کشـورهای توسـعه یافتـه از مناطـق آزاد بـه
عنـوان مکانیزمـی بـرای توسـعه اسـتفاده کـرد.
البتـه  2۳سـال قبـل قانـون آن توسـط دولـت
تصویـب و مقـرر شـد مناطـق آزاد بـا هـدف
توسـعه اقتصـادی و اتصـال و ارتبـاط مشـترک
بـا منطقـه و اقتصـاد جهـان ایجـاد شـود تـا
اقتصـاد مـا را بـا اقتصـاد سـایر جهـان ادغـام
کنـد و تسـریعکننده توسـعه و سـرمایهگذاری
خارجـی باشـد .اینـک نیـز در حـال تدویـن
و توسـعه مناطـق آزاد بـه عنـوان یکـی از
سیاسـتهای الزم بـرای تحقـق چشـم انـداز
توسـعه صـادرات ،فنـاوری و سـرمایهگذاری
هسـتیم .
وی افـزود :بـرای ایـن منظور مزایا و امتیازهای
زیـادی در نظـر گرفتـه شـده اسـت ،کـه
شـامل معافیـت مالیاتـی شـرکتی  20سـاله،
حـذف ارزش افـزوده ،حـذف گمـرک ،رفـع
محدودیتهـای سـرمایهگذاری ،وجـود قواعـد
منعطـف بـرای سـرمایهگذاری ،الزم نبـودن
ویـزا بـرای ورود ،وجـود مقـررات اسـتخدامی
مسـتقل ،داشـتن مقـررات بانکـی مخصـوص،
اعمـال نشـدن قانـون کار ،نبـود محدودیـت
بـرای ثبـت شـرکت ،امـکان مالکیـت زمیـن
بـرای اتبـاع خارجـی ،تفـاوت نداشـتن شـخص
حقیقـی و حقوقـی جهـت فعالیـت در ایـن
مناطـق و  ...اسـت.
وی در پایـان  7منطقـه آزاد تجـاری را برشـمرد
و بـه تشـریح ویژگیهـا و مزایـای منطقـه آزاد
تجـاری ارونـد ،منطقـه آزاد تجـاری جزیـره
کیـش ،منطقـه آزاد تجـاری چابهـار ،منطقـه
آزاد تجـاری قشـم ،منطقـه آزاد تجـاری ارس،
منطقـه آزاد تجـاری ما کـو و منطقه آزاد تجاری
انزلـی پرداخـت.

آقـای عبدالرحیمـی در پایـان گفـت :پوشـش
حمایتـی بـرای سـرمایهگذار خارجـی بـر اسـاس
تصویب شـورای عالی مناطق آزاد وجود دارد.
ریسـک سـرمایهگذاری پایینـی در ایـن مناطق
وجـود دارد از ایـن روی امیدواریـم شـرکای
تجـاری مـا در ایـن مناطـق باشـید.
در ادامـه پانـل دکتـر داتـو غزالـی ،کارآفریـن
برجسـته مالزیایـی بـا اشـاره بـه اینکـه 25
درصـد از واژ گان موجـود در زبـان مالزیایـی از
پارسـیان منبعـث شـده اسـت ،بـه اشـترا کات
فرهنگـی موجـود اشـاره کـرد و گفـت :ایـران
میتوانـد مرکـزی بـرای ارتباط ما با اروپا و آسـیا
باشـد و تعامـل سـازندهای بیـن ایـن دو کشـور
شـکل بگیـرد .بـرای ایـن منظـور بایـد رویکـرد
خوبـی داشـت و بـه سیاسـتها و بررسـیهای
فرهنگـی توجـه کـرد .جهـان کسـب و کار یـک
رویکـرد همـه جانبه ،جـرات و ابتکار نیاز دارد.
مـا بایـد بـا بررسـی فرصتهـای موجـود در بازار
ایـران و بـرآورد هزینههـا ،اسـتراتژی مناسـبی
ارائـه دهیـم ،در ایـن اسـتراتژی جنبههـای
فرهنگـی و توسـعه انسـانی هـم بایـد مـد نظـر
قـرار گیـرد.
خانـم ویـرا جلیلـه بابـا رئیـس اتـاق بازرگانـی
و صنایـع مالـزی نیـز بـر ضـرورت بررسـی
فرصتهـای سـرمایهگذاری در مالـزی
تا کیـد کـرد و گفـت :از سـال  1970بـه بعـد کـه
شـرکتهای آمریکایـی در پیانـگ مسـتقر
شـدند و شـرکتهایی ماننـد موتـوروال ایجـاد
شـد ،بـا کمـک سـرمایهگذاران خارجـی و

انــم ویــرا جلیلــه بابــا رئیــس اتــاق
بازرگانــی و صنایــع مالــزی نیــز بــر
ضــرورت بررســی فرصتهــای
ســرمایهگذاری در مالزی تا کید کرد
و گفــت :از ســال  1970بــه بعــد کــه
شــرکتهای آمریکایــی در پیانــگ
مستقر شدند و شرکتهایی مانند
موتــوروال ایجــاد شــد ،بــا کمــک
ســرمایهگذاران خارجــی و فعــاالن
داخلــی شــرکتهای چنــد ملیتــی
شکل گرفت.

فعاالن داخلی شـرکتهای چند ملیتی شـکل
گرفـت .شـرکتهای مالـزی کارهـای زیـادی
انجـام دادهانـد و تجربـه آنهـا بـه نوعـی سـرمایه
آنهـا اسـت و ا کنـون بایـد بـه ایـران بـه عنـوان
پتانسـیلی بـرای توسـعه تجـارت در منطقـه و
ارتبـاط بـا سـایر کشـورها نـگاه کنند .ایـران هم
میتوانـد بـه مالـزی بـه عنـوان سـکوی پرتـاب
نـگاه کنـد و تجـارت خـود را بـا کشـورهایی
مثـل چیـن و هنـد توسـعه دهـد .مالـزی در
همکاریهـای منطقـهای فعالیـت میکنـد و
سـرمایهگذار عمـدهای در کشـورهایی چـون
سـنگاپور اسـت و میتوانـد از ایـران نیـز بـرای
توسـعه همـکاری اسـتفاده کنـد.
وی افـزود :مالـزی ارتقـای سـرمایهگذاری
خارجـی را از دهـه  90شـروع کـرد و ا کنـون در
ایـن زمینـه موفـق گردیـده اسـت .در مالـزی
 100درصـد سـرمایهگذاری در تولیـد و تملـک
آزاد اسـت .واردات معـاف از مالیـات اسـت و
شـما میتوانیـد کاالهایـی کـه در مالـزی تولیـد
نمیشـود وارد کنید .صنعتی شـدن در مالزی
با الکترونیک شـروع شـد و امروز هم برق برای
مـا اهمیت دارد .شـرکتهای زیـادی در زمینه
تجهیـزات پزشـکی در مالـزی فعـال هسـتند.
مالـزی میتوانـد میزبـان شـرکتهایی باشـد
کـه میخواهنـد از مالـزی بـرای رفتـن بـه
کشـورهای دیگـر اسـتفاده کننـد.
پـس از سـخنرانی اعضـای پانـل حاضـران
سـؤاالت خـود را مطـرح کردنـد کـه سـوال
اصلـی دربـاره وجـود مرکـزی بـرای مراجعـه
سـرمایهگذاران و کارآفرینـان اقتصـادی دو
کشـور وارتقـای مناسـبات اقتصـادی دو طرفـه
بـود ،کـه خانـم فرجـی در ایـن باره عنـوان کرد:
مـا در طبقـه دوم سـازمان سـرمایهگذاری
مرکـز  One stop shopبـرای ارائـه خدمـات بـه
سـرمایهگذاران خارجـی داریـم .ما سـعی داریم
سیسـتم صـدور مجوزهـای سـرمایهگذاری را
آنایـن کنیـم و در  20کشـور دفاتـر منطقـهای
سـازمان سـرمایهگذاری را برپـا کنیـم .البتـه
سـفارتخانههای مـا هـم در ایـن زمینـه فعـال
هسـتند .
خانـم فرجـی در تائیـد سـخنان اعضـای پانـل
عنـوان کـرد :مشـوقهای سـرمایهگذاری
در ایـران قابـل مقایسـه بـا سـایر کشـورهای
منطقـه نیسـت و در برنامـه ششـم توسـعه
مـوارد جدیـدی بـرای تشـویق سـرمایهگذاران
دیـده شـده اسـت.
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پـس از پایـان پانـل ،چنـد شـرکت ایرانـی و
مدیـران آن از جملـه دکتـر مظاهـری رئیـس
شـرکت کیسـون ،مهنـدس طبیـبزاده،
مهنـدس علیرضـا ناصـر معدلـی ،و آقـای ایـرج
یوسـفی از بانـک کشـاورزی معرفـی شـدند.
مهنـدس آیتالهـی بـه عنـوان نماینـده شـرکت
پرلیـت تا کیـد کـرد بهتـر اسـت تـا آمـاده شـدن
امـکان انتقـال پـول در بانکهـا ،بررسـیها و
مقدمـات الزم بـرای ارزیابـی پروژههـا و عقـد
قراردادهـا انجـام شـود تـا بیـش از ایـن فرصتهـا
از دسـت نرونـد .آقـای ایـرج یوسـفی مدیر امور
مشـتریان بانـک کشـاورزی نیز با اعـام آمادگی
بانـک کشـاورزی جهت تبادالت بیـن بانکی با
بانکهـای کشـور مالـزی ،آمادگی ایـن بانک را
بـرای گفتگـو بـا نماینـده بانکهـای مالـزی در
هیـات همـراه مالـزی اعـام کـرد.
پس از مراسم معارفه ،مذا کرات تجاری دوجانبه
میـان سـرمایهگذاران مالزیایـی و شـرکتهای
ایرانـی آغـاز شـد و روابـط تجـاری اثربخشـی میان
دو طـرف مذا کرهکننـده شـکل گرفـت.
در روز دوم همایش مطر ح شد:
طــی  10ســال اخیر در جذب ســرمایهگذاری
خارجی موفق نبودهایم
ایـن هیـأت تجـاری روز دوشـنبه  29آذر مـاه در
اتاق بازرگانی ایران حضور یافتند و نایب رئیس
اتـاق ایـران و رئیـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع
مالـزی طـی دیـداری در خصـوص راهکارهـای
توسـعه روابـط اقتصـادی و تبـادل اطاعـات
اقتصـادی گفتوگـو کردنـد .پـدرام سـلطانی
نایبرئیـس اتـاق ایـران و جلیلـه بابـا رئیـس
اتـاق بازرگانـی و صنایـع مالـزی پیرامون انتقال
تجربیـات مالـزی بـرای جـذب سـرمایهگذاران

خارجـی و ارتقـای همکاریهـای اقتصـادی
مشـترک بیـن دو کشـور گفتگـو کردنـد.
پـدرام سـلطانی نایبرئیـس اتـاق ایـران بـا
اشـاره بـه سـابقه خانـم جلیله بابـا در خصوص
جذب سـرمایهگذاری خارجی به مالزی گفت:
امیدواریـم کـه در آینـده بتوانیـم در سـمیناری
بـا حضـور سـازمانها ،کارشناسـان و اعضـای
اتـاق ایـران از تجربیـات شـما و فعالیتهایـی
کـه منجـر بـه جـذب سـرمایهگذاران خارجـی
و توسـعه اقتصـادی مالـزی در بخشهـای
مختلـف اقتصـاد شـده اسـت ،اسـتفاده کنیم"
نایبرئیـس اتـاق ایـران بـه نقـش سـازمان
جـذب سـرمایهگذاری خارجـی در ایـران اشـاره
کـرد و افـزود :بـر ایـن بـاورم کـه طـی  10سـال
اخیـر در جـذب سـرمایهگذاری خارجـی بـرای
بخشهای مختلف اقتصـادی موفق نبودهایم
و منابـع اعتبـاری و مالـی تنهـا در حـوزه نفـت و
گاز سـرمایهگذاری شـد .دیگر حوزههای اقتصاد
در مقایسـه با حجم سـرمایهگذاریها در نفت و
گاز مغفـول مانـده اسـت.
ویـرا جلیلـه بابـا رئیـس اتـاق بازرگانـی و
صنایـع مالـزی هـدف از حضـور خـود و هیـات
اقتصـادی همـراه در اتـاق ایـران را دیـدار بـا
فعـاالن بخـش خصوصـی ایـران و احیـای
روابـط اقتصـادی خاطرنشـان کـرد و گفـت:
«شـرکتهای مختلفـی درزمینـه هـای نفـت و
گاز ،فناوریهـای نویـن ،ماشـینآالت ،مـواد
غذایـی حـال و تجهیـزات الکترونیکـی آمـاده
همـکاری بـا همتایـان ایرانـی هسـتند.
جلیلـه بابـا سـفرش بـه ایـران را فرصتـی
بـرای بررسـی زمینههـای مسـتعد همـکاری
دانسـت و افـزود :باوجـود منابـع غنـی و نیروی
متخصـص ،ایـران تـوان جـذب سـرمایهگذار

خارجـی را دارد و بـا همـکاری مشـترک
میتوانیـم ایـن هـدف را تعقیـب کنیـم و از
نتایـج آن نهتنهـا شـرکتهای ایرانـی بلکـه
شـرکتهای مالزیایـی هـم بهرهمنـد شـوند.
روز دوشـنبه ایـن هیـأت در دانشـکده
کارآفرینـی حضـور یافتنـد و بـا هیـأت رییسـه
و اعضـای هیـأت علمـی دانشـکده دیـدار و
گفتگـو کردنـد .سـفیر مالـزی در ایـران ضمـن
بازدیـد از محیـط دانشـکده و دسـتاوردهای
دانشبنیـان دانشـجویان دانشـکده از
زحمـات دسـتاندرا کان دانشـکده کارآفرینـی
در برگـزاری ایـن گردهمایـی بـزرگ تشـکر کـرد و
دسـتاوردهای دانشـکده را مطلـوب دانسـت.
الزم بـه ذ کـر اسـت در راسـتای هـدف
بینالمللـی سـازی دانشـگاه و در حاشـیه
برگـزاری ایـن گردهمایـی بینالمللـی سـه
تفاهمنامـه ( )MOUهمـکاری آموزشـی-
پژوهشـی بیـن دانشـکده کارآفرینـی دانشـگاه
تهـران و دانشـکده اقتصـاد و کسـب وکار
دانشـگاه  UTMمالـزی ،دانشـگاه سـلطان
زینالعابدیـن مالـزی و شـورای کسـب وکار
ایـران -آ سـه آن امضـا شـد .ایـن تفاهمنامهها
بـا هـدف تبـادل اعضـای هیـأت علمـی در
زمینـه فعالیتهـای تحقیقاتـی و آموزشـی،
مشـا کت در توسـعه برنامههـای درسـی،
برگـزاری دروههـای مشـترك فوقلیسـانس
و دکتـرا ،ایجـاد فرصتهـای مطالعاتـی،
برگـزاری دورههـای آموزشـی کوتـاه مـدت در
حـوزه کارآفرینـی ،برگـزاری سـمینار ،کنفرانـس
و کارگاههـای آموزشـی و دیگـر فعالیتهـای
علمـی و تحقیقاتـی مـورد درخواسـت طرفیـن
منعقـد شـد.

آموزش اجرائی در سیستم کارفرمائی
ضعیف است
مهندس پورشیرازی در گفت وگو با پ ا آبادگران عنوان کرد
بســیاری از کســانی کــه بــا ســندیکا ارتبــاط
دارنــد مهنــدس محمدعلــی پورشــیرازی را
میشناســند ،مــردی که متولد  1۳17اســت و
حضــورش دلگرمــی و اطمینــان دیگــران را بــه
همــراه دارد .وی در حــال حاضــر مدیرعامــل
شــرکت چالدران ،عضو هیاتمدیــره و بازرس
ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی ایــران
اســت .بــرای آ گاهــی از فراز و نشــیب ســالها
همراهــی بــا قدیمــی تریــن تشــکل مهندســی
کشــور بــه گفــت و گــو بــا ایــن چهــره آشــنای
صنعــت احــداث نشســتیم که مشــروح آن به
شرح ذیل است:
ضمن تشــکر از فرصتی که در اختیار نشــریه
آبادگــران گذاشــتید ،ا گــر موافقیــد این گفت
وگــو را با مروری بر پیشــینه شــرکت تان آغاز
کنیــم و پــس از آن بــه این نکتــه بپردازیم که
چگونه تجربه و تخصص تان را برای هدایت
امور این شرکت به کار گرفته اید؟
شــرکت چالــدران درســال  1۳46بــه ثبــت

رســیده و فعالیت خود را در رشــته راهســازی،
ســاختمان ســازی و سدســازی شــروع کــرده
و پــروژه هــای زیــادی در طرحهــای عمرانــی
این رشــته هــا انجام داده اســت .ضمن اینکه
اینجانــب قبــل از فعالیــت در چالــدران مدتی
در وزارت راه آن زمــان مســئولیتی داشــته ام.
شــرکتهای پیمانــکاری زیربنائــی
نیمهقدیمــی و قدیمی و حتــی جدیدتر
َ
ا کثــرا با تجربه هســتند لذا رفــع موانع و
مشکات آنها میتواند برای کل جامعه
منشــاء اثر باشد -شــرکت چالدران هم
جزئــی از ایــن فعــاالن میباشــد -البتــه
فعا پیشــرفت و توســعه بــه معنی اعم
بــرای ایــن صنــف متوقف شــده اســت.
امــا یکی از معضات ایــن صنف از خود
دوســتان و همــکاران نیــز نشــأت مــی
َ
گیــرد که در مناقصات و ارتباطات کاما
مشهود میباشد.

بــرای نمونه همیــن اتوبان تهران -شــمال که
در آغــاز به نام اتوبــان  102کیلومتر«کن به نور»
شناخته می شد را بنده در سال  1۳56بررسی
و تصویــب نمودم که درباره ایــن اتوبان بعد از
انقــاب و در یک نشســت خــاص و بیمطالعه
تصمیم گرفته شد و آن را از نیمه راه تا انتهای
قطعــه ،از شهرســتان نــور بــه طــرف چالــوس
انتقــال دادند که خــود بحث مفصل و خاصی
دارد ،و هنــوز درگیــر اجــرای آن هســتند .ایــن
بحــث البتــه جــدای از مجــری طرح اســت که
در حال حاضر بهانه تأخیر شــده اســت .و اما،
بحــث تجربه و تخصص را مطــرح فرمودید که
متأسفانه از یک زمان به بعد تجربه و تخصص
توســط سیســتم کشــور مغفول مانده و موارد
دیگــری وارد عرصــه کار گردیــده اســت .بایــد
توجــه نمود که به کار بــردن تجربه و تخصص
فقــط بــه معنای حضــور در یک مؤسســه و به
طور اســمی نیســت ،بلکــه همراهــی فعالیت،
اجرا ،و نظریهپردازی است که ما را به استفاده
از تجربه و تخصص میرساند.
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شما به عنوان فردی که در بخش خصوصی
و پیمانــکاری فعالیت دارید چه برداشــتی از
موانــع پیش رو در عرصــه اجرایی و عمرانی
داریــد؟ ایــن موانــع و دشــواری هــا در میان
شــرکت هــای بــزرگ ،متوســط و کوچک چه
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تفاوت هایی دارند؟
در ا کثــر نقــاط توســعه یافتــه جهــان ،بخــش
خصوصــی مفهومــی نیســت کــه جنبــه عــام
داشــته باشــد و تمــام گروههــا از بــازاری تــا
تولیــدی را در بــر بگیــرد .در ایــران بــه دالیــل
بســیار خــاص ســعی کردنــد تمــام صنــوف ،از
گلفــروش گرفتــه تا کارخانــه دار و پیمانــکار ،از
بــزاز گرفتــه تــا رزاز و ...را در این جمله خاصه
کننــد ،لذا در بررســی قوانین مــی بینیم حرف
مختلــف کــه از جنبههای گونا گــون با یکدیگر
تفــاوت دارنــد زیــر چتــر یــک مفهــوم جمــع
میشــوند ،و بــه آنهــا بیتوجهــی نمیشــود.
آخریــن مــورد عــدم توجــه را بایــد در تصویــب
قانــون ارزش افــزوده مشــاهده نمــود کــه در
مورد مســائل مالیــات به رشــته گروهها توجه
نشــده که برای همه صنــوف و از جمله صنف
َ
ما بسیار مشکلآفرین شده که متعاقبا درباره
آن بحــث خواهیم کرد .جهت اثبات این ادعا
به نمونهای اشاره میکنم ،فروشنده جنس را
مــی فروشــد و وجه آن را بافاصلــه میگیرد اما
پیمانــکار ســازنده کــه امــروز کار انجــام داده و
کارکرد را رد کرده ،یکسال بعد صورت کارکرد را
وصول مینماید .آیا این دو صنف را باید با یک
نــگاه دید و دربــاره آنها اقدام کرد؟ اینجاســت
که عدم آ گاهی مصوبین را باید در نظر داشــت
کــه در ا کثر موارد دیگر نیز نمونههایی دارد که
سراغ اولی نمی رویم ولی دومی را که کارکرده
جریمه وحشتنا کی می نمائیم که ناچار است
پرداخــت کند در صورتی که کارفرما که دولتی
است بدهکار است.
از ســؤال اصلی منحرف نشویم .دشواریهای
بخش پیمانکاری از دو سو بایستی مدنظر قرار
گیــرد ،هــم موانــع داخلــی از خــود پیمانکاران
نســبت به هم و هــم عدم توجه طــرف مقابل
که کارفرمای دولتی و سیستم می باشد که به
َ
َ
این ســازندگان زیربنایی کشــور عالمــا و عامدا
از یــک زمانی بی توجهی شــده و می شــود که
دالئــل خاص سیاســی دارد .در حالی که یکی
از عوامــل اصلی توســعه هر کشــوری در جهان
در دســت گروه ســازندگان زیربنایی اســت که
َ
تماما بخش خصوصی واقعی میباشــند نه به

صورت ظاهــری و خصولتی؟ مضــاف بر اینکه
به طور کلی ضریب اصلی ایجاد شــغل و فعال
شــدن گــروه تولیــدی را نیــز گــروه ســازندگان
موجــب میگردنــد چــون بالــغ بــر 15۳حرفه را
فعال می کند ،چرا که ا گر جهت خا ک برداری
ســاده بیــل الزم باشــد دســته بیــل نیــز الزم
اســت .در ایــن بــاره موضــوع ارتباطها بســیار
مفصل و به هم پیوسته است .پیمانکار برای
اینکــه داربســت بزنــد ،لولــه الزم دارد ،پیــچ و
مهــره میخواهــد ،تختــه زیرپایــی میخواهد
لــذا فعــاالن بقیه حرفههــا نیز وارد میــدان کار
میشوند.
بــه تفــاوت مشــکات شــرکتهای بــزرگ و
کوچک اشاره کردید ،دشواری در شرکتهای
بــزرگ و کوچــک پیمانــکاران زیربنائــی در
مجمــوع فرقــی نمــی کنــد چــرا که شــرکتی که
 100میلیــارد کار دارد بــا توجــه بــه امکانــات
آن و شــرکتی کــه  5میلیــارد قــرارداد دارد بــا
توجــه بــه امکانــات و منابــع آن از مشــکات
ســهم می برنــد ،و هرکدام بــا وضعیت موجود
خــود ســنجیده مــی شــوند بــه همیــن دلیــل
شــرکتهای پیمانکار بزرگ و کوچک در وضع
َ
فعلــی بــه یک میــزان صدمه می بیننــد مثا از
عدم پرداختها ،عدم توجه به رفع مشکات
آنها اعم از مالیات ،تامین اجتماعی ،نیازهای
پــروژه هــا کــه ا گــر وا کاوی شــود از هــر دو یــک
ضریب به دســت می آید که مهمترین حاصل
آن عدم توســعه کشــور و همچنین عدم رشــد
و بــزرگ شــدن شــرکتها در ایــن چنــد ســال
اخیــر بــوده اســت .ایــن شــرکتها مدتهــا
اســت کــه پیشــرفت نداشــتند بلکــه پســرفت
هــم داشــتهاند و تعــداد زیــادی از بنگاههــای
اقتصــادی از جملــه کارخانههــای شــهرهای
صنعتــی قزویــن و ارا ک بــه تعطیــل نســبی
کشانده شدهاند .شــرکتها و بنگاههای دیگر
هم که ســرپا هســتند با ســیلی صورت خود را
ســرخ کردهانــد ،البتــه تعداد انگشتشــماری
هم شــرکت داریم که وابســتگی خاص دارند و
از شرایط صدمه ندیدهاند.
رفع کدام دسته از مشکات مربوط به رونق
بخش خصوصی ،میتواند شــما و شرکتتان
را در موفقیت بیشتر یاری برساند؟
شرکتهای پیمانکاری زیربنائی نیمهقدیمی
َ
و قدیمی و حتی جدیدتر ا کثرا باتجربه هستند
لــذا رفع موانع و مشــکات آنهــا میتواند برای

کل جامعه منشــاء اثر باشــد -شرکت چالدران
هم جزئی از این فعاالن می باشــد -البته فعا
پیشــرفت و توســعه بــه معنــی اعــم بــرای این
صنف متوقف شده است .اما یکی از معضات
ایــن صنــف از خــود دوســتان و همــکاران نیــز
نشــأت می گیرد که در مناقصــات و ارتباطات
َ
کامــا مشــهود میباشــد .ایــن معضــات را
می توان طی مقاله های فراوانی بیان نمود که
َ
مثا فان همکار می داند که ا گر در مناقصه با
تخفیف قیمت دهد با مشکات زیادی مواجه
خواهــد شــد لیکــن بــرای برخــی مســائل این
اقدام را انجام میدهد ،و متاســفانه سیســتم
هــم بــه آن عاقمنــد اســت .مــا در مناقصــات
فــار غ از واقعیــت اجرائــی قیمــت میدهیــم
کــه حتــی موجــب انحــراف فکــری کارفرمــا نیز
میگردد که خود بحث مفصل و درون صنفی
اســت و انجمــن هــا و ســندیکاها بایــد بســیار
دقیــق و دلســوزانه وارد ایــن مقولــه شــوند و
مشابه اتحادیه های صنفی بازاری که در این
موارد بسیار قاطع عمل می کنند عکسالعمل
نشــان دهند ،چنانچــه در موقع اعام مالیات
َ
بــر ارزش افزوده گروه طافروشــان کاما قاطع
و همبســته در ســطح کشــور عمل کردند و در
جریان هستید که هنوز ادامه دارد.
تجریــه شــما چــه میگویــد؟ آیــا اصلیتریــن
مســائلتان مر بــوط بــه مشــکات داخلــی
مثــل کمبود ســرمایه و تجربــه ،ضعف نیروی
انســانی و تخصــص ،ضعــف مدیریــت و...
میشــود یــا عوامــل بیرونــی مثــل رکــود،
تحر یــم ها ،کمبــود نقدینگی و گــردش مالی
در کشــور ،مقــررات و قوانین دســت و پا گیر،
کارفرمایــان قانــون گریز ،نبــود رقابت واقعی
و ...مسئله اصلی هستند؟
عنــوان فرمودیــد بــا توجــه بــه تجربه گذشــته
مشــکات چیســت که ا گــر بخواهیم وســیع و
عمیــق بــه موضــوع بنگریــم پرداختــن بــه آن
گفتگوی بسیار مفصل و زمانبری میطلبد اما
میتــوان در یک جمله بیان کرد که سیاســت
سیستم در جهت ایجاد مشکات برای بخش
خصوصــی تولیــدی و ســازندگان اســت کــه در
مــورد تولیدیهــا یکــی از موضوعــات اصلــی
رونــق بی حد قاچاق می باشــد که از بحث ما
خارج اســت اما در صنف ســازندگان زیربنائی
چنــد مــورد اصلی اســت کــه موجب بــروز این

مسائل شده است:
 -1تجربــه و آمــوزش اجرائــی (مفهــوم مــدرک
مــورد بحــث نیســت) در سیســتم کارفرمائــی
بســیار ضعیــف اســت و همیــن عــدم تجربــه
مشــکل آفریــن شــده اســت .ا گــر هــم فــرد
تجربهداری در سیستم کارفرمائی وجود دارد
امکان فعالیت و یا اظهار نظر نخواهد داشت.
در ایــن مــورد مــی تــوان مثــال های زیــادی از
دستگاه های کارفرمائی مختلف ذکر نمود.
 -2درگروه ســازندگان کمبود ســرمایه مســئله
ســاز اســت .ا گــر گــردش مالــی مانند گذشــته
توســط کارفرمــا و وابســتگان او منظــم باشــد
بــه دلیــل مدیریتــی کــه پیمانــکاران دارنــد
مشــکل ایجاد نمی شــود .البتــه ضعف نیروی
َ
انســانی بسیار وســیع شده و سیســتم عالما و
َ
عامــدا بــه تحویــل کاغذ بســنده کرده اســت.
خداونــد رحمــت کنــد مرحوم آقــای مهندس
حامی را که وقتی سیستم آموزشی ترمی نبود
دانشــجویان را موظــف کــرده بود بــه کارگاهها
برونــد و آمــوزش اجرائــی ببیننــد .تــا بــه قــول
بزرگان آموزشــی دانشــجو اصل اجــرا را ببیند و
بدون ترس سؤال کند و یاد بگیرد.
 -۳البتــه موارد دیگر مشــکات مانند قوانین
یکســونگرانه ،بســیار زیاد و واقعــی و بازدارنده
مــی باشــند که همــه را باهم می تــوان در یک
جمله «تفکر سیســتم در کشــور» خاصه کرد.
البتــه خــود صنــوف مختلــف ســازندگان هــم
َ
در ایــن مقولــه چنانکــه قبــا مختصــر گفتیــم
بی تقصیر نیستند.
آیــا در فعالیــت خود بــا رقابت های ناســالم
و هزینــه هــای ناشــی از قاعــده منــد نبــودن
فعالیــت هــای عمرانــی مواجه هســتید؟ آیا
رقبــای رانت دار مثل شــرکت های خصولتی
فعالیــت شــما و رقیبــان بخــش خصوصی را
دچار مضیقه کرده اند؟
رقابــت بــه طــور ســالم و واقعــی و فــار غ از
وابستگی های پنهان و ...بسیار سازنده و کار
ســاز اســت همانگونــه کــه ورزش در زمانی که
رقابت ســالم اســت موجب ترقی و مدالآوری
مــی شــود و در تمــام گروههــا وجــود رقابــت
ســالم دور از بعضی روشــهای زیرمیزانه بســیار
مطلــوب اســت .عاوه بــر اینکه با وضــع فعلی
ســازندگی در جهــت منافــع مــردم و همــگان
نیســت و خیلــی از پــروژه هــا به دالئــل خاص
اجــرا میشــود البته این مــورد در تمــام زمانها
بوده است لکن غلیظ و رقیق آن مد نظر است

و مــی تــوان به طــوری ذکر نمود ،در رســانه ها
هــم بارها ذکر شــده کــه خیلی از ســدها در آن
مــکان بــه دالیلــی نبایــد ســاخته مــی شــد که
شــد .چرا؟ چون مورد نظر اشــتغال و یا صرف
هزینه ها در جهت خاص بوده است.

مطالعــه و اجرائــی نگردیــده اســت .از ایــن
َ
بحــث هــا فــراوان اســت کــه تمامــا موجــب
ایجــاد بیــکاری و بــی انگیزگــی بــه خصــوص
بــرای جوانان و تحصیل کــردگان بدون تجربه
مدرکدار شده و می شود.

بــه نظــر شــما گفــت وگــوی دولــت و بخــش

آیــا امید دارید که شــرایط موجود به ســمت

خصوصــی کــه در ســالهای اخیر بــه صورت

شــرایط مطلــوب تغییــر وضعیــت دهــد؟ ا گر

نهــادی در آمــده اســت چــه دســتاوردی

امیدوارید الزامات این تغییر چیست؟
بشــر بــه امیــد زنــده اســت و ا گــر امیــد را از فرد
یــا گروه و یــا مجموعه ای بگیریــد دیگر چیزی
بــرای نفــس کشــیدن و حــرف زدن و فعالیــت
کــردن او نمــی مانــد و ایــن بحث چون بســیار
پیچیــده و مهــم و کمــی هــم سیاســی اســت
امیــد داریــم در جهــت بهینــه حرکــت کنــد نه
فقط در جهت بیان و تبلیغ .متاسفانه به نظر
می رســد دورنما بســیار مــه آلود اســت و برای
آفتابی شــدن آن باید ابرهــای ابهام و تردید را
از صورت آسمان پس زد.

داشــته ،آیــا کمکی بــه بهبود اوضاع داشــته
است؟
گفتگــوی دولت با بخش خصوصی هیچ وقت
به معنی واقعی و بدون حواشی انجام نگرفته
اســت .توجــه داشــته باشــیم کــه متأســفانه
مــا هــم ا کثــر خصولتــی هــا را بــا خصوصــی هــا
اشــتباه مــی گیریم .بــه عنوان مثال در شــروع
تهیــه قانــون مالیــات در کمیســیون مربوطه،
بخــش خصوصــی در قالب چنــد حرفه حضور
َ
کاما فعال و ســازنده داشت .طبق آمار قانون
ســال  76 -66و حتی  80/10/29دراین مورد
بخــش خصوصــی بســیار ســازنده کار کــرد،
حتــی در مجلــس شــورای اســامی و ســطح
باالتــر آن حضــور داشــت و فعالیــت میکــرد
و اظهارنظــر مــی نمــود .بــه عنــوان مثــال در
قانــون ســال  80در مــورد مــاده  1۳1بخــش
خصوصــی بحثــی کرد کــه در جهت ســازندگی
بــود ولــی از لحاظ دارائی خوشــایند نبود .بعد
از بیان اســتدالل ها رئیس محترم کمیسیون
اقتصاد از معاونت محترم وزارت دارائی سؤال
فرمودنــد چــه نظری دارید کــه آن معاونت که
مــردی بــا ســابقه و دارای تجربه بودند بســیار
ساده و قاطع فرمودند« :نظری ندارم ،موافق
هســتم» .در آن دوران اینطــور برخورد و اقدام
می شد.
در حالــی کــه ا کنــون قانونی بســیار مهم فقط
ترجمــه شــد و بــدون مطالعــه اجتماعــی و
صنفی مورد تائید قرار گرفت ،حتی در ترجمه
اســم آن قانون را درســت متوجه نشــدند و به
عنوان شــاهکار محرمانه تمام عملیات انجام
شــد و در  87/7/20پیــش نویــس شــد و در
 87/8/1مصــوب و بــدون داشــتن آئین نامه
اجرائــی گردیــد در صورتــی کــه باید قبــول کرد
ایــن قانــون ،قانونی بســیارخوب و الزم اســت
که از فرانســه ترجمه شــده است .اما آنجا جزو
قوانیــن پردرآمــد و بــدون عارضــه اجتماعــی
بــوده و هســت ولــی در اینجا به عنــوان قانون
غیرقابــل قبول مطرح می شــود چون درســت

شــما به عنوان عضو سندیکای شرکتهای
ساختمانی چه نگاهی به فعالیت این نهاد
دارید؟ توقعاتتان چیست ،آیا ظرفیتهایی
وجــود دارد که بتوان آنهــا را برای موفقیت
بیشتر سندیکا فعال ساخت؟
سندیکای شرکتهای ساختمانی قدیمی ترین
تشکل ایران است .وقتی این سندیکا تشکیل
گردید نه قانون کاری وجود داشت و نه کارگری.
َ
بعدا با کمک و نظریه ســندیکا پیشــنهاد تهیه
قانون کار به دولت وقت داده شــد .البته زمان
خاصــی بــود که تــازه جنــگ جهانــی دوم تمام
شده بود و به خاطر دارم در دورههایی سندیکا
در ا کثــر محافــل تصمیمگیــری حضــور فعــال و
منطقی داشت اما در حال حاضر سیستم مانع
این حضور اســت کــه باید ســندیکا در این باره
تاشکنــد و همانطــور کــه در ســالهای اخیــر
خیلی تاش شده و نظرات خوبی به مکانهای
مختلــف ارائــه گردیــده ،به حضــور پررنگ خود
ادامه دهد.
دلیــل ممانعتهــا بــه بحثهــای قبلــی
برمــی گــردد ولــی امیــد داریــم خداونــد یــاری
فرمایــد ،خــود اعضــاء هــم کمــک کننــد -
کمک جمعی نه فردی -که بتوانیم سیســتم را
آ گاه و ســازندگی واقعــی را وادار بــه اجرا نمائیم.
آمین یا رب العالمین.

یا آ اد
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روش صنعتی ساخت
مهندس محمدرضا انصاری عضو شورای عالی سندی ا رئیس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان
خدمات فنی مهندسی و بنیان ذار شرکت کیسون و نائب رئیس اتاق بازرگانی

یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

مهنــدس محمدرضــا انصــاری نائــب رئیــس
اتــاق بازرگانی ایران در کنفــراس ملی مصالح و
سازههای نوین که  6آبان در دانشکده عمران
و محیط زیســت دانشــگاه امیرکبیر برگزار شــد،
سخنرانی داشتند که به دلیل اهمیت مسائل
مطــرح شــده مشــروح آن در ماهنامــه پیــام
آبادگران درج می گردد.
موضــوع جلســه امــروز کــه ســاخت صنعتــی
یــا صنعتیکــردن ســاختمان اســت ،بحــث
دیرینــهای اســت .روش صنعتــی ســاخت یــا
صنعتیســازی مفهومی اســت که شاید بتوان
ادعا کرد اولین باری اســت که در ایران تدوین
و تعریــف میشــود .میتوان گفــت که آنچه که
در ایــن جلســه مطــرح خواهــد شــد و آنچه در
کتابچــه مبحــث  11آمــده اســت ،قابــل ارائه در
دنیاســت .ا گــر تــا امــروز بســیاری از مباحــث از
خــارج میآمد و ترجمــه و تحقیق بود میتوان
گفــت ایــن مبحــث میتوانــد از طرف ایــران به
دنیــا هدیــه شــود .حدود  2ســال اســت که ما
به طور فشــرده و بــه اتفاق دوســتان روی این
موضــوع کار میکنیــم ولــی ســابقه خــود مــا در
این مســئله حدود  40سال است که محصول
آن امروز در دست ماست.
ا گــر از کســی بپرســید صنعتیســازی بــه
چــه معناســت ،پاســخ میدهنــد یعنــی

پیشســاختهکردن .ایــن تنهــا یــک انحــراف
اســت از مفهــوم صنعتیکــردن ســاخت.
مقتضیــات کشــورهای در حــال توســعه بــه
دلیــل آنکــه هنــوز بــه ســطحی از رشــدیافتگی
عمومــی صنعتــی ماننــد کشــورهای پیشــرفته
نرسیدهاند ،در این باب متفاوت است.
بــه همیــن دلیل اســت که ادعــا میکنــم آنچه

در صنعتیسازی ،به دلیل
طراحی و ساخت انبوه و
همچنین در معرض دید
بودن روش ساخت که
در کارخانه اتفاق میافتد،
کیفیت نیز میتواند تحت
کنترل و خطای انسانی
کمتر باشد .خطاها قابل
محاسبه و پیــــشـــــگیری
هســــتنـــد و مــــــیتـــــوان
ریسکهای احتمالی را
در جهت حصول کیفیت
کاهش داد.

محصــول ایــن تحقیقــات اســت قابــل ارائــه
بــه دنیــا اســت .روش قالــب تونلــی یــک روش
ســاخت صنعتــی اســت کــه حــدود  50ســال
پیش توســط فرانســویها ابداع شد ولی امروز
در این روش شــرکتهای ترک از همه پیشروتر
هســتند .زیــرا حــدود  40ســال اســت کــه روی
این روش کار کردند و آن را بهبود دادند .برای
نمونــه شــرکت «توکــی» ترکیــه حــدود  500هزار
واحد مسکونی را با این روش ساخته است.
در ادامــه بــه معیارهــای ســهگانهای اشــاره
میکنــم که میتوان بر اســاس آنهــا فهمید که
روشــی صنعتی هســت یا خیر .این معیارها در
واقــع همانهایــی اســت کــه رشــد صنعــت در
تاریــخ بشــر با آن ســنجیده میشــود .در طول
تاریخ بشر ،رشــد صنعت و فناوری سه مفهوم
کلی را در بر داشته است:
-1بهرهوری منابع
در گذشــته با نیروی دســت و بســیار با زحمت
وســیلهای را میســاختند و امــروز در عصــر
اطاعــات کارخانجــات کاالیــی را تولیــد انبــوه
میکننــد .ایــن همان بهــرهوری منابع اســت.
بــه این معنی کــه همواره صنعت در راســتایی
اســت کــه بهــرهوری منابــع و از همــه مهمتــر
بهرهوری کار انسان را افزایش دهد.
-2افزایش سرعت

بــه ایــن معنــی کــه وقتــی جســمی یــا کاالیــی
توســط دست انســان تولید شــود چقدر زمان
میبــرد و امــروزه کارخانههــا چگونــه و بــا چــه
سرعتی کاالها را تولید میکنند.
 -۳بهبود کیفیت
ایــن موضــوع را میتــوان در طــول تکامــل
صنعت دید.
ایــن ســه مفهــوم میتوانــد معیارهایــی اصلی
و قاطــع بــرای ســنجش صنعتیبــودن کار در
نظــر شــود .البتــه در جزئیــات به ایــن موضوع
خواهــم پرداخــت کــه چگونــه از ایــن معیارها
بــرای تشــخیص صنعتــی یــا ســنتیبودن کار
اســتفاده کــرد .کاری کــه مــا انجــام میدهیم
را نمیتــوان بــه طــور کامــل ســنتی حســاب
کــرد زیــرا ما از ســنت فاصلــه گرفتهایــم .ما هم
مانند کشورهای صنعتی که بهتدریج از سنت
فاصلــه گرفتنــد ،در حــال طیکــردن همــان
مســیر هســتیم .ولــی بــه طــور مثــال هنــوز در
انتهای برخی از پروژههایی که اجرا میشــود،
مقادیــری نخالــه اضافــه میآیــد .ایــن بــدان
معناســت که در جایی ،نفراتی در حال بریدن
و قطعکــردن و خــرد کــردن مصالــح هســتند.
ایــن نشــان از عقــب ماندگــی و صنعتینبودن
کار اســت ولــی در روشهــای صنعتــی چنیــن
نیســت .یکــی از نشــانههای صنعتیبــودن
این اســت کــه در انتهای پــروژه مصالح اضافه
نداشته باشیم.
بهبــود کیفــت در صنعتیکــردن ســاختمان
چگونه به دست میآید؟
در صنعتیســازی ،به دلیل طراحی و ســاخت
انبــوه و همچنیــن در معرض دیــد بودن روش
ســاخت کــه در کارخانــه اتفــاق میافتــد،
کیفیــت نیــز میتوانــد تحــت کنتــرل و خطای
انســانی کمتــر باشــد .خطاهــا قابل محاســبه
و پیشــگیری هســتند و میتــوان ریســکهای
احتمالــی را در جهــت حصــول کیفیت کاهش
داد .لــذا در صورتــی کــه صنعتیســازی کنید،
میتوانیــد کیفیــت بهتــری به دســت بیاورید؛
زیــرا یــک وجــه کیفیــت ،حراســت از ســرمایه
ملی و حراســت از ســرمایه ســرمایهگذار است.
ا گــر کیفیــت بهتــری داشــته باشــید ،عمــر
بهرهبــرداری افزایــش مییابــد و هزینههــای
نگهداری نیز کاهش پیدا میکند .لذا کیفیت
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت و این

موضوع در پروســه تحول از ســنتی به صنعتی
حاصل خواهد شد.
بحــث مــا از اینجــا حرفهــای تــازهای دارد
کــه قابــل ارائــه بــه جهــان خواهــد بــود .وقتی
میگوینــد صنعتیســازی چیســت ،ذهــن بــه
سمت انبوهسازی متبادر میشود .پروژههای
بزرگی که روشهای خاصی هم برای ســاخت
آنها وجود دارد .در دنیا حدود  17یا  18روش
بــرای انبوهســازی صنعتی چنیــن پروژههایی
وجــود دارد .در کشــور مــا حــدود  10درصــد
ساختوســازی کــه در حــوزه مســکن انجــام
میشود ،انبوهسازی است و بیش از  90درصد
آن انبوهســازی محســوب نمیشــود ،ماننــد
ساختوســازهای شــهری که پروژههــای  10یا
 20واحــدی ،بــرج یا حتی تکواحدی اســت.
ایــن مــوارد نمیتوانــد بســتر صنعتیســازی را
فراهــم کند ،زیرا انبوهســازی نیســت .لذا باید
به این حوزه  90درصدی توجه زیادی داشــته
باشــیم .ا گر اعتقاد داریم که با صنعتیسازی،
اقتصــاد مســکن در کشــور حــدود  ۳0درصــد
بهبــود پیــدا خواهــد کــرد ،الزم اســت کــه این
حوزه  90درصدی را هم در نظر داشته باشیم.
 27درصــد صرفهجویی در همین حوزه اتفاق
میافتد ،در همان ساختوسازهای غیرانبوه.
بســیاری از کارشناســان و متخصصــان از ایــن
موضــوع غافــل هســتند .وقتــی صحبــت از
صنعتیســازی میشــود ذهنشــان بــه ســمت
انبوهســازی و روشهایــی مانند تونــل ،تیلت
آپ ،میــز پرنــده و سیســتمهایی کــه امــروزه

در دنیــا متــداول اســت ،متبــادر میشــود در
حالــی کــه تنهــا 10درصــد ســاخت و ســازها در
ایــن حــوزه اســت .بــه همیــن دلیل اســت که
میگوییــم تحقیقــات و کارهایــی که مــا انجام
دادیم قابل ارائه به دنیا اســت .نا گفته نماند
کــه چندیــن کشــور دیگــر نیــز ماننــد مالــزی و
اتیوپــی هــم روی ایــن موضــوع کار کردهانــد.
اتیوپــی حتی چندین ســال از ما جلوتر اســت
و بــرای مثال روی اســتاندارد مدوالر کار کرده
است .آنها مسیر انتقال از سنت به صنعت را
طراحــی کردهاند و ضرورت توجه به  90درصد
ساختوســاز غیرانبــوه را درک کردهانــد .البته
نســبت به مــا کار ضعیفتری انجــام دادهاند.
در مالــزی هــم ایــن کار بــه همین صــورت و تا
حــدی کاملتــر انجام شــده اســت .امــا کاری
که ما انجام دادهایم برای آنها جالبتر اســت
چون کاملتر است.
حاال تفاوت کجاست؟
بــه دلیل تعــدد روشهایی که در انبوهســازی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،امــکان طراحی
و اجــرا بــه روشهــای خــاص نیــز وجــود دارد.
در کشــور مــا نیز عــدهای به این روشها آشــنا
هســتند .روشهــای متعــددی ماننــد قالــب
یکپارچــه ،تونــل و روشهــای دیگــر کــه در
انبوهسازی کم و بیش اجرا شده است و البته
بــه نظــر من بیــش از  ۳درصد از کل ســاخت و
ساز کشور نیست.
در حــوزه غیــر انبوهســازی یــا در حــوزه
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ساختوســاز شــهری کــه لزومــا آنقــدر تکــرار
وجــود ندارد که بتوان روش بــرای آن طراحی
کرد ،یک الزام پایه وجود دارد که به آن خیلی
کــم توجــه شــده اســت و آن اســتاندارد بــودن
قطعــات و مــدوالر بــودن آن اســت .همــه مــا
میدانیم که علت اصلی موفقیت کشورهایی
ماننــد آمریــکا ،کانــادا و چیــن ،که البتــه امروز
روی دســت همــه زده اســت ،مدوالربــودن
قطعات اســت .بــرای مثال مــدول در ورودی
ســاختمان بر اســاس اســتاندارد  10سانتیمتر
تعریــف میشــود کــه بــا ایــن فــرض درهــا بــه
ترتیــب بــا عــرض  100 ،90 ،80 ،70الــی 150
ســانتیمتر تولیــد میشــوند .این نکته ســاده
مبنــای اســتانداربودن و مدوالربــودن اســت.
ســپس کارخانــه مربوطــه بــا جــرأت شــروع به
تولیــد در میکند چــون میداند دری با عرض
 115ســانتیمتر مصرف نخواهد شد .بنابراین
با استانداردکردن و مدوالرکردن میتوان پایه
ایجاد کارخانه را گذاشت.
در آمریــکا در مدت زمان ســه ماه ،ســاختمان
قابل سکونت ساخته و تحویل میشود .باید
رمــز موفقیــت ایــن کار را بیابیم .البتــه آنها به
ســبب رشــد صنعتــی  200ســاله غــرب و رشــد
همــه جانبهشــان جلوتــر از مــا هســتند .ولــی
مــا کــه بــه لحــاظ رشــد صنعتــی در آن ســطح
نیســتیم الزامــات دیگــری داریــم تــا بــه آنجــا
برســیم .ابتداییتریــن قــدم ایــن اســت کــه
بتوانیــم ایــن مطلــب را جــا بیاندازیــم .امکان
اینکــه حکــم کنیــم را نداریــم ،زیرا نمیشــود
چیزی را به جامعه تحمیل کرد ،ولی میشود
مسیر را تعریف کرد و برای آن مشوق گذاشت.
مــا در مبحــث  11مقــررات ملــی ســاختمان
ایــن جهــت را تعریــف کردهایــم و پیشــنهاد
مشــوقهایی را نیــز دادهایــم تــا مــردم بــه این
جهــت متمایل شــوند .در آن صــورت جامعه
بــه ســبب اقتصــاد و منافــع ســرمایهگذارانش
خــود بــه خــود جریــان را دنبــال خواهــد کرد.
کارخانــه تاســیس میکنــد و دســت انــدرکاران
ســاخت با محصوالت کارخانه آشنا میشوند
و در کتابچــه کارخانــه هــم چگونگــی مونتــاژ
کاما توضیح داده شــده است .این جریان در
چیــن ،با توجــه به روحیــه چینیها ،شــاهکار
خلق کرده اســت .آنجا حتی ســاختمانهای
مرتفــع را در مدت زمان بســیار کوتاه با همین
سازوکار میسازند.

افزایــش تقاضــا نتیجــهی اســتاندارد و
مدوالرکــردن اســت .بــرای مثال وقتــی  5نوع
اســتاندارد وجود داشــته باشــد ،همــه مجبور
هســتند یکــی از ایــن  5نــوع را مصــرف کنند و
ایــن موجب توســعه کارخانه خواهد شــد .در
نتیجــه در ساختوســاز غیرانبوه نیــز میتوان
بهــرهوری منابــع ،افزایــش ســرعت و بهبــود
کیفیت داشته باشید.
از موانــع دیگــر صنعتیســازی درک مفهــوم
آن در جامعــه اســت .زمانــی کــه صحبــت از
صنعتیسازیمیشودحتیتصمیمگیرندههای
وزارت راه و شهرســازی و وزارت مســکن
ســابق هــم ذهنشــان بــه ســمت آن  10درصد
انبوهســازی مــیرود کــه این خود مانــع بزرگی
اســت .الزمــه رشــد و پیشــرفت ایــن مفهــوم
در جامعــه این اســت کــه ابتــدا درک کنیم 90
درصــد هــم ساختوســاز غیرانبــوه داریــم کــه
باید به آن توجه جدی کنیم.
مســئله دیگــر عــدم وجــود زیرســاختهای
صنعتــی الزم اســت .کشــورهای پیشــرفته در
ســطحی از پیشرفت قرار دارند که این مفهوم
در آنهــا اصــا مطــرح نیســت .ایــن در حالــی
اســت که ما با آن ســطح فاصله زیــادی داریم
و بایــد ســعی کنیــم که بــه آن برســیم .حدود
 ۳0ســال اســت که من در ســخنرانیهایم این
مطلــب را تکــرار میکنــم .البتــه مــا حرکتمــان
را از مســیر مبحــث  11آغــاز کردیــم و فکــر
میکنــم زمانــی کــه بــه نتیجــه برســد بــه یــک
کتابچــه راهنمــا بــرای وزرات راه و شهرســازی
و تصمیمگیرنــدگان و همیــن طــور کل جامعه

برای مثال پروژه مســکن مهر که
تعــداد آن هــم کــم نبــود ،فرصــت
خیلــی خوبــی بــرای اســتفاده از
صنعتیســازی بود که متاســفانه
ایــن اتفــاق نیفتــاد و تنهــا درصد
ناچیــزی از آن صنعتــی شــد.
ا گــر در آن زمــان ایــن کتابچــه
وجود داشــت ،میشــد کــه از آن
استفاده کرد تا آن انبوهسازی به
سمت صنعتیسازی برود.

خواهــد شــد .پــس از آن هــم بــه ســراغ دولت
و مجلــس خواهیــم رفــت و ســعیمان بــر این
اســت کــه تصویــب قوانیــن تشــویق را از ایــن
مســیر پیگیری کنیم .به نحــوی که در مدت
کوتاهــی حــدود  10ســال بتوانیم راه  200ســاله
آنها را طی کنیم.
انبوهسازی یعنی همان 10درصد ساختوساز
کشــور که قبا راجع بــه آن صحبت کردیم .در
ایــن بخش به دلیــل تعددی که وجــود دارد،
دست شــما باز است که روشهای مناسب را
انتخاب کنید.
حــال ســوال این اســت که در چه شــرایطی
میتوانیــم از ایــن نعمــت صنعتیســازی
استفاده کنیم؟
برای مثال پروژه مسکن مهر که تعداد آن هم
کم نبــود ،فرصت خیلی خوبی برای اســتفاده
از صنعتیســازی بود که متاســفانه این اتفاق
نیفتــاد و تنهــا درصــد ناچیــزی از آن صنعتــی
شــد .ا گــر در آن زمــان ایــن کتابچــه وجــود
داشــت ،میشــد که از آن اســتفاده کــرد تا آن
انبوهسازی به سمت صنعتیسازی برود.
موضــوع بســیار مهمی وجود دارد کــه افرادی
کــه با پروژههای بزرگ آشــنا هســتند یا ممکن
اســت امــروز یــا فــردا در ایــن پروژههــا دخیــل
باشــند ،بایــد بداننــد :یکــی اینکــه پــروژه باید
 DESIGN- BUILDباشــد ،یعنــی طــرح و
ســاخت باید همزمان باشــد .در پــروژهای که
میخواهیــد صنعتیســازی کنیــد ،نمیشــود
یــک مشــاور آن را طراحی کنــد و یک پیمانکار
کــه صنعتیســازی میدانــد آن را اجــرا کنــد.
طــرح و اجــرا بایــد مدیریــت واحــدی داشــته
باشــند و در ارتبــاط بــا هــم اتفــاق بیافتنــد.
این نکته بســیار مهمی اســت و بــدون رعایت
آن نمیتوانیــد صنعتیســازی کنیــد .ابــزاری
کــه بــرای ایــن کار احتیــاج داریــد نیــز (Total
 Quality Management( TQMاســت .بایــد
 TQMداشــته باشید .یعنی از طراحی تا پایان
اجرا ،از خرید تا انبار ،همه و همه مجموعهای
از یــک مدیریــت واحــد باشــند .ا گــر بهتریــن
روش دنیا را هم داشــته باشید بدون این ابزار
نتیجــه نمیگیریــد .ایــن را بــه خصــوص برای
جوانــان میگویــم کــه در آینــده بــا پروژههــای
زیــادی ســروکار خواهند داشــت .خیلی پیش
آمــده اســت کــه مــا یــک روش خــوب و موفق

دنیا را اینجا اجرا میکنیم و با شکســت مواجه
میشــود .بــه دلیــل اینکه ایــن قوانیــن پیاده
نمیشود.
مــواردی چون اعمال مدیریــت کیفیت جامع
یــا  ،TQMتحقیــق و توســعه ،و مدیریــت
دانــش الزامی هســتند .ا گر تحقیق و توســعه،
و مدیریــت دانــش و مهندســی ارزش وجــود
نداشــته باشــد ،پــروژه انجام خواهد شــد ولی
تکاملــی اتفــاق نخواهــد افتــاد .شــرکت بایــد
تحقیق و توسعه داشته باشد تا بتواند همپای
دنیــا حرکــت کنــد .همچنیــن ا گــر مهندســی
ارزش داشته باشید پیرو آن میتوانید بهترین
اقتصاد را کسب کنید.
مهندســی ارزش از ســال  1950بــه بعد توســط
نیروهــای مســلح آمریــکا بــه وجــود آمــد.
آنهــا طرحهایــی را کــه طراحــی شــده بــود
بازبینــی کردنــد و بــا حفــظ کیفیــت از لحــاظ
اقتصــادی آنها را بهبود دادند .امروزه Value
 Engineeringبرای همه آشنا است.
اینهــا را بیشــتر بــرای جوانــان میگویــم کــه
میــراث ایــن کار تحویــل آنهــا خواهــد شــد.
بهتریــن راه بــرای تحقــق مهندســی ارزش
و بهبــود کیفیــت و اقتصــاد پــروژه ،داشــتن
 DESIGN & BUILDو  EPCاســت .بــه
ایــن معنــی کــه تیــم اجــرا و تــدارکات را کنــار
تیــم طراحــی قــرار دهیــد کــه طــراح بتوانــد از

اطاعــات آنها تغذیه و با نظــر آنها کار کند.
در آن صورت است که از دل پروژه ارزش تولید
میشــود .مــا حــدود  20ســال اســت کــه ایــن
سیســتم را در کیســون پیــاده کردهایــم .حتی
 AFCروی نقشــهها در صــورت تاییــد اجــرا و
تدارکات ،قابل اجرا محسوب میشد.
با این کار شما اقتصادیترین طرح را خواهید
داشــت کــه  REVISIONهــم نمیخــورد.
گاهــی پروژهها تا  10بار بازبینی میشــوند .زیرا
تــازه زمانــی کــه طرحهــا بــرای اجــرا میرونــد
اشکاالتشان مشخص میشود و تجربه نشان
داده اســت کــه در ایــن پروســه زمــان بســیار
زیــادی تلــف خواهــد شــد طــوری کــه گاهــی
پروژههــا تا دو برابر زمان تعیینشــده ،طبیعتا
بــا هزینــه خیلــی بیشــتر ،بــه انجــام خواهنــد
رسید.
موضــوع ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت
یــا  HSEیــک وظیفــه اجتماعی اســت که باید
رعایت شــود و ضمنا در کار شــما را شــاخصتر
و عــوارض را کمتر میکند .ا گر آموزش و کنترل
مجموعــا اتفــاق بیافتد شــما در مســیر رشــد و
توســعه قــرار میگیریــد .تعــدادی از مــواردی
کــه توضیح دادم الزامی اســت و بــدون در نظر
گرفتــن آنها پروژهای قابل اجرا نیســت مانند
 DESIGN & BUILDو بعضــی دیگــر مســیر
تکاملی آیندهی شما را تعریف میکند.

عــادت یکــی دیگــر از موانــع کار اســت .تغییــر
عادتهــا در زندگــی یکــی از مشــکلترین
کارهاســت .در مــورد کار مــا هــم بــه همیــن
شــکل اســت .زیــرا مــردم عــادت کردهانــد کــه
بــا روشهــای مشــخصی کار کننــد و بســازند.
برایشــان سخت است روشهایشــان را عوض
کننــد .این مصیبتی اســت که در مســکن مهر
هــم اتفــاق افتاد که موجب آن شــد که حدود
دو الی ســه هزار واحد مســکونی با شــیوههای
بســیار عقبافتادهای ســاخته شــود .مــا باید
سعی کنیم که این مانع را نیز از بین ببریم.
یکــی دیگــر از موانعــی کــه وجــود دارد تعجیل
اســت .ســرعت حاصــل کاهــش خطاســت.
تعجیــل ماننــد ویروســی اســت که باعــث بروز
خطا میشــود .باید همگــی روی این موضوع
کار کنیــم .در دنیــای امــروز ســرعت پیشــرفت
زیــاد اســت .بــه ســبب آن کــه دنیــا ترتیبــی
میدهــد کــه کمتریــن خطــا اتفــاق بیافتــد.
در زندگــی هــم همیــن گونــه اســت .مــا عجله
میکنیــم و پیــرو آن خطــا میکنیــم و بــرای
رفــع آن خطــا دو برابــر زمــان هــدر مــیرود .به
عجلهکــردن عــادت کردهایــم .عجلهکــردن
اول کار در جامعــه تبدیــل بــه ارزشــی شــده
کــه دقیقــا اثــر وارونــه دارد .مــا یکــی از رازهای
پیشــرفت امروز را نادیده میگیریم .در دنیا هر
آنچه با پیشرفت ســریع اتفاق افتاده به دلیل
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کمکــردن خطــا بــوده اســت .یعنــی دقتهــای
قبــل از شــروع عمــل و کنتــرل آن بیشــتر بــوده
اســت .ترجمــهی این در کار ما ،داشــتن نظام
کنتــرل پــروژه اســت .در کنتــرل پــروژه موانع را
میبینیــد و از پیــش راجــع به آن فکــر میکنید
و آنهــا را مرتفــع میکنیــد و زمانــی کــه شــروع
کردید به دویدن دیگر نمیایستید.
در کیســون هــم خیلــی پیــش آمــده کــه در
پــروژهای خواســتند ســرعت را تحمیــل کننــد
ولی در شــرایطی که میتوانستیم و امکانش را
داشــتیم ا کثــرا زیربار نرفتیم ولــی جایی که زیر
بــار رفتیم گرفتار شــدیم .مصداق این مســئله
در کار مــا داشــتن کنتــرل پــروژه اســت .باید با
فکــر و تدبیــر موانــع را شناســایی کنیــد .حتما
ایــن کار را انجــام دهیــد .ا گــر کارفرما شــدید و
خواســتید پــروژهای را  2ســاله انجــام دهیــد،
بــرای شــروعکردن عجلــه نداشــته باشــید6 .
مــاه صــرف طراحــی کار کنیــد ،کنترل پــروژه و
برنامهزمان بندی داشته باشید ،تامین منابع
کنید و بعد کار را شروع کنید.
مســئله دیگــر ســنتیبودن فهرســت بهــای
ســازمان برنامه اســت کــه در آن اصــا موضوع
صنعتیســازی مطرح نیست .ولی کاری که ما
داریم انجام میدهیم موجب ساخت بستری
بــرای دیدهشــدن آن نیز خواهد شــد .تا کنون
بــا مباحث چندگانه مقررات ملی ســاختمان و
کتابچههایش ســر و کار داشتهاید .موضوعاتی
ماننــد بتن ،اســکلت فلــزی و  ...در آن مد نظر
قرار داده شــده اســت .در آن مباحث ،مقررات
به صورت الزام مطرح شــده است .ا گر شما آن
الزامات را رعایت نکنید تا پای تخریب هم باید
بروید .در ایــن مبحث موضوع هدایت جامعه
بــه ســمت صنعتیســازی اســت .لــذا ماهیــت
آن کیفــی اســت و لزومــا رد یــا قبولکردنــی
نیســت .بلکــه بایــد معیارهایــی بدهیــد کــه
ساختوســاز به سمت صنعتیشــدن هدایت
شــود .همــان طــور کــه قبــا گفتــه شــد حدود
۳0درصــد در اقتصــاد کل ساختوســاز کشــور
بهبــود ایجــاد میکند .با توجه بــه اینکه حجم
بزرگــی از اقتصــاد کل کشــور در مســکن اســت
ایــن  ۳0درصد اثــر تعیینکننــدهای در اقتصاد
و بهــرهوری دارد .میدانیــد کــه در تمــام
تحلیلهــای برنامــه  5ســاله ،بهــرهوری عنصر
بزرگی از رشد بوده است .امسال هم در برنامه
ششم  2/6درصد برای بهرهوری در نظر گرفته

شــده است که بخشی از آن از صنعتیکردن به
دست میآید.
در غــرب مفهومــی وجــود دارد بــه نــام
 WIN-WINیــا بــرد -بــرد .خیلــی مفهــوم
ارزشــمندی اســت .به ایــن معنی که ا گر شــما
دو طــرف معامله یا مشــارکتی هســتید باید به
مفهــوم برد -برد فکر کنیــد .یعنی هر دو طرف
باید به برد یکدیگر فکر کنند .این مفهوم حتی
در زندگــی زناشــویی هــم بایــد وجــود داشــته
باشد.
مــا حــدود  20ســال اســت که یــک برد ســومی
هــم بــه ایــن عبــارت اضافــه کردهایم کــه البته
مفهــوم آن در غــرب هــم وجــود دارد ،ولــی نــه
به این شــکل .در رابطهی برد -بــرد -برد ،برد
ســوم متعلــق بــه جامعه و نســل آینده اســت.
یعنــی پیمانــکار و کارفرمــا حــق ندارنــد بــا هــم
شــریک شــوند و ســر دولــت را کاه بگذارنــد و
نســل آینــده را نادیده بگیرند و چیزی بســازند
کــه محیــط زیســت را خــراب کند .ایــن مفهوم
در بحــث ما اینگونه تعبیر میشــود که برد اول
و دوم مربــوط بــه مالــک و ســازنده و برد ســوم
متعلــق بــه مصرفکننده ،جامعه و نســلهای
آینده اســت .ا گر شما در جهت صنعتیسازی
حرکــت میکنیــد و هــدف شــما بهبــود اقتصاد
است ،نباید به هیچ قیمتی میراث نسل آینده
را تخریب کنید.
پایه این حرکت الزام صفر یا صد نیســت .بلکه
جهتی اســت که حتما باید با مشوقها تعریف

مســئله دیگر ســنتیبودن فهرست
بهــای ســازمان برنامه اســت که در
آن اصــا موضــوع صنعتیســازی
مطــر ح نیســت .ولــی کاری کــه مــا
داریــم انجــام میدهیــم موجــب
ســاخت بســتری بــرای دیدهشــدن
آن نیــز خواهــد شــد .تــا کنــون بــا
مباحــث چندگانــه مقــررات ملــی
ســاختمان و کتابچههایــش ســر و
کار داشــتهاید .موضوعاتــی ماننــد
بتن ،اســکلت فلــزی و  ...در آن مد
نظر قرار داده شده است.

شــود .جهتــی اســت بــه ســمت صنعتیکــردن
ساختمان در کشور.
اولیــن بــار کــه ایــزو وارد ایــران شــد ،در آن
مفهــوم  continual improvementمطــرح
شــده بــود ،یعنــی در ابتدا بهبــود رخ میدهد
(بهبــود اجتمــاع ،بهبود ســازمان ،بهبود فنی
و تکنولوژیــک و )...بعــد در ادمــه آن بهبــود
را نهادینــه میکنیــد و جــا میاندازیــد ،عادت
میکنیــد و بعــد بهبــود بعــدی را میدهیــد.
ا گر قــرار باشــد قبــل از نهادینهشــدن تغییری
کــه ایجــاد کردیــد ،تغییــر بعــدی را بــه وجــود
بیاوریــد ،موجــب ســردرگمی مصرفکننــده
خواهد شــد .حرکت شــما باید پلکانی باشــد.
در غــرب ایــن پلکانهــا بســیار به هــم نزدیک
شــده اســت .مثــا ا گــر تصمیــم میگیرنــد کــه
چیــزی را در فروشــگاهها مکانیــزه کننــد و آن
را در دســترس فروشــندهها و مشــتریها قــرار
میدهنــد تــا کار کننــد و آشــنا شــوند ســپس
تغییــر بعــدی را اعمــال میکننــد .ا گــر بنــا بــر
ایــن باشــد که هر روز یــک تغییر جدیــد ایجاد
شــود مصرفکنندههــا گیــج خواهند شــد .در
روش صنعتیکردن ســاختمان نیــز دقیقا این
موضوع مطرح است و ما هم در مبحث  11آن
را در نظر گرفتیم.
در کتابچــه هــم ایــن موضــوع رعایــت شــده
است .اینکه ما از ابتدا زیاد سختگیری نکنیم
و توقع نداشــته باشــیم که الزامــات موجب آن
شــود کــه از فــردا در جامعــه یک جهــش بزرگی
اتفــاق بیافتــد و از فردا صنعتی شــود .ما روش
بهبــود گام بــه گام را در مبحــث  11مــد نظــر
قــرار دادیــم .مــا بــه زودی مجمــوع کاری کــه
ارائهشده را به تصویب شورای تدوین مقررات
ملی ســاختمان خواهیم رساند و امیدواریم تا
تابستان سال آینده این کتابچه منتشر شود.
شما دوستان هم میتوانید با سامانه و پایگاه
اینترنتی دبیرخانه مبحث  11در ارتباط باشــید
و ســواالت و پیشــنهادات خودتــان را مطــرح
کنید.

اخبار صنعت ساختمان

شرک ک سون به عنوان دارند مدال ا
شــرکت کیســون به همراه  4صادرکننده دیگر
مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشور شد؛
محمدرضــا نعمــتزاده در حکمــی دارنــدگان
مدال افتخار صادرات را به عنوان مشاور خود
در توسعه صادرات غیرنفتی منصوب کرد .به
گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت
در این حکم خطاب به روســای هیأتمدیره
شــرکتهای زرمــا کارون ،کیســون ،کالــه،
شــیرین عســل و پویندگان راه ســعادت آمده
اســت :توســعه صادرات غیرنفتــی عامل مهم
توســعه اقتصــادی و ارتقای جایگاه کشــور در
سطح بینالمللی به شمار میرود که نیازمند
تاش ،از خودگذشــتگی ،مدیریت هوشــمند
و همدلــی بیــش از پیــش بخــش خصوصــی و

رداخ

ل

ار صادرا

دولت اســت ،لــذا از آنجا کــه جنابعالی پس از
ســالیان متمــادی سختکوشــی و مجاهدت
در توســعه صادرات غیرنفتی کشور مفتخر به
دریافت «مدال افتخار صادرات» شدهاید ،به
موجب این حکم به عنوان «مشــاور اینجانب
در توســعه صــادرات غیرنفتــی» منصــوب
میشــوید .رجــاء واثــق دارد تــا در ایــن برهــه
حساس با همت و همیاری جنابعالی بتوانیم
در مدیریت توســعه صــادرت غیرنفتی کشــور
گامهای اثربخش و مهمی برداریم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه
تجــارت ،صادرکنندگانــی کــه  5دوره موفق به
دریافــت تندیــس صادرکننــده نمونه شــوند و
پــس از آن  ۳دوره نیــز بــه عنــوان صادرکننــده

م ا ر یر صن

ممتاز انتخاب شــوند ،مــدال افتخار صادرات
دریافت خواهند کرد .بر همین اساس از سال
گذشــته تا کنــون  5بنگاه تولیــدی و صادراتی
کشور موفق به دریافت مدال افتخار صادرات
شــدهاند؛ مرتضــی ســلطانی رییــس هیــأت
مدیره شرکت زرما کارون و محمدرضا انصاری
رییــس هیــأت مدیــره شــرکت کیســون ســال
گذشته و غامحسین سلیمانی رییس هیأت
مدیره شــرکت فرآوردههای لبنی کاله ،یونس
ژائلــه ســعدآباد رییــس هیــأت مدیره شــرکت
شــیرین عســل و عبدالرضا یعقوبزاده رییس
هیــأت مدیــره شــرکت پویندگان راه ســعادت
در سال جاری موفق به دریافت مدال افتخار
صادرات شدند.

مدیر ساخ و وس ه را های ادار ک را اس ان هران خ ر داد

م ل ارد ومانی مان اران در قا

مدیر ســاخت و توســعه راههــای اداره کل راه
استان تهران گفت :پیمانکاران راهسازی 150
میلیارد تومان از این اداره کل طلب داشــتند
کــه  50میلیــارد تومــان آن پرداخت شــد و 100
میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال در قالب
اسناد خزانه اسامی پرداخت میشود.
شــهداد کاوه در نشســت خبــری حاشــیه
نمایشگاه راهســازی ،راهداری،حمل و نقل
و صنایــع وابســته اظهــار داشــت :در حــوزه
راهســازی اســتان تهران  500میلیــارد تومان
پــروژه داریم و با این رقم هزار میلیارد تومان
پــروژه را راهبــری میکنیم،زیــرا در پروژههــا
هزینههای ارزیابــی را در نظر نگرفتهایم.وی
با بیــان اینکه بیش از  20پروژه راهســازی در
اســتان تهــران در حــال انجــام اســت،گفت:
اجــرای کمربنــدی پا کدشــت بــه مبلــغ 220
میلیــارد تومــان در حــال انجــام اســت کــه
ً
عملیات اجرایی آن مجددا از ســال گذشــته
آغاز شــد .این پروژه ســال  86آغاز شــده بود
اما متوقف بود.
وی بــه اجــرای کمربندی اسامشــهر اشــاره
کرد و گفت :بدیــن ترتیب کمربندی آزادگان
در طــول  ۳0کیلومتــر بــه فــرودگاه امــام

متصــل میشــود و دسترســیهای محلی به
شــهرهای ایــن محــدوده تا فــرودگاه امــام را
پوشــش میدهــد.کاوه به اجــرای کمربندی
دماونــد اشــاره کــرد و گفــت :ایــن پــروژه از
ســال گذشته آغاز شــد ،ترافیک شدیدی در
محدوده گیاوند داشــتیم که با تکمیل این
ً
پروژه عما ترافیک گیاوند حذف میشود و
اتصال دماوند به فیروزکوه و هراز و دسترسی
به محور هراز تسهیل میشود.
مدیــر ســاخت و توســعه راههــای اداره کل
راه اســتان تهــران گفــت :همچنیــن تقاطــع
غیرهمسطح شهر قدس در حال اجرا است.
ترافیک شــهریار ـ قدس ســنگین اســت که با
اجــرای این تقاطــع ترافیک کاهش مییابد.
تاش میکنیم تا پایان امسال بخشی از این
تقاطع افتتاح شود.
کاوه بــا بیــان اینکــه نهضــت روکش آســفالت
از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت،گفت80 :
درصــد راههــای اســتان تهران از نظــر روکش
آســفالت تکمیــل هســتند.مدیر ســاخت و
توســعه راههــای اداره کل راه اســتان تهــران
گفــت 10 :میلیــارد تومــان در حــوزه راههــای
روســتایی و  12میلیــارد تومــان در حــوزه

شد

اسناد خ انه

راههــای اصلــی پــروژه داریــم.کاوه گفــت :در
جــاده قدیــم تهران ـ قم اجــرای روکش محور
و تعویض آن در قالب دو قطعه و با اعتبار ۳0
میلیارد تومان از یک ماه آینده آغاز میشــود
کــه در ایــن پــروژه بتــن غلطکــی خواهیــم
داشت.
وی اجــرای روکــش آســفالت چنــد ضخامت
را گامــی در جهت اقتصاد مقاومتی دانســت
و افــزود :امســال فــاز دوم کمربنــدی دماوند
ً
مجــددا بــه مناقصــه مــیرود.کاوه افــزود:
تعریــض محــور فیروزکــوه ـ ســمنان بــا اعتبــار
 15میلیــارد تومــان بــه مناقصه رفته اســت و
تا ماه آینده پیمانکار آن مشــخص میشود.
کاوه با بیان اینکه در اســتان تهران  20پروژه
نیمه متوقف راهســازی از سالهای گذشته
ً
داشــتیم ،گفت :امسال مجددا این پروژهها
آغــاز شــده اســت.وی بیــان کــرد :کل طلــب
پیمانــکاران از اداره کل راه و شهرســازی
اســتان تهــران  150میلیــارد تومان اســت که
 50میلیــارد تومان آن دو مــاه پیش در قالب
اســناد خزانــه اســامی پرداخــت شــد و 100
میلیارد تومان آن هم در قالب همین اسناد
تا پایان امسال پرداخت میشود.
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قوانین و مقررات خوب
درعمل اجرا نمی شود
گفت وگو با مهندس عبدالمجید سجادی نائینی عضو هیات مدیره سندی ا:
یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

مهنــدس عبدالمجید ســجادی نائینی متولد
ســال  1۳25نائیــن اســت .وی تحصیــات
دبســتان و دبیرســتان را در ســال  1۳44در
تهران به اتمام رســانده و پس از آن دانشــکده
فنــی دانشــگاه تبریــز پذیرفتــه شــد و در ســال
 1۳50در رشــته راه و ساختمان در مقطع فوق
لیســانس فار غالتحصیــل شــد .وی در آغــاز
فعالیتهای حرفهای و عمرانی خود ،شــرکت
ســاختمانی «دمــه» را تاســیس و پروژههــای
عمرانی زیادی را در استان گیان به سرانجام
رســاند ،مهنــدس ســجادی در ســال 1۳60
شرکت ســاختمانی «رامکله» را تاسیس کرد و
به مدت  ۳5سال مدیرعامل آن بود.
ایشــان دورههای متعددی عضو هیاتمدیره
ســندیکا بــوده و خدمــات شایســتهای را در
جهــت اعتــای ایــن تشــکل حرفــهای ارائــه
داده ،از همیــن رو ماهنامه پیــام آبادگران به
مصاحبه با ایشــان پرداخته که مشروح آن به
شرح زیر است.
ا گــر موافقیــد ایــن گفــت و گــو را با مــروری بر

ســابقه فعالیــت حرفــهای تــان آغــاز کنیــم .
بفرماییــد کــه چگونــه تجربــه و تخصصتان
را بــرای موفقیــت در عرصــه عمرانــی بــه کار
گرفتید؟
شــرکت «رامکلــه» تا کنــون مجــری پروژههای
عمرانــی زیــادی در ســطح مملکــت بــوده
انجــام مناقصهها به روش صحیح
و قانونی ،انتخاب برنده مناقصه با
توجــه بــه بهتریــن و مناســبترین
قیمت ارائه شــده ،رفع مشــکات
اخــذ ضمانتنامــه از بانکهــا
و مهمتــر از همــه صاحیــتدار
بــودن مجــری پــروژه منتخــب از
طــرف کارفرما که میبایســت تبحر
کافــی در مــورد اجــرای پــروژه و
کارهای پیمانکاری داشــته باشــد،
میتوانند راهگشا باشند.

اســت .اولین پروژه این شــرکت پــروژه احداث
راهآهــن شوشــتر در ســال  1۳60و در زمــان
جنــگ تحمیلــی بود که بــا موفقیت بــه اتمام
رســید .همچنین پروژههــای احداث کارخانه
لولهســازی توســعه نیشــکر در اهواز ،پــروژه فاز
اول نیروگاه شازند ارا ک ،کارخانه ماشینهای
الکتریکی ســنگین جوین در استان خراسان،
کارخانــه صنایــع گوشــت اردبیــل ،احــداث
ساختمانها و باشگاههای ورزشی در تهران،
پــروژه جهانــی فیفــا کــه قــرارداد آن در کشــور
ســوئیس منعقد گردید و دههــا پروژه دیگر که
توســط ایــن شــرکت بــه اتمــام رســیده و جای
بســی افتخار است که ا کثر کارفرمایان رضایت
خود از عملکرد این شــرکت را در قالب ارســال
و اعطــای تشــویق نامههایــی ابــراز نمودهاند.
واقعیت این اســت که شــرکت «رامکلــه» هرگز
خــود را طــرف قــرارداد کارفرمــا ندانســته بلکه
خــود را بــازوی اجرایــی کارفرمــا میدانــد و به
همیــن دلیــل در حــال حاضر نهایت دوســتی
و همکاری را با کارفرمایان سابق خود دارد.
بازخــورد مثبت از طــرف کارفرمایان و رضایت

آنها از کیفیت و روند کار شرکت ،نتیجه تجربه
و تخصص مدیران و پرسنل این شرکت است
کــه بــا همدلــی و همــکاری هــم توانســتهاند
شــرکت خود را به عنوان یــک بنگاه اقتصادی
توسعهگرا و کارآفرین به مسیر مطلوب هدایت
کنند.
جنابعالــی به عنوان متخصصی که ســالها
در حــوزه عمرانــی فعالیت کرده و شــرکتی را
تاســیس و صاحــب نــام و اعتبــار کردهایــد،
در مســیر فعالیــت خــود بــا چــه موانــع و
دشواریهایی مواجه شدهاید؟
بهتــر بــود ســؤال میفرمودیــد چــه موانعی در
پیش رو ندارید زیرا مشکات کارهای اجرایی
و پیمانــکاری و ســنگهایی کــه جلــوی پــای
پیمانــکاران انداختــه شــده بــه حــدی زیــاد
و بــزرگ اســت کــه بــه جــرأت میتــوان گفــت
هیچگونــه افــق روشــنی بــرای پیمانــکاری و
کارهای اجرایی در حال حاضر وجود ندارد.
اولین کار هر پیمانکار برای شرکت در مناقصه
گرفتــن ضمانتنامــه اســت کــه در این بــاره از
طــرف بانکها آن چنــان موانعی ایجاد شــده
کــه حــدی بــرای آن متصــور نیســت ،و بایــد از
بانکهــا پرســید مگــر یــک پیمانــکار عمرانــی
چنــد منزل مســکونی دارد که بتوانــد برای هر
پــروژه یکــی از آنهــا را در رهن بانک قــرار دهد،
آن هــم پس از مدت مدیدی دوندگی و انتظار
برای کار کارشناسی و غیره....
مشــکل قیمتهای پایین ارائه شــده توســط
برخــی شــرکتها و قبولــی قیمــت آنها توســط

کارفرمــا و مناقصهگــذار هــم وجــود دارد کــه
متاســفانه بــا وجود تمام کوشــشهایی که در
نظــام فنــی و اجرایــی بــرای شــفافیت قوانین
و مقــررات صــورت گرفتــه و به تصویــب قانون
معامــات و آییننامههــای تضمیــن و دامنــه
قیمــت متناســب و .....انجامیــده ،توســط
ا کثــر کارفرمایان مورد بیمهــری قرار میگیرد.
در یک کام باید گفت قانون و مقررات خوبی
وجــود دارند ولی کیســت که آنهــا را اجرا کند.
چنــد ســال اســت که دامنــه قیمت متناســب
را داریــم ولــی تا کنون چه تعــداد از کارفرمایان
آن را اجرا کردهاند؟ ســالهای ســال است که
میگوییــم پایینتریــن قیمــت الزامــا بهتریــن
قیمــت نیســت ولــی ا کثــر نماینــدگان مالــی و
ذیحســابی زیــر بــار ایــن قضیــه نمیرونــد و
برخــی پیمانــکاران هــم بــه دالیــل مختلــف و
شــاید از روی اســتیصال و بــرای نجــات خــود
از بدهــی پیمانهای گذشــته ،تن بــه این کار
میدهند که به نوعی خودزنی است.
البتــه ســیاههای از مشــکات دیگــر هم وجود
دارد که میتوان به این لیست اضافه کرد.
-1عــدم پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران کــه
امروزه بزرگترین بای جان پیمانکاران گشــته
کــه یــا پیمانــکار را بازنشســته و یــا از دســت
طلبکاران فراری کرده است.
-2عــدم هماهنگــی تــورم قیمتهــا بــا
شــاخصهای اعــام شــده توســط ســازمان
برنامه و بودجه
 -۳تغییــر و افزایــش روزانــه قیمــت مصالح که
پیمانکار را زمینگیر و ناتوان ساخته است

 -4عــدم امــکان پرداخــت کارکردهــای
پیمانــکاران و در نتیجــه خاتمــه پیمــان ا کثــر
پروژههــا کــه به جــرات میتــوان گفــت حدود
دههــا هزار پروژه در ســطح مملکت نیمه کاره
رهــا شــده کــه ناشــی از عــدم تــوان دولــت در
پرداخــت هزینههــای اجرایــی آن میباشــد و
بــه دلیــل عــدم تصمیــم عاجــل در مــورد ایــن
پروژهها توســط دولت متاســفانه این پروژهها
هر روز بیشــتر از روز قبل دچار صدمه و آسیب
میشوند.
-5وجــود کارفرمایــان نــاوارد در برخــی از
پروژههــا کــه صدمــات ایــن کارفرمایــان چه از
نظــر تنــگ نظــری و چــه از نظــر عــدم رعایــت
حقــوق پیمانــکاران و عــدم پرداخــت حقــوق
حقه آنها مشــکات زیادی را برای پیمانکاران
فراهم نموده است.
-6عــدم وجــود مرجعــی که بتــوان بــه راحتی
بــه آن دسترســی پیــدا کــرد و راهحلــی بــرای
مشکات پیمانکاران را مطالبه نمود.
-7ورود شــرکتهای دولتــی بــا تــوان بــاال بــه
کارهای پیمانکاری و عدم امکان رقابت با آنها
یا بهتر است بگویم مقدور نبودن رقابت سالم
بــا آنها ،زیــرا با کارفرمایی که عنــوان مینماید
پرداخــت بــه پیمانکار دولتی جا بــه جا کردن
پــول از ایــن جیب بــه آن جیب اســت چگونه
میتــوان رقابــت نمود .مضاف بــر اینکه برخی
شــرکتهای دولتــی اجــرای پروژههــا را بــدون
تشریفات مناقصه در اختیار میگیرند.
و دههــا مشــکل دیگــر کــه مســلما در حوصلــه
وقت و صفحات مجله شما نمیگنجد.
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رفع کدام دسته از مشکات مربوط به رونق
بخش خصوصی ،میتواند شما و شرکتتان
را در موفقیت بیشتر یاری برساند؟
انجــام مناقصههــا بــه روش صحیــح و قانونــی،
انتخــاب برنــده مناقصــه بــا توجه بــه بهترین و
مناســبترین قیمت ارائه شده ،رفع مشکات
اخــذ ضمانتنامــه از بانکهــا و مهمتــر از همه
صاحیــتدار بــودن مجــری پــروژه منتخــب
از طــرف کارفرمــا کــه میبایســت تبحــر کافــی
در مــورد اجــرای پــروژه و کارهــای پیمانــکاری
داشته باشــد ،میتوانند راهگشا باشند .اعتبار
مالــی پروژه نیــز باید تامین شــود و کارفرما قادر
به پرداخت به موقــع صورتوضعیت پیمانکار
باشد.
البتــه مــواردی کــه عنــوان شــد گوشــههایی
اســت از مشــکاتی که در راس اجــرای پروژهها
و پیمانــکاری وجــود دارد .یکــی از مســائلی که
میبایســت روی آن تامــل زیــادی نمــود وجود
کارفرمایان بیصاحیت و ناوارد است که ضربه
وارده از ناشــیگری و عــدم اطاع آنهــا از اجرای
پروژهها بســیار شدیدتر میباشــد زیرا مجری و
کارفرمایی که اشراف به ساخت و ساز و اجرای
پروژه نداشــته باشــد نــه تنها کمکــی در جهت
پیشــبرد پــروژه نخواهــد داشــت بلکــه همــواره
مانعــی در جهــت اجــرای پــروژه خواهــد بــود.
ریزبینیهــای دقیق ،تنــگ نظری ،عدم وقوف
بــه مســائل و قوانیــن پیمانــکاری و اجرایــی و
دهها مورد دیگر نیز موجباتی را فراهم کرده که
نه تنها به پیمانکار بلکه به پروژه و سرمایههای

GOAL

ملــی کشــور صدمــات جبرانناپذیــری را وارد
میکند.
تجربــه شــما چــه میگویــد؟ آیــا اصلیتر یــن
مسائلتان مربوط به مشکات داخلی مثل
کمبود سرمایه و تجربه ،ضعف نیروی انسانی
و تخصــص ،ضعــف مدیریت و ...میشــود یا
عوامــل بیرونی مثــل رکود ،تحریمهــا ،کمبود
نقدینگــی و گــردش مالــی در کشــور ،مقررات
و قوانیــن دســت و پا گیــر ،کارفرمایــان قانون
گریــز ،نبــود رقابت واقعی و ...مســئله اصلی
هستند؟
ســؤال بســیار مهمی پرســیدید .به نظــر من هر
دو مــورد درســت اســت و در حال حاضــر هر دو
مورد از مشــکات اصلی در کارهای پیمانکاری
در ســطح مملکت اســت .پیمانــکاری که جان
خود را در دســت گرفته و در اقصی نقاط ایران
به آبادی و آبادانی مشــغول اســت و یک روز در
این نقطه و فــردا در نقطهای دیگر کار میکند،
ً
چگونــه میتوانــد راســا ســرمایه الزم را بــرای
شــروع و اتمام پــروژه فراهم کند؟ بیشــک ا گر
پیشپرداخــت پــروژه نباشــد پیمانــکار قادر به
انجام کار نخواهد بود.
عــدم وجــود نیــروی انســانی متخصــص نیــز
یکــی از بایایــی اســت کــه امــروزه در ســطح
مملکــت گریبانگیــر ا کثــر پروژههــا شــده
اســت .بــه عنوان مثــال زمانــی که مــا تحصیل
میکردیم اســتادان بسیار دانشــمند و کاردانی
در دانشــگاه تدریــس مینمودنــد و همزمــان
آزمایشگاههایی در اختیار دانشجویان بود و ما

به عنوان دانشــجو میتوانســتیم ا کثر دروســی
را کــه مطالعــه میکردیــم بــه طور عملــی انجام
دهیــم ولــی متاســفانه امــروزه -به قــول یکی از
دوســتان -شــاهدیم که برخــی دانشــگاهها در
شــهری دانشکده پزشکی دارند که در آن هیچ
بیمارســتان تخصصــی و فوقتخصصــی وجــود
نــدارد .البتــه من منکــر دانش و ســواد جوانان
فار غالتحصیــل نیســتم لیکن در شــرایط فعلی
تعــداد زیــادی از ایــن فار غالتحصیان ســواد و
تخصــص الزم برای اجرای پروژهها را ندارند که
این خود مسئلهساز است.
مســلما رکــود در ســطح مملکــت ،کمبــود
نقدینگــی ،مقــررات و قوانیــن دســت و پا گیــر،
عــدم وجــود قوانیــن بــرای اجــرای ســریع و
صحیــح پروژههــا ،یــا دور زدن قوانیــن توســط
کارفرمایــان و یــا عمــل نکردن بــه قوانیــن نیز از
مشــکات عدیده پیمانــکاران میباشــد .تمام
ایــن مشــکات و دههــا مشــکل دیگــر کــه نــام
برده شــد حلقهای از زنجیری میباشند که کار
پیمانکاران را دشــوار و دشوارتر میکند .مسلما
هر کدام از مشــکات یاد شــده به خودی خود
مشــکلی اصلی است که عرصه را بر پیمانکاران
تنــگ میکنــد و مانــع آبــادی و آبادانــی ایــن
مملکت میشود.
آیــا در فعالیــت خــود بــا رقابتهــای ناســالم
و هزینههــای ناشــی از قاعدهمنــد نبــودن
فعالیتهــای عمرانــی مواجــه هســتید؟ آیــا
رقبــای رانــتدار مثل شــرکتهای خصوصی
فعالیــت شــما و رقیبــان بخــش خصولتــی را

5 5

دچار مضیقه کردهاند؟
شــاید مــن در فعالیتهــای خــودم بــا
رقابتهــای ناســالم و هزینههــای ناشــی از
آن مواجــه نبــودهام زیــرا متاســفانه بــه دلیــل
شــرایط بــد پیمانــکاری و اشــکاالت زیــادی
از قبیــل عــدم تامیــن مالــی ،عــدم پرداخــت
صورتوضعیتها ،مشکات مالیاتی ،مسائل
بیمــه و دههــا مشــکل دیگــر کــه بــا آن مواجــه
هســتیم و در صحبتهــای قبلی به آن اشــاره
کردم ،در ســالهای اخیــر در هیچ مناقصهای
شــرکت نکــردم ولــی گزارشــات و اخبــاری کــه
از دیگــر پیمانــکاران دارم کامــا واضــح اســت
کــه نبــود قانــون در مناقصات و یا شــاید عمل
نکردن صحیح به آن ،برچیده شــدن سازمان
مدیریــت و برنامهریــزی طــی چندیــن ســال
گذشــته ،ورود افراد غیرحرفهای و به خصوص
ورود ارگانهــای خــاص و غیرخصوصــی بــه
حــوزه ســازندگی ،ریشــهای شــدن فســاد بــه
نحو چشــمگیر و وجود رقبای رانتدار دســت
بــه دســت هــم دادهاند تــا بخــش خصوصی و
پیمانکاری را دچار مضیقه کنند.
بــه نظــر شــما گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصی که در ســالهای اخیــر به صورت
نهــادی در آمــده اســت چــه دســتاوردی
داشــته ،آیــا کمکی بــه بهبود اوضاع داشــته
است؟
مســلما ا گــر دولــت در یــک طــرف میــز گفتگــو
بنشــیند و خود را همتــراز بخش خصوصی که
طرف دیگر میز نشســته بداند و نخواهد ایده،
اهــداف و حــرف خــود را بــه بخــش خصوصــی
تحمیــل کنــد شــرایط ایدهآلی ایجاد میشــود
و مســلما انجــام ایــن مســئله بــه نفــع کارفرما
هــم خواهــد بــود ولــی برخوردهایــی کــه بــا
پیمانکاران میشــود نمایاگر این مسئله است
کــه رویکــرد بخشــی از دولت ،تحمیــل عقاید و
نظرات خود به بخش خصوصی است.
آیــا امید دارید که شــرایط موجود به ســمت
شــرایط مطلــوب تغییــر وضعیــت دهــد؟ ا گر
امیدوارید الزامات این تغییر چیست؟
انســان همیشــه بایــد امیــدوار باشــد حتــی
ا گــر نقــاط روشــنی در پیــشرو نبینــد ،ا گــر
روزی شــرایط ســاخت و ســاز و ســازندگی
در ایــن مملکــت ســهل و مطلــوب گــردد
مســلما پیشــرفت قابــل ماحظــهای در کلیــه
شــئون مملکــت ایجــاد خواهــد گردیــد و ایــن

امکانپذیر نیست مگر آن که کارهای ساخت
و ســاز در کشــور از هر نظر بــه بخش خصوصی
وا گذار گردد چون تجربه ثابت کرده که بخش
دولتــی و ارگانهای دولتی نخواهند توانســت
بهــرهوری زیــادی را در جهــت اجــرای پروژهها
داشــته باشــند البته ممکن است فعالیت آنها
از لحــاظ مــادی ســودآور باشــد امــا در جهــت
ســاخت و ســاز و پیشــرفت واقعــی مملکــت
نخواهنــد بــود .نمونــه بــارز آن آلمــان شــرقی
و غربــی اســت کــه در ایــن بــاره آنکــه متکی به
بخــش خصوصــی بــود مملکــت را دههــا برابــر
آن دیگری که کارها را توســط سیســتم دولتی

یکــی از مســائلی کــه میبایســت روی
آن تامــل زیادی نمــود وجود کارفرمایان
بیصاحیــت و نــاوارد اســت کــه ضربــه
وارده از ناشــیگری و عــدم اطــاع آنهــا
از اجــرای پروژههــا بســیار شــدیدتر
میباشــد زیــرا مجــری و کارفرمایــی کــه
اشراف به ســاخت و ساز و اجرای پروژه
نداشــته باشــد نه تنها کمکــی در جهت
پیشــبرد پــروژه نخواهــد داشــت بلکــه
همــواره مانعــی در جهــت اجــرای پروژه
خواهد بــود .ریزبینیهــای دقیق ،تنگ
نظــری ،عدم وقوف به مســائل و قوانین
پیمانکاری و اجرایــی و دهها مورد دیگر
نیز موجباتی را فراهم کرده که نه تنها به
پیمانــکار بلکه به پروژه و ســرمایههای
ملــی کشــور صدمــات جبرانناپذیری را
وارد میکند.

انجام میداد به پیشرفت رساند.
و در اینجــا باید بگویم ا گر بخواهیم مملکت را
بســازیم و آباد کنیم باید راه را برای سازندگان
کشــور کــه همانــا پیمانــکاران هســتند همــوار
نمــوده و آنان را جهــت آبادانی مملکت کمک
نماییم.
شــما به عنوان عضو سندیکای شرکتهای
ساختمانی چه نگاهی به فعالیت این نهاد
دارید؟ توقعتان چیســت ،آیــا ظرفیتهایی
وجــود دارد کــه بتــوان آنها را بــرای موفقیت
بیشتر سندیکا فعال ساخت؟
به نظر من کلیه اعضای هیات مدیره سندیکا
و یــا اعضــای شــرکتهایی که در ســندیکا و در
کمیتههای آن مشــغول انجام وظیفه هستند
افرادی عاشــق و عاقمند بــه کارهای عمرانی
و صنفی میباشــند که به دور از هرگونه منافع
و فقــط بــه خاطــر کمــک بــه عمــران و آبادانی
مملکت ،وقت خود را صرف نموده و در جهت
همــوار نمــودن راه پیمانــکاران جهــت اجرای
پروژههای عمرانی در مملکت میباشند.
ســندیکا نیــز در جمیــع جهــات تاش کــرده و
تــاش خواهــد کرد تــا در حد توان خود مســیر
توســعه و آبادانــی کشــور را همــوار کنــد لیکــن
مسلم است که قوانین دست و پا گیر و یا عدم
پایبنــدی به قوانین درســت توســط بســیاری
از دســتاندرکاران مملکت موجب گشــته که
سندیکا با مشکات زیادی روبرو شود .امروزه
ســندیکا بــا کمک و همفکــری اعضای محترم
خــود میتوانــد موفقیتهــای بیشــتری در
جهــت همــوار نمــودن راه پیمانکاران داشــته
باشد.
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آذر 1395
شماره 349

حمایت از بخش خصوصی
تنها راه مقابله با اقتصاد ناسالم است
مهندس فرخ جمالی عضو هیات مدیره سندی ا م ر کرد

یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

مهنــدس فــرخ جمالــی در ســال  1۳25در
شهرستان رشت به دنیا آمد .شهریور ماه سال
 1۳49در رشــته مهندســی راه و ســاختمان از
دانشــگاه علم و صنعت فار غالتحصیل شــد ،و
بــا طی دورههای مختلف تکمیلی مدیریت در
داخل و خارج کشــور از ســال  1۳50وارد عرصه
کارهای عمرانی شد.
مهنــدس جمالــی در ســال  1۳65شــرکت
ســاختمانی و صنعتــی پــارس یکــم را تاســیس
کــرد ،و هــم ا کنــون در جایــگاه مدیرعامــل،
ســکان اداره ایــن شــرکت را در دســت دارد.
ایشــان در کنــار فعالیــت در پروژهــای مختلف
عمرانــی و ســاخت و ســاز در نقــاط مختلــف
کشــور در  45سال گذشــته ،به مدت سه دوره
عضــو هیــات مدیــره ســندیکا ،و یــک دوره نیز
رئیس کمیســیون قوانیــن و مقررات آن بوده و
در حال حاضر نیز نائب رئیس شــرکت تضمین
شرکتهای ســاختمانی ایران است .ماهنامه
پیام آبادگــران مصاحبهای با مهندس جمالی
انجام داده که شــما را به خواندن مشــروح آن
دعوت میکنیم.
ضمن تشــکر از فرصتی که در اختیار نشــریه
آبادگران گذاشتید ،ا گر موافقید این گفتگو را
با معرفی خود و مروری بر پیشینه شرکتتان

و برشــمردن تعــدادی از پروژههــای آن آغــاز
کنیم؟
شــرکت پارسیکــم در ســال  1۳65تاســیس
شــد و هم ا کنون در عرصه ســاخت و سازهای
مســکونی ،تجــاری و اداری ،پروژههــای
متعــدد صنعتــی و نیمــه صنعتــی ،نیروگاهــی،
اداری ،تجــاری ،درمانــی ،فرهنگــی ،ورزشــی،
سردخانه ،کارخانجات ،آبیاری و زهکشی و ...
فعال است.
پارسیکــم پروژههــای زیــادی را انجــام داده،
امــا از شــاخصترین پروژههــای ایــن شــرکت
میتــوان بــه پــروژه کنتــرل پنــل قطــار شــهری
اصفهــان (ســاختمان  7هزار متــری) ،محوطه
پســتهای انــرژی دپــوی کاوه در پــروژه قطــار
شــهری اصفهــان ،پــروژه مرکــز تربیــت معلــم
ســاری( ۳5هــزار متــر مربــع) ،مرکــز تحقیقــات
ســد ســنگر اســتان گیان ،ســاختمان مرکزی
و اداری مخابــرات شهرســتان خمــام ،پــروژه
اداری -درمانــی تامیــن اجتماعــی آبیــک،
پــروژه خوابگاه دانشــگاه دریایــی صنعت نفت
محمدآباد و  ...اشاره کرد.
البتــه الزم اســت تا کیــد کنم کــه اشــاره به نام
چند پروژه نمیتواند برای معرفی یک شــرکت
کافــی باشــد .متاســفانه در اغلــب مــوارد برای
معرفــی شــرکتها فقــط نامــی از پروژههــا برده

میشــود و کســی بــه خاطــر نمــیآورد مدیران
و کارکنــان شــرکتها بــا چه شــرایط و امکانات
محدودی آن پروژه را به ســرانجام رســاندهاند
و انجــام دادن آن کار در آن دوره چــه میزان از
توانمندی ،صبر و حوصله را نیاز داشته است.
شــما بــه عنــوان متخصصــی کــه در بخــش
خصوصــی و پیمانــکاری فعالیــت دارید چه
برداشتی از موانع پیش رو در عرصه اجرایی
و عمرانی دارید؟ این موانع و دشواریها در
میان شــرکتهای بزرگ ،متوســط و کوچک
چه تفاوتهایی دارند؟
اولیــن مانــع در پیشــرفت فعالیــت عمرانــی
شرکتها نبود نقدینگی در دست دولت و عدم
تخصیــص اعتبــار بــرای پروژههــای عمرانــی و
همچنین عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران
از ســوی دولت اســت کــه به پیمانــکاران برای
کارهــای صــورت گرفته پــول نمیدهنــد و ا کثر
پیمانــکاران بــرای دریافــت مطالبــات خــود از
ارگانهای دولتی با مشکل مواجه هستند.
دومین مانع ،رقابت نابرابر شرکتهای دولتی
و شــبه دولتــی بــا شــرکتهای خصوصــی در
مناقصات میباشد .شرکتهای شبهدولتی و
دولتــی عما ضمانتنامه و مالیات نمیدهند
و بــا دادن قیمتهای پایین رقیب را از میدان

خارج کرده و سپس با چند برابر قیمت اولیه،
کار را به اتمام میرسانند.
ســومین مانــع ،عــدم همــکاری وزارت دارائــی
و امــور مالیاتــی (بــه خصوص در مــورد مالیات
بــر ارزش افــزوده) و ســازمانهای تامیــن
اجتماعــی ،و قانــون کار و شــرایط عمومــی
پیمــان یکســویه فعلــی میباشــد کــه در تمام
مــوارد شــرکتهای بــزرگ ،متوســط و کوچک
به اندازه خود با این مسائل درگیر میباشند.
تجریــه شــما چــه میگویــد؟ آیــا اصلیتریــن
مســائلتان مربــوط بــه مشــکات داخلــی
مثــل کمبود ســرمایه و تجربــه ،ضعف نیروی
انســانی و تخصــص ،ضعــف مدیریــت و
 ...میشــود یــا عوامــل بیرونــی مثــل رکــود،
تحریمهــا ،کمبــود نقدینگــی و گــردش مالی
در کشــور ،مقــررات و قوانین دســت و پا گیر،
کارفرمایان قانون گریز ،نبود رقابت واقعی و
 ...مسئله اصلی هستند؟
در شــرایط فعلی مشــکات داخلی کشور تاثیر
بیشــتری دارنــد .عــدم رعایــت قوانین توســط
مدیران اجرایی کارفرما و نداشتن تجربه کافی
و الزم از ســوی کارفرما از جمله این مشــکات
است که هدایت کار را برای آنها دشوار میکند
و به ســردرگمی پیمانکار مربوطــه میانجامد.
ضعــف در سیســتم تصمیمگیــری بــه موقــع و
اصولــی نیــز باعــث ایجــاد تــورم ،عــدم کارایــی
نهادهــا ،کمبود نقدینگی و ...میشــود که به
شرایط نامساعد ناشی از سالها تحریم دامن
میزند.

آیــا در فعالیــت خــود بــا رقابتهای ناســالم
و هزینههــای ناشــی از قاعدهمنــد نبــودن
فعالیتهــای عمرانــی مواجــه هســتید؟ آیــا
رقبــای رانــتدار مثل شــرکتهای خصولتی
فعالیــت شــما و رقیبــان بخــش خصوصی را
دچار مضیقه کردهاند؟
عــدم رعایــت اخــاق حرفــهای در ارگانهــای
مختلــف مربوط به امور پیمانکاری که تبدیل
به اپیدمی شــده اســت به فلج شــدن اقتصاد
ایــن بخــش که جــزو صنایع مادر بــوده ،منجر
شــده اســت .دســت رقبایــی کــه از ســرمایه
خــود هزینــه نمیکننــد و از منابــع بیپایانــی
برخوردارنــد باعــث شــده امثــال مــا بــه عنوان

اولیــن مانــع در پیشــرفت فعالیت
عمرانــی شــرکتها نبــود نقدینگــی
در دســت دولــت و عــدم تخصیص
اعتبــار بــرای پروژههــای عمرانــی و
همچنین عــدم پرداخت مطالبات
پیمانــکاران از ســوی دولت اســت
کــه بــه پیمانــکاران بــرای کارهــای
صورت گرفته پول نمیدهند و ا کثر
پیمانکاران برای دریافت مطالبات
خــود از ارگانهای دولتی با مشــکل
مواجه هستند.

قطار شهری اصفهان ( محوطهسازی و تونل تاسیساتی  -ساختمانهای انرژی و ساختمان  7طبقه مترو اصفهان )

کننــده اصلــی کار فلــج شــویم .در دوره رکــود
موجود ،تا کید دولت بر حفظ ساختار اقتصاد
دولتی و انحصارگرا ،به نهادهای مرتبط دولت
هــم تســری یافتــه و بــا ایــن روند شــرکتهای
دولتی انجام کارها را بر عهده گرفتهاند و عما
بخــش خصوصی فعــال از بین رفتــه ،در حالی
کــه بخش خصوصی اســت که اشــتغالآفرینی
و کارآفرینــی واقعــی را برعهــده دارد .در بخش
خصوصــی متخصصان توانمندی هســتند که
قادرنــد هــر پــروژهای را بــه ســرانجام برســانند
ولــی جایــگاه این بخــش و متخصصــان آن در
اقتصاد فعلی کشور روز به روز به حاشیه رانده
میشــود .واقعیــت ایــن اســت کــه هــر چقــدر
هــم ایــن بخــش توانمنــد باشــد ا گــر از انجــام
پروژههــای زبــده بیبهره بماند قــادر به عرض
اندام نیســت و به مرور حذف خواهد شــد .در
این باره بخش خصوصی سعی دارد با برخورد
منطقــی و مماشــات ایــن مســئله را حــل کند
امــا در واقــع« :به عمل کار برآید به ســخندانی
نیست»
پــس شــما معتقدید که مهندســان مــا توان
انجــام تمــام کارهــای مر بــوط بــه مهندســی
را دارنــد و نیــازی بــه متخصصــان خارجــی
نداریم؟
بلــه .مــن اعتقــاد دارم در کشــور مــا هــر کاری
انجام میشــود باید به دســت ایرانی و توســط
مهندســان توانمند و متعهد همین ســرزمین
انجــام شــود .ا گــر ایرانــی را آزاد بگذارنــد در هر
زمینــهای فعالتــر از مردمان کشــورهای دیگر
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احداث مجتمع خوابگاهی دانشکده فنی و مهندسی علوم دریایی  -محمود آباد

است ،همانگونه که جوانان ایرانی شایستگی
خــود را در المپیادهــای مختلــف علمــی و
تکنولوژیکــی بــه منصــه ظهــور رســاندهاند .در
ا کثــر کشــورهای اروپایــی قشــر دانشــگاهی و
اســتادان دانشگاه ،ایرانی هســتند و کارهایی
سطح باال و تخصصی بر عهده آنان است .چرا
راه دور برویــم؟ تحریــم بــا وجــود همــه معایب
خــود ایــن مزیت را داشــت کــه به همه نشــان
داد ایرانیهــا چقــدر اســتعداد دارنــد ،و تا چه
حد میتوانند خودکفا باشند.
یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

رفع کدام دسته از مشکات مربوط به رونق
بخش خصوصی ،میتواند شــما و شرکتتان
را در موفقیت بیشتر یاری برساند؟
ا گــر زعمــای قــوم مــا بــه اســتعداد و پتانســیل
نیــروی انســانی کشــور بهــا دهنــد و آنهــا را
مدیریــت کننــد گــره بســیاری از مشــکات بــاز
خواهــد شــد .عاوه بــر این ،ا گر دولــت بودجه
الزم را بــرای ســازندگی تخصیــص دهــد  -کــه
در ســالهای گذشــته ایــن کار را نکــرده -بســتر
فعالیت مهیا میشــود .متاســفانه عدم انجام
کارهــای عمرانــی در ســالهای گذشــته باعــث
شــد حالت انفعالی در محیــط کار و جامعه به
وجــود آیــد و ا کثر شــرکتها دچار رکود شــوند.
کوتــاه کــردن دســت واســطهها ،جلوگیــری از
رقابت ناسالم و تثبیت قیمتها نیز از مواردی
هســتند کــه به نفس کشــیدن اقتصــاد کمک
خواهــد کرد .متاســفانه قیمت مصالــح از اول
انقاب تا کنون حدود  ۳00برابر شده است.
بــرای وارد شــدن در جریــان منجر به توســعه،
حمایــت دولتمردان از بخش خصوصی باید از
شــکل صحبت بیــرون بیاید و شــکل عملی به
خود بگیرد .متاســفانه در طی سالهای اخیر
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سیســتم اقتصــادی نا کارآمــد شــده و همیــن
مسئله دولت را دچار سرگردانی کرده و از توجه
جدی به بخش خصوصی بازداشــته است .به
نظر میرســد تمام شعارهای حمایتی برای به
تاخیــر انداختــن حل مســئله و نادیــده گرفتن
مســئله هســتند .در ایــن شــرایط نابســامان
بانکهــا هــم بــه بنــگاهداری روی آوردهاند و به
وخیمتر شدن اوضاع منجر شدهاند.
اصــاح قانــون کار ،اصــاح قوانیــن مالیاتــی،
پایبنــد بــودن بــه موازیــن اخــاق حرفــهای و
اخــاق عمومــی نیــز میتوانــد برای شــرکتها
کارســاز باشــد .در ایــن بــاره عــاوه بــر اصــاح
قوانیــن ،نظــارت بــر اجــرای آن هــم ضــروری
اســت مثا نظارت بر عملکرد صحیح بیمهها،
بانکهــا ،ممیزان مالیاتــی ،و ...را باید به طور
جدی دنبال کرد.
عاوه بر تمام این موارد آشنایی پیمانکاران با

سندیکا را میتوان مادر تشکلهای
صنفــی دانســت کــه وجــود آن
بــرای اعضــای این ســندیکا و ســایر
تشــکلها مثمرثمــر بــوده اســت.
هیــات مدیــره ایــن ســندیکا افرادی
ذیصــاح ،نخبه و دلســوز هســتند
کــه دلشــان برای ایــران میتپــد و به
خاطر همین عاقه به وطن ،همواره
میکوشند افرادی کارساز باشند.

قوانین هم ضروری اســت .پیمانکار باید آشنا
به قوانین باشــد تا کارآمــد عمل کند .واقعیت
ایــن اســت کــه در بخــش دولتی ریســکهای
موجــود در بخــش خصوصــی وجــود نــدارد
بنابرایــن شــرکتهای بخــش خصوصــی بــه
عنــوان موسســههای انتفاعــی ناچارنــد تمام
امــور را مــورد توجــه قــرار دهنــد چــرا کــه ا گــر
بیگدار به آب بزند از هستی ساقط میشوند.
از حمایــت دولت از بخش خصوصی ســخن
گفتیــد ،شــاید برای بســیاری از مردم ســوال
باشــد کــه وقتی شــرکتهای دولتــی قادر به
اجــرای کار هســتند چــه لزومــی بــه حمایت
دولت از بخش خصوصی وجود دارد؟
موضوع صحبت من مســائل بخش خصوصی
نیســت ،موضــوع صحبــت مســائل موجود در
اقتصــاد فعلــی کشــور اســت و تجربــه جهانــی
نشــان داده بــرای رفع معظــات و رویارویی با
اقتصــاد ناســالم ،تنهــا راه موجــود حمایــت از
بخــش خصوصی و فعال کردن آن اســت .بعد
از اتمــام جنــگ جهانــی دوم و طی بــازه زمانی
بیــن ســال  1946تــا  1960کشــور آلمــان که به
ویرانــهای تبدیل شــده بود توانســت رتبه اول
اقتصاد جهان را به دست آورد .طی کردن این
مســیر فقــط با بها دادن بــه بخش خصوصی و
مدیریت صحیح دولتی مقدور شد .ا گر بخش
خصوصــی فعال شــود و قــدرت یابــد میتواند
زمینهســاز اقتصــاد ســالم ،و توســعه باشــد .با
داللی نمیتوان توســعه پیــدا کرد چرا که پول
داللــی فقط به جیب دالل میرود اما با تولید
اســت که تمــام چرخهــای اقتصاد بــه گردش
در میآیــد و کلیــد ایــن تولید در دســت بخش
خصوصــی اســت .بــا ســپردن کارها به دســت
بخش خصوصی و توجه به بازار سالم رقابتی،
کل اقتصاد به باروری و ســامت میرســد و در
پی آن برخی ناهنجاریها که امروزه شاهد آن
هستیم مرتفع خواهد شد.
در شــرایط فعلــی بــرای بازگشــت بخــش
خصوصــی بــه جایــگاه مناســب آن بــه ایجــاد
فضــای شــفاف و نظارت بر ســامت اقتصادی
نیــاز اســت که رقابــت عادالنه را بــا تا کید روی
توانمندی بخش خصوصــی رونق دهد .آنگاه
فعالیــت بخــش خصوصی بــه بازتولیــد فضای
رقابتــی و شــفاف و بازآفرینــی اقتصــاد ســالم
میانجامد.

بــه نظــر شــما گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی که در ســالهای اخیــر به صورت
نهــادی در آمــده اســت چــه دســتاوردی
داشــته ،آیــا کمکی بــه بهبود اوضاع داشــته
است؟
متاســفانه از ایــن گفتگو تا کنــون نتیجه قابل
توجهی حاصل نشــده اســت ولی نمیتوان به
طور کلی این گفتگو را نفی کرد .به خاطر عرق
ملــی ما و تغییر رویکرد کلی در اقتصاد جهان،
این گفتگو در نهایت به نتیجه خواهد رســید.
در واقــع بــرای قــدم گذاشــتن در راه توســعه
چــارهای جــز تعامل دولت بــه عنــوان زمامدار
سیاســی و بخش خصوصی به عنوان سکاندار
اقتصادی وجود ندارد.
آیــا امید دارید که شــرایط موجود به ســمت
شــرایط مطلــوب تغییــر وضعیــت دهــد؟ ا گــر
امیدوارید الزامات این تغییر چیست؟
دولتــی بــودن اقتصــاد ایــران ،امیــدواری را در
فعــاالن بخــش خصوصــی را کمرنــگ کــرده
اســت .شــاید در آینــده تحولــی ایجــاد شــود
و دولتمــردان کشــور بــا عنایــت بــه بخــش
خصوصــی و فراهم کردن الزامات حرکت چرخ
اقتصــادی بــه ویــژه در پروژههــای عمرانی که
به ایجاد اشــتغال ،بــاال رفتن بهرهوری و ثبات
اقتصادی میانجامد ،بر دامنه این امیدواری
بیافزایند.
شــرکتهای وابســته بــه دولــت و تعــدد ایــن
شــرکتها بــه نقطــه ضعــف اقتصــاد ایــران
تبدیــل شــدهاند ،و بر خاف اصــل اقتصاد که
روی چابــک شــدن و کوچــک شــدن دولــت
تا کیــد دارد بــه بــزرگ شــدن بدنــه دولــت و
افزایــش هزینههــای گــزاف و غیرواقعی ناشــی
از آن انجامیــده اســت .در حالــی کــه بخــش
خصوصــی بــا در نظر گرفتن منافع خود ســعی
میکنــد بــا هزینــه کمتــری پروژههــا را بــه ثمــر
برســاند ،و ســود ایــن صرفهجویــی در جیــب
بخــش خصوصی ،دولــت و ملت میرود .یکی
از الزامــات امیــدواری بخــش خصوصی حذف
این شــرکتها اســت ،شــرکتهایی که نه تنها
نفعــی بــرای دولــت و مــردم نداشــتهاند بلکــه
اقتصاد را با عدم شــفافیت ،تورم و نابســامانی
روبــرو کــرده انــد .در دورهای برای گریــز از این
اقتصاد هزینهزا از وا گذاری شــرکتهای مذکور
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به بخش خصوصی صحبت شد اما همین کار
نیز به درستی عملیاتی نگردید.
از شــرایط نامطلــوب اقتصــادی گفتیــد و
الزامات تغییر آن که زیادند و طی کردن آنها
راه دشــواری را میطلبنــد .در ایــن شــرایط
آنهــا چــرا و چگونــه بــه فعالیــت خــود ادامه
دادهاید؟
ما با جان و دل شــرکت خود را حفظ کردهایم
و در شــرایط بحرانــی و غیــر بحرانــی دســت از
آن نشســتیم .پیمانــکاری ،شــغلی ســخت
و دشــوار اســت بــا ایــن وجــود ســاخت و ســاز
یــک عشــق اســت و کســی کــه در ایــن مســیر
قــدم میگــذارد نمیتوانــد بــه ســادگی از آن
منفک شــود .اما در کنار این عشــق ،مســائل
عاطفــی و جانبی نیز وجود دارد که از فرهنگ
مــا ناشــی میشــود .بــه عنــوان مثــال چگونه

در شــرایط فعلــی بــرای بازگشــت
بخــش خصوصــی بــه جایــگاه
مناسب آن به ایجاد فضای شفاف
و نظارت بر سامت اقتصادی نیاز
است که رقابت عادالنه را با تا کید
روی توانمنــدی بخــش خصوصی
رونــق دهــد .آنــگاه فعالیت بخش
خصوصــی بــه بازتولیــد فضــای
رقابتــی و شــفاف و بازآفرینــی
اقتصاد سالم میانجامد.
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میتوان به کارمندی که سالیان سال در کنار
شما کار کرده و معیشت خانوادهاش را از این
طریــق تامیــن کــرده ،خبر داد کــه از این پس
بیــکار اســت و باید دنبــال کار دیگری باشــد.
پیمانــکاران بــرای خــود و دیگــران کارآفرینــی
میکننــد و این خصوصیت اســت کــه آنها را از
دیگر صنوف جدا میکند.
شــما به عنوان عضو سندیکای شرکتهای
ساختمانی چه نگاهی به فعالیت این نهاد
دارید؟ توقعاتتان چیست ،آیا ظرفیتهایی
وجــود دارد که بتوان آنهــا را برای موفقیت
بیشتر سندیکا فعال ساخت؟
ســندیکا را میتــوان مــادر تشــکلهای صنفی
دانســت کــه وجــود آن بــرای اعضــای ایــن
سندیکا و سایر تشکلها مثمرثمر بوده است.
هیات مدیره این ســندیکا افرادی ذیصاح،
نخبه و دلســوز هســتند که دلشان برای ایران
میتپــد و بــه خاطــر همیــن عاقــه بــه وطــن،
همواره میکوشند افرادی کارساز باشند.
در آســتانه انتخابــات ســندیکا هســتیم ،بــه
همیــن دلیــل الزم میدانــم از همــه مدیــران
شرکتهای عضو و دلسوزان حرفه دعوت کنم
در انتخابات هیات مدیره جدید از طریق رای
دادن یا کاندیدا شــدن شــرکت کننــد .توصیه
من به این عزیزان این است که جوانگرایی را
ما ک تصمیمگیری خود قرار دهند تا جوانان
با شــور و نشــاط خود ،مقدمات تحــول و بهتر
شــدن امــور را فراهــم کنند .فکــر میکنم زمان
آن رسیده که جا را برای جوانان خالی کنیم تا
آنها وارد میدان شوند.
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در ســالهای اخیــر وا کنشهای منفــی در افکار
عمومی نســبت به سدســازی مشــاهده شــده
ً
که عموما تنها معایب ســدها را بدون توجه به
لزوم وجود آنها بیان نمودهاند .البته ذینفعان
اصلــی طرحهــای سدســازی در واقــع مــردم
نسل کنونی و نســلهای آتی هستند و آشنایی
جامعه با مزایا و اثرات جنبی سدسازی و لزوم
احداث سدها اهمیت به سزایی در پشتیبانی
جامعــه از یــک طــرح دارد .لیکــن بایــد توجــه
داشــت کــه بــه دلیــل شــرایط اقلیمی ایــران و
عــدم دسترســی بــه رودخانــه هــای دائمی در
ا کثر مناطق کشــور ،سدســازی یکــی از اجزای
اصلــی زنجیــره تامیــن آب کشــور اســت ،کمــا
اینکــه برخــی از قدیمیتریــن ســدهای جهان
در این مرز و بوم ســاخته شــده اســت .بدیهی
اســت که سدسازی نافی سایر اقدامات مانند
جلوگیــری از هــدرروی ،افزایــش بــازده مصرف
آب کشــاورزی ،صرفــه جویــی و در یــک کام

مدیریت بهینه مصرف نیست ،لیکن اطاعات
مراجــع معتبــر نشــان میدهــد در بســیاری از
کشــورهای توســعه یافتــه یــا درحــال توســعه
علیرغــم دارا بــودن آب شــیرین تجدیدپذیــر
بیــش از ایران ،تعداد ســدهایی بیش از ایران
بیشــتر داشته و ذخایر ســرانه سدهای آنها نیز
بســیار بیشــتر از ایــران اســت .در ایــن نوشــتار
نگاهــی بــه دالیل نیاز به سدســازی در کشــور
و اینکــه تــا کجــا بایــد سدســازی ادامــه یابــد،
انداخته شده است.
 -1مقدمه
پس از ســاخت شهرها ،ســدها را میتوان جزو
اولیــن ســازه هــای بــزرگ ســاخت بشــر بــرای
کنتــرل و تســلط بــر طبیعــت در نظــر گرفــت.
اولیــن شــهرهای جهــان در خاورمیانــه (مصر،
بینالنهریــن ،یمــن ،ایــران و )...بــه منظــور
دسترســی دائم به آب آشامیدنی و کشاورزی،

در کنــار رودخانههــا ایجــاد شــده بــود .ولــی از
آنجایــی کــه در ایــن مناطــق جریــان رودخانه
در ماههایــی از ســال ،زیــاد (و یا ســیابی) و در
ماههای تابســتان کم و نا کافی بود ،لذا ایجاد
ســد از همــان ابتدای شهرنشــینی مورد توجه
بشــر قــرار گرفــت .از مهمتریــن دالیل ســاخت
ســدها از آغاز تا پیش از اختراع برق را میتوان
ذخیره آب ،کنترل ســیاب و تنظیم و انحراف
آب نامیــد ،کــه در مناطق نیمه خشــك جهان
(ماننــد خاورمیانــه و شــمال آفریقــا) هنــوز از
مهمترین اهداف سدسازی است.
در ایــران از یــک ســو وضعیــت خــاص اقلیمی
موجــب عــدم پرا کندگــی یکنواخــت بــارش در
طــول ســال و همچنیــن در پهنه کشــور شــده
اســت و از ســوی دیگــر شــیب تنــد کوههــای
زا گــرس و شــمال البــرز باعــث تخلیــه ســریع
بارشــها و خــروج عمــده بارشــهای کشــور بــه
ســمت دریا میشــود .ا کثــر مناطــق جمعیتی

کشــورهای دنیــا در کنــار رودهــای پــرآب یــا
دریــا ســاخته شــده ولــی در ایــران بــه دلیــل
وضعیت جغرافیایی و سیاسی ،عمده مناطق
جمعیتی و زمینهای کشــاورزی (بهجز نقاطی
معدود چون خوزستان و سیستان) دسترسی
بــه رودهــای دائمــی و پــرآب ندارنــد (ماننــد
تهران ،مشــهد ،تبریز ،شــیراز  ،ارا ک و  ،)...لذا
ذخیره آبهای فصلی مهم مینماید.
امــا ماننــد هــر فعالیــت عمرانــی دیگــر ،ســدها
نیــز بر محیــط اطراف از جمله محیط زیســت،
اجتمــاع ،حتــی فرهنــگ و سیاســت تاثیرگذار
اســت که این تاثیرات میتواند مثبت یا منفی
باشــد .در ســالهای اخیــر وا کنشــهای منفــی
زیادی در فضای افکار عمومی کشور نسبت به
ً
سدسازی ایجاد شده است که عمدتا از طرف
حامیــان محیــط زیســت و فعــاالن اجتماعــی
ً
بوده اســت و عموما تنها معایب سدها را بیان
نمودهانــد ،بــدون توجــه بــه اینکه ا گر ســدها
نبــود چه وضعیتی داشــتیم و بــه ذهن چنین
متبادر میکند که دســتاندرکاران سدســازی
در کشــور از دولتمــردان و کارشناســان وزارت
نیرو تا مشاوران و پیمانکاران همگی در جهت

زیان کشور مشغول به کار هستند.
 -2لــزوم مدیریــت و اقناع جامعــه به عنوان
ذینفعان پروژههای سدسازی
نفــس ورود فعــاالن اجتماعــی بــه عنــوان
نماینــدگان ذینفعــان اصلــی پروژههــای
سدســازی را بایــد امــر مبارکــی تلقی نمــود .در
ســالهای اخیر نیــز مدیریت ذینفعان به بخش
مهمــی در مدیریــت پروژههــا در جهان تبدیل
شــده ،به طوری کــه راهنمای دانش مدیریت
پــروژه ( )PMBOKدر ویرایــش  201۳خود یک
حــوزه مجــزا بــرای مدیریــت ذینفعــان اضافــه
نمــود کــه نشــان از اهمیــت این بخــش دارد و
شناســایی ذینفعــان ،تاثیــر آنهــا ،و مدیریــت
و کنتــرل آنهــا را از عوامــل موفقیــت پروژههــا
برشــمرده اســت [ .]1ســایر آییــن نامههــای
مدیریت پروژه مانند پرینس ،2مدیریت طرح
و مدیریت سبد نیز بخش مهمی را به مدیریت
ذینفعــان تخصیــص دادهانــد .معیارهــای
ً
متضــاد ذینفعــان گونا گــون و بعضــا رقیــب در
ً
پروژه (مثا کارفرما ،مردم محلی ،سرمایهگذار،
پیمانــکار و ســازمانهای غیردولتــی ،و )....

از چالشــهای تعریــف موفقیــت پــروژه شــمرده
شــده اســت [ .]2صاحبنظرانــی در حــوزه
دانــش مدیریــت پروژه چــون کرزنر نیــز ارتباط
ضعیــف بین پروژه و ذینفعان ،دخالت ندادن
ذینفعــان نهایــی در خــال پــروژه ،پشــتیبانی
کــم یا ناچیــز ذینفعان ،الزامــات و نیازهای غیر
روشــن ذینفعــان ،و دخالــت انفعالــی ذینفــع
بهرهبــردار پــس از تحویــل پــروژه را از عوامــل
شکست پروژهها برمیشمرند [.]۳
بــه هرحــال بهرهبــرداران اصلــی طرحهــای
سدســازی در واقع جامعه و نسلهای کنونی
و آتی کشــور هســتند و آشــنایی جامعه با مزایا
و معایــب سدســازی و آشــنایی بــا درک نقطــه
تعــادل مزایــا و معایب یــک پروژه سدســازی و
لــزوم آن و اینکــه ا گــر آن ســد نبــود چه بر ســر
جامعــه محلی میآمــد ،اهمیت به ســزایی در
پشــتیبانی از یک طرح دارد .بدیهی اســت ا گر
معایــب یــک طرح بیشــتر از مزایای آن باشــد،
جامعــه میتوانــد با آن مخالفــت نماید .در هر
صــورت روشــنگری افــکار عمومی بســیار مهم
اســت و جــای خالــی آن در اقدامــات متولیان
این پروژهها احساس میگردد.
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 -سد سنگریزه ای  -خا کی مروک  -بین درود و بروجرد

پیمانکار  :شرکت جهان کوثر

زیســت محیطی نیز موجب شده این کشورها
در ســاخت ســدهای باقیمانــده احتمالــی
تردید به خرج دهند .اما کشــورهای آمریکای
جنوبی ،آفریقایی و آسیایی که بسیاری سرانه
آب شــیرین تجدیدپذیرشــان (آب شــیرین
تجدیدپذیــر ســاالنه بــه ازای جمعیــت) کــم
میباشــد ،نیــاز بــه تامیــن آب بــرای شــرب و
ً
کشــاورزی و بعضا تامین برق برای جمعیت رو
بــه رشــد خود دارنــد ،و لذا هنوز به سدســازی
توجه ویژهای دارند.
 -5کشورهای دارای بیشترین
شکل  - 1سرانه آب شیرین تجدیدپذیر کشورهای دنیا در سال 2013
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تــا پایان ســال  2015حدود  58هزار ســد بزرگ
(( )Large Damsســدهایی کــه دارای ارتفــاع
بیــش از 15متــر ارتفاع یــا بیش از یــک میلیون
مترمکعــب ذخیــره مخــزن هســتند[ )]4در
کمیتــه بین المللی ســدهای بــزرگ ((ICOLD
بــه ثبــت رســیده اند ،کــه بخــش بزرگــی از آنها
ً
دارای بیــش از یــک کاربــری هســتند (مثــا
کنتــرل ســیاب ،آبیــاری ،تولیــد بــرق و .)...
بیشــتر ســدهای جهــان بــه منظــور آبیــاری و
ایجــاد منبــع آبــی مناســب بــرای کشــاورزی و
توســعه مناطــق روســتایی ( 20هــزار مــورد)،
تولیــد بــرق ( 10هــزار مــورد) ،کنتــرل ســیاب،
تامین آب و غیره ســاخته شــدهاند .ســدها به
منظور ایجاد مناطق گردشــگری ،کشتیرانی و
پرورش ماهی نیز استفاده میشود [.]5

 -4آب شیرین تجدید پذیر کشورها
براساس گزارش سال  2015بخش آب سازمان
ملل متحد[ ، ]6سرانه آب شیرین تجدیدپذیر
دنیــا در ســال  201۳در شــکل  1نمایــش داده
شــده که نشــان میدهد ایران با سرانه حدود
 1700مترمکعب ،از نظر آب شــیرین در آســتانه

تنش است(شکل .)1-
شــایان توجه اســت که برخاف تصــور عموم،
برخــی کشــورهای اروپایــی نیــز کمبــود آب
شــیرین دارنــد (یعنــی ســرانه آب آنهــا برابــر یــا
کمتــر از ایران اســت) ،مانند هلنــد ،دانمارک،
بلژیــک ،چــک ،آلمــان و لهســتان (جــدول (1
] ،]7و برخــی ماننــد هلند و دانمــارک و بلژیک
کمبود شدید آب دارند ،با این حال با تدابیری
از جملــه گــران کردن قیمــت آب توانســته اند
کمبود آب را مدیریت نمایند( .جدول (1-
ســایر کشــورهای اروپایی به دلیــل پرا کندگی
مناســب بارشــها و رودخانــه هــا و همچنیــن
در اختیــار داشــتن ســرانه آب شــیرین بیــش
از  ۳000مترمکعــب در ســال و همچنیــن نبــود
ارتفاعات کوهســتانی ،نیاز و یا امکان چندانی
برای ســاخت ســد ندارنــد .کشــورهایی چون
فرانســه ،ســوییس ،برزیل ،کانادا و روسیه نیز
ً
به دلیل داشــتن آب فراوان عمدتا برای تولید
برق بــه سدســازی روی آوردهاند .کشــورهای
ً
اروپایــی و آمریــکای شــمالی تقریبــا در عمــده
ساختگاههای مناسب سدســازی خود اقدام
به ســاخت ســد نمــوده و دیگر ســاختگاههای
زیــادی بــرای سدســازی ندارنــد .ماحظــات

سرانه مخزن سدها
کشــورهای دارای بیشــترین تعــداد ســدهای
جهــان (موجــود ،در حــال ســاخت و یــا در
دســت طراحی) براساس تعداد سدهای بزرگ
ثبــت شــده در کمیتــه جهانــی ســدهای بزرگ
( ،)ICOLDدر جــدول  2نمایــش داده شــده
اســت [ .]5نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت که
براســاس آمــار بانــک جهانــی در ســال ،2014
در ا کثــر ایــن کشــورها ،ســرانه آب شــیرین
تجدیدپذیــر (جریان آب رودخانههای داخلی
بــه عــاوه آبهــای زیرزمینــی ناشــی از بارندگی)
بیــش از ایــران اســت (مترمکعــب بر نفــر) [.]7
ظرفیــت کلی مخازن ســدهای این کشــورها و
ظرفیت مخازن سدها به ازای هر نفر جمعیت
(مترمکعــب بــر نفر) نیز براســاس آمار ســازمان
خواروبــار جهانــی (فائــو) در ســال  2010در
جدول  2مقایسه شده است []8
جدول  2نشان میدهد که بیشترین ظرفیت
مخــازن ســدهای جهــان بــه ترتیــب متعلــق
بــه کانــادا ،آمریــکا ،برزیــل و چیــن اســت کــه
ً
اتفاقا وضعیت ســرانه آب شــیرین تجدیدپذیر
ســاالنه آنهــا بــه مراتــب بهتــر از ایــران اســت.
ســایر کشــورهای جدول باال نیــز (بهجز هند،
چیــن ،آفریقای جنوبی و کــره جنوبی) ،از نظر
نسبت مخزن به جمعیت هم در رتبه باالتری

جدول  -1سرانه آب شیرین تجدیدپذیر برخی کشورهای اروپایی و ایران (در سال )2013
کشور

هلند

دانمارک

بلژیک

چک

آلمان

لهستان

ایران

انگلستان

اسپانیا

سرانه آب تجدید شونده

652

1063

1068

1249

1321

1410

1644

2244

2393

(مترمکعب به ازای هر نفر در سال)

مخازن ســدهای آن کشــور حــدود  725میلیارد
مترمکعب است ( 15برابر ایران) و سرانه ظرفیت
مخــازن ســدهای ایــن کشــور (بــه ازای هرنفــر
جمعیــت) حــدود  2۳00مترمکعــب برنفــر اســت
(حدود  4برابر ایران).
براســاس گــزارش کمیتــه جهانی ســدهای بزرگ
در ســال  ،2000کشــورهای هنــد ،چیــن ،ترکیــه،
کرهجنوبی ،ژاپن و ایران با داشتن بیشترین
تعــداد ســدهای در دســت ســاخت ،پیشــرو در
ساخت سد در جهان بودهاند [.]9

شکل - 2حوضههای آبریز اصلی (سمت چپ) و آبریز فرعی (سمت راست) ایران
از ایــران قــرار دارنــد (علیرغــم داشــتن ســرانه آب
شــیرین بیشــتر) ،ولــی در عیــن حــال ســدهای
بســیار بیشتری از ایران ســاختهاند .البته تعداد
ســدهای ایران بیشــتر از تعداد جدول باال است
ً
ولی تعداد باال صرفا ســدهایی از ایران اســت که
تــا آن تاریــخ در کمیتــه جهانــی ســدهای بــزرگ
ثبــت شــده اســت (ســاخته شــده یــا در دســت
ســاخت یا در دســت طراحی) .الزم به ذکر است
کشــورهای دیگری نیز هســتند که نسبت مخزن
بــه جمعیــت آنها باال اســت ولی تعداد ســدهای
آنهــا کمتر اســت و لــذا در جدول باال ارائه نشــده
اســت ،مانند کشــورهای عراق ( 4600مترمکعب
بــر نفر در  ۳0ســد) ،اســترالیا ( ۳400مترمکعب بر

نفــر در  570ســد) و یونــان ( 1100مترمکعب بر نفر
در  164سد).
در صورتــی کــه رتبــه کشــورها را به لحاظ ســرانه
حجــم مخزن ســدها (حجم مخزن ســد به ازای
هــر نفــر جمعیت) نگاه کنیم ،رتبــه ایران بیش از
 50در جهان است (آمار سال  )2015و بسیاری از
کشــورهای دارای ســرانه آب شــیرین دنیا بیشتر
ً
از ایــران قاعدتا نباید چنین به ســاخت ســد نیاز
داشته باشند ،در حالی که باز هم حجم مخازن
بیشــتری بــرای ذخیــره ســازی دارند .بــه عنوان
مثــال بــا توجــه بــه اطاعــات ارائه شــده ،کشــور
آمریکا سرانه آب شیرین حدود  8800مترمکعب
بــر نفــر دارد (بیش از  5برابر ایــران) ،ولی ظرفیت

 -6آمار ســدهای درحال بهرهبرداری ،در دست
ساخت و یا مطالعه کشور
ایــران برحســب خروجــی رودخانههــای خود به
مقاصــد مختلــف ،دارای  6حوضــه اصلــی آبریــز
در دو گروه اســت (بهجــز رودخانههای مرزی که
آب آنها به کشــورهای همســایه میریزد) [ ]4که
هــر کدام این حوضهها نیز به حوضه های فرعی
تقسیم میشوند (شکل :(2
• حوضــه رودهایــی کــه آبریــز آنهــا در صــورت
عــدم مهار ،به دریــا میریزد ،شــامل آبریز دریای
مازندران و آبریز خلیج فارس و دریای عمان
• حوضــه رودهایی که آبریز آنها در داخل کشــور
اســت و در صــورت عدم مهــار ،آب آنها در داخل

جدول  - 2کشورهای دارای بیشترین تعداد سدها ،مقایسه ظرفیت مخازن و سرانه آب شیرین تجدیدپذیر آنها ()2010
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یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

کشــور مانــده و به تاالبهــا و دریاچههــا ریخته،
یا تبخیر شــده یا به ســفرههای زیرزمینی وارد
میگــردد ،شــامل آبریز فــات مرکــزی ،حوضه
سرخس ،هامون و دریاچه ارومیه(شکل(2
برطبق اطاعات سایت شرکت مادر تخصصی
مدیریــت منابع آب ایــران بهجز رودخانههای
مــرزی ،در  6حوضــه آبریــز اصلی ایــران تعداد
 611ســد در دســت بهرهبــرداری 146 ،ســد
در حــال ســاخت و  520ســد نیــز در مرحلــه
مطالعات وجود دارد (جدول .]4] (۳

یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

 -7دالیل نیاز به سدسازی در کشور
با توجه به رشد جمعیت و نیازهای مردم چه
برای آب شــرب ،صنعت و یا کشــاورزی جهت
تامیــن خــورا ک آنها ،نیاز به ذخیرهســازی آب
در زمانهــای پرآبــی بــرای مصــرف آب در زمان
الزم (کــم آبــی) میباشــد و در ا کثر کشــورهای
دنیــا سدســازی روش اصلــی تامیــن آب برای
کشاورزی ،صنعت و مصرف خانگی است.
بــه عنوان مثال تنها ایالــت کالیفرنیا در آمریکا
بــا آب و هــوای نیمــه خشــک و مشــابه ایران،
بیش از  180ســد بــزرگ و کوچک از ظرفیت 10
میلیــون مترمکعب تا  5/5میلیارد مترمکعب
دارد کــه ظرفیــت کلــی مخــازن ایــن ســدها
بیــش از  50میلیــارد مترمکعب اســت (معادل
ظرفیــت کنونــی تمام ســدهای ایــران) .بهجز
این ســدها ،ســد هوور بــا ذخیــره  ۳5میلیارد
مترمکعب (به اندازه حدود  70درصد ظرفیت
کنونی تمام سدهای ایران) که در سال 19۳8
بر روی رودخانه کلرادو در جنوب شــرقی شهر
السوگاس در مــرز بیــن ایالتهــای نــوادا و
آریزونا ساخته شده بخشی از ذخیره آب خود
را روانــه کالیفرنیــا نموده اســت .این ســدها از
عوامــل اصلــی توســعه و حیــات جنوبشــرق
ً
آمریــکا خصوصــا ایالــت ثروتمنــد کالیفرنیــا
اســت .قدیمیتریــن ســدهای کالیفرنیــا در
 1870و جدیدتریــن آنهــا در ســال ( 200۳ســد
اولیونهایــن بــه ارتفــاع  94متــر و ظرفیــت ۳1
میلیــون مترمکعــب ) و ســال  2012ســاخته
شــده اســت (ســد الس وا گوئــروس بــه ارتفاع
 70متــر و ذخیــره  200میلیــون مترمکعــب).
این ســدها در کنار مدیریــت یکپارچه و بهینه

منابــع آب موجــب شــدند کــه کالیفرنیــا دوره
خشکسالی کنونی را که از سال  2011آغاز شده
و یک از بدترین دوره های خشکسالی از سال
 1900اســت را پشــت ســر بگــذارد (یعنی حدود
 5ســال خشکســالی مــداوم را تحمــل نمــوده
است) [.]10
البته با عنایت به کمبود آب در کشور (نسبت
به متوسط جهانی) باید توجه ویژه به افزایش
بهرهوری در اســتفادههای باال از آب و اعمال
حا کمیت قوی آب در کشور انجام پذیرد ،ولی
به هــر صورت این اقدامات به دالیل زیر نافی
نیاز به سدسازی در کشور نیست.
 -1-7عــدم تناســب توزیــع جمعیــت و
حوضههای آبریز
جــدول  ،4حجــم مخــازن ســدهای کشــور
(بهجــز رودخانههــای مــرزی) را بــه تفکیــک
حوضــه آبریــز برطبق اطاعات ســایت شــرکت
مادرتخصصــی مدیریــت منابــع آب ایــران،
نشان میدهد [.]4
مشــاهده میگــردد حجــم مخــازن موجــود،
درحال ســاخت یــا مطالعــه مربوط بــه دریای
مازندران ( )%19و خلیج فارس و دریای عمان
ً
( )%69جمعــا حــدود  %88حوضههــای آبریــز
کشــور را پوشــش میدهنــد که ایــن حوضهها
حدود  %92ســدهای جدید در دست ساخت
و  %94ســدهای در دســت مطالعــه را شــامل
میشــود .بــه عبــارت دیگــر در صــورت عــدم
ســاخت ســدهای جدید ،آبهای حوضــه آبریز
آنهــا (بیــش از  %92آبهای مهار نشــده کشــور)
بــه دریــا ریختــه و از دســترس کشــور خــارج
میگردد .ســدهای ســایر حوضههــای داخلی
کشــور که متهم اصلی خشــک نمــودن تاالبها
ازجملــه دریاچــه ارومیــه و همچنیــن کاهــش
ســطح آبهــای زیرزمینی فرض شــدهاند ،کمتر
از  12درصد آبریز کلی کشور و کمتر از  8درصد
ســدهای جدید (در دست ساخت یا مطالعه)
را شــامل میشــود .لــذا مخالفــت بــا ســاخت
ســدهای جدید در دســت ساخت و در دست
ً
مطالعه که عمدتا درحوضه دریای مازندران،
ً
خلیــج فــارس و دریای عمان قــرار دارند ،عما
نــه تنهــا کمکــی بــه حفــظ تاالبهــای کشــور و

آبهای زیرزمینی نمینماید ،بلکه تنها باعث از
دســت دادن حجم عظیم آبی میشــود که در
حــال حاضر به دریــا میریزد .این امر در حالی
اســت کــه طبــق سرشــماری عمومــی نفــوس
و مســکن  ،1۳90حــدود  40درصــد جمعیــت
کشــور در حوضــه آبریــز فــات مرکــزی زندگــی
میکنند [(]11شــامل اســتانهای تهران ،البرز،
قــم ،زنجــان ،قزویــن ،اصفهان ،یــزد ،کرمان،
بخشــی از فــارس و خراســان رضــوی و  )...که
تنها به  %6آبریز کشــور دسترســی دارند و این
امر خود اهمیت ذخیره ســازی و انتقال آب از
حوضههای پرآب و کم جمعیت (مانند خلیج
فارس و دریای عمان) به این حوضه و یا الزام
جابجایــی جمعیــت بــه حوضــه هــای پــرآب
را نمــودار میســازد .در صــورت عــدم مهــار و
انتقال آب حوضه خلیج فارس و دریای عمان
بــه فات مرکــزی شــاید در کنــار صرفهجویی،
بازچرخانی آب و سایر روشهای پرهزینه ،تنها
راه ممکــن دیگــر انتقــال جمعیــت میلیونــی از
حوضه فات مرکزی به ســایر حوضهها باشد.
از ســوی دیگــر نیــاز بــه بهرهبــرداری معــادن
بســیار در حوضــه فــات مرکزی در اســتانهای
یــزد و کرمان ،نیاز به شــیرین ســازی و انتقال
آب از دریــای عمــان بــه ایــن مناطــق بــرای
توســعه و بهرهبــرداری از این منابــع طبیعی را
مشخص مینماید.
 -2-7توزیع غیریکنواخت مکانی
بارش در کشور
از نظــر بارندگــی ایــران در زمره مناطق خشــك
و نیمهخشــك جهــان بهشــمار میآیــد و
تقســیمبندی اقلیمــی کشــور نشــاندهنده
ایــن اســت کــه حــدود  85درصد از مســاحت
کشــور در طبقهبنــدی مناطــق نیمهخشــك تا
فراخشــك قرار دارد .میانگین بارندگی ســاالنه
بخــش وســیعی از کشــور کمتــر از  100میلیمتــر
و متوســط آن برای سراســر کشــور حــدود250
میلیمتر برآورد شــده اســت [( .]12البته طبق
گزارش بانک جهانی در ســال  2012این مقدار
بــه حــدود  201میلیمتــر کاهــش یافته اســت)
] .]1۳بارندگــی از  2000میلیمتــر در حاشــیه
غربی دریای مازندران تا کمتر از  100میلیمتر در

جدول  - 4حجم مخازن سدهای موجود ،در دست ساخت و مطالعه حوضههای  6گانه آبریز کشور

خلیج فارس و دریای عمان
دریای مازندران
فالت مرکزی
ارومیه
هامون
سرخس

۳۶,۶۶۹
۱۰,۶۲7
۱,۶۴7
۵۹۵
۴۰7
۳۳7

%7۳
%۲۱
%۳
%۱.۲
%۰.۸
%۰.7

۱۸,۸۱۴
۳,۶۶۱
77۸
۱,۲۳۲
۲۱
۸۳

%77
%۱5
%۳
%5
%۰.۱
%۰.۳

۲۹,۶۹۰
۸,۵۹۴
۵,۳۱۸
۱,7۶۳
۱,۶۶۳
۱,۳۹۴

%6۱
%۱۸
%۱۱
%4
%۳
%۳

۸۵,۱7۳
۲۲,۸۸۲
7,7۴۳
۳,۵۹۰
۲,۰۹۱
۱,۸۱۴

%6۹
%۱۹
%6
%۳
%۲
%۱

مجموع

۵۰,۲۸۲

%۱۰۰

۲۴,۵۸۹

%۱۰۰

۴۸,۴۲۲

%۱۰۰

۱۲۳,۲۹۳

%۱۰۰

نواحی خشــك مرکزی و جنوبــی و  25میلیمتر
در کویــر لــوت متغیــر اســت کــه نشــاندهنده
ً
وضعیت منابع آبی ایران میباشد .ضمنا این
بارش در ســطح کشــور توزیع یکســانی ندارد و
بخش وســیعی از مناطق کشــور بارش کمتر از
 200میلیمتر دارد (شکل .]12] (۳
 -3-7عدم توزیع یکنواخت بارش
در طول سال
طبــق آمار بخــش تغییــرات آب و هوایی بانک
جهانی برای متوســط بارش ایران در سالهای
 2010تــا  ،2012حــدود  70درصــد بارشــهای
ایــران در پاییــز و زمســتان (از مهــر تــا اســفند)
رخ میدهد (شــکل  ]1۳] (4که نیاز کشاورزی
کمتر اســت و در عوض در فصول کشت (بهار و
تابســتان) کمبــود آب وجــود دارد و بــه همین
دلیــل نیــاز بــه ذخیــره ســازی آب در فصــول
پربــارش بــرای فصــول کم بــارش وجــود دارد.

البتــه برخی مناطق کشــور از ایــن الگو پیروی
نمیکنــد ماننــد حاشــیه دریــای مازنــدران.
(شکل (4
 -4-7نیاز به آب شــرب در بســیاری از نقاط
کم آب کشور
بنــا بــه آمــار ســایت شــرکت مدیریــت منابــع
آب ایــران ،از کل مخــازن ســدهای در دســت
بهرهبــرداری ،اجــرا و مطالعــه کشــور ،حــدود
 87درصــد به تامین آب کشــاورزی ،حدود 11
درصد به تامین آب شرب (خانگی) و  2درصد
بــه تامیــن آب صنعت اختصاص داده شــده و
خواهد شد [.]4
ً
بعضــا در افــکار عمومــی مطرح میگــردد که با
توجــه به ســهم بــاالی مصرف آب کشــاورزی،
بایــد بجای سدســازی و یا حتــی اجبار جامعه
بــه صرفه جویی در مصــرف آب خانگی ،بازده
کشــاورزی را بــاال بــرد .ا گرچه ایــن کار بهجای

جدول  - 3تعداد سدهای کشور به تفکیک ارتفاع سد در مراحل مختلف
کمتر از  15متر

16

5

209

230

بین  15تا  30متر

123

17

245

385

بین  30تا  70متر

222

74

107

403

بین  70تا  100متر

32

28

23

83

بین  100تا  150متر

19

13

19

51

بیش از 150متر

12

8

8

28
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خــود الزم اســت ولــی بایــد توجــه شــود کــه
نســبتهای باال ،متوســط کشــور اســت و این
نســبت در حوضههای مختلــف آبریز متفاوت
ً
اســت .مثــا در حوضه فات مرکــزی و حوضه
ســرخس بــه دلیــل واقــع شــدن شــهرهای
بزرگــی چــون تهران ،اصفهان ،شــیراز ،مشــهد
و بســیاری شــهرهای کوچکتــر ،بیــش از ۳0
درصــد از ظرفیــت مخــازن بــرای تامیــن آب
شــرب (خانگی) استفاده شــده و خواهد شد.
بــه عنــوان نمونــه ســهم آب شــرب از مخــازن
ســدهای موجود و آتی در استان تهران حدود
 40درصد ،در اســتان البرز بیش از  50درصد و
در اســتان یــزد به بیش از  60درصد میرســد.
لذا با توجه به مشکات تامین آب در شهرها،
صرفه جویی در آب کشاورزی در مناطق پرآب
ماننــد زا گــرس ،خوزســتان و حاشــیه دریــای
مازنــدران ،کمکــی به تامین آب شــرب تهران،
اصفهــان ،مشــهد و ســایر شــهرهای حوضــه
فــات مرکــزی نمیکند( ،مگــر آن که
انتقــال آب بیــن حوضههــا انجــام
شــود) و صرفهجویــی شــهروندان و
ساخت سدها برای بهرهگیری از آب
موجود بسیار مهم است.
از ســوی دیگــر جمعیــت کشــور در
 100ســال قبل حــدود  10میلیون نفر
بــوده کــه ا کنــون  8برابر شــده و نیاز
آب در زندگی شهرنشینی نیز نسبت
به روزگار گذشــته بسیار بیشتر شده
اســت .لذا تامین آب کنونی شــهرها
ً
تنهــا بــا روشــهای قدیمی مثــا تکیه

یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

جدول  - 5کشورهای با بیشترین سهم تولید برقابی از کل تولید برق کشور
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مــگاوات اســت .کل ظرفیــت موجــود برقابــی
ایــران حــدود  11هــزار مــگاوات بــوده و  7هــزار
مــگاوات نیــز در دســت ســاخت اســت کــه در
قیاس با تولید برقابی دنیا ناچیز است.

0 55
–

بــر قناتهایــی کــه آب  10میلیون نفــر و آن هم
با اســتانداردهای مصرفی  100سال قبل زندگی
میکردهاند ،مقدور نیست.
 -5-7حفاظت از مناطق جمعیتی

یا آ اد
آذر 1395
شماره 349

در مقابل سیل
ً
رودخانههــا خصوصــا در مناطــق کــم بارشــی
ً
ماننــد ایران عمومــا دارای الگوی جریان متغیر
در ماههای مختلف و سالهای مختلف هستند
و در برخــی ســالها ســیابهای شــدیدی در آنها
بــه وقــوع میپیونــدد کــه بســیار فراتــر از تــوان
رودخانه است و برخی از این سیابها که بسیار
شــدید اســت ،بــا روشــهایی چــون آبخیــزداری
قابــل کنتــرل نیســتند و هیــچ روشــی تا کنــون
بهجز ســاخت سد برای کنترل آنها یافت نشده
اســت .نمونــه ایــن ســیابهای شــدید در بهــار
 1۳94و  1۳95در بســیاری نقاط کشور از جمله
حــوزه خلیــج فــارس و دریــای عمــان و بهطــور
اخــص در حــوزه زا گرس و خوزســتان مشــاهده
شــد کــه حتــی ســدهای موجــود تــوان کنتــرل
ســیابها را نداشته و در صورت نبود سدهای
موجود ،خرابی و خسارتهای بسیار بیشتری به

5

30

مناطق پایین دست وارد میآمد.
 -6-7تولید انرژی پا ک برقابی
ســدها در بســیاری از نقــاط جهان بــرای تولید
انــرژی پــا ک (بــدون کربــن) اســتفاده میگردد.
ســهم تولید بــرق از نیروگاههای برقابی نســبت
بــه کل تولیــد بــرق ،در برخی از کشــورهایی که
بیشــترین اســتفاده از نیروگاه برقابــی در دنیا را
دارند ،در جدول  5ارائه شــده اســت (آمار 2011
و :]14] (2012
در ایــران بــا توجــه بــه محدودیت منابــع آبی و
وجــود منابــع فســیلی ،تنهــا حــدود  10درصــد
از نیروگاههــای بــرق نصب شــده کشــور برقابی
اســت ،که آنها نیز تنها  5درصد از برق کشــور را
ً
(عمدتا در زمانهای اوج مصرف) تولید میکند.
بــه دلیل شــرایط خاص شــیب تنــد جدارهها و
شیب رودخانه در رودهای کارون ،دز و کرخه،
امــکان افزایــش نیروگاههــای برقابــی بــدون
ذخیره زیاد آب وجود دارد (ســدهای جریانی).
نیروگاههــای برقابــی بــزرگ ایــران شــامل ســد
کرخه ،کارون  ۳و  ،4مســجد ســلیمان و گتوند
هســتند کــه ظرفیــت تولید آنهــا از  ۳00تــا ۳000

شکل  - 3نقشه
پراکندگی
بارش
در ایران

 -8جمعبندی
•وا کنشــهای منفــی کــه در افــکار عمومــی
ً
نســبت به سدسازی مشــاهده شــده ،عموما
تنهــا معایــب ســدها را بــدون توجــه بــه لــزوم
ســدها آنهــا بیــان نمودهانــد .از ورود فعــاالن
اجتماعــی به عنوان نمایندگان ذینفعان اصلی
پروژههــای سدســازی باید اســتقبال نمود ولی
بایــد مدیریت جامعه به عنوان ذینفعان اصلی
پروژههــای سدســازی مــورد توجــه بیشــتر قــرار
گیرد.
• بســیاری کشورها وضعیت سرانه آب شیرین
تجدیدپذیر ســاالنه آنها به مراتــب بهتر از ایران
است و مشــکل کمبود آب شیرین ندارند ،ولی
تعداد سد و حجم مخازن سد بیشتری از ایران
ساختهاند.
• بسیاری کشورهای پیشرفته و درحال توسعه
(علیرغــم داشــتن ســرانه آب شــیرین بیشــتر)،
ســدهای بسیار بیشتری از ایران ساختهاند که
موجب شــده نســبت مخزن به جمعیت بسیار
بیشــتری از ایران ( 600مترمکعب بر نفر) داشته
باشند.
•حــدود  92تــا  95درصــد ســدهای جدید (در
دســت ســاخت یــا مطالعــه) مربوط بــه حوضه
دریــای مازندران ،خلیج فــارس و دریای عمان
اســت کــه در صــورت عــدم ســاخت ســدهای
جدیــد ،آبهــای حوضــه آبریــز آنهــا (بیــش از 90
درصد آبهای مهار نشــده کشــور) به دریا ریخته
و از دســترس کشــور خــارج میگردد .ســدهای
حوضههای داخلی کشــور که متهم به خشــک
نمــودن تاالبهــا از جملــه دریاچــه ارومیــه و
همچنیــن کاهــش ســطح آبهــای زیرزمینــی در
حوضه های داخلی شدهاند ،کمتر از  12درصد
آبریــز کلــی کشــور و کمتــر از  8درصــد ســدهای
جدید (در دســت ســاخت یا مطالعه) را شــامل
میشود .بدیهی اســت در صورت صرفهجویی
و بهبــود مصــرف آب میتــوان در خصــوص
سدهای این حوضه بازبینی نمود.

– نمودار 4-
بارندگی ماهانه ایران
(متوسط سالهای
2010
تا )2012
به میلیمتر

• ۳5تــا  40درصــد جمعیــت کشــور در حوضه
آبریــز فات مرکــزی زندگی میکننــد که تنها به
 6درصد آبریز کشــور دسترســی دارنــد و یا باید
انتقــال آب از حوضههای پرآب و کم جمعیت
(ماننــد خلیــج فــارس و دریای عمــان) به این
حوضههــا انجــام شــود ،یــا آنکــه جمعیــت بــه
حوضــه هــای پــرآب جابجــا شــود و یــا صرفــه
جویی جدی در پیش گیرند.

•  70درصد بارشهای ایران در پاییز و زمستان
اســت کــه نیــاز کشــاورزی کمتــر اســت و لــزوم
ذخیرهســازی آب در فصــول پربارش را نشــان
میدهد.
•در صــورت بــروز ســیابهای شــدید هرچنــد
ســال یکبــار (مشــابه بهــار  )1۳95از جملــه در
حــوزه خلیــج فــارس و دریــای عمــان ،حتــی
ســدهای موجــود تــوان کنتــرل ســیابها را

نداشــته و در صــورت نبــود ســدهای موجود،
خرابــی و خســارتهای بســیار بیشــتری بــه
مناطق پایین دست وارد میآمد.
• کل ظرفیــت موجود برقابــی ایران در قیاس
بــا تولیــد برقابــی دنیــا ناچیز اســت و بــه دلیل
شــرایط خــاص رودهــای کارون ،دز و کرخــه،
امــکان افزایــش نیروگاههــای برقابــی جریانــی
بدون ذخیره زیاد آب وجود دارد.
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آرزو نوری
در طـــــــــی ســـــــالـــــــــیان گـــــــــــذشته ،آزاد راه
تهــران -شــمال لقــب بزرگتریــن کار نیمهتمام
دولتهــا را گرفــت .تــا اینکــه بعــد از ســالها
باتکلیفــی ،با اراده دولت تدبیــر و امید و نگاه
توســعهگرایانه دکتــر آخونــدی ،ایــن آزادراه بــه
نماد اراده دولت و توانمندی بخش خصوصی
تبدیل شــد تا خبر از به ســرانجام رسیدن این
آزادراه خســته و گشــایش در اقتصــاد کشــور
دهــد .بــه دلیــل اهمیــت ایــن پــروژه ملــی،
آشــنایی با فراز و نشیب آن برای فعاالن عرصه
سازندگی بیثمر نیست.
آزادراه در یک نما
آزاد راه تهــران -شــمال یــا همــان تهــران-
چالوس بخشــی از «آزادراه سراســری شــمال-
جنوب» اســت کــه قرار بــود کوتاهترین مســیر
ارتباطی بین دریای خزر با خلیج فارس باشــد
ِ
و شــهر تهــران را بــه شــهرهای غربــی اســتان
مازنــدران متصــل کنــد .طبــق طرح ،ایــن آزاد

راه  121کیلومتر اســت 145 .تونل به طول 88
کیلومتر در باند رفت و برگشت آن و  97پل نیز
بــه طــول  1۳کیلومتر در مســیر رفت و برگشــت
آن وجــود دارد .جاده ،شــیب  6درصدی دارد
و در ا کثر نقاط دو خطه اســت ســاخت آزادراه
در قالــب  4قطعــه پیشبینی شــده کــه مانند
قطعــات یک پازل بــزرگ هســتند و تکمیل هر
کــدام از آنها ،پــروژه را یک گام به ســرانجام آن
نزدیک میکند.
بعــد از ســالها روی زمیــن مانــدن کار ،طــی
ســالهای اخیــر زمزمــه فعــال شــدن پــروژه بــه
گوش رسید تا جایی که بسیاری از متخصصان
و ســازندگان کــه از اتمــام آن دلســرد بودنــد
درصــدد بررســی راســت و دروغ ایــن زمزمههــا
برآمدنــد .آمارهــا نشــان میدهــد پیشــرفت
فیزیکی این آزادراه که طی  20سال گذشته هر
ســال  2درصد بود ،ا کنون به پیشرفت ماهانه
 ۳.۳تــا  ۳.4درصــد رســیده اســت ،بــه عبارتی
پیشــرفت کل پــروژه در ســال  94بــه  18درصد

و امســال بــه  ۳2درصــد رســیده اســت .البتــه
این پیشــرفت در قطعه یــک آزادراه ،به عنوان
قطعه پیشتاز  71/8درصد است.
علــی ا کبــر ناطــق نــوری بــه عنــوان مســئول گــروه
بازرسی دفتر مقام معظم رهبری پیشرفت فیزیکی
آزادراه تهــران -شــمال ،همخوانــی ایــن آمــار و
گزارشها را با پیشرفت فیزیکی پروژه در ابتدای آبان
مــاه ســال جــاری تائیــد کــرد .وی در بازدیــد از این
پروژه عنوان کرد این پروژه طی ســه ســال گذشــته
و بــا آغاز بــه کار دولت یازدهم ،پیشــرفت مناســبی
داشته است 4( .آبان  ،1۳94مهر)

علــی آزاد دبیــر انجمــن شــرکتهای راهســازی
نیــز در آخرین اظهــار نظر خود دربــاره عملکرد
وزارت راه و شهرســازی دربــاره آزادراه
تهــران -شــمال عنــوان کــرد :خوشــبختانه بــا
پیگیریهــای صــورت گرفتــه و علیرغــم تمام
مشــکات و دغدغههــای اقتصــادی که وجود
داشــت ،وزارت راه و شهرســازی در ایــن بــاره
اقداماتــی جــدی را بــه کار بســت .پیگیــری

طــرح آزادراه تهــران شــمال کــه پــس از حدود
 40ســال یکبار دیگر توانسته مسیر دقیق خود
را بشناســد و طبــق برنامهریزیهــا قطعاتــی از
آن بــه زوی افتتــاح خواهــد شــد اقــدام مثبت
بزرگــی بــود کــه در طــول ایــن ســالها اجرایی
شــده اســت (ایســنا ۳0 ،آذر) .بــه اذعــان آقــای
میرشــفیع ،معاون ســاخت آزادراههای کشــور
نیــز عملکــردی کــه در این پــروژه در طول این
دو ســال گذشــته داشــتیم معادل عملکرد 20
سال گذشته است(.مهر29 ،آذر)
در حال حاضر در این پروژه  ۳088نفر مشغول
بــه کار هســتند ،تعــداد ماشــینآالت 92۳
دســتگاه و تعــداد قالــب موجــود  ۳0دســتگاه
اســت .و پیشبینی میشــود با تکمیل آزادراه
ســاالنه  600میلیــارد تومــان صرفهجویــی در
ســوخت انجام شود و ظرفیت تردد ماشینها
از  12هزار دســتگاه به  ۳0هزار دســتگاه برسد.
اما این پروژه از کجا آغاز شــد و چگونه در طی
همــه ســال بــه ســرانجام نرســید ،این ســوالی
اســت که برای پاســخ دادن به آن بهترین کار
بررسی تاریخچه این راه ناتمام است.
تاریخچه
در ســال  1۳5۳کلید اولیه طــرح آزادراه تهران
 شــمال زده شــد و مطالعــات ســاخت آنبــرای نخســتین بــار با وعــدهای  5ســاله برای
ســاخت آن ،در سال  1۳56به تصویب رسید.
هزینــه ایــن طــرح طبــق نظــر فرانســویهایی
کــه داوطلــب اجــرای آن بودنــد تا پایــان زمان
 10ســاله پــس از بهرهبــرداری آن ،حــدود 75
میلیــارد تومــان بــرآورد شــد ،ا گرچــه تــا کنون
که ســال  1۳95اســت ایــن طرح به ســرانجام
نرســیده و هزینه الزم برای اتمام آن روز به روز
بیشتر شده است.
اما سرگذشت این آزادراه چه بود؟
مهنــدس محمدعلــی پورشــیرازی ،بــازرس
سندیکا در این باره نمای کلی و کوتاهی ارائه
میدهــد« :در آغاز بــه نام اتوبــان  102کیلومتر
(کــن به نور) شــناخته میشــد در ســال 1۳56
بررســی و تصویــب شــد که دربــاره ایــن اتوبان
بعــد از انقــاب و در یــک نشســت خــاص و
بیمطالعــه تصمیــم گرفته شــد و آن را از نیمه
راه تا انتهای قطعه ،از شهرستان نور به طرف
چالــوس انتقال دادند که خود بحث مفصل و
خاصی دارد»
ا کبــر تــرکان وزیــر راه دولــت دوم ســازندگی نیز
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سرگذشــت ایــن آزادراه را تعریــف کــرده کــه
نقــل آن بــرای بررســی شــرایط کنونــی آزادراه
بیفایده نیست« :طراحی این آزادراه پیش از
انقاب توســط یک مهندس مشاور فرانسوی
انجــام شــد و هنگامــی کــه مــن در وزارت راه
بــودم ( ،)1۳76-1۳72قــرار شــد ایــن طراحی
بــهروز شــود .در آن زمــان صحبــت بر ســر این
بــود که بهتریــن مســیر آزادراه تهران -شــمال
کجاست؟ آیا همین مسیر تهران چالوس بهتر
اســت یا مســیرهای دیگری ماننــد تهران -نور
نیــز میتوانــد جــزو گزینههــا باشــد .مهنــدس
مشاوری انتخاب شد تا مطالعات هر دو محور
را بــه انجام برســاند و به ما گــزارش دهد .این
مقایســه بــه انجــام رســید و در نهایــت به این
نتیجــه رســیدیم که عملیــات احــداث بزرگراه
تهــران -چالــوس را آغاز کنیــم .در ابتدا یکی از

ســرمایهگذاران بخش خصوصی به نام «گلزار»
که در ســاخت و ساز پروژه شــهرک ا کباتان نیز
نقــش داشــت بــرای اجــرای ایــن پــروژه اعام
آمادگــی کــرد .توافقــات بــر ایــن محور بــود که
او ســاخت ایــن آزادراه را بــر عهــده بگیــرد و
دولــت نیــز در مقابــل بــه او زمیــن وا گــذار کند
و عــوارض نیز کمتر تعیین شــود .امــا در میانه
کار ،آقــای گلــزار ایران را ترک کرد و رفت .به هر
حــال در فضای حا کم در آن ســالها ،نگاه به
ســرمایهگذار بخش خصوصی بــه گونهای بود
که او را نگران کرد .در روحیات ایرانیها نوعی
سرمایهســتیزی وجود داشت که بخشی از آن
از فضای انقابی سرچشــمه میگرفت .پس از
گلــزار ،گزینــه دیگری مطــرح شــد؛  10پیمانکار
بــزرگ کشــور کنسرســیومی تشــکیل دادنــد و
برای ســاخت این آزادراه اعام آمادگی کردند.

مــن به گونهای بر ســر دو راهی قــرار گرفتم که
پــروژه را بــه این  10پیمانــکار وا گــذار کنم یا به
بنیاد مستضعفان که متقاضی سرمایهگذاری
در ایــن پــروژه بــود .البتــه اعتــراف میکنــم که
ای کاش پــروژه را بــه ایــن پیمانــکاران وا گذار
میکردم .شاید این یک تصمیمگیری تاریخی
اشــتباه بود کــه اتفاق افتاد .بهتر بــود آن را به
آن  10پیمانــکار کــه صاحــب نام بودنــد وا گذار
میکردم .اما آن را به بنیاد ســپردم» (هفتهنامه
تجارتفردا4 ،اردیبهشت (1۳92
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گــواه اعــام آمادگــی پیمانــکاران ایرانــی بــرای
اجــرای آزادراه تهران -شــمال اظهــار نظر دبیر
انجمــن شــرکتهای راهســازی اســت کــه در
فروردیــن  1۳9۳اعــام کــرد 15 :ســال پیــش
حــدود  10شــرکت ســازنده پیشــنهاد ســاخت
آزادراه تهران -شــمال را با قیمت 12۳میلیارد
تومــان بــه دولــت دادنــد ،امــا متاســفانه ایــن
پیشــنهاد از ســوی شــورای عالــی فنــی رد
شد(خبرگزاری تسنیم).
بــه هر حال اولین قــرارداد پــروژه آزادراه تهران
ـ شــمال در ســال  1۳75بین وزارت راه و بنیاد
مستضعفان بســته شد .این قرارداد مشارکت
بــا بنیــاد مســتضعفان بــا اعتبــاری بــه میــزان
 250میلیــارد تومــان و ســهم شــرا کت وزارت
راه وشهرســازی به مبلــغ  15میلیارد تومان به
صورت مقطوع جهت تملک اراضی به وسیله
دولــت و بقیه تعهــدات و هزینههای تکمیل و
بهرهبــرداری توســط بنیــاد منعقد شــد .و قرار
شــد طــی  5ســال ایــن پــروژه بــه بهرهبــرداری
برسد.
امــا در طــی ســالهای متوالــی که انجــام کار به
تعویــق افتــاد ،تــرکان از کــرده خــود پشــیمان
شــد ،همانگونــه کــه بعدهــا در مصاحبــه ای
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد« :مــن در پیشــگاه
الهی اســتغفار میکنم کــه این پروژه مهم را به
بنیاد مســتضعفان وا گذار کردم .از خدا طلب
مغفرت میکنم»(روزنامه همشهری 26 ،مهر (1۳90
ادامــه ماجــرا بــه نقــل از احمــد خــرم اینگونــه
اســت کــه «در ســالهای  1۳69و  1۳70مقــرر
شــد پروژه با ســرمایه خود بنیاد مســتضعفان
تامیــن اعتبــار شــود و ســپس بــا ارائــه زمیــن و
عــوارض اقــدام بــه ســاخت شــود .امــا طی آن
ســالها نــه تنها اعتباری از ســوی بنیــاد برای
اجــرای پــروژه در نظــر گرفتــه نشــد بلکــه بــه
مدت  15ســال اجرای پروژه آنقدر کشوقوس
پیــدا کــرد کــه هزینههــای اجــرای آن افزایــش

یافــت .بنیــاد به این نتیجه رســیده بــود که با
خریــد بــاغ در اطــراف دماونــد و تبدیــل آن به
زمین مســکونی بازده ســود بیشتری میتواند
بهدســت بیاورد و در نتیجه پــروژه را کاما رها
کرد» (امید ایرانیان6 ،تیر(1۳95
بــا روی کار آمــدن دولــت ســازندگی و نــگاه
مثبتــی که هاشــمی رفســنجانی به ایــن پروژه
داشــت ،مجددا در ســالهای  1۳74و 1۳75
اجرای پروژه توسط دولت آغاز شد با این همه
بــه دلیــل تعلل بنیــاد در تخصیــص بودجه در
مجموع پروژه تنها  5درصد پیشــرفت فیزیکی
داشــت .اما ایــن تعلل چه دلیلی داشــت؟ در
ســال  1۳80دلیل تعلل در آغاز کار محدودیت
در وا گذاری زمینها اعام شد چنانچه بعدها
حســین کنعانــی مقــدم رئیــس ســابق هیــات
مدیــره آزادراه تهــران  -شــمال دربــاره اینکــه
چرا بنیاد نتوانست اراضی وا گذارشده را برای
تامیــن منابع مورد اســتفاده قــرار دهد عنوان
کــرد« :بخشــی از زمینهایــی کــه وا گــذار شــد
از اراضــی ملــی یــا تحت تصــرف بــود و معارض
داشــت .بخشــی هم قابلیت تبدیــل به منابع
مالــی نداشــت بــه ایــن دلیــل کــه بایــد آزادراه
ســاخته میشــد تا دسترســی به ایــن زمینها
ایجاد میشــد .بخشی از اراضی نیز مجوز های
الزم را نداشــت .بــه ایــن دالیل شــاید نزدیک
بــه  10ســال پــس از انعقــاد قــرارداد در زمــان
آقای هاشــمی ،به این نتیجه رسیدند که این
منابع جوابگوی این پروژه نیست(.تجارت فردا،
 ۳1فروردین (1۳92

در ســال  1۳81مصطفــی میــری مدیرعامــل

پیگیــری طــرح آزادراه تهران شــمال
که پس از حدود  40ســال یکبار دیگر
توانسته مسیر دقیق خود را بشناسد
و طبــق برنامهریزیهــا قطعاتی از آن
بــه زوی افتتــاح خواهــد شــد اقــدام
مثبــت بزرگــی بــود کــه در طــول ایــن
سالها اجرایی شده است
عملکردی که در این پروژه در طول
این دو سال گذشته داشتیم معادل
عملکرد  20سال گذشته است

آزاد راه تهــران  -شــمال طوالنــی شــدن مدت
زمــان ســاخت آزادراه را تنهــا به علــت محدود
بــودن منابــع دانســت و افزود« :فــاز اول پروژه
بــه دالیــل مالــی بــه چینیهــا وا گــذار شــد.
ایــن قراردادهــا بــه صــورت فاینانــس منعقــد
شــده و بــه صورتــی اســت کــه منابــع را آن هم
تنهــا بــا  10درصــد نیــروی انســانی مــورد نیــاز
بــه داخل کشــور مــیآورد .ا گــر منابــع مالی در
اختیار داشــتیم هیچ دلیلی نبود که به ســوی
نیروهــای خارجی برویم و این در حالی اســت
که صندوق ذخیره ارزی به اندازه کافی منابع
در اختیار دارد»
بــا اتمام کار دولت ســازندگی و در مرداد ســال
 1۳76دولت اصاحات با توجهی ویژه احداث
آزادراه تهــران -شــمال را جــزو طرحهــای
اولویــتدار ایــن دولــت نامیــد .بهمــن 1۳81
ســهم دولت و بنیاد در اجرای آزادراه مســاوی
شد و احمد خرم که وزیر راه و ترابری آن دوران
بــود اعام کرد بــرای احداث این آزادراه ،طرح
جدیدی ارائه شده ،این قرارداد ،اجرای طرح
آزادراه را میســر میســازد؛ لذا دولت و بنیاد به
صورت مساوی ســرمایهگذاری خواهند کرد و
بعد از بهرهبرداری از آن ،ســرمایهگذاری انجام
شده برگردانده میشود (ایرنا 4 ،بهمن (1۳81
در ســال  1۳8۳متممــی بــرای قــرارداد قبلــی
نوشــته شــد تــا بــا توجــه بــه محدودیــت در
وا گــذاری زمینها تغییراتی در قــرارداد اعمال
شــود کــه مهنــدس خــرم بــه ایــن رویدادهــا
پرداختــه اســت« :قــرارداد اوایــل ســال 1۳8۳
امضا شــد و رئیس بنیــاد قول داد ظرف مدت
چهــار ســال ضمــن گرفتــن فاینانــس خارجی
بــرای ســهم خود و ســهم دولــت این پــروژه را
بــه بهرهبــرداری برســاند .ضمن اینکــه در این
قــرارداد آمــده بود بایــد ظرف  6مــاه کل پروژه
در قطعــات یک ،دو ،ســه و چهار فعال شــود،
در غیــر اینصــورت کل قرارداد کنســل شــود.
در ابتــدای کار احــداث آزادراه تهران -شــمال
ســازمان حفاظــت محیطزیســت در اجــرای
آن و تعییــن مســیر ایراداتــی را بــه این شــرکت
وارد و بــا ادامــه پــروژه مخالفــت کــرد ،که این
مخالفتها منجر به تغییر کاربری نقشــه شد.
امــا در آن زمــان بهدلیل اینکه محیط زیســت
اطاعــی از تغییر نقشــه نداشــت محیط بانان
به بولدزرهــا و کارگرانی که در آن منطقه فعال
بودند تیراندازی کردند .مجددا قرار شد پروژه
در ســال 1۳84در صورتــی کــه بنیــاد شــروع

خوبی نداشته باشد خلع ید شود اما با وجود
اینکــه بنیاد اقدام مناســبی انجام نداد ،پروژه
خلع ید به سرانجام نرسید»
در دولــت آقــای خاتمــی بــه دنبال اســتیضاح
احمــد خــرم از ســوی مجلــس و عــدم رای
اعتمــاد بــه صــادق بنــاب ،احــداث آزادراه
تهران -شــمال متوقف شــد .در دوران محمد
رحمتــی تنها  7/5میلیــارد تومان اعتبار برای
احداث این آزادراه در نظر گرفته شــده بود که
مبلغ بسیار کمی بود.
در ســال  1۳84محمــد رحمتــی وزیــر راه و
ترابــری رحمتــی بــرای تســریع در احــداث آزاد
راه بنیاد مســتضعفان را تحت فشــار قرار داد و
فروزنده ،رییس بنیاد مســتضعفان با پذیرش
شــروط رحمتــی ،دســتور پیــش پرداخــت 20
درصــد از فاینانــس آزاد راه تهــران -شــمال را
صــادر کــرد .یعنــی بنیــاد پذیرفــت کــه حدود
 44میلیــون دالر از  220میلیون دالر فاینانس
ایــن آزادراه را متقبل شــود .برهمین اســاس،
هیاتی بــرای امضای قــرارداد فایناس این آزاد
راه به چین اعزام شدند و قرارداد را به امضای
طرفین رســاندند .با امضــای قرارداد فاینانس
آزادراه تهران -شــمال ،پیشبینی شــد که کار
احــداث ایــن آزاد راه در ســال  1۳89بــه اتمام

برسد.
بــا ایــن همــه در انجــام پروژه گشایشــی نشــد
چنانچــه در ســال  1۳86رحمتــی اعــام
کرد«:شــرکت چینــی حدا کثر تــا دو ماه فرصت
دارد تا نسبت به تجهیز کارگاه خود در منطقه
اقــدام کنــد و در غیــر اینصــورت وزارت راه
تضمیــن طرف چینی را از بانک عامل دریافت
کــرده و پــس از ضبــط آن پیمانــکار دیگــری
انتخاب خواهد کرد .از چینیها انتظار میرود
کــه تحــرک بیشــتری داشــته باشــند و باعــث
پیدایــش ایــن تصــور نشــوند کــه تحــت تاثیــر
قطعنامهها و یا ســایر شرایط بینالمللی قصد
کوتاهــی در اجــرای کار را دارنــد البته در ســایر
پروژههــا مدیریــت با دولــت و اجرا بــا پیمانکار
اســت که در این مورد اســتثنا مدیریت و اجرا
توســط شــرکت ســرمایهگذار انجام میشود».
رحمتــی دربــاره عــدم وا گــذاری این پــروژه به
بخــش خصوصــی نیز عنوان کــرد« :نظر دولت
ایــن اســت کــه بــدون وارد آوردن دغدغــه بــه
بخــش خصوصــی و بــا در نظــر داشــتن ســهم
 50درصــدی بنیــاد ،مدیریــت پــروژه را به این
نهــاد وا گــذار کنــد» .وی مهمتریــن دلیــل
اســتفاده نکــردن از پیمانــکاران داخلــی را کم
بــودن اعتبارات وزارت راه و بیمیلی بانکها به

مشــارکت در پروژههــای راهســازی به واســطه
دیربــازده بــودن این قبیــل پروژهها دانســت.
خبرگزاری فارس 14 -اردیبهشت (1۳86

در این دوره همزمان با ســپردن ضمانتنامه
بانکی توســط چینیها به بانــک عامل ،مبلغ
 ۳5میلیــارد تومــان توســط وزارت راه بــه ایــن
شــرکت پرداخت شــد و اعام شــد بودجه این
آزادراه در حــال حاضــر کمتــر از  80میلیــارد
تومان اســت .اما بــا تعلل چینیها پیشــرفتی
در پروژه دیده نشــد چرا کــه ظاهرا چینیها از
مبلغ این قرارداد راضی نبودند.
در دولــت دهــم ،حمیــد بهبهانی  -وزیــر راه و
ترابــری  -در اولیــن روز کاری خــود در مــرداد
 1۳87بــا تا کیــد بــر اینکــه عملیــات ســاخت
ایــن پــروژه متوقــف نشــده و در حــال انجــام
اســت ،تصریح کــرد« :حفــر تونلها و ســاخت
پلهــای پــروژه آزادراه تهــران ـ شــمال را بــه
عنوان دو اولویت کاری از چینیها درخواست
کــردم کــه ا گــر چینیهــا قهــر کردنــد عملیــات
ســخت پــروژه انجــام شــده باشــد؛ چرا کــه در
راهســازی مشــکلی نداریــم و ســاخت راه را
خودمان هم میتوانیم انجام دهیم .به علت
گرفتاریهایــی کــه بیرون از کشــور بــرای ما به
وجــود آوردهانــد آوردن اعتبار به داخل کشــور
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مشکاتی دارد اما چینیها علیرغم اینکه پول
ندارند کارشان را شروع کردهاند .».قرار بر این
بود ســرمایهگذاری ســاخت قطعــه  1آزادراه به
طور مســاوی توســط چینیهــا و فرانســویها
صــورت بگیــرد امــا فرانســویها بــه دالیلــی
از مشــارکت در ایــن پــروژه انصــراف دادنــد و
معلــوم شــد نگرانی وزیــر بیمورد نبوده اســت
و وی کــه ســعی میکرد بــا بازدیدهای ســرزده
رونــد پیشــرفت کار را پیگیــری کند پیشبینی
دقیقــی از اتفاقــات پیــش رو داشــته اســت .از
ســال  1۳88فرانســویها از ایــن پــروژه کنــار
رفتند و پیمانکار چینی در پروژه باقی ماند.
 16مردادمــاه  1۳90بــه پیشــنهاد محمــود
احمدینــژاد ،علــی نیکــزاد (وزیــر ســابق راه و
شهرســازی) بــه عنــوان نماینــده ویــژه رئیــس
جمهــور در آزادراه تهــران  -شــمال منصــوب
شــد .وی بعــدا وزیــر شــد و اوایــل ســال 1۳92
بــا اســتناد بــه مصوبــه شــورای اقتصــاد عنوان
کــرد :قطعــات  2و  ۳آزادراه از بنیاد پس گرفته
شــد و بــر اســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد ،به
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا وا گذار شد .این
اظهارنظرهــا در عمــل مســکوت مانــد و وزیــر
جای خود را به وزیر راه جدید داد.
در مهرمــاه ســال  1۳90ا کبرتــرکان وزیــر اســبق
راهوترابــری گفتــه بــود پــروژه آزاد راه تهــران-
شــمال را بایــد از بنیــاد مســتضعفان بگیریــم،
چــون تــا زمانــی کــه دســت ایــن بنیاد باشــد،
ســاخته نخواهــد شــد و پروژههــای دیگــر هــم
همینگونه است(.همشهری اقتصاد).
شــهریور  1۳92نیز وقتی دکتر آخوندی وزیر راه
جدیــد ،به همراه عیســی کانتری وزیر اســبق
کشاورزی از پروژه آزادراه تهران -شمال بازدید
میکردند ،کانتری عنوان کرد« :وقتش شــده
وزارت راه بنیــاد را طــاق بدهــد .ســال 1۳8۳
آقــای خاتمــی دســتور بررســی رونــد اجرایــی
آزادراه تهــران -شــمال را داده بــود  .در آن
جلســه کــه وزیــر وقــت راه و ترابــری نیــز حضور
داشــت .آقــای فروزنــده از بنیــاد بــا تا کیــد بــر
اینکــه پــروژه مذکور بایــد تعیین تکلیف شــود،
وگرنــه تــا  ۳0ســال آینــده ادامــه خواهــد یافت
گفتــه بــود ،میدانــم بنیــاد مســتضعفان توان
تکمیل این پروژه را ندارد بنابراین از وزارت راه
میخواهیم که با ما تفاهم کرده تا از این پروژه
بیرون برویم ».که در وا کنش به این اظهارنظر
نماینــده بنیاد عنوان کرد ا گر  800میلیارد ما را
کــه تا کنون صرف پــروژه کردهایم به ما بدهید

کنار میرویم.
بــا وجــود اینکــه بســیاری از متخصصــان و
صاحبنظــران بــه دفعــات بنیــاد را دلیــل نیمه
تمــام مانــدن پــروژه تهــران -شــمال دانســته
بودند وزیر راه جدید در اولین نشســت خبری
خــود در  26آذرمــاه  1۳92بــه تمــام ابهامــات
دربــاره پیمانــکارآزادراه تهــران -شــمال پایــان
ً
داد و اعام کرد قرارگاه خاتم اصا قراردادی در
آزادراه تهران -شــمال نــدارد .عباس آخوندی
بــا بیــان اینکــه مصوبــه حضــور قــرارگاه خاتــم
در آزادراه تهــران -شــمال لغــو شــده اســت،
گفــت :بنیــاد در آزادراه قــرارداد دارد ،و دولــت
بــه دنبــال تجدیــد نظــر در قراردادهــای قبلــی
اســت .با روحیــهای که همه از دکتــر آخوندی
ســراغ داشــتند ایــن تصمیــم و وا کنــش وی
نشــان از ایــن داشــت کــه وی راه حــل آزادراه
تهــران -شــمال را تغییــر نمیداند و بیشــتر به
فکر اصاحات اســت .با این همه در مصاحبه
ای کــه در فروردیــن  9۳انجــام شــد ،عنــوان
کــرد «آزادراه تهــران -شــمال از اولویتهــای
کاری وزارت راه و شهرســازی خــارج شــد»،
کــه بافاصلــه  202تــن از نماینــدگان مجلــس
شــورای اســامی طــی نامــهای و بــا اشــاره بــه
این بیانات خطاب به رئیسجمهور خواســتار
توجــه ویــژه دولــت بــه آزادراه تهــران -شــمال
شــدند .در پی ایــن نامه دکتر آخونــدی نیز در
اردیبهشــت  1۳9۳طــی نامــهای بــر قــراردادن
طرح تهران -شمال در اولویت اشاره کرد.
در دولتهــای قبلــی هــم ســخن از در اولویــت
قــرار دادن آزادراه تهــران شــمال بــود امــا گویــا

در دولتهــای قبلــی هــم ســخن از در
اولویــت قــرار دادن آزادراه تهــران
شــمال بــود امــا گویــا «اولویــت» بــرای
دکتــر آخوندی بــه معنــای واقعی کلمه
معنــا داشــت ،وی کــه از بــار ســنگین
ایــن مســئولیت و همزمانــی آن بــا
مســئولیتهای دیگــر خــود بــه عنوان
وزیــر تــازه نفــس آ گاه بود ،ســعی کرده
بود برداشتن این گام را برای بخشهای
دیگر مســیر بگذارد اما متوجه شد این
گام بلنــد ،اولیــن گامی اســت کــه باید
بردارد.

«اولویــت» بــرای دکتــر آخونــدی بــه معنــای
واقعــی کلمــه معنــا داشــت ،وی کــه از بــار
ســنگین ایــن مســئولیت و همزمانــی آن بــا
مســئولیتهای دیگــر خود به عنــوان وزیر تازه
نفس آ گاه بود ،ســعی کرده بود برداشــتن این
گام را بــرای بخشــهای دیگــر مســیر بگــذارد اما
متوجه شــد ایــن گام بلند ،اولین گامی اســت
که باید بردارد.
مردادمــاه همــان ســال دکتــر آخونــدی در
حاشــیه مراســم معارفــه بــه عنــوان وزیــر راه و
شهرســازی بــر ســاخت آزادراه تهــران -شــمال
تــا پایــان عمر دولــت تدبیــر و امید تا کیــد کرد.
ســپس در  ١١اســفند 1۳9۳عنــوان کــرد بحــث
آزادراه تهــران -شــمال را مورد بررســی جامعی
قــرار دادهایــم و در اینبــاره بــا رییــس بنیــاد
مســتضعفان نیز مذا کراتی داشــتهایم .در این
مذا کــرات از بنیــاد مســتضعفان خواســتهایم
تــا برنامهای بــرای تســریع روند اجرایــی پروژه
ارائه کنند و بگویند در قالب این برنامه آزادراه
چگونــه ســاخته میشــود و در غیــر اینصورت
دولــت برنامهریــزی دیگــری را بــرای ســاخت
ایــن پــروژه اتخاذ کند (تســنیم -حاشــیه ششــمین
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی)

پــس از فــراز و نشــیبهایی کــه ذ کــر آن رفــت،
ســال  1۳95از راه رســید و اولین گشایشها در
آزادراه تهران -شــمال دیده شــد .دوباره بارقه
امید روشــن شــد و اســحاق جهانگیــری گفت
ایــن طــرح نبایــد به عنــوان طرحی به ســمبل
نا کارآمــدی و بیعرضگــی دولتهــا تبدیــل
شود(تیر  -95مصاحبه با روزنامه نوآوران)
وی در بازدیــد از پــروژه آزادراه تهــران -شــمال
خواســتار آماده شــدن قطعــه اول ایــن آزادراه
بــرای نوروز ســال  1۳96شــد و وزیــر راه به این
خواســته جــواب مثبــت داد .در هــر حــال در
دولت جدید ،بقیه کار را در اختیار پیمانکاران
ایرانی و توان فنی کشــور قــرار دادند .البته پل
شــماره  6در منطقــه نخســت آزادراه تهــران-
شــمال که جزو تعهدات پیشین بود در دست
چینیها ماند.
ایــن روزهــا  1۳5جبهــه کاری فعــال درپــروژه
وجــود دارد کــه خبــر از تکاپو و جنــب و جوش
در آزادراه و فعالیــت شــبانهروزی متخصصــان
دارد ،امــا همچنــان صحبــت از مشــکاتی در
تامین مالی پروژه است.
بــا وجــود اعــام آمادگــی قــرارگاه بــرای تأمیــن
مالی بخشــی از پــروژه در مناقصــهای که برای

وا گذاری قطعه دوم انجام شــد نامی از قرارگاه
دیــده نمیشــد ،قــرارگاه ،شــرکت نکــردن در
مناقصــه را بــه علــت خبرنداشــتن از فراخــوان
مناقصــه اعــام کــرد ،در حالــی کــه شــرق در
گزارشــی با نام «اختاف قرارگاه خاتم با وزارت
راه در آزاد راه تهــران  -شــمال» بــه نقــل از
مقامــی مســئول اعام کــرد قرارگاه بــا مناقصه
مخالــف بود و بــرای توافق درباره پــروژه روش
مذا کره را ترجیح میداد.
قطعات سرنوشت ساز و سرنوشت آنها
-1قطعه یک آزادراه تهران -شمال
قطعــه یــک آزادراه تهران -شــمال ۳2کیلومتر
است و با ساخت آن  60کیلومتر از طول مسیر
کاســته میشــود .این قطعــه از تقاطــع بزرگراه
آزادگان و بزرگراه شــهید همت شــروع میشود
و بــا عبــور از مناطــق کــن ،ســولقان و امامزاده
عقیل و تونل تالون ( 4هزار و  800متری) و دره
النیز به سهراهی شهرستانک میرسد.
مهمتریــن قســمت ایــن قطعه کــه احداث آن
ســالها بــه تعویــق افتــاد احــداث تونــل تالــون
بــه طــول  485کیلومتربــوده کــه حفــاری آن
توسط چینیها (شرکت  )STAصورت گرفت.
امــا بعــدا شــرکت چینــی بــه دلیــل تاخیــرات
زیــاد پــروژه و بــه علــت مســائل مالــی از ادامــه
فعالیــت منع شــد و تنها قطعات مهم شــامل
تکمیــل عملیــات الینینــگ بخشــی از تونــل

تالــون و احــداث پــل شــاریو  210متــری در
دســت این شــرکت چینــی باقی مانــد و ادامه
عملیــات بــه شــرکتهای ایرانی شــامل پورنام،
ارســا ساختمان ،دی ،ناودیس راه ،آبادراهان
پارس و اویول وا گذار گردید.
اوایــل آبــان ماه امســال نیز مهــران اعتمادی،
دربــاره وضعیــت قــرارداد بــا پیمانــکار چینــی
در قطعــه یــک آزادراه تهــران -شــمال اعــام
کــرد چینیهــا تا به امــروز نزدیک بــه  90درصد
قــرارداد را اجرایــی کردهانــد و تــا پایــان ســال
قرارداد با چینیها به اتمام میرسد و همزمان
با افتتاح قطعه یک ،چینیها هم از این پروژه
خارج میشوند( .پایگاه وزارت و شهرسازی)
در تیر ماه سال جاری نیز وزیر راه درباره بودجه
الزم بــرای اتمام این قطعه عنوان کرد :حدود
1000میلیــارد تومان ســرمایه کــه روزانه معادل
حدود 4میلیارد تومان میشــود نیــاز داریم تا
منطقه نخســت این پروژه به اتمام برسد29 .
شــهریور ســال جاری خیراهلل خادمی ،معاون
ساخت و توسعه راهها و بزرگراهها هم خبر داد
بــرای تکمیل قطعه اول آزادراه تهران ـ شــمال
امسال  500میلیارد تومان اعتبار به این قطعه
اختصاص مییابد.
ظاهــرا ایــن قطعه به خوبــی تامین مالی شــد
چــرا کــه در گزارش پیشــرفت پــروژه مربوط به
مهرمــاه امســال نیــز علــی نــورزاد مدیرعامــل
وقــت شــرکت ســاخت و توســعه زیــر بناهــای

حمل و نقل متوســط پیشرفت فیزیکی قطعه
یــک آزادراه تهــران  -شــمال را ماهانــه ۳.۳
درصــد اعــام کــرد که تــا کنــون بــه  65درصد
پیشرفت رسیده است( .ایرنا -مهر (95
در آخریــن گــزارش وضعیــت تکمیــل منطقــه
یــک آزادراه تهــران -شــمال که توســط مهران
اعتمادی ارائه شــد وی با اشــاره به پیشــرفت
فیزیکــی  77درصــدی منطقــه یــک آزادراه
تهران-شــمال گفت :تنهــا  1200متر از حفاری
تونــل  6500متــری البــرز باقیمانــده اســت و
بخــش شــمالی آن نیــز فعــال شــده اســت .در
حال حاضر حتی علیرغم ســرمای شدید هوا
طی روزهای اخیر با فعالیت کارکنان ،حتی در
شب هنگام هم حدود  85درصد منطقه یک
فعال است( .خبرگزاری مهر 10 ،دی)
 -2قطعه دوم آزادراه تهران -شمال
قســمت دوم آزادراه بــه طــول تقریبــی 25
کیلومتــر حد فاصــل دوآب شهرســتانک  -پل
زنگوله است؛ و تونلهای بلند البرز هر یک به
طــول  6450متر به عنوان بزرگترین تونلهای
جادهای کشــور در این منطقــه قرار میگیرند.
قرار اســت با ســاخت ایــن قطعــه  5کیلومتر از
راه کوتاه شود.
از سال  1۳82تا پایان سال  1۳89تنها به حفر
تونل ا کتشافی(سرویس) در قسمت میانی دو
تونــل اصلی رفت و برگشــت با مقطع کوچک،
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بســنده شــده بــود .در خــرداد  1۳95دکتــر
محمد ســعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان
عنــوان کــرد :عملیــات احــداث تونــل  6هزار و
 400متــری البــرز در منطقــه دو آزادراه تهران-
شــمال در حــال انجام اســت که یکســال پس
از افتتــاح منطقــه یــک ،باند شــرقی این تونل
افتتاح میشود.
در تیــر ماه ســال جاری هــم مهــران اعتمادی
عنــوان کرده بود :در عملیــات احداث منطقه
دو بــا تغییــر مســیر ،میــزان اعتبــار الزم از 1200
میلیاردتومــان بــه  900میلیــارد تومــان تقلیــل
یافتــه اســت و نیازی بــه ســرمایهگذار خارجی
نیســت .ایــن در حالــی بــود کــه همــان زمــان
قاســم احمــدی دبیــر مجمــع نماینــدگان
مازنــدران تصریــح کــرد :قطعــه دو نیــز بــا
پیشنویــس قــرارداد بــه مبلــغ یک میلیــارد و
 600میلیــون یــورو به شــرکت دوو کــره جنوبی
ســپرده شد و قرار است تا ســال  1۳99تحویل
داده شود.
در هــر حــال اوایل آبان مــاه مهــران اعتمادی
اعــام کــرد :قطعــه  2بــه  4منطقــه تقســیم
شــده اســت که بــرای وا گذاری ایــن  4منطقه
مناقصه برگزار شــده اســت کــه پا کت الف و ب
پیمانــکاران کــه ارزیابی فنی شــرکت کنندگان

است باز شده است .پا کت ج یا همان قیمت
اوایــل مــاه آینــده بــاز میشــود و پیمانــکاران
برنــده مناقصــه هــم اواســط آبــان مــاه معرفی
خواهنــد شــد .در ایــن مناقصــه پیمانــکاران
خارجــی هــم حضــور دارنــد امــا بــه طــور قطع
اولویــت بــا شــرکتهای ایرانــی اســت .قیمت
فاینانس ریالی اســت .تا جایی که اطاع دارم
شــرکتی به نمایندگی از قــرارگاه خاتم االنبیا در
این مناقصه شــرکت نکرده اســت .فرمول این
وا گــذاری به این صورت اســت که  20درصد از
هزینههــا بــه صــورت نقد تامین میشــود و 50
درصــد ملــک و  ۳0درصــد هــم اوراق خواهــد
بود( .پایگاه وزارت و شهرسازی)
در همیــن زمینــه اواخــر آذرمــاه حســین
میرشــفیع معاون ســاخت آزادراههای شرکت
ساخت در نشست خبری نخستین نمایشگاه
«راهســازی ،راهــداری و صنایــع وابســته»
عنــوان کــرد در حــال حاضــر چهــار پیمانــکار
پایــه یــک داخلی کــه در مناقصه فــاز  2آزادراه
تهران ـ شــمال برنده شــده بودنــد ،اجرای کار
را بر عهده گرفتهاند و بر اســاس برنامه ،تعداد
تونلهای فاز  2هم کاهش یافته است که این
موضــوع صرفهجویــی در هزینــه و همچنیــن
زمان بهرهبرداری از پروژه را به همراه دارد .در

فاز  2آزادراه تهران ـ شــمال 6 ،کیلومتر از تونل
البــرز کــه (مهمتریــن تونل ایــن آزادراه اســت)
ســاخته شده اســت و احداث تونل موازی آن
هم در حال بررسی است( .خبرگزاری مهر 29 ،آذر)
گفته میشود قطعه دوم آزادراه تهران-شمال
تا سال  1۳98به پایان میرسد.
 -3قطعه سوم آزادراه تهران -شمال
قطعــه ســوم آزادراه ،حــد فاصــل پــل زنگولــه
 ســهراهی دشــت نظیــر و مرزنآبــاد بــه طولتقریبــی  46کیلومتــر اســت .مســیر دارای دو
خط قطعه رفت و دو خط برگشــت اســت و در
قســمتهای فــراز ،یک خــط کندرو به مســیر
اضافه میشود.
در مــرداد مــاه ســال قبــل مهــران اعتمــادی
مدیرعامــل شــرکت آزادراه تهــران  -شــمال
از انجــام مناقصــه بینالمللــی بــرای انتخــاب
مشــاور قطعــه  ۳ایــن آزادراه خبــر داد و گفت:
«مطالعــات قطعــه ســه ایــن آزادراه در چنــد
مرحلــه توســط شــرکتهای مختلــف انجــام
شــده بــود و بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای فنی
و اجرایــی ایــن قطعــه طــی  4تــا  6مــاه آینــده
فراخــوان بینالمللــی انجــام میشــود تــا ایــن
قطعه نیز ماننــد تونل البرز یا بهصورت EPCF

(طرح ،اجرا و سرمایه گذاری) یا به صورت اجرا
و ســرمایهگذاری ســاخته شــود .در مطالعــات
قبلی  1200میلیارد تومان برای ســاخت قطعه
 ۳آزادراه تهــران  -شــمال بــرآورد شــده بود که
االن ایــن رقــم قابــل اســتناد نیســت و منتظــر
نتیجــه مطالعــات هســتیم» .وی در خــراداد
ماه ســال جاری نیز از پیش قراداد این شرکت
بــا شــرکت دوو کــره جنوبــی خبــر داد و گفــت:
تامیــن مالی منطقه ســه آزادراه تهران شــمال
با فاینانس  1.۳میلیارد یورو انجام میشود.
طبق اظهارنظر ســعید محمدزاده مدیرعامل
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل و
نقل کشــور در آبان ماه سال جاری ،منطقه ۳
آزادراه تهران -شــمال هم پیشــرفتی نداشــته
اســت امــا بــر اســاس برنامــه ،قــرار اســت تــا
اردیبهشت  1401به اتمام برسد.
در همین زمینه اواخر آذرماه امســال حســین
میرشــفیع معاون ســاخت آزادراههای شرکت
ســاخت دربــاره سرنوشــت ایــن قطعــه عنوان
کرد :در قطعه ســوم با توجه به پیشنهادهایی
که سرمایهگذاران خارجی داشتهاند به دنبال
این هســتیم کــه با سیســتم  EOTکار اجرایی
بــر روی ایــن قطعــه بــه زودی و پــس از انجــام
مطالعــات نهایــی آغــاز شــود(خبرگزاری مهــر،
 29آذر)

 -4قطعه چهار آزادراه تهران  -شمال
قطعــه چهار آزادراه تهران  -شــمال حدفاصل
ســهراهی دشــت نظیر مرزنآبــاد  -چالوس به
طول حدود  20کیلومتر اســت و  5تونل در آن
وجــود دارد .مســیر دارای دو خــط رفــت و دو
خط برگشت است و در قسمتهای فراز ،یک
خط کندرو به مسیر اضافه میشود.
اجــرای ایــن قطعــه از ســال  1۳75آغــاز شــد و
 21فروردیــن  1۳92در دولــت دهــم بــا وجــود
اینکه پیشرفت فیزیکی آن کامل نشده بود به
بهرهبرداری رســید و ســپس به تدریج تکمیل
شــد .برای احداث ایــن قطعه از آزادراه حدود
 21۳میلیارد تومان هزینه شده است.
مرداد ماه سال قبل  1۳94مهران اعتمادی در
نشســتی خبری با اشــاره به اینکه  400هزار تن
حجم بتنریزی این قطعه و حدود  10میلیون
مترمکعب خا کبرداری آن بوده اســت عنوان
کــرد :ایــن قطعــه بهصــورت تکمیل نشــده بنا
به تشــخیص مســئوالن وقــت بــه بهرهبرداری
رســید ،ایــن قطعــه بدون الیــه آســفالت توپکا

کــه الیــه اصلــی آســفالت محســوب میشــود،
افتتــاح شــد .بــه همیــن دلیــل پــس از مدتــی
بهدلیــل بارندگی و گذر زمان بخشــی از آزادراه
آســیب دید .در ایــن مدت برخی از ترانشــهها
و قســمتهایی از آزادراه ریــزش کــرد که البته
قابل پیشبینی نبود ،بنابراین قطعه  4اوایل
اســفند ســال گذشــته ( )1۳9۳بــرای اجــرای
کارهــای بازســازی مســدود شــد و در  79مورد
در نقــاط گونا گــون ســه پیمانکار اصلی و ســه
پیمانــکار فرعی اقــدام به رفع نواقــص کردند.
در نهایــت  50میلیــارد تومــان در ایــن منطقه
هزینــه شــد و روزانــه هــزار تــن آســفالت و در
مجموعــه  60هــزار تــن آســفالت و خا کریــزی
در ایــن قطعه صورت گرفت ،عمــده اقدامات
قطعــه  4آزادراه تهــران  -شــمال در زمســتان
و الیــه آســفالت توپــکا از بهــار امســال ((1۳94
انجام شــد .دو ســیل امسال هیچ خسارتی به
آزادراه وارد نکــرد و عملیــات بازســازی انجــام
شــد ،در نهایــت قطعــه  4آمــاده بهرهبــرداری
کامــل قــرار گرفــت و هــم ا کنــون مشــکلی در
ایــن قطعه وجود ندارد و زیربار ترافیک اســت
(خبرگزاری مهر -مرداد .)94

جمعبندی در یک نگاه
به نظر میرســد در طول سالیان گذشته یکی
از عوامــل اصلــی طوالنی شــدن اجــرای پروژه
آزادراه تهــران -شــمال ناتوانــی بــرای تامیــن
مالــی و مدیریــت منابــع از طــرف کارفرمایــان
و عــدم اســتفاده از بخــش خصوصــی در ایــن
طرح بوده اســت .مشــکلی کــه تا اوایل ســال

موثرتریــن و بلندتریــن گام در
بازگشــت حیــات دوبــاره بــه ایــن
طــرح ،دیدگاه توســعهگرایانه وزیر
راه بــود .تقســیم معمــای بــزرگ
آزادراه ،بــه پازلهای کوچک و به
بــازی گرفتــن همــه نقــش آفرینان
بخشخصوصــی در چیــدن تــک
تک این پازلها که آزادراه خسته را
به سرانجام خود نزدیک کرد

جــاری نیــز پابرجا بــود چنانچه در خــرداد ماه
 1۳95اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس
جمهــور بــا بیــان اینکــه تــوان تامیــن مالــی در
کشــور وجود ندارد و سیســتم بانکی نتوانسته
بــرای تجهیــز طرحهــای بــزرگ اقدامــی انجام
دهــد عنوان کرد 8 :هــزار میلیارد تومان برای
اتمام این پروژه نیاز است ،این در حالی است
کــه در بودجه امســال  20میلیــارد تومان برای
این آزادراه تعیین شــده که رقمی بسیار اندک
است .وزیر راه نیز در تیر ماه  1۳95اعام کرده
بود برآورد ما این است که پروژه آزادراه تهران-
شــمال از امــروز تا اتمــام آن ،بــه مبلغی حدود
 8هــزار میلیارد تومان ســرمایه به قیمتهای
امــروز؛ عــاوه بر مبالغی که هزینه شــده اســت
نیاز دارد .طبق گفته وزیر راه ارزش کل پروژه
آزادراه تهران -شــمال 9۳هــزار میلیارد تومان
اســت (تیر  )1۳95و حجم سرمایهگذاری در این
پــروژه بیــش از  10هــزار میلیــارد تومــان اســت
( 4آبان(95

امــا اتفاقــات ماههــای اخیــر و پیشــرفت
 ۳درصدی دولت در پیشــبرد این پروژه نشان
داد با داشتن عزم و اراده جدی ،مسئله تامین
مالی آنقدرها هم مشــکلآفرین نیست .اولین
گام بــرای حــل این مشــکل بــا تصمیــم جدی
وزارت راه و شهرســازی و بنیاد ،برای رفع ســوء
تفاهمها و تفاهم بر سر این پروژه ملی برداشته
شــد .در قدم بعدی توجه به اعتبار اختصاص
یافتــه به این طرح گرهگشــا بود چنانچه اعتبار
این طرح که از  100میلیارد تومان (بعاوه 1۳8
میلیــون یورو بودجــه ارزی) در ســال  1۳9۳به
 14میلیــارد تومان در ســال  1۳94تقلیل یافته
بــود ،در ســال جــاری بــه 1780میلیــارد تومان
ارتقا یافت( .تسنیم 26،تیر.(1۳95
گام بعــدی کــه بعــد از ســالها خطــا و آزمــون
در اســتفاده از پیمانــکاران خارجــی ،بــا ورود
پیمانــکاران داخلــی بــه عرصــه ســاخت و ســاز
این پروژه برداشــته شــد و راه را برای اســتفاده
از ســرمایه نهفتــه در بخــش خصوصــی بــه
جــای فاینانــس خارجــی بــاز کــرد .و موثرترین
و بلندتریــن گام در بازگشــت حیــات دوبــاره به
ایــن طرح ،دیدگاه توســعهگرایانه وزیــر راه بود.
تقســیم معمــای بــزرگ آزادراه ،بــه پازلهــای
کوچــک و بــه بــازی گرفتن همه نقــش آفرینان
بخشخصوصــی در چیدن تک تک این پازلها
کــه آزادراه خســته را به ســرانجام خــود نزدیک
کرد.
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س ــازمان هواپیمایی کش ــوری نی ــز دولت در
س ــال آین ــده 710 ،میلیارد توم ــان بودجه در
نظر گرفته اس ــت .ش ــرکت س ــاخت و توسعه
زیربناه ــای حمل و نقل کش ــور نیز در ردیف
بودج ــه س ــال آین ــده 4200 ،میلی ــارد تومان
بودجه دریاف ــت میکند .ش ــرکت راهآهن نیز
در ای ــن س ــال  1400میلی ــارد توم ــان بودج ــه
دریاف ــت خواهد کرد .س ــازمان راه ــداری نیز
 1000میلی ــارد توم ــان دریاف ــت خواه ــد کرد.
س ــازمان مجری س ــاختمانها و تاسیســـات
دولت ــی و عمومی نی ــز به عنوان یکـــی دیگر از
دس ــتگاههای تابع ــه وزارت راه و شهرس ــازی
 480میلی ــارد توم ــان بودج ــه میگی ــرد.
ش ــرکت عم ــران ش ــهرهای جدی ــد نی ــز 110
میلی ــارد توم ــان بودج ــه دریاف ــت خواه ــد
کر د .
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برخی آمار و ارقام مهم در الیحه
بودجه سال 96
کمیسیون انت ارات
 14آذر الیحـــه بودجـــه ســـال  1۳96توســـط
رئیـــس جمهـــور به مجلـــس ارائه شـــد .در این
الیحـــه ســـقف منابع عمومـــی دولت در ســـال
آینـــده بیش از  25هزار میلیـــارد تومان افزایش
یافتـــه اســـت و بودجـــه عمرانـــی نیز بـــه مرز 60
هـــزار میلیارد رســـیده اســـت.
منابع عمومی بودجه ســـال  96مبلغ ٣٢٠هزار
میلیـــارد تومـــان اســـت .منابع عمومـــی دولت
در س ــال جـــاری  294هزار میلیـــارد تومان بود.
رقمـــی کـــه ا کنـــون بـــا رشـــد بیـــش از  25هـــزار
میلیـــاردی در الیحه بودجه ســـال بعـــد همراه
شـــده اســـت .بودجه عمرانـــی  60هـــزار میلیارد
تومـــان اس ــت و رکورد پیش ــنهاد مناب ــع عمرانی
در بودجه شکســـته شـــده اســـت .این در حالی
اســـت که بـــرای ســـال جـــاری  57هـــزار میلیارد
تومـــان ب ــرای پروژههـــای عمرانـــی پیـــش بینی
شـــده بـــود و عملکرد نیمـــه اول ســـال بودجه از
ایـــن حکایـــت دارد که حـــدود  1۳هـــزار میلیارد
تومـــان در پایـــان شـــش ماهـــه ســـال جـــاری به

پروژههای عمرانی اختصاص داده ش ــده است.
بودجه وزارت راه و شهرسازی
در الیحه بودجه ســـال  96کل کشور اعتبارات
عمرانـــی (تملـــک داراییهـــای س ــرمایهای)
وزارت راه و شهرســـازی  8هـــزار و  6۳8میلیارد
و  754میلیـــون تومـــان اســـت کـــه بی ــن 16
زیرمجموعـــه آن تقســـیم مـــی شـــود .بودج ــه
وزارت راه و شهرســـازی در مقایســـه ب ــا بودجه
امســـال  17درصـــد افزایـــش یافتـــه اس ــت.
اعتبـــارات عمرانـــی ایـــن وزارتخانـــه در الیح ــه
ســـال  95بالغ بر  7هـــزار و  ۳6۳میلیارد و 90۳
میلیـــون تومـــان بود.
بـــر ایـــن اســـاس ســـازمان هواشناس ــی کش ــور
طبق الیحه بودجه ســـال آینـــده  780میلیارد
تومـــان منابـــع اعتبـــاری دولتـــی دریاف ــت
میکنـــد .مرکـــز تحقیقـــات راه ،مس ــکن و
شهرســـازی نیـــز در ســـال آینـــده  790میلیارد
تومـــان بودجـــه دریافـــت میکنـــد .ب ــرای

بدهی به پیمانکاران
طب ــق الیحه بودج ــه س ــال  ،1۳96دولت به
منظ ــور توس ــعه بخشهای ــی از حم ــل و نقل
و پرداخ ــت بدهیه ــای ثبت ش ــده گذش ــته
همچنان نس ــبت به انتشـــار اوراق مشارکت و
اس ــناد خزانه اس ــامی اقدام خواهـــد کرد .در
بند الف تبص ــره  5الیحه بودجه ســـال 1۳96
انتش ــار  10هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت
و اوراق بهادار پیش ــنهاد شـــده که میان چند
وزارتخان ــه و س ــازمان تقس ــیم خواه ــد ش ــد.
در بخ ــش حم ــل و نق ــل ب ــه منظ ــور توس ــعه
وس ــایل نقلیه برقی ،بخش مس ــکن و توسعه
ش ــهری بخش ــی از اوراق مش ــارکت ذکر ش ــده
در الیحه بودجه  1۳96منتش ــر خواهد ش ــد.
همانط ــور ک ــه در بودج ــه س ــال گذش ــته نیز
انتش ــار اس ــناد خزان ــه توانس ــت بخ ــش قابل
توجه ــی از بدهیه ــای ســـابق وزارت راه و
شهرس ــازی ب ــه پیمان ــکاران را پرداخت کند،
در س ــال آین ــده نیز انتشـــار این اســـناد ادامه
خواه ــد داش ــت .ب ــر اس ــاس الیح ــه بودج ــه
س ــال آین ــده ،انتش ــار  7500میلی ــارد توم ــان
اس ــناد خزانه پیش ــنهاد ش ــده ک ــه در صورت
تصوی ــب مجل ــس ب ــه عن ــوان قان ــون مانن ــد
س ــال جاری عم ــل خواهد ک ــرد .این اس ــناد
ب ــه منظ ــور تس ــویه بدهیه ــای ثب ــت ش ــده
رس ــمی دول ــت منتش ــر میشـــود .وزارت راه و
شهرس ــازی طب ــق آخرین برآورد حـــدود 5000
میلیارد توم ــان به پیمانکاران بدهکار اســـت

کـــه در ســـال قبـــل رقمـــی بیـــن  2000تـــا ۳000
میلیـــارد تومـــان از این رقم به وســـیله اســـناد
خزانه پرداخت ش ــده اس ــت.
حاشیه نشینان
دولـــت در الیحـــه بودجـــه  1۳96بالـــغ بـــر ۳15
میلیـــارد تومـــان بـــرای ســـاماندهی حاشـــیه
شـــهرها اختصـــاص داده اســـت .عـــاوه بر 220
میلیـــارد تومان که بـــرای رفع معضل حاشـــیه
نشـــینی در تمامـــی شـــهرها اختصـــاص یافته،
 75میلیـــارد تومـــان برای مشـــهد و  20میلیارد
تومـــان برای قم و شـــیراز اختصـــاص می یابد.
بودجه جاری شـــرکت مادرتخصصـــی عمران و
بهســـازی شهری نیز  111میلیارد و  152میلیون
تومان در نظر گرفته شـــده اســـت .معاون وزیر
راه و شهرســـازی طـــی روزهـــای اخیـــر در ایـــن
زمینـــه گفت :تاش شـــده ردیفهـــای قانونی
بـــرای ســـاماندهی بافتهـــای فرســـوده و
ســـکونتگاههای غیررســـمی در نظر گرفته شود
و ســـال  1۳95اعتبارات دولتی این حوزه از ۳5
میلیارد تومان به  450میلیـــارد تومان افزایش
یافت.
قیر
ســـقف منابـــع قیـــر رایـــگان در الیحـــه بودجـــه
س ــال آینده  9هـــزار میلیارد ریـــال کاهش یافته
اســـت .وزارت نفـــت طبـــق الیحـــه بودجـــه 96
موظـــف اســـت ،مبلـــغ  15هـــزار میلیـــارد ریـــال
قی ــر رای ــگان در اختیـــار نهادهای متولـــی برای
آس ــفالت راه روســـتایی قـــرار دهد ،ایـــن رقم در
بودجه س ــال جاری تا ســـقف  24هـــزار میلیارد
ری ــال بود.
طر حهای زیربنایی
براســـاس مـــاده «ب» تبصـــره  3الیحه
بودجه ســـال  96به دولت اجازه داده میشود
کـــه برای طرحهای زیربنایﻲ و توســـعهای با
اولویت طرحهای دانشبنیان،ﻋلوم و تحقیقات،
کشاورزی ،آب و خاک ،زیســـتمحیطی و
فرهنﮓ و هنر ،با رﻋایت سقﻒ مقرر در بند
(الﻒ) این تبصره نسبت به اخذ یا تﻀمین
تسهیﻼت مالﻲ ،بﻼﻋوض یا اﻋتباری تا مبلﻎ
 5میلیارد دالر از دولت هـــا ،موسسات مالی
خارجﻲ و بین المللـــی اقدام نماید.

جشن شب یلدا برای کودکان کار
به مناســبت فرا رسیدن زمستان و زنده داشت
فرهنــگ اصیل ایرانــی یلدا ،انجمــن حمایت از
کــودکان کار بــر آن شــد بــا همکاری ســندیکای
شرکتهای ساختمانی ایران ،جشن شب یلدا
را برای کودکان تحت پوشش خود برگزار نماید.
ایــن جشــن  ۳0آذر مــاه از ســاعت  11تــا  1۳در
ســالن اجتماعــات ســندیکای شــرکتهای
ساختمانی ایران و با همکاری انجمن حمایت
از کــودکان کار بــا حضــور  ۳50نفــر از کــودکان
برگــزار گردیــد .همچنیــن برنامــه موزیــکال و
مناسبتی با اجرای گروه هنری خاله خورشید،
اجرا کننــده برنامههــای کودک در شــبکههای
مختلــف تلویزیونــی ،لحظــات شــاد و مفرحــی

را بــرای کــودکان دعــوت شــده در ایــن جشــن
فراهم کرد.
در این جشــن آهنگهای کودکانه به همراهی
کودکان خوانده شــد و مســابقهای اجرا شد که
کــودکان حاضــر در جمــع لــذت بســیاری از آن
بردنــد و بــا اعطای هدیههای مخصوص شــب
یلدا به این کودکان مراسم پایان یافت.
در گــزارش ایــن جشــن ،انجمــن حمایــت از
کــودکان کار از همــکاری و همراهــی صمیمانــه
مجموعه ســندیکای شــرکتهای ســاختمانی
کــه در بســیاری مواقــع در کمکرســانی بــه
کــودکان کار تهرانــی پیــش قــدم بودهانــد،
سپاسگزاری خود را اعام کرد.

اطالعیه

ســوابق بیمــهای پزشــکان ،مهندســان و
متخصصــان ایرانــی در خــار ج از کشــور بــه
ســوابق داخل کشور آنان اضافه میشود.
پزشــکان ،مهندســان و متخصصــان ایرانــی
کــه دارای ســابقه کار و پرداخــت حــق بیمه در
خارج از کشــور هستند ،میتوانند این سوابق
را به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کنند.
ایــن افــراد در صورتــی کــه بــه ایــران مراجعــه
کــرده و در کارگاههــا و مؤسســات مشــمول
قانــون تأمیــن اجتماعــی مشــغول بــه کار
شــوند ،میتواننــد ســوابق بیمــهای خــار ج
از کشــور خــود را بــه ســابقه تأمیــن اجتماعی
اضافــه کــرده و از مزایــای مربــوط به ســنوات
بیمهپردازی استفاده کنند.
براساسبخشنامه 62۳فنی،در موردهرپزشک
یا مهندس یــا افراد متخصص ،مــدت پرداخت
حق بیمه باید با ذکر تاریخ شروع و پایان توسط

مؤسســات بیمههای اجتماعی کشــور خارجی
ذیربط تعیین و گواهی صادره به تأیید ســفارت
جمهــوری اســامی ایــران در کشــور خارجــی
برســد.در خصوص مهندســین و متخصصین
ضروری است مدرک تحصیلی به تأیید وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری برسد.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اتبــاع اظهــار
داشــت :متقاضیــان باید درخواســت خود را
بــه همــراه گواهــی مورد نظــر و تصویــر مدرک
تحصیلــی از طریــق واحد محل اشــتغال فرد
به شــعب سازمان تأمین اجتماعی در سراسر
کشور ارسال کنند.
متقاضیان برای کسب اطاعات بیشتر در این
خصــوص میتوانند با مراجعه به ســایت اداره
کل اتباع به نشــانی mss.tamin.ir :از جزئیات
این بخشــنامه ،نرخ حق بیمه و مبلغ واریزی
و چگونگی اجرای آن مطلع شوند.
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سرمایهگذاران اتمام ساختمانهای
نیمهکاره را شتاب دادند
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ســازندهها در پــی مشــاهده پیشرونــق
معامــات مســکن از اواخــر ســال گذشــته،
«تکمیــل پروژههــای نیمهتمــام» را شــتاب
دادنــد .آمارهــای رســمی نشــان میدهــد
تحتتاثیر بازگشــت سرمایهگذاران ساختمانی
بــه «کارگاههــای رهاشــده» و تمرکــز روی
«تکمیــل» آنهــا بــه جــای شــروع «پــروژه
جدیــد» ،حجــم ســرمایههای متوقــف در
ساختوســازهای ناتمــام در کل کشــور ،طــی
یکسال  94رقمی معادل  12/1درصد نسبت
به یکسال  9۳کاهش یافته است .این اتفاق
کــه طــی نیمــه اول امســال نیــز دســت کــم در
تهــران مطابــق رفتار ســازندهها تداوم داشــته
است ،از تحرک محســوس فعاالن ساختمانی
بــرای تدارک «افزایش عرضه مســکن در ســال
 »96حکایت دارد.
بــه نوشــته دنیــای اقتصــاد ،دو ســال پیــش،
بــا رشــد تعــداد ســاختمانهای نیمــهکاره،
حجــم ســرمایههای محبــوس در ایــن حــوزه
 10/5درصــد افزایــش یافــت؛ امــا هما کنــون
ایــن ســاختمانها  -حــدود  200هــزار واحــد
مسکونی -رو به کاهش است .عوامل ساخت
و ســاز بــا خوشبینــی بــه آینــده بــازار ملــک و
همچنین مشاهده بهبود قدرت خرید مسکن
ناشــی از افزایــش ســقف تســهیات ،بهدنبــال

«تقویــت حجــم عرضــه نوســاز از کوتاهتریــن
مســیر» هســتند و بــرای ایــن منظــور ،تکمیــل
پروژههــای قدیمــی در حــال احــداث را بــه
ســاخت پــروژه جدیــد کــه بهرهبــرداری از آن
حداقــل  1/5تــا  2ســال بــه طــول میانجامد،
ترجیــح میدهند .پارســال  548هزار آپارتمان
تازهساز وارد بازار کشور شد.
شتاب  12/1درصدی در آزادسازی
سرمایههای گرفتار در پروژههای معلق
تحــرک اولیــه بــازار معامــات خرید مســکن در
تهران و ســایر شهرها مطابق پیشبینیها ،به
«یخزدایــی» در طبقــه میانــی و در عیــن حــال
اســتراتژیک بــازار ســاخت و ســاز منجر شــده و
مطابــق آمارهــا ،ثبت رکــورد «بیشــترین خروج
منابع از ساختمانهای نیمهکاره با اراده بساز
و بفروشهــا» را در پــی داشــته اســت.گزارش
«دنیای اقتصاد» از یک آمار رسمی درباره نوع
فعالیت ســرمایهگذاران ســاختمانی کل کشور
در ســه طبقــه بــازار  -ســاخت و ســاز جدیــد،
ســاختمانهای نیمهکاره و ساختمانهای در
حال تکمیل -حا کی است :سازندهها از اواخر
ســال گذشــته تحتتاثیــر فضای پاییندســت
ساخت و ساز (پایان محسوس رکود معاماتی
و شــروع پیشرونــق) ،تمرکــز بر تعییــن تکلیف

پروژههــای معلق و ناتمــام را به دو طبقه دیگر
بــازار ترجیــح دادنــد و برای این منظور شــتاب
خــروج منابــع محبــوس در بــازار ســاخت را به
 1/7برابر ابتدای سال  94رساندند.
اطاعــات بانکمرکــزی در اینبــاره نشــان
میدهــد :حجــم ســرمایههای گرفتــار در
پروژههــای ســاختمانی نیمــهکاره در یــک
ســال  94رقمــی معــادل  12/1درصــد نســبت
بــه ســال  9۳کاهــش پیــدا کــرد ،در حالــی کــه
نــرخ حبسزدایی ســرمایه از این نــوع پروژهها
در بهــار  94برابــر بــا  7درصــد (نســبت بــه بهار
قبــل از آن) بــوده اســت.فرآیند ذوب منابــع
منجمــد در بــازار ســاخت و ســازهای کشــوری
پیشــروی ســاختمانهای ناتمــام در مســیرتکمیــل -مشــخص میکنــد :شــتاب نقطهای
خروج ســرمایه از پروژههای معلق (کارگاههای
ســاختمانی متروک) ،در طول ســال گذشــته،
بهصــورت ممتــد رو بــه افزایــش بــوده و ایــن
اتفاق با شــتاب تغییر حجم معامات مســکن
رابطه مستقیم داشته است.
ســال گذشــته در شــهر تهران حجــم معامات
خرید مسکن پس از افت نقطهای  21درصدی
در بهار (نســبت به بهار ،)9۳در فصل تابستان
بــه ایســتگاه پایانــی رکــود دســتکم دو ســاله،
نزدیــک شــد طــوری کــه افــت  6درصــدی را

تجربــه کــرد .بــازار معامــات ملک امــا از نیمه
دوم پارســال به سمت پیشرونق چرخید .در
پاییز و زمستان سال گذشته ،حجم معامات
خرید آپارتمان در تهران نهتنها رشــد منفی به
خــود نگرفت که به ترتیــب ۳درصد و  4درصد
نســبت به دو فصل مشــابه سال قبل از آن نیز
افزایــش پیــدا کــرد .تحتتاثیــر صعــود پلکانی
نــرخ رشــد معامــات از شــیب منفی به شــیب
مثبت ،در بازار ساخت و ساز نیز شتاب خروج
ســرمایه از پروژههــای ناتمــام ،رو بــه افزایــش
گذاشته است.
در ســال  ،94حجــم ســرمایهگذاری در طبقــه
میانی بازار ســاخت و ســاز ،ابتدا در فصل بهار
7درصــد نســبت بــه بهــار قبــل از آن کاهــش
پیــدا کــرد امــا ایــن تغییــر نقطــهای در طــول
ســال تشــدید شــد و بــه ترتیــب باعــث خــروج
 9درصــدی ســرمایهها از ســاختمانهای
نیمــهکاره در نیمــه اول11 ،درصــدی در 9
مــاه و ســپس  12/1درصــدی در یکســال
 94شــد .در حــال حاضر با اســتناد بــه آخرین
آمــار بانــک مرکــزی کــه مربــوط بــه یکســال
 94اســت ،مشــخص میشــود شــتاب تبدیل
منابع سرمایهگذاران ساختمانی از پروژههای
نیمــهکاره به ســمت تکمیــل ســاختمانهای
قابــل فــروش ،رکــورد  7ســاله را ثبــت کــرده
است.بررســیهای «دنیــای اقتصــاد» نشــان
میدهد با شــکلگیری رکود مســکن از اواسط
ســال  92و تعمیق آن در سال  ،9۳کنارهگیری
ســرمایهگذاران از بــازار ســاخت و ســاز باعــث
شــد ســرمایهها در پروژههــای متوقف و معلق
شــده ،منجمــد شــود و حجــم منابــع معطــل
در ایــن بــازار افزایــش پیــدا کنــد .طــی این دو
ســال  92-و  -9۳حجــم ســرمایهگذاری در
ســاختمانهای نیمــهکاره بیــش از  10درصــد
افزایــش پیدا کــرد بهطوری که در پایان ســال
 ،9۳رقمــی معــادل  45هــزار میلیــارد تومــان
ســرمایه در ایــن پروژههــا منجمــد شــد.اما بــا
خــروج ســرمایهها از بــازار امــا ک نیمــهکاره در
طــول ســال  ،94کل رقــم ســرمایه معطــل در
ســاختمانهای ناتمــام در کل کشــور بــه ۳9
هزار میلیارد تومان رسیده است.
کارنامــه افــت و خیــز ســرمایهگذاریهای
ســاختمانی در ســه طبقه بازار ســاخت و ســاز
طــی ســال  94بیانگر آن اســت که ســازندهها،
تکمیــل ســاختمانهای ناتمــام را بــه شــروع
کــردن پــروژه جدیــد ترجیــح میدهنــد .ایــن

موضوع که از روی آمار رســمی قابل تشخیص
اســت ،بــا مشــاهدات میدانــی ماههــای
اخیــر نیــز همخوانــی دارد .در ســال ،94
میــزان ســرمایهگذاری در پروژههــای جدیــد
ســاختمانی  17/6درصــد افــت کــرد بــه ایــن
معنــا کــه ســازندهها در ازای انصراف از شــروع
پــروژه جدیــد ،ســرمایههای منجمد شــده در
پروژههــای معلق را فعال کردند .باالترین نرخ
انجمــاد ســرمایه در ســاختمانهای نیمهکاره
در کل کشــور ،در ســال  91بــه ثبــت رســید .در
آن ســال ،حجــم ســرمایهگذاری در پروژههای
نیمهتمــام 49درصــد نســبت بــه ســال 90

ســازندهها از اواخر ســال گذشته
تحتتاثیــر فضــای پاییندســت
ســاخت و ســاز (پایان محسوس
رکــود معاماتــی و شــروع
پیشرونــق) ،تمرکــز بــر تعییــن
تکلیف پروژههای معلق و ناتمام
را بــه دو طبقــه دیگــر بــازار ترجیح
دادنــد و بــرای این منظور شــتاب
خــروج منابــع محبــوس در بــازار
ســاخت را بــه  1/7برابــر ابتــدای
سال  94رساندند.

افزایش پیدا کرد .ســال  91بــه دلیل اوجگیری
معامــات مســکن و رونــق در این بــازار ،حجم
ســرمایهگذاری در هر ســه طبقه بازار ساخت و
ســاز ،با رشــد مثبت مواجه شــد اما در مرحله
تکمیــل ،میــزان رشــد ســرمایهگذاری بــه مــرز
 200درصد رســید .بســاز و بفروشهــا در اواخر
ســال  91و اوایــل ســال  92بــا ایــن تصــور کــه
بازار معامات مســکن کشــش خرید از ســمت
متقاضیان را دارد ،همه تمرکز خود را در فرآیند
تکمیل ساختمانهای در حال ساخت صرف
کردنــد در حالی که جهش  71درصدی قیمت
مســکن در تهــران در بهــار  92و رشــد شــدید
قیمــت ملــک در ســایر شــهرها ،قــدرت خریــد
مســکن را از متقاضیــان گرفــت و باعــث رکــود
معاماتی و در نتیجه ،رشد عرضه بیمشتری
آپارتمان ناشی از تعجیل سازندهها در تکمیل
ســریع ســاختمانها شــد .ســال  ،91تعــداد
واحدهــای مســکونی تکمیلشــده در بــازار
مســکن کشــور رکــورد باالتریــن عرضــه را ثبــت
کــرد طــوری کــه  8۳4هــزار واحد مســکونی در
این ســال به شــکل آپارتمان تازهســاز -ناشــی
از ســرمایهگذاری نجومــی ســازندهها در حوزه
تکمیل ساختمانها -وارد بازار ملک شد.
کارشناســان بازار ملک بخشی از علت طوالنی
شــدن رکود ساختمانی طی  2/5سال منتهی
بــه ابتــدای ســال  95را مــازاد عرضــه غیرقابــل
فروش (آپارتمانهایی که ســازندههای آنها به
امیــد فــروش در دوره افزایش قیمــت ،تکمیل
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کردنــد و طــی دو ســال اخیــر حاضــر بــه پاییــن
آوردن قیمــت آنهــا متناســب با تخلیــه حباب
مسکن نشــدند) عنوان میکنند .با این حال،
رشــد دو رقمــی حجــم معامات خرید مســکن
در نیمه اول امســال به رغم نوســان غیرتورمی
قیمــت مســکن حکایــت از فــروش نوســازهای
رســوب شــده در بازار ملک دارد .ایــن اتفاق با
توجــه به خــروج ســرمایهها از ســاختمانهای
نیمــهکاره (رشــد منفــی ســرمایهگذاری در
ایــن طبقــه از بــازار ســاخت و ســاز) مشــخص
میکنــد :بســاز و بفروشها متناســب با فروش
ســاختمانهای قبلــی و دریافــت ســیگنال
مثبــت مبنی بر پایــان رکود معامات مســکن،
درصــدد برآمدهاند از فضای موجود بازار خرید
و فــروش آپارتمــان ،بــه نفــع ســرمایهگذاری
زودبــازده ،اســتفاده کنند .ســرمایهگذاری زود
بــازده در حــوزه ســاخت و ســاز ،از کانــال تمرکز
بر تکمیل پروژههای نیمهکاره ،محقق خواهد
شد.
آخرین آمار از موجودی نوسازها
ســال گذشــته  548هــزار واحــد مســکونی
تازهساز به بازار ملک در کل کشور عرضه شد.
ســهم تهــران از ایــن حجــم عرضه معــادل 115
هــزار واحد مســکونی بــوده اســت .واحدهای
تازهســاز تزریق شده به بازار کشوری معامات
مســکن در ســال  94بهطــور متوســط 144
مترمربــع مســاحت داشــتهاند کــه برخــاف
انتظار 6 ،درصد مســاحت آپارتمانها نســبت
بــه ســال  9۳افزایــش پیدا کرده اســت .ضعف
قــدرت خریــد مســکن بــه رغــم افزایش ســقف
تســهیات و همچنیــن گرایــش متقاضیــان به
ســمت آپارتمانهــای زیــر  100مترمربــع طــی

دو ،سه ســال اخیر ،میتوانســت عامتی موثر
برای اصاح الگوی مســاحتی ساخت و سازها
تلقی شــود اما رشــد متراژ در ســاخت و ســازها
نشــان از کمتوجهی بــه نیاز غالــب تقاضا دارد
که این موضوع میتواند درجه ســختی فروش
نوســازها را تشــدید کنــد .در تهــران متوســط
مســاحت آپارتمانهای تازه ســاز عرضه شــده
بــه بــازار ملــک در ســال  94رقمی معــادل 140
مترمربــع بــوده اســت کــه  ۳درصــد نســبت به
ســال  9۳افزایش متراژ داشته است.بر اساس
ایــن گــزارش ،میزان عرضه تازهســازها بــه بازار
ملک در ســال  94معادل  24درصد نسبت به
ســال  9۳کاهش پیدا کرد که علت این میزان
افــت ،به رشــد حجمی ســرمایههای گرفتار در
ســاختمانهای نیمــهکاره در ســالهای 92
و  9۳مربــوط میشــود.اما بــا ذوب ســرمایهها
از ایــن ســاختمانها در ســال  ،94میتــوان

ســال گذشــته  548هــزار واحــد
مسکونی تازهســاز به بازار ملک در
کل کشــور عرضه شد .سهم تهران
از ایــن حجــم عرضــه معــادل 115
هــزار واحــد مســکونی بوده اســت.
واحدهــای تازهســاز تزریــق شــده
به بازار کشــوری معامات مســکن
در ســال  94بهطــور متوســط 144
مترمربــع مســاحت داشــتهاند کــه
برخاف انتظار 6 ،درصد مساحت
آپارتمانهــا نســبت بــه ســال 93
افزایش پیدا کرده است.

پیشبینــی کــرد رونــد عرضــه نوســازها طــی
ماههــای آینــده و ســال  ،96شــدت بگیــرد و
میــزان واحدهــای تازهســاز تکمیــل شــده در
پایــان امســال و ســال آینــده ،نســبت بــه نیــم
میلیــون عرضــه واحــد مســکونی ســال ،94
افزایش یابد.
در حــال حاضر با احتســاب آخرین آمار عرضه
مســکن تازهســاز به بــازار ملــک که مربــوط به
پایــان ســال  94اســت ،مشــخص میشــود:
در کل کشــور  25میلیــون و  ۳8۳هــزار واحــد
مســکونی در مناطــق شــهری وجــود دارد.
موجــودی بــازار مســکن شــهرهای کشــور
در ســال  90مطابــق سرشــماری نفــوس و
مســکن ،معــادل  22میلیــون و  5۳0هــزار
واحد مســکونی برآورده شــده بود .این میزان
موجــودی بــا احتســاب خانههــای خالــی،
محاســبه شــده اســت.بر اســاس این گزارش،
بــا توجــه به احتســاب هزینه ســاخت و ســاز و
بهخصوص میزان سرمایهگذاری برای تکمیل
ســاختمانهای نیمــهکاره ،بــرآورد میشــود
رقم  ۳9هزار میلیارد تومان ســرمایه معطل در
ســاختمانهای نیمــه کاره ،یــک بــازار حدود
 200هــزار واحــدی را تشــکیل میدهــد کــه در
صورت تداوم خروج منابع از این طبقه از بازار
ساخت و ساز ،میتوان پیشبینی کرد معادل
ایــن تعــداد واحــد مســکونی در میــان مــدت،
حجــم عرضــه مســکن افزایــش پیــدا میکنــد.
ایــن در حالی اســت کــه فرآیند ســاخت واحد
مســکونی جدید از زمان شروع سرمایهگذاری
تــا تکمیــل ،حداقــل  1/5تا  2ســال زمــان نیاز
دارد.

بار دیگر بودجه عمرانی
صرف کسری بودجه پنهان
میشود
دک ر محمود جامساز اقتصاد دان
یک اقتصاددان میگوید درآمدی که دولت در
بودجه سال  1396برای خود پیشبینی کرده،
لزوما محقق نمیشود و لذا بار دیگر بخشی از
بودجه ﻋمرانی صرف تامین هزینههای جاری
دولت خواهدشد.
محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا ،درباره
بودجه سال  ،1396اظهار کرد :نرخ دالر در
بودجه سال آینده  3300تومان تعیین شده و
تعیین نرخ  3300تومانی برای دالر به این مفهوم
است که درآمدهای نفتی برای تبدیل به ریال،
مصارف جاری دولت و واردات رسمی به نرخ
فوق محاسبه میشود .به نظر من یکی از دالیل
افزایش نرخ ارز در بودجه ،تنگناهای ارزی دولت
است به همین سبب میزان صادرات نفت را دو
میلیون و  420هزار بشکه در روز و به قیمت 50
دالر پیشبینی کرده است و نتیجه آنکه درآمد
ارزی کشور در بودجه سال  1396معادل 110
هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است.
وی همچنین گفت :از سوی دیگر اکنون بحث
تکنرخی شدن ارز مطرح است و بانک مرکزی
هم اﻋتقاد دارد با افزایش نرخ مبادلهای میتوان
نرخ بازار آزاد را به این نرخ نزدیک کرد ،اما به
اﻋتبار تجارب تاریخی هرگاه نرخ مبادالتی یا
مبادلهای ارز افزایش مییابد ،نرخ بازار آزاد فراتر
از میزان افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی
اوج میگیرد .به نظر من به همین دلیل است
که اکنون دالر آزاد به مرز  4000تومان رسیده
است ،البته نمیتوان تعیین نرخ  3300تومانی
ارز در بودجه  1395را تنها ﻋلت افزایش دالر در

بازار آزاد دانست ،زیرا ﻋوامل متعددی رخ داد که
منجر به افزایش نرخ ارز شد ،مثل تغییراتی که
در ریاستجمهوری آمریکا رخ داد و همچنین
تحوالت سیاستهای منطقهای بینالمللی و
تمدید تحریمهای داماتو و ایسا که به معنی
تمدید ایجاد محدودیت برای سرمایهگذار نفتی
ایران تا سقﻒ  20میلیون دالر است .تجمیع
این موارد با یکدیگر اسباب افزایش قیمت دالر
را فراهم کرده است.
این اقتصاددان همچنین درباره وضعیت نفت
در بودجه سال  1396اظهار کرد :درست است
که در هفته گذشته بر مبنای توافقات اوپک در
زمینه فریز نفتی ،ضمن آنکه ایران مجاز شد
روزانه  90هزار بشکه به تولیدات ایران اضافه
شود و از سوی دیگر قیمت نفت هم افزایش
یافت ،ولی معلوم نیست که سیاستهای آمریکا
در این خصوص درباره شیل اویل چگونه خواهد
بود .گزارشها حاکی از آن است که از ماه می
تاکنون  50درصد به تعداد سکوهای نفتی آمریکا
افزوده شده است که نشان میدهد آمریکا مایل
به افزایش قیمت نفت نیست و ممکن است با
تولیدات اضافه جلوی افزایش قیمت را بگیرد،
لذا مسئله تعیین نرخ ارز در بودجه سال 1396
و رساندن آن به  3300تومان که مسلما با توجه
به قیمت پیشبینی 50تا  55دالر و صادرات
روزانه یک میلیون و  240هزار بشکه در روز
تعیین شده است که درباره قیمت آن همانگونه
که اشاره رفت ممکن است محقق نشود و قیمت
نفت به زیر  50دالر سوق داده شود.

جامساز همچنین اظهار کرد :درباره صادرات روزانه
یک میلیون و  240هزار بشکه نفت در روز هم
باید شیوههای دیپلماسی ایران درباره برجام با توجه
به تحریمهای داماتو مورد ارزیابی قرار گیرد .اگر
شیوههای دیپلماسی نرم به کار رفته شود تا روابط
با اروپا حفظ شود و به این دلیل که توافق برجام به
امﻀای  5+1رسیده است ،اروپا در مقابل آمریکا قرار
گیرد ،ایران میتواند از این فرصت استفاده کرده و
شرکای خارجی خود را نگه دارد وگرنه ایران اگر
قبل از اقدام پنج کشور امﻀاءکننده در زمینه داماتو
اقدام به نقض برجام کند مسلما به صادرات نفت
خود نخواهند رسید و در این صورت ﻋمﻼ قیمت
تعیین شده برای ارز در حدود  3300تومان ﻋلت
اصلی خود را از دست میدهد.
این استاد دانشگاه همچنین درباره وضعیت نرخ ارز
توضیح داد :البته در نظر داشته باشید که کاهش
ارزش ریال در برابر دالر با توجه به اینکه به نظر
میرسد این بار نرخ دالر براساس تفاضل تورم ایران
و آمریکا تعیین شده است میتواند منطقی باشد،
اما به هرحال این نرخ قادر نخواهد بود که نرخ بازار
آزاد را تعدیل کند مگر اینکه بانک مرکزی به اندازه
کافی دالر در اختیار داشته باشد تا با مدیریت ﻋرضه
و تقاضای بازار بتوانند نرخ بازار آزاد را تعدیل کنند.
وی درباره بودجه ﻋمرانی نیز اظهار کرد :اکنون
بودجه ﻋمرانی کشور در حدود  60هزار میلیارد
تومان تعیین شده متاسفانه باید بگویم که نهایت
خوشبینی در این خصوص رﻋایت شده است ،زیرا
معلوم نیست درآمدهایی که دولت برای بودجه
خود در نظر گرفته مخصوصا درآمدهای مالیات
که حدود  113هزار تومان تعیین شده و همچنین
درآمدهای نفت و ...لزوما محقق شود .از این نظر
مسلما منابع بودجه ﻋمرانی در جهت مصارف دولت
هزینه خواهند شد .این یک واقعیت است و تجارب
تاریخی آن را ثابت میکند.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد :در نظر بگیرید
که اکنون حدود  400هزار میلیارد تومان پروژههای
نیمهتمام ﻋمرانی وجود دارد .در هرحال پروژههای
ﻋمرانی مربوط به مسائل زیربنایی کشور هستند و در
صورت مناسب بودن مسیر توسعه اقتصادی کشور را
مهیا کرده و از اهمیت بسیاری برخوردار است.
جامساز اضافه کرد :اکنون میبینیم که دولت از
بخش خصوصی خواسته است که در بودجههای
ﻋمرانی ورود کند ،ولی بخش خصوصی و
پیمانکاران با توجه به بدهی  96هزار میلیارد
تومانی دولت به پیمانکاران چنین ﻋﻼقهای ندارد
و لذا مسئله پروژههای ﻋمرانی در شرایط رکودی
کشور یک موضوع الینحل باقی مانده و طبق روال
دولتها که یک امر متعادل است بخش ﻋمدهای
از بودجه ﻋمرانی که  60هزار میلیارد تومانی سال
آینده نیز مصروف به هزینههای دولتی خواهد شد،
زیرا این بودجه کسر بودجه پنهان در دل دارد که
به مرور زمان روشن خواهد شد.
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واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺖ اﺣﺪاث

ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧـﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸـــــــــــﺎورزي
ارﺗــــــــﺒﺎط و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﺗﺎﻗﻬﺎي

اﻋـــﺰام ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺳـﺎﯾﺮ

ﺧﺎرج از ﮐﺸـــــــﻮر و ﭘﺬﯾﺮش

ﮐﺸﻮرﻫﺎ.

ﻫﯿـﺌﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري از ﺧﺎرج از

ﺗﺸــﮑﻠﻬﺎي اﻗﺘﺼــﺎدي و ﻣﻌﺮﻓﯽ

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸــــــﺎوره در

ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺬﮐـــــــــــــــــــــﻮر.

 /اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  /ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﮐﺸﻮر و ....
ﺑــﺮﻗـــﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ و
اﻋﻀـــــﺎء ﺟﻬﺖ ﻋﻀــــــﻮﯾﺖ در
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زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﻬﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
اراﺋﻪ ﺗﺴــــــــــﻬﯿﻼت و

اراﺋﻪ ﺗﺼــــﻤﯿﻤﺎت در ﮐﻤﯿﺴــــﯿﻮن ﻫﺎي

ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﺨﺼـــﺼــــﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ
ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺸـﮑﻼت ﻓﺮاراه ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎد
ﮐﺸـﻮر و اﺛﺮﮔﺬاري در ﻣﺼــﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﻣﻄﺮح در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ.

ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳــــــــﺎزﻣﺎن

ﺳــــــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸـــﺎوره

ﮐﻤﮑﻬﺎي ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي

ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ

در زﻣﯿﻨﻪ ﺳـــــــــﺮﻣﺎﯾﻪ

اﯾــــــﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺬب

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮون ﻣﺮزي اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ودر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ داﺧﻞ ﮐﺸـﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻋﻀـﻮﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺴـﻬﯿﻼت اﺗﺎق در راﺳﺘﺎي روﻧﻖ ﺑﺨﺸــﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﯾﺪ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺎق  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را وارد اﺗﺎق ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮاي ﮐﺴــﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮو ﻧﺤﻮه ﻋﻀــﻮﯾﺖ و ﯾﺎ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻋﻀــــﻮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
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انتظارات نظام کشاورزی
و توسعه متوازن روستایی از صنعت احداث
دک ر علی نی وئی مدیرعامل مجتم ادب
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توســعه کشــاورزی بــه طــور اخــص و توســعه
روســتائی بــه طــور اعــم مســتلزم تغییــر حالت
و جایــگاه روســتاییان از تولیدکننــده صــرف
مــواد غذایــی بــه عناصــری فعــال و موثــر در
سیســتم عرضــه و تقاضــا و ایجــاد زمینههــای
الزم بــرای حضــور در عرصــه رقابت میباشــد.
ایــن رقابــت از جامعه روســتایی شــروع شــده
و بــه جامعــه جهانــی وصــل میشــود .بدیــن
منظــور باید نگــرش یک بعدی به کشــاورزی،
نظــام بهرهبــرداری و روســتا و روســتایی بــه
نگــرش جامعیــت مبــدل شــود .بدیــن ترتیب
پرداختن بــه چالشها و چارهها ،بدون اینکه
نشأت گرفته از نگرش فرابخشی ،برنامهریزی
جامــع روســتایی و تعریــف و تعییــن جایــگاه
روســتا ،منابــع طبیعــی پایــه و واحدهــای
تولیــدی روســتایی در ســاماندهی کان
فضایی کشــور باشد ،باز سرنوشت کشاورزی،
روســتا و توسعه روستایی منجر به ارائه همان
تصمیمســازیهای جزیــرهای و متعاقــب آن
تصمیمگیــری پیرامــون طــرح و برنامههــای
نا کارآمد خواهد شد که تا به حال بارها شاهد
آن بودهایم و تجربه شده است.
بــه عبارت دیگر چنانچه برنامه جامع توســعه
در هــر منطقه و تاثیر آن بر توســعه کلی کشــور
مبتنــی بــر مدیریــت و برنامــه آمایــش جامــع
ســرزمین تعریــف شــده و مشــخص نباشــد،
الجرم تــداوم تأثیــرات مخــرب جزیرهنگریها
در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی،

کشــور را بــا چالشهای پیچیــده غیرقابل حل
مواجه خواهد کرد.
در ایــن مقالــه ســعی خواهــد شــد کــه ضمــن
مروری بر برخی از مســائل و چالشهای نظام
بهرهبــرداری کشــاورزی از دیــدگاه برنامهریزی
و مدیریــت ،رئــوس ایدههای جدیــد در قالب
اهــداف و اســتراتژیها و در زمینه برنامهریزی
و سازماندهی ارایه گردد.
عامــل اصلــی و رمــز موفقیــت در نظامهــای
بهرهبــرداری موفــق عبــارت اســت از

چنانچه برنامه جامع توسعه
در هر منطقه و تاثیر آن بر
توسعه کلی کشور مبتنی
بر مدیریت و برنامه آمایش
جامع سرزمین تعریف
شده و مشخص نباشد،
الجرم تداوم تأثیرات
مخرب جزیرهنگریها در
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی ،کشور را با
چالشهای پیچیده غیرقابل
حل مواجه خواهد کرد

ظرفیتســازی و توانمندســازی واحدهــای
تولیــدی از طریق ایجاد تشــکیات و ســازمان
توســعه انســانی .رســیدن بــه ایــن مقصــود،
تعریــف و قانونمنــد کــردن اهــداف و اقدامات
متنوعــی را میطلبــد کــه بتــوان بــر مبنــای
آن و از طریــق مدیریــت آمایــش ســرزمین،
برنامهریزیهــای جامــع راهبــردی مــدون و
روشهای اجرایی متناسب با شرایط اقلیمی،
اجتماعــی و فرهنگــی ،ضمــن جلوگیــری و یــا
کاهــش مهاجرتهــای بیرویــه ،زمینههــای
توســعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
و حفــظ و پایداری منابع طبیعی پایه را فراهم
نمود.
برنامهریزی یکپارچه
همانگونــه کــه در مقالــه "مدیریــت زمیــن و
توســعه فضــای روســتایی" در شــماره ۳47
مجلــه آبادگــران اشــاره شــد ،مقولههــای
مدیریــت زمیــن و طــرح توســعه روســتایی به
عنــوان بخش مهم و گســترده صنعت احداث
(عمــران) کشــور ،ضرورتهایــی هســتند
فرابخشــی ،فرارشــتهای ،فرا گیر و یکپارچه که
دســتگاههای اجرایــی متولــی ،اعــم از بخش
دولتی ،عمومی ،تشــکلهای صنفی حرفهای
و نهادهــای مردمــی بــا انســجام تشــکیاتی و
مدیریتــی هماهنگ و از طریــق تعامل با افراد
حقیقی و حقوقی فعال و ســا کن در هر روســتا
بــا کمــک مشــارکت مردمــی ،اهــداف توســعه

روستا را محقق میسازند.
ً
بنابرایــن توســعه فضاهــای روســتایی صرفــا
توسعه بخش کشاورزی ،فعالیتهای عمرانی
در ســطح روســتا ،تهیه طرح هــادی ،طراحی
منظــر ،حفاظــت محیطزیســت ،توســعه
گردشگری و نظایر آن به تنهایی نیست ،بلکه
روش و ســرفرایندی اســت که همه بخشها و
رشــتههای مرتبــط بــا هر روســتا را در راســتای
طرحهــای توســعه کان فضایــی در قالــب
مدیریت یکپارچه و هماهنگ در ســطح ملی،
منطقهای و جهانی شامل میشود.
در ایــن صــورت نگــرش مــوردی و انتزاعــی بــه
نظــام بهرهبــرداری کشــاورزی و فعالیتهــای
عمرانی در روستا ،نه تنها ضامن توسعه پایدار
کشــاورزی و توســعه پایــدار روســتایی نخواهد
بود ،بلکه ضرر و زیانهای جبرانناپذیر مادی
و معنوی را موجب خواهد شد .عدم موفقیت
طرحهــای متنــوع بــرای بهبــود ســاختار
کشــاورزی ،مهاجرتهــای مســتمر و بیرویه،
تخلیــه و تخریب روســتاها و در نتیجه تخریب
محیطزیســت و میــراث طبیعــی و میــراث
تاریخی و از ســوی دیگر خیل عظیم جوانان و
فار غالتحصیان بیــکار ،از جمله نتایج نگرش
یــک بعدی و جزیرهای به کشــاورزی و روســتا
و سوءمدیریت و نقصان برنامهریزی یکپارچه
در بهرهبرداری از نعمتهای متنوع و گسترده
خدادای میباشد.
روش آزمــون و خطــا و تغییــر مکــرر عنــوان
و ســاختار ســازمانی دســتگاههای اجرایــی
در بخشهــای اقتصــادی بــه ویــژه در امــور
کشــاورزی و عمــران و توســعه روســتایی و
همچنیــن ســرمایهگذاریهای کان و بــدون
برنامهریزیهــای جامــع ،تأثیــر پایــدار در
ظرفیتســازی در بخــش کشــاورزی و توســعه
روســتایی نداشته اند .بنابراین بایستی شیوه
تفکــر و نگــرش بــه برنامهریــزی و روش اجــرا و
مدیریت متحول شــود .به منظــور تحقق این
امــر مهــم بایــد زمینههــای الزم بــرای زندگــی
ســالم و مدیریــت توســعه منابــع انســانی در
روســتاها و همچنین حفظ و نگهداری عوامل
طبیعی فراهم گردد.
توسعه سریع تکنولوژی اطاعات و ارتباطات،
رقابــت جهانــی در سیســتم عرضــه و تقاضــا و
حفظ استقال و افتخار ملی ،ارائه راهکارهای
ســریع و منطقــی و هدفمنــد بــر اســاس نتایج
ارزیابــی عملکردهــا و بــا اســتفاده از تجــارب

علمــی و مثبــت جوامــع جهانــی را الزامــی
میسازد.
به منظور رفع و یا کاهش مشکات و ضایعات
مــادی و معنــوی در نظــام بهرهبــرداری
کشــاورزی ،بایــد تمــام امکانــات بــه خدمــت
گرفتــه شــوند .در ایــن راســتا بــر اســاس
بررســیهای تطبیقــی ،ضمــن تعریــف اهداف
اصلــی و اســتراتژیها و بــا تأ کیــد بــر طرحهــا و
اقدامات یکپارچه در قالب طرح جامع آمایش
ســرزمین و در سلسه مراتب برنامهریزی کان
ملــی ،اصــول و اهــداف مدیریــت و روشهای
برنامهریــزی ،یکپارچــه و فرا گیــر بــه شــرح زیــر
پیشنهاد میگردد:

نگرش موردی و انتزاعی
به نظام بهرهبرداری
کشاورزی و فعالیتهای
عمرانی در روستا ،نه
تنها ضامن توسعه پایدار
کشاورزی و توسعه پایدار
روستایی نخواهد بود،
بلکه ضرر و زیانهای
جبرانناپذیر مادی و
معنوی را موجب خواهد
شد

عوامــل مؤثــر در توســعه پایــدار کشــاورزی و
مناطق روستایی
در این روش پیشنهادی ،مباحث گونا گون از
قبیــل کشــاورزی به طــور اعم و بهبود شــرایط
کار و تولیــد در بخــش کشــاورزی ،نوســازی
روســتا ،گردشــکری و حفــظ محیطزیســت و
منابع طبیعی پایه ،طراحی و نگهداری منظر،
نــگاه بــه توســعه فضایــی مناطق روســتایی از
منظــر سلســه مراتــب برنامهریــزی کان ملــی
و منطقــهای ،رعایــت مصالــح و منافــع همــه
بخشهــا ،ایجــاد تعــادل و هماهنگــی بیــن
بخشــی و ....به منظور ساماندهی ،نگهداری
و بهبــود مســتمر عملکــرد روســتا و مناطــق
روســتایی در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگــی بــه صــورت هدفمنــد ،یکپارچــه و
سیستماتیک مطرح خواهد شد.
بدیــن ترتیــب اهداف ایــن روش پیشــنهادی
برای توسعه روســتایی در سه محور اساسی و
مرتبط به شرح زیر تعریف میشوند.
" -1بهبــود الزامات و شــرایط زندگی و کســب و
کار از طریق اصاح زیرســاختهای روســتایی
و کشاورزی"
بــه منظور افزایش تولیدات کشــاورزی و ارتقاء
بهــرهوری ،و در نهایت بهبود مســتمر شــرایط
زندگــی در خــارج از مناطق شــهری ،اقدامات
متعدد و متنوع ،همه جانبه و فرا گیر در سطح
مرزعه و روســتا با مشــارکت دولت و سا کنان و
ذینفعان به صورت هماهنگ ،برنامهریزی و
اجرا خواهد شد.
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" -2حفــظ و نگهــداری منابــع طبیعــی پایه" و
اجرای طرحهای مهندســی با نگرش فضایی
از طریــق "فعــال نگهداشــتن کشــاورزی،
دامــداری و جنگلــداری" و با توجــه به ضوابط
ضــروری و منطقــی و متعــادل اقتصــادی و
ا کولوژیکی.
بنابرایــن مــزار ع و مناطق روســتایی با محک
صرفــا کشــاورزی -اقتصــادی ارزشگــذاری
نمیشــوند ،بلکــه بــا یــک "نگــرش جامــع"
اقتصــادی و ا کولوژیکی مــورد بهرهبرداری قرار
میگیرنــد ،بدین ترتیــب فعالیتهــای متنوع
فرا گیــر عمرانــی در قالــب توســعه روســتایی
نــه تنها موجــب افزایــش توالیدات کشــاورزی
میشــوند ،بلکــه باعــث حفــظ منظــر و منابــع
طبیعــی (ماننــد :آب ،خــا ک ،هــوا ،پوشــش
گیاهــی و حیــات وحــش) شــده و امکانــات
اســتفاده از مزیتهــای مناطــق روســتایی را
بــرای بهرهبرداری متنوع از فضای روســتایی،
از آن جملــه اوقــات فراغــت و گردشــگری را
فراهم میسازد.
" -3توسعه فضایی مناطق روستایی":
در مناطق روســتایی و یا مناطقی که ســاختار
کشــاورزی دارنــد (بــرای مثــال :بعضــی از
شهرهای کوچک و یا حاشیه شهرهای بزرگ)
عــدم توجه و یا اســتفاده غیراصولــی و مغایر با
کاربــری زمیــن ،تکرویهــا و دوربارهکاریهای
بخشهــای گونا گــون اقتصــادی و یــا وظایف
مــوازی دســتگاههای اجرایــی و نظایــر آن،
موجــب عــدم تحقــق توســعه روســتایی و

کشــاورزی شــده و در نتیجــه بــر فعالیتهــای
کشــاورزی و ا کوسیســتمها ،محیطزیســت
و شــرایط زندگــی روســتائیان تأثیــرات منفــی
خواهــد داشــت .بدیــن ترتیب جایگاه روســتا
و توســعه روســتایی در مدیریت و برنامهریزی
جامــع آمایش کلی و منطقهای ســرزمین باید
تعریف شــود .بــه عبــارت دیگر توســعه فضای
روســتایی بــه ویــژه بــا رویکــرد توســعه متوازن
شــهر و روســتا تکمیلکننده پازلهای توسعه
یکپارچه و پایدار کان ملی میباشد.
بدیهــی اســت که محورهــای یاد شــده در باال
و ســازمان ،مدیریت و شــیوههای اجرایی آنها

روش آزمون و خطا
و تغییر مکرر عنوان
و ساختار سازمانی
دستگاههای اجرایی در
بخشهای اقتصادی به
ویژه در امور کشاورزی
و عمران و توسعه
روستایی و همچنین
سرمایهگذاریهای کالن
و بدون برنامهریزیهای
جامع ،تأثیر پایدار در
ظرفیتسازی در بخش
کشاورزی و توسعه
روستایی نداشتهاند

نیــاز بــه مطالعــات و بررســیهای کارشناســی
و اجرایــی دارد .نگارنــده امیــدوار اســت در
شــمارههای آتی مجلــه به تشــریح محورهای
ســهگانه و ســاختار و روشهــای اجرایــی
بپردازد.
شایان ذکر است که شاخههای صنعت احداث
در هر ســه محور مورد اشاره حضور فعال و مؤثر
ً
دارد .ضمنــا در ابعــاد طراحــی ،برنامهریــزی و
اجرای محورهای سهگانه یاد شده دهها رشته
و تخصــص بــه صــورت یکپارچــه و هماهنــگ،
مشارکت و حضور خواهند داشت که این خود
موجــب ایجــاد اشــتغال گســترده با رویکــرد کار
گروهی خواهد شد.
امیــدواری دیگــر ایــن اســت کــه "ســندیکای
شرکتهای ساختمانی ایران" به عنوان پیشتاز
و پیشکســوت تشــکلهای صنفــی حرفــهای
صنعــت احــداث ،در برابــر جایــگاه ارزشــمند و
ضــروری روســتا و فضــای روســتایی در مبحــث
مدیریــت زمیــن و همچنیــن پیرامــون ضرورت
توســعه متــوازن شــهری و روســتایی ماننــد
مقوالت دیگر با تشکیل کارگروههای کارشناسی
تخصصــی در قالــب کمیتههــای کارشناســی و
کمیســیون عمومــی ،در حــوزه توســعه متــوازن
روســتایی نیــز بــه عنــوان یکــی از شــاخههای
تنومنــد صنعت احداث با ثمرهــای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش نماید.
ݢ ݢبدیهــی اســت کــه از بــازوی تحقیــق و توســعه
صنعــت احــداث ،یعنــی "موسســه تحقیــق و
توســعه صنعت احــداث" نیز انتظار مــیرود که
ایــن مبحث مهم که در آن موضوعات بیشــمار
کاربردی بســیار ضروری و حیاتی نهفته است را
در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

در نخسـتین نمایشـگاه بیـن المللـی راه سـازی ،راهـداری،
حمـل و نقـل و صنایـع وابسـته مطـرح شـد

دوران
دولت ساالری
به پایان
رسیده است

نخستین نمایشگاه بینالمللی راه سازی ،راهداری،
حمـل و نقـل و صنایـع وابسـته صبـح روز  28آذر بـا
حضـور وزیـر راه و شهرسـازی و معاونـان وی در محـل
مصلـی تهـران گشـایش یافـت .ایـن نمایشـگاه بـا
حضور  115شرکت داخلی و خارجی همزمان با هفته
حمل و نقل برگزار شد و مهمترین اهداف آن توسعه
صنعـت راهـداری و راه سـازی و جـذب حدا کثـری
سـرمایهگذاری در ایـن بخـش بـود .در نخسـتین
نمایشـگاه بینالمللـی راهسـازی ،راهـداری ،حمـل
و نقـل و صنایـع وابسـته کـه تـا  ۳0آذر ادامـه داشـت
انواع ماشینآالت راهسازی ،پلسازی ،تونلسازی،
امـداد جـادهای ،عائم راهنمایـی و رانندگـی و ....در
معـرض دیـد عمـوم قـرار گرفـت.
عبـاس آخونـدی در مراسـم اختتامیـه نخسـتین
نمایشـگاه راهسـازی ،راهـداری ،حمـل و نقـل و
صنایـع وابسـته بـا تأ کیـد بر تغییـر نگرش در سـاختار
مدیریـت دولتـی عنـوان کـرد :دوران دولتسـاالری
بـه پایـان رسـیده اسـت .بودجـه کشـور  ۳20هـزار
میلیارد تومان است که تنها  57هزار میلیارد تومان
آن به حوزه عمرانی اختصاص یافته اسـت .در واقع
مـی تـوان گفت سـهم عمـران کشـور در بودجه کمتر
از 20درصـد اسـت.
وی افـزود :طـی سـالهای گذشـته در بودجـه کشـور
سـهم هزینـه هـای جاری نسـبت به بودجـه عمرانی
افزایـش چشـمگیری داشـته اسـت و از  70درصـد بـه
 90درصـد رسـیده و در مقابـل بودجـه عمرانـی از ۳0
بـه  10درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
آخونـدی گفـت :بـا توجـه بـه بودجـه کـم دولـت در
حـوزه حمـل و نقـل ،دیگـر امـکان داشـتن حمـل و
نقـل دولتـی امـکان پذیـر نیسـت و حضـور بخـش
خصوصـی بـه شـدت احسـاس مـی شـود .البتـه
دولـت تـاش مـی کنـد شـرایط را بـرای حضـور بخش
خصوصـی خارجـی و ایجـاد رقابـت در تجـارت ایجـاد

کنـد تـا شـرکت هـای حمـل و نقـل ایرانـی سـهمی از
بـازار جهانـی بدسـت آورنـد.
وزیـر راه و شهرسـازی در ادامـه ایـن سـؤال را مطـرح
کـرد کـه آیـا مـا بایـد نسـبت بـه عمـران و آبادانـی کشـور
بی تفاوت باشیم؟ پاسخ به این سؤال این است که با
بودجه دولتی نمیتوان عمران و آبادانی مورد نظر را به
دسـت آورد پـس باید به دنبال تامین مالـی پروژههای
ساخت و ساز و عمرانی در کشور باشیم و به جای اتکا
به بودجه دولتی بر کل اقتصاد ایران اتکا کنیم.
بـه گفتـه آخونـدی بـا کاهـش بودجـه و اعتبـارات
عمرانـی نمیتـوان بـرای توسـعه و آبادانـی کشـور بـه
بخـش دولتـی وابسـته بـود و بایـد از مشـارکت بخش
خصوصـی هـم بـه خوبـی بهرهگیـری کـرد.
وی افـزود :وزارت راه و شهرسـازی گامهـای مؤثـری
در جهـت تغییـر نگـرش در سـاختارهای مدیریتـی
برداشـته اسـت و عـاوه بـر بهرهگیـری از مشـارکت
بخش خصوصی در ساخت آزادراهها برای توسعه و
تکمیل بنادر هم از حضور این بخش استفاده کرده
اسـت .بـه عنوان نمونـه در بندرچابهار  4۳0میلیون
دالر و  150میلیـون دالر بـه صـورت جدا گانـه از طـرف
بخـش خصوصـی داخلـی و خارجـی سـرمایهگذاری
انجـام گرفتـه اسـت .آخونـدی تصریـح کـرد :وزارت
راه و شهرسـازی در نوسـازی کامیونهـای فرسـوده
بـا عمـر بـاالی  ۳5سـال نـاوگان جـادهای و مسـافری
و همچنین ناوگان ریلی و هوایی اقدامات مناسـبی
را انجـام داده اسـت.

هزینــه نگهداری راهها در کشــور یک ســوم
متوسط جهانی است
رئیـس انجمـن راهسـازی کشـور نیـز در ایـن مراسـم
گفـت :هزینـه نگهـداری راههـا در ایـران یـک سـوم
متوسـط جهانـی اسـت.
علـی آزاد افـزود :در کشـورهای پیشـرفته  ۳درصـد از

ارزش راههـا و در سـایر کشـورها یـک تـا  1.5درصـد از
ارزش راههـا بـرای نگهـداری اختصـاص مـی یابد که
ایـن رقـم در ایـران از متوسـط جهانـی بسـیار کمتـر
اسـت.وی ادامه داد :بودجه عمرانی کشـور در زمان
تخصیص رقم بسـیار چشمگیری اسـت اما در طول
سـال منابـع مالـی اختصـاص یافتـه بـه حـوزه راههـا
بسـیار کمتـر از رقـم اصلـی اسـت و حـدود  25تـا ۳0
درصـد بودجـه را شـامل میشـود .رئیـس انجمـن
راهسازی اظهار داشت :در حال حاضر در کشور ۳5
هـزار کیلومتـر راه اصلـی 45 ،هـزار کیلومتـر راه فرعـی،
 1۳0هـزار کیلومتـر راه روسـتایی 11 ،هـزار کیلومتـر راه
آهـن و  70هـزار کیلومتـر فـرودگاه و .....وجـود دارد
کـه هزینـه نگهـداری از آنهـا بسـیار باال اسـت و کمک
دولـت را میطلبـد.

حذف مالیات بر ارزش افزوده
در حمل و نقل کشور
رئیس انجمن شـرکتهای حمل و نقل بینالمللی
ایـران هـم طـی سـخنانی گفـت :مالیـات بـر ارزش
افـزوده از تمـام اجـزای حمـل و نقـل بایـد حـذف
شـود .یونـس جاویـد بیـان کـرد :بـر اسـاس برنامـه
پنجـم توسـعه تنهـا بـه عناصـر داخلـی حـوزه حمل و
نقل توجه شده است و از پرداختن به دیگر مسائل
تاثیرگـذار بـر ایـن حـوزه خـودداری شـده اسـت.
به گفتهویعاوهبرمسائلداخلیحملونقل،حوزه
هاییدیگریمانندامور گمرکی،ترانزیت،مالیات،بحث
اسـتاندارد کاال ،امـور مربـوط بـه بانکـداری ،قراردادهـای
بینالمللی،مسائلمربوطبهحملونقلترکیبیو.....
درکارکردصنعتحملونقل کشورموثرهستند.جاوید
گفت:باتوجهبهتاثیرمالیاتبرارزشافزودهدر صنعت
حمـلونقـلوایجـادموانعـیدر اینصنعتپیشـنهاد
میشود کهمالیاتبرارزشافزودهاز تماماجزایحمل
ونقل کشـور حذفشود.
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آلودگی خاک؛
معضل تازه تهران
ا هارات مهندس محمد حقانی رئیس کمیته محی زیست شورای تهران
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رئیـس کمیتـه محیـط زیسـت شـورای اسـامی
شـهر تهـران همزمـان بـا  14آذر (روز جهانـی خـا ک)
گفـت :در روزگاری نـه چنـدان دور ،تهـران از آب و
هوایـی پـا ک و سـالم و از خا کـی بسـیار حاصلخیـز
برخوردار بود اما امروز تهران ،نه تنها از آب سـالم و
هـوای پـا ک ،بلکـه از خـا ک حاصلخیـز نیـز محروم
اسـت.
مهنـدس محمـد حقانـی افـزود :متأسـفانه با توجه
بـه تمرکـز بـر موضوعـات آلودگـی هـوا و کمبـود آب،
موضـوع بحـران خـا ک در تهـران مـورد بـی توجهـی
قـرار گرفتـه و در واقـع آلودگـی خـا ک زیـر سـایه
آلودگـی آب و هـوا مغفـول واقـع شـده امـا واقعیـت
ایـن اسـت کـه آلودگـی خـا ک تهران ،مسـئله بسـیار
نگـران کننـدهای اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه وجـود آالیندههـای زیانبـار
همچـون فلـزات سـنگین در محیـط زیسـت بـه
ویـژه خـا ک از جملـه آثـار توسـعه بیرویـه شـهرها و
دخالـت نابخردانـه در طبیعـت اسـت ،اظهـار کـرد:
ایـن موضـوع باعـث از بین رفتـن خا ک و همچنین
کاهش کیفیت خا ک موجود میشـود و متأسـفانه
تهـران نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت.
حقانـی بـا بیـان ایـن کـه فلـزات سـنگین همچـون
سـرب ،نیـکل و کـروم وارد خـا ک و گیاهـان شـده و
از آن طریـق وارد زنجیـره غذایـی انسـان و حیوانات
میشـوند ،تصریـح کـرد :ایـن آالیندههـا ،آثـار
مخربـی بـر جاندارانـی که در چنین مناطقی زندگی

میکننـد ،بـر جـای میگذارند و این اثر در انسـانها
بـه مراتـب بیشـتر اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن که حداقـل هفت منبع عمده
در آلودگـی خـا ک تهـران نقـش دارنـد ،اظهـار کـرد:
صنایـع آالینـده کوچـک و بزرگـی کـه در اطـراف
تهـران پرا کنـده شـدهاند ،وجـود شـریانهای
فرسـوده نفـت و گازوییـل و مخـازن ذخیـره آنهـا،
جایگاههـای عرضـه سـوخت که منابع فرسـودهای
دارنـد ،پاالیشـگاه یـک و دو نفـت تهـران ،مرکـز دفن
زبالـه کهریـزک ،اراضـی کشـاورزی جنـوب تهـران
و ریـزش بارانهـای اسـیدی ،منابـع هفتگانـه
آلودگـی هـوای تهـران اسـت.
حقانـی عنـوان کـرد کـه پاالیشـگاه یـک و  2نفـت
تهران ،زمینی به وسعت  4تا  5هزار هکتار از خا ک
جنـوب تهـران را بـه مـواد نفتـی آلـوده کـرده و باعث
خالـی شـدن محـدودهای وسـیع از سـکنه شـده،
ایـن پاالیشـگاه نـه تنهـا خـا ک ،بلکـه چاههـای آب
این منطقه را نیز آغشـته به مواد نفتی و مشـتقات
آن کـرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه مرکـز دفـن زبالـه کهریـزک،
خـا ک را تـا عمـق  100متـری زمیـن آلـوده کـرده و
زمینـی بـه وسـعت  800هکتـار را به خـود اختصاص
داده ،اظهار کرد :شدیدترین آلودگی خا ک مربوط
بـه ایـن مرکـز اسـت ،ضمـن ایـن کـه مرکـز مذکـور
چاههـای آب منطقـه تـا شـعاع  4کیلومتـری را نیـز
آلـوده کـرده و البته نباید نا گفته بماند که وضعیت

مرکـز دفـن زبالـه کهریـزک طـی دو سـه سـال اخیـر،
بهبـود قابـل ماحظـهای یافتـه اسـت.
حقانـی بـا بیـان ایـن کـه اراضـی کشـاورزی جنـوب
تهـران ،زمینـی بـه وسـعت  2تـا  4هـزار هکتـار کـه
بـا نهـر فیروزآبـاد آبیـاری میشـوند را بـه خـود
اختصـاص داده انـد ،تصریـح کـرد :میـزان بـاالی
فلـزات موجـود در ایـن نهـر و آبیـاری محصـوالت
کشـاورزی منطقـه بـا ایـن آب ،باعـث تجمـع فلـزات
در محصوالت کشـاورزی اراضی جنوب و ورود آنها
بـه زنجیـره غذایـی شـهروندان میشـوند.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه میـزان سـرب موجـود در
ایـن منطقـه تـا  8برابـر و میـزان نیـکل موجـود در
ایـن منطقـه نیـز تـا  4برابـر حـد مجـاز اسـت ،اظهـار
کـرد :ایـن مسـئله بـه معنـای آن اسـت کـه میـزان
فلـزات سـنگین در خـا ک اراضـی جنـوب تهـران کـه
محصوالت کشـاورزی از آن برداشـت میشود 4 ،تا
 8برابـر حـد مجـاز اسـت.
رئیس کمیته محیطزیسـت شـورای اسـامی شـهر
تهـران در پایـان بـا تأ کیـد بـر ایـن کـه خـا ک ،بسـتر
حیات اسـت و نباید فعالیتهای زیسـت محیطی
محـدود بـه آلودگـی هـوا باشـد ،خاطرنشـان کـرد:
موضـوع آلودگـی هـوا ،حداقـل سـالی یـک بـار
در ایامـی کـه در آن قـرار داریـم ،مـورد توجـه قـرار
میگیـرد امـا متأسـفانه آلودگـی خـا ک ،موضوعـی
اسـت کـه حتـی در روز جهانـی خـا ک نیـز بـه آن
توجـه نمیشـود.
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