 5.4درصدرشــدکردهاســتاگراینآماررشــدســالآیندههم
ادامهیابدرونقمســکنهمادامهخواهدداشتورشدقیمت
براســاسشــواهد 2درصدبیشترازتورمســاالنهخواهدبودکه
میتوانــدخبرخوبیبرایبازارمســکنباشــدوموجبجذب
ســرمایهدربخشمسکنخواهدشــدکهدرنهایتبهافزایش
تولیدمنجرمیشود.تنهاچیزیکهمیتوانداینروندرامختل
کندبازارهایموازیاســت.اتفاقاتغیرقابلپیشبینیدرآن
بازارهابافاصلهزمانیبرمسکناثرگذاراست.
دولتبرایساختمسکننیازیبهجذبسرمایه
خارجیدارد؟
اولویتدولتجذبســرمایهخارجیدرمســکننیستاز
نظرتکنولوژینیزمســکندرایرانبومیشــدهوهماینکهاین
بازاربرایسرمایهگذارخارجیسودآورتلقینمیشود.
فقطبرایایجادوتوسعهشهرهایجدیددرسواحلمکران
دولتقصدجذبســرمایهخارجیرادارد.ازنظرســاختنیز
مشــکلماطوالنیبودندورهساختاستکهبرایحلآنبه
سرمایهخارجیبرایارتقایتکنولوژیهایساختنیازداریم.
برنامهدیگریکهدولتدربخشساختماندنبال
میکندافزایشنظارتهادرســاختوتدوینقوانین
جدیــددراینخصوصاســت.باتوجهبــهزلزلههای
اخیروموضوعمقاومسازیساختمانهاکهاینروزها
بسیارازآنصحبتمیشــوددولتچگونهمیتواند
دراینبخشنیزورودجدیتریداشتهباشد؟
قانوننظاممهندســی 22ســالپیشتصویبشــددراین
 22ســال تغییرات زیادی در کشــور داشــتیم تعداد مهندسان
بسیارزیادشدهودوامساختمانهابهترشدهاست.برایاینکه
یــکدههآینــدهرادرجهتمنافعجامعهپیــشببریمنیازبه
اصالحاتدرقوانینداریم.
شــماروند20سالهرامثبتارزیابیمیکنیدپسبا
وجودآنچرابایداصالحاتصورتگیرد؟
روندمثبتبودهاماباایدهآلفاصلهداریم.بنابراینشروع
برنامــهمــادربخشســاختماناصالحــاتواقعیبــود.برای
اینکهبتوانیمدر 10ســالآیندهطبــقبرنامهریزیپیشبرویم
ایــن اصالحات را شــروع کردیم که یکــی اصالح خــود قانون و
دیگــریاصالحآییننامههاوبخشــنامههاوســومهماصالح
رویههــا بود .در مــورد قانــون پیشنویس اصــاح قانون نظام
مهندســیتهیهشــدهوبــهدولــتارائهشــدهودولــتدرحال
بررسیآناست.درمورداصالحآییننامهها،آییننامهکنترل
ســاختمانتدوینشــدهاســتکهاگربهتصویببرســدتحول
اساسی در ساخت و سازهای شــهری ایجاد میشود .طبق این
آییننامهمسئولیتهامشخصاست.مشکلمااالنایناست
کهمســئولســاختوسازهادرشــهرهامشخصنیستوقتی
حادثهایاتفاقمیافتدمعلومنیســتچهکســیمســئولیت
چــهچیــزیرابــرعهــدهدارددرقانــونجدیدبحــثتضمین
راآوردهایــم.خانــوارایرانــیحــقداردوقتیخانــهایمیخرد
ضمانتنامهداشتهباشدواینضمانتنامهازسویفروشنده
به خریــدار داده میشــود و قابل انتقــال به غیر اســت .در واقع
روابطمیانپیمانکارصاحبکاروشهرداریونظاممهندسی
براساسآییننامهکنترلساختمانشفافمیشود.
درتغییررویههاهمتاکنون2بخشنامهمهمصادرکردهایم
یکیاینکهکارمندانومهندســانیکهدردستگاههامشغولبه
کارندووظیفهذاتیآنهاکنترلونظارتاســتخودشاننباید
دربیرونایــنخدماتراارائهدهندچوناصلتعارضمنافع
پیشمیآید .دربخشــنامهدومواریــز 5درصدازحقالزحمه
مهندسان به ســازمانهای نظاممهندســی را حذف کردیم تا
مهندسانخودشانمالکتمامحقالزحمهشانباشند.
یعنیبااصالحیاتدوینقوانینجدیدبایدامیدوار
باشیمکهساختوسازتحتکنترلدرمیآید؟
بلــه.اجرایکاملآییننامههادرســاختبــرعهدهقانون
کنترلســاختماناستکهدســتورآندردولتدرحالبررسی
اســتوبــااجرایآنهدفدولتیعنیارتقایســاختوســاز
محقــقمیشــود.االنشــهرداریهاوظیفــهحودراکــهکنترل
ســاختماناســتانجــامنمیدهنــدامــادرآییننامــهجدید
شهرداریملزمبهانجاماینکاراستواینآییننامهتضمین
اجرایکنترلساختمانرادارد.
اماســازماننظاممهندســیایجاداینتغییراتو
بخشنامههایجدیدرانمیپذیرد.
اصالحاتدرایرانهمیشــههزینهداردنهفقطاصالحات
سیاســیکــهاصــاحقوانیــنومقــرراتدیگــرماننــدقوانیــن
ساختمانی.وظیفهمادرکاینمقاومتهاوراهکاربرایعبور
ازآناســت.اجــرایایناصالحاتدرنهایــتبهنفعجامعهو
خودمهندساناست.

جذابیت ورود شرکتهای بینالمللی خودروساز به ایران
محسن جهرودی
مدیرعامل گروه
خودروسازی سایپا

ورود بــه بــازار ایــران جذابیــت بســیاری بــرای
شــرکتهای بینالمللــی دارد ،ســرزمین گســترده
بــا منابــع انــرژی ارزان ،وفــور منابــع معدنــی ،راههای
ارتباطــی متعــدد ،وجــود نیــروی کار متخصــص و
سرانجام دسترســی به بازاری گسترده با جمعیتی 80
میلیون نفری برای هر شرکتی اغوا کننده است.
تاریخ ســرمایهگذاری خارجی در ایــران نیز از اواخر
ســده نوزدهــم آغــاز شــده اســت .ســرمایهگذاری در
صنعــت نفت ایــران و بهرهبرداری از شــیالت شــمال
در جســتوجوی منابــع طبیعــی از اولیــن اقدامــات
در ایــن زمینــه بــوده اســت .پــس از انقــاب اســامی و
تصویــب قانــون اساســی ،بــا توجــه به تفســیر شــورای
نگهبــان از اصــل  ۸۱قانــون اساســی کــه دادن امتیــاز
تشــکیل شــرکتهای خارجی را منــع میکند ،موضوع
ســرمایهگذاری خارجی به بوته فراموشــی سپرده شد.
عــاوه بر ایــن شــرایط دوران جنــگ ،حتی اگر مشــکل
قانونــی وجــود نمیداشــت امــکان جــذب ســرمایه
خارجــی منتفــی بــود .پــس از خاتمــه جنــگ و تدوین
برنامــه اول توســعه ،مســأله جــذب ســرمایه خارجی
بــه صورت جــدی مــورد توجــه دولــت و مجلــس قرار
گرفت .دولــت بارها تصمیــم گرفت اصالحیــه قانون
جــذب و حمایت ســرمایهگذاری خارجی را به مجلس
شــورای اســامی بیاورد اما به دلیل نگرانــی از این که با
تفســیر اصل  ۸۱قانون اساســی ممکن است آن قانون
قدیمــی و نیمبند را نیز از دســت بدهــد از این تصمیم
منصرف شــد .تــا اینکه قانون جدید جــذب و حمایت
ســرمایهگذاری خارجی در ســال  ۸۱به صــورت قانونی
جامع و راهگشــا مراحل تصویــب را گذراند و به دولت
ابــاغ شــد .انتظــار میرفــت پــس از تصویــب قانــون
جدید جذب سرمایه خارجی در سال  ۸۱و وفاقی که در
ضــرورت جذب و حمایت از ســرمایه خارجی در ایران
به وجــود آمده ،میزان جذب ســرمایه خارجی شــتاب
گیــرد .به همین جهت در برنامه چهارم توســعه رشــد
متوسط ساالنه  ۴۰درصد برای سرمایهگذاری خارجی
در نظر گرفته شد.
سرمایهگذاری در بخش صنعت خودرو
فعالیــت ســرمایهگذاران خارجی در ایــران در چند
بخــش خالصــه میشــود؛ نفــت و گاز ،خودروســازی،
معــدن ،پتروشــیمی ،خــوراک و دارو .در ایــن بیــن
حــوزه خودرو بــا توجه بــه مزیتهای اقتصــادی ایران
بــرای ســرمایهگذاران خارجــی جذابیــت باالیــی دارد
و خودروســازان کشــورهای در حــال توســعه بــا هــدف
بهرهمنــدی از صرفههــای مقیــاس ،کاهــش هزینهها
و در نهایــت توســعه و ارتقــای کیفــی صنعــت خودرو
مشــارکت با ســرمایهگذاران خارجی را بــه عنوان یکی
از راههــای انتقــال فنــاوری ،دانش مدیریتی و توســعه
محصــول دنبــال میکننــد .تجربه صنعــت خودروی
کشــورهایی چــون برزیــل ،چیــن و ترکیه نشــاندهنده
حمایتهای بســیار زیاد دولتها در قالب مشوقهای
متعدد به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی است.
صنعت خودروســازی ایران پــس از انقالب تا کنون
شــاهد چند قرارداد سرمایهگذاری خارجی بوده است.
اولیــن تالش جــدی در ایــن مــورد مربوط میشــود به
قــرارداد تولیــد خــودروی ال  90ایــن قــرارداد در تاریخ
 5آبــان  1382بین ســازمان گســترش بــه نمایندگی از
ایــران و شــرکت رنو به نمایندگی از فرانســه امضا شــد.
بــه گفتــه مهندس دانــش فهیــم «این قــرارداد حاوی
دو بخش اســت کــه ســرمایهگذاری انجام شــده در هر
بخــش  375میلیون یورو اســت» برای اجرایی شــدن
قــرارداد و همــکاری میان ایران و رنو ،باید یک شــرکت
مشــترک ایجاد شود (رنو پارس) ،شرکتی که  49درصد
ســهام آن را ســهامدار ایرانــی و  51درصــد متعلــق به
ســرمایهگذار فرانســوی بود .امروزه با گذشــت  13سال
از آن قرارداد هنوز هم در مورد ســود و زیان این قرارداد
نگاههای متفاوتی وجود دارد .قراردادی که شــاید ما را
به خودروی ارزان قیمت نرساند اما صنعت خودروی

ما را به شــیوه و سبک و ســیاق فرآیندهای تولید خودرو
در جهان نزدیک کرد.
مناقشــات بــه وجــود آمــده بــر ســر ایــن قــرارداد
در نهادهــای سیاســی و همچنیــن ســنگینتر شــدن
ســایه تحریمهــا بــر آســمان صنعــت ایــران ،فرصت
مذاکــره ،انعقــاد قرارداد و ســرمایهگذاری مشــترک با
خودروســازان برتــر دنیــا را از صنعت خــودروی ایران
دریغ کرد ،صنعتی که حیاتش در گرو همین مناسبات
و ارتباطــات بینالمللــی بــود وادار شــد در محیــط
بســتهتری ارتباطاتــی بــرای خود دســت و پــا کند؛ پس
رخ بــه ســمت اژدهــای زرد گردانیــد .انجــام مذاکرات
گوناگون با شــرکتهای چینی و ســر برآوردن برندهای
گوناگــون چینــی در بــازار خــودروی ایــران حاصل این
چرخش بود .میتوان گفت حاصل مشارکت صنعت
خــودروی ایران بــا چین ،فقط دســتیابی بــه خودروی
ارزان بود.
پــس از برجــام تالشهایــی بــرای انجــام
سرمایهگذاری مشترک در صنعت خودروسازی ایران

صورت گرفــت ،که حاصــل آن انجام چند قــرارداد در
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو و چنــد قــرارداد در گروه
خودروســازی سایپا بود .در این بین قرارداد پژو با ایران
خودرو و ســیتروئن با ســایپا از مهمترین این قراردادها
هستند.
اما این قراردادها چگونه باید اجرایی شوند؟
مهنــدس جهرودی مدیرعامل گروه خودروســازی
سایپا میگوید« :هرگونه سرمایهگذاری خارجی باید به
صورت کامل انجام شود؛ یعنی شامل سرمایهگذاری،
انتقال تکنولوژی ،توســعه صنعت قطعهســازی کشور
و افزایــش صــادرات» وی معتقــد اســت« :حضــور در
بازار خودروی ایران جذابیت زیادی برای شــرکتهای
خارجی دارد ،به همین مناسبت باید بر سر این بازار به
عنوان مزیت نســبی مذاکره کنیم ».به نظر میرسد اگر
چنین دیدگاهی اســاس همکاریهای مشترک باشد،
صنعت خودروســازی ایران میتواند از کمند بســیاری
از مشکالت کنونی خود رهایی یابد.
اگر سیاســتورزان مایل باشــند که صنعت خودرو
نقــش کلیــدی در پهنــه اقتصــادی ایــران بــه خوبــی
ایفــا کنــد ،باید بــه شــیوه بینالمللــی آن را اداره کرد؛ و
انعقاد قراردادهایی همچون قرارداد مشــترک ســایپا
و ســیتروئن ،نویــد آغاز راهی به ســمت جهانی شــدن
صنعت خودروی ایران است.
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