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حمل و نقل ریلی در ایران از پیشرفت دور مانده است
عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس، بر 
ضرورت توس��عه حم��ل و نقل ریلی در 
جهت کاهش هزینه جابجایی مسافر و 
بار و همچنین کم کردن آمار تصادفات 
ج��اده ای تاکید ک��رد و گفت: وضعیت 
اعتبار حمل و نقل ریلی در بودجه های 

سنواتی و بودجه ۹۷مطلوب نیست.
به گزارش تجارت، حسن خسته بند در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خان��ه مل��ت، ب��ا انتقاد از وضعیت حمل و نقل ریلی در کش��ور، گفت: با 
وجود اینکه حمل و نقل ریلی نسبت به سایر شقوق حمل و نقل ایمن 
تر و ارزان تر اس��ت اما با بی توجهی نس��بت به توس��عه آن با مشکالت 

عدیده مواجه است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، با اشاره به تاکیدات 
مق��ام معظ��م رهبری در خصوص توس��عه حمل و نق��ل ریلی، افزود: 
متاس��فانه وضعیت حمل و نقل ریلی در کش��ور ما به نس��بت بسیاری از 

کشورها همسایه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در 
سال های گذشته علی رغم تالش های صورت گرفته اعتبارات کافی 
برای توس��عه حمل و نقل ریلی تخصیص داده نش��ده اس��ت، تصریح 
کرد: هر چند در الیحه بودجه ۹۷ اعتبار مش��خصی برای این بخش 
در نظر گرفته ش��ده بود و کمیس��یون عمران مجلس نیز برای توس��عه 
این حوزه پیش��نهادات کارس��ازی داش��ت اما کمیس��یون تلفیق با این 

پیشنهادها موافقت نکرد.
خس��ته بن��د ب��ا تاکید بر اینکه نمایندگان هنوز ب��ه اطالعات کافی در 
خصوص ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی نرسیده و اهمیت موضوع 
را درک نکرده اند، گفت: عدم استقبال نمایندگان از پیشنهادات مرتبط 
با رشد اعتبارات بخش حمل و نقل ریلی به ضرر کشور است زیرا هر 
چه میزان تردد در جاده ها بیشتر باشد تصادفات و مرگ و میر افزایش 
یافته و هزینه حمل و نقل و سوخت بیشتری به کشور تحمیل می شود.

س��رمایه گذاری در حمل و نقل ریلی باید در کش��ور تقویت ش��ود زیرا 
با توجه به ارزآوری باال و امنیتی که در بردارد کش��ورهای پیش��رفته از 
دو قرن پیش تاکنون به این باور رسیدند و در حوزه حمل و نقل ریلی 

کامال سرمایه گذاری کردند.
وی با بیان اینکه کش��ورهای اروپایی و حتی کش��ور همس��ایه ما مانند 
چین قطارهایی با س��رعت 300 تا 320 کیلومتر در س��اعت را به کار 
گیری کرده اند، افزود: متاس��فانه ما در ش��بکه حمل و نقل ریلی خود 
در استفاده از قطارهایی با سرعت 80 الی 100 کیلومتر درجا زده ایم 

و از این منظر به شدت عقب هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت توسعه حمل 
و نقل ریلی در جهت کاهش هزینه جابه جایی مسافر و بار و همچنین 
کم کردن آمار تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای، تصریح کرد: دولت 
باید برای این موضوع فکری کرده و با حمایت از بخش حمل و نقل 
ریلی توسعه کریدورها را رقم بزند.با توجه به عدم توفیق پیشنهادات 
مرتبط با حوزه حمل و نقل ریلی در کمیس��یون تلفیق بودجه ۹۷ کل 
کشور امید است در صحن علنی مجلس نمایندگان با توجه به اهمیت 
موضوع به اختصاص اعتبارات بیشتر برای این حوزه رای مثبت بدهند. 
خس��ته بند با تاکید بر ضرورت تامین نیاز کش��ور به ریل برای اتصال 
ب��ه کریدوره��ای بی��ن المللی، گفت: نباید خودمان را گول بزنیم اینکه 
بگوییم تحت هر شرایطی باید نیاز کشور با تولیدات داخل تامین شود 
صحیح نیس��ت زیرا گاهی مواقع با واردات می توان از ضرر احتمالی 
جلوگیری کرد. وی با بیان اینکه به میزان تولید ریل در کش��ور خرید 
از داخ��ل ص��ورت م��ی گیرد، افزود: با توجه به اینکه تولید داخل کفاف 
نیاز کشور به ریل را نمی دهد برای متوقف نشدن روند توسعه شبکه 
ریل��ی بای��د واردات در دس��تور کار ق��رار بگیرد. ای��ن نماینده مردم در 
مجلس دهم، با اش��اره به قراردادی که مابین وزارت راه و شهرس��ازی 
و ش��رکت فوالد برای تامین ریل منعقد ش��د، گفت: برای تامین ریل 
قراردادی منعقد ش��د و پیش پرداختی نیز از س��وی وزارت راه پرداخت 
شد اما شرکت فوالد به بهانه اینکه پول کافی  برای خرید وسایل مورد 
نی��از ن��دارد به بدعهدی پرداخت. در روند خرید از داخل برای توس��عه 
حمل و نقل ریلی بدعهدی هایی صورت می گیرد که روند اتصال به 
کریدورهای بین المللی را با وقفه مواجه می کند از این رو واردات می 
تواند تا حدودی به صرفه باش��د. نمی توان ش��رکت راه آهن را معطل 
برخی بدعهدی ها کرد از این رو با توجه به برخی مصلحت اندیش��ی 

ها باید مابه تفاوت تولید ریل در کشور واردات انجام شود.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت ایجاد فضای 
رقابت��ی در می��ان تولیدکنندگان داخلی، تصری��ح کرد: تولیدکنندگان 
داخلی باید بدانند که در صورت بدعهدی یا به روز نبودن در تولید ریل 
جایی در صنعت حمل و نقل ریلی نخواهند داش��ت از این رو تولیدات 
خ��ود را ب��ا مت��د روز ارتقا می دهند. واردات تکنول��وژی روز دنیا برای 
تولید ریل می تواند گزینه بهتری به نسبت واردات ریل آماده باشد اما 
به علت غالب بودن تفکر دولت و ریسک پذیر نبودن این موضوع در 
کشور ما تاکنون عملیاتی نشده است. متاسفانه برخی قراردادهایی که 
برای تولید ریل منعقد ش��ده به قدری طوالنی ش��ده و مورد بدعهدی 
قرار گرفته که به آثار باس��تانی ش��دن پروژه های ش��بکه حمل و نقل 

ریلی منجر شده است.

تالش برای راه اندازی 
پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل

مدیرعامل شرکت هواپیمائی جمهوری اسالمی ایران گفت: درصدد 
راه اندازی پروازهای خارجی فرودگاه اردبیل هس��تیم تا امکان س��فر 

هوایی هموطنان به باکو و وان فراهم شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایسنا، فرزانه شرفبافی در حاشیه 
افتت��اح ف��رودگاه پارس آباد در جم��ع تعدادی از خبرنگاران اظهار کرد: 
ما در ش��رکت هواپیمائی جمهوری اس��المی ایران بیش��تر از همه به 
توس��عه کش��ور می اندیش��یم و بر این باوریم هر جا لجس��تیک و حمل 
و نقل  تقویت ش��ود توس��عه اتفاق می افتد. وی به ش��اخصه های دشت 
مغان به عنوان دش��ت حاصلخیز و زرخیز اش��اره و خاطرنش��ان کرد: در 
این منطقه انسان های فهیم، باشعور و غیرتمندی زندگی می کنند که 
همواره برای توسعه این منطقه دل می سوزانند. مدیرعامل هما با ابراز 
خرس��ندی از دایر ش��دن اولین پرواز به مقصد این فرودگاه گفت: ما با 
دست پر آمدیم و یک هواپیمای 100 میلیارد تومانی با خود آورده ایم و 
امیدواریم اهالی منطقه با استقبال از پروازهای فرودگاه نسبت به تقویت 
و توس��عه پروازهای این فرودگاه همراه ما باش��ند. ما آمادگی داریم در 
صورت استقبال اهالی پروازهای هفتگی به این فرودگاه را افزایش داده 
و حتی در آینده فرودگاه پارس آباد را بین المللی و پرواز به کشورهای 
همسایه را نیز تقویت کنیم. باید در حوزه پروازهای هوایی اقتصادی 
فکر کنیم و در هر کار و حوزه ای که وارد می ش��ویم برای توانمندی 
اقتصادی زمینه سازی، بسترسازی و فراهم کردن امکانات در اولویت 
باش��د. ش��رفبافی با قدردانی از وزیر راه و شهرس��ازی که دستور الزم را 
با نگاه ویژه برای راه اندازی این فرودگاه انجام داده اند، تصریح کرد: با 
دایر شدن پروازها به تدریج مشکالت پیش رو نیز برطرف خواهد شد 
و ما از هر فرصتی استفاده خواهیم کرد تا با تقویت فرودگاه پارس آباد 
به توس��عه، بهبود و مطلوبیت وضعیت دش��ت مغان کمک کنیم. وی 
از همراهی مس��ئوالن شهرس��تان به ویژه استاندار اردبیل، امام جمعه 
و فرماندار شهرس��تان پارس آباد و نماینده پیگیر پارس آباد و بیله س��وار 
در توس��عه، ترمیم و بهبود زیرس��اخت های فرودگاه پارس آباد قدردانی 
و اظهار کرد: هم در فرودگاه پارس آباد و هم اردبیل س��عی مان بر این 
است تا پروازهای خارجی به ویژه پرواز به مقصد باکو و وان در اولویت 

قرار گرفته و ما در عید استارت این کار را خواهیم زد.

پيشخوان

راه ومسکن
گروه راه و مسکن: تا امروز با وجود تاکید و ضرورت 
احیاي س��الیانه 10 درصد بافت هاي فرس��وده در 
برنامه چهارم، پنجم و شش��م توس��عه سرجمع 15 
درصد بافت هاي فرسوده شهري هم نوسازي نشده 
است، لذا زندگي یک و نیم میلیون نفر از جمعیت 
شهر تهران در بافت فرسوده فاجعه است و متاسفانه 
کیفیت پایین مصالح، نیروي کار غیرماهر و نظارت 
ضعیف باعث شده است که سازه هاي جدید ناایمن 

نیز به بافت هاي فرسوده شهري افزوده شوند.
براس��اس قانون برنامه شش��م توس��عه، ستاد ملي 
بازآفریني ش��هري موظف ش��د ک��ه برنامه اقدام 
مش��ترک الزم جهت ورود س��الیانه به 2۷0 محله 
در مناطق ناکارآمد شهري را تدوین و تصویب کند 
و دولت هم براساس آن سهم اعتبارات دستگاه ها را 
در بودجه سالیانه مشخص و اعالم نماید. به عبارتي 
در قانون برنامه شش��م توس��عه بر سه نکته کلیدي 
مبن��ي ب��ر ورود س��الیانه به 2۷0 محل��ه ناکارآمد، 
رس��یدن سطح خدمات محالت هدف به میانگین 
خدمات در ش��هر مربوطه و تعیین سهم دستگاه ها 
تاکید ش��ده است که خوشبختانه تمامي این موارد 
در برنامه ملي بازآفریني ش��هري تدوین ش��ده و 
درحال حاضر هم برنامه ملي بازآفریني شهري به 
همراه س��هم هر دس��تگاه در تحقق آن مشخص و 
مورد تصویب اعضاي ستاد ملي بازآفریني شهري 

قرار گرفته است.
 وج�ود ���۱۴۱ ه�زار هکت�ار اراض�ي ناکارآمد در 

۵۴۳ شهر
ب��ه  گفت��ه مس��ئوالن درح��ال حاض��ر مطالعات 
مقدماتي و میاني در 2۷00 محله در س��طح کش��ور 
از س��وي ش��رکت عمران و بهسازي شهري ایران 
و ش��هرداري ها صورت گرفته اس��ت و طبق این 
مطالع��ات 1۴1 ه��زار هکت��ار اراض��ي ناکارآمد با 
جمعیت 30 درصدي در 5۴3 شهر به عنوان محالت 
بازآفریني ش��هري گزارش ش��ده است و همچنین 
تع��داد خدم��ات روبنایي الزم براي محالت هدف 

133۴مورد از 2۷00 محله اعالم شده است.
 ضرورت اجراي ���۱۳۳۴ پروژه خدمات روبنايي 

در محالت هدف
در حال حاضر نوس��ازي و بهس��ازي 133۴محله 
ناکارآمد طي 5 سال برنامه ششم توسعه براساس 
شاخص هاي اعالم شده در اولویت کاري ستاد ملي 
بازآفریني ش��هري قرار گرفته است که به تفکیک 
س��ال هاي 13۹۶ تا 1۴00 به ترتیب 22۴، 250، 
2۷0، 280 و 300 محله باید مورد احیا و نوس��ازي 
ق��رار بگیرن��د. 133۴محله ناکارآمد 50 درصد کل 
محالت، ۴8 درصد مساحت کل و 10 میلیون نفر 

از افراد بدمسکن را شامل مي شود.
���۱۲۳ ه�زار ميلي�ارد توم�ان؛ بودج�ه مورد نياز 

برنامه ملي 
بودجه مورد نیاز براي تحقق برنامه ملي بازآفریني 
شهري 123 هزار میلیارد تومان اعالم شده است و 
در قانون برنامه ششم توسعه میزان ۴8 هزار میلیارد 
توم��ان براي بخش خصوص��ي و ۷5 هزار میلیارد 
تومان براي دس��تگاه هاي دولتي و ش��هرداري ها 
مقرر ش��ده است. براس��اس گزارش هاي به دست 

آم��ده 33 درص��د از اقدامات برنامه ملي بازآفریني 
ش��هري مربوط به حوزه توس��عه خدمات روبنایي، 
15 درصد توس��عه زیرس��اخت هاي ش��هري، 11 
درص��د توس��عه فضاهاي عموم��ي، 2 درصد تهیه 
طرح و برنامه هاي بازآفریني و 3۹ درصد نوسازي 
و مقاوم س��ازي مسکن اختصاص دارد، لذا باید 3۹ 
میلیون ۶00 هزار متر مربع فضاهاي روبنایي، 132 
میلیون متر طول ارتقاي شبکه تاسیسات شهري، 
82.5 میلیون متر مربع فضاهاي ش��هري، ۶ هزار 
و ۶00 فعالیت توانمندسازي، اجتماعي، اقتصادي 
و نوس��ازي س��الیانه 100 هزار واحد مس��کوني در 
133۴ محله ناکارآمد شهري اجرایي شود. براساس 
برنامه ملي بازآفریني ش��هري سهم سالیانه بخش 
خصوصي در حوزه نوسازي مسکن 10 هزار میلیارد 
تومان، دستگاه هاي دولتي ۷500 میلیارد تومان و 
ش��هرداري ها ۷200 میلیارد تومان مشخص شده 
اس��ت. با این اوصاف بیش��ترین س��هم از اقدامات 
اجرای��ي در برنامه مل��ي بازآفریني برعهده بخش 

خصوصي است.
از محل�ه  باف�ت فرس�وده  نوس�ازي  آغ�از  ���

سيروس
براساس گزارش روزنامه تجارت، مطابق جزئیات 
طرح »پیش��گام« س��اخت 55 هزار واحد مسکوني 
در بافت فرس��وده تهران براي افق 5س��اله برنامه 
ششم توسعه هدف گذاري شده است، به طوري که 
با شروع فاز اول، امکان تکرار این ظرفیت براي هر 
سال وجود داشته و ساخت وساز در این طرح با سه 
روش »محلي س��ازي«، »محله سازي مرحله اي« 
و »محله س��ازي جایگزین« انجام مي شود. در این 
راستا دولتمردان در روز سه شنبه ) 12 دي ماه ۹۶( 
مراحل عملیاتي نوس��ازي مس��کن در برنامه ملي 
بازآفریني شهري بافت فرسوده و ناکارآمد شهري 

ب��ا برگزاري مراس��م کلنگ زني پروژه مس��کوني 
100 واحدي در محله سیروس واقع در منطقه 12 
شهرداري تهران آغاز کردند. این پروژه مسکوني 
100 واحدي در اراضي شرکت عمران و بهسازي 
ش��هري ایران به وس��یله شرکت س��رمایه گذاري 
بانک مسکن ساخته خواهد شد و به عنوان الگوي 
پشتیبان طرح پیشگام برنامه ملي بازآفریني شهري 
در استان تهران بوده و همچنین طبق الگوي طرح 
مسکن اجتماعي اجرائي مي شود. به گفته مسئوالن 
مقرر شده است که طرح بازآفریني سیروس در 12 
محله دیگر ش��هر تهران انجام ش��ود که این پروژه 

100 واحدي یکي از محله ها به شمار مي رود.
فاجعه انساني با وقوع زلزله در تهران ���

در تشریح اقدامات اخیر دولت درخصوص بازسازي 
بافت هاي فرسوده شهري و تامین مسکن اقشار کم 
درآمد جامعه، منصور غیبي کارشناس ارشد اقتصاد 
مسکن در گفت و گو با »تجارت« مي گوید: برنامه 
اخیر دولت در خصوص بازسازي و بهسازي بافت 
فرس��وده شهري را مثبت ارزیابي مي کنم. معتقدم 
قبل از اینکه سیاس��ت اصلي دولت در بازس��ازي 
بافت فرس��وده تامین مس��کن باش��د، بحث هاي 
آس��یب هاي اجتماعي، امنیتي و نگراني از تخریب 
این نوع بافت ها در شریط بحراني مانند زلزله بسیار 
حائز اهمیت اس��ت، زیرا وقوع زلزله در کالن ش��هر 
تهران تبعات جبران ناپذیر و فاجعه انساني به دنبال 

خواهد داشت. 
��� از بازس�ازي بافت ه�اي فرس�وده اس�تقبال 

مي کنم
این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصریح مي کند: 
دولت با شعار تامین مسکن به بافت هاي فرسوده و 
ناکارآمد شهري وارد شده است، اما در کل اصالح 
نظام بافت هاي فرس��وده به نوسازي فرآیند بسیار 

مطلوبي است و باید تحت هر نیت و هدفي شکل 
بگی��رد. ب��ا مطالعات عمیقي که در این زمینه انجام 
ش��ده اس��ت دیگر نباید خطایي وجود داشته باشد. 
معتقدم اگر مطالعات دقیق و کارشناس��انه باش��د 
دولت در این طرح با موفقیت همراه خواهد شد. از 
اقدامات اخیر دولت در بازسازي بافت هاي فرسوده 

به منظور تامین مسکن استقبال مي کنم.
لزوم توجه به زيباسازي شهر تهران  ���

غیبي مي افزاید: تنها نوس��ازي مد نظر نیس��ت، لذا 
باید تمهیدات دیگري هم در این راس��تا اندیش��یده 
شود، به طوري که در سال هاي گذشته منطقه نواب 
شهر تهران مورد بازسازي قرار گرفت که جراحتي 
به سیستم شهرسازي وارد کرد، لذا بازسازي بافت 
فرسوده باید به گونه اي باشد که از نظر شهرسازي، 
معماري و بافت جمعیتي مش��کالتي ایجاد نکند. 
به عبارتي بازس��ازي بافت فرس��وده در شهر تهران 
به گونه اي باشد که ایجاد ناهمگني در کالن شهر 
تهران نکند. بازسازي و نوسازي محله سیروس به 
صورت پایلوت صحیح اس��ت و به طور کلي اقدام 
اخیر دولت در بازسازي بافت فرسوده بهتر از هیچ 
کاري نکردن است و چنانچه خطایي در طرح وجود 

دارد هر چه سریعتر باید رفع و حل شود.
��� برنامه ري�زي ب�راي راه ان�دازي نهاده�اي 

اجتماعي- مدني در نواحي ناکارآمد شهري
همچنین در تشریح برنامه ملي بازآفریني شهري 
هوش��نگ عش��ایري سرپرست ش��رکت عمران و 
بهس��ازي ش��هري ایران، افزایش زیس��ت پذیري 
شهري و ارتقاي کیفیت زندگي شهروندان را هدف 
اصلي برنامه ملي بازآفریني ش��هري اعالم کرد و 
گفت: رویکرد رسیدن به این هدف، بُعد اجتماعي 
محل��ه و راهبرد آن، برنامه محله محوریس��ت که 
در این راستا اقدامات خود را در ۴ بخش گوناگون 

تعری��ف کردی��م. حوزه کالبدي ب��ه عنوان یکي از 
بخش ه��اي گس��ترده ای��ن طرح خود داراي س��ه 
محور نوس��ازي، بهس��ازي و مقاوم سازي مسکن، 
ارتقاي خدمات روبنایي و خدمات زیربنایي بوده که 
درحال حاضر طرح هاي مورد نظر براي تمامي آن ها 
مشخص و تعریف شده است. اقدامات نرم افزاري 
بخش دیگري از برنامه ملي بازآفریني است. قطعا 
انج��ام فعالیت هاي نرم افزاري همزمان با اقدامات 
کالبدي اقدامي ضروري به ش��مار مي رود و تحت 
عن��وان ارتق��اي توانمندي فرهنگ��ي - اجتماعي 
س��اکنان محالت در برنامه ملي نام گذاري ش��ده 
که اموري همچون ظرفیت س��ازي، شبکه سازي، 
نهادسازي، جریان سازي و آموزش براي تحقق آن 
الزامي خواهد بود. طبق برنامه در حوزه بهس��ازي، 
نوس��ازي و مقاوم س��ازي مسکن براي دهک هاي 
پایی��ن جامع��ه نی��ز از مفهومات��ي چ��ون اعطاي 
تس��هیالت، بسته هاي حمایتي، مشوق ها، نظارت 
بر کیفیت س��اخت و ساز و تبیین دستورالعمل هاي 
مقاوم س��ازي و اس��کان مجدد براي کساني که در 
نقاط پرخطر زندگي مي کنند اس��تفاده ش��ده است. 
نقش دولت در برنامه تعریف ش��ده حمایتي بوده و 
به هیچ عنوان تصمیمي براي تزریق مستقیم منابع 

براي پیشبرد آن گرفته نشده است.
ب��ه گفت��ه وي، در ح��وزه ارتقاي زیرس��اخت هاي 
ش��هري، 2 اقدام توس��عه ش��بکه ها و تأسیس��ات 
شهري و دیگري توسعه فضاهاي عمومي شهري 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که طبق تجارب 
سال هاي گذشته، تحقق پذیري جریان نرم افزاري 
براي اجراي آن امري ضروري است چراکه بدون 
شک انجام صرف اقدامات کالبدي پاسخگوي رفع 
نی��از اجتماع��ي مردم نب��وده و باید در این حوزه به 
بخش ه��اي اجتماعي و اقتصادي به طور همزمان 

با مشارکت جدي مردم محله توجه شود.
این مقام مس��ئول راه اندازي نهادهاي اجتماعي- 
مدن��ي در مح��الت هدف را یک��ي از فعالیت هاي 
مورد توجه در این راستا اعالم کرد و اظهار داشت: 
براي ارتقاي توانمندي ساکنین محالت این اقدام 
را پیشنهاد و تأمین ابزارهاي مالي و حقوقي الزم را 
در دستور کار قرار دادیم تا در نهایت با ظرفیت سازي 
الزم باعث افزایش دانش، مهارت و کیفیت زندگي 

افراد شود.
عش��ایري پایدارس��ازي برنامه ملي را به وس��یله 
اقدامات ترویجي امري ضروري دانس��ت و افزود: 
این اقدام باید از طرق مختلف مستندسازي، پایش، 
ارزیابي و به روزرساني انجام شود که خوشبختانه 
در رون��د برنام��ه ب��ه آن توجه ش��ده اس��ت. بدون 
ش��ک مفهوم اصلي برنامه مل��ي بازآفریني وجود 
نقدینگي س��الیانه 25هزار میلیارد تومان نیس��ت و 
تمامي بخش ها و دس��تگاه ها باید با اختصاص تنها 
30 درصد از اعتبارات و برنامه هاي اجرایي ساالنه 
خ��ود بخ��ش عمران و بهس��ازي مناطق ناکارآمد 
ش��هري آن را اجرایي کنند و مي توان گفت که در 
کل برنامه ملي، س��هم بودجه اهرمي دولت 3 به 8 
بخش هاي غیردولتي و در بخش مس��کن 1 به ۴ 

بخش خصوصي خواهد بود.

يک کارشناس  ارشد اقتصاد مسکن در گفتگو با »تجارت« تاکید کرد؛

نوسازي و زيباسازی، اولويت بافت های فرسوده

28۰۰ ميليارد تومان بدهی سازمان راهداری به پيمانکاران

امضاي تفاهم نامه ريلي 2 ميليارد دالري بين ايران و هند

تحقق کمتر از 2۵ درصد بودجه راهداری

خط آهن آستارا هفته آينده افتتاح مي شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مجموع با احتساب 
اعتبارات پیوست بودجه و ردیف های متفرقه تا کنون کمتر از 25 
درصد از بودجه راهداری تخصیص داده شده، گفت: پیش بینی 
می ش��ود تا پایان س��ال حداکثر 800 میلیارد تومان اسناد خزانه 

اسالمی برای تسویه بدهی ها به پیمانکاران ارائه شود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایلنا، داوود کش��اورزیان با 
اش��اره به میزان تخصیص بودجه س��ازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، اظهار کرد: طبق برنامه بودجه س��ال ۹۶ دولت 
باید 800 میلیارد تومان در قالب پیوست بودجه تا پایان امسال 
در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار دهد تا به 
امروز با احتساب اسناد خزانه اسالمی و اعتبارات نقدی چیزی 

حدود 300 میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین از محل ردیف های متفرقه هم باید چیزی 
حدود 800 میلیارد تومان به سازمان راهداری اختصاص پیدا کند 
که در مجموع با احتساب اعتبارات پیوست بودجه و ردیف های 
متفرقه تاکنون کمتر از 25 درصد از بودجه راهداری تخصیص 

داده شده و محقق شده است. 
رییس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره کاهش 
بودجه این سازمان نسبت به سال گذشته گفت: امسال نه تنها 
رقم بودجه مصوب نس��بت به س��ال گذشته کاهش یافت بلکه 
پی��ش بینی می ش��ود روند تخصی��ص اعتبارات هم روند نزولی 
باشد چرا که سال گذشته تا پایان سال چیزی حدود 800 میلیارد 
تومان از بودجه محقق ش��ده بود، اما امس��ال تا کنون تنها 300 

میلیارد تومان از بودجه محقق شده است.
وی بیان کرد: در کل هم رقم بودجه مصوب امس��ال نزدیک 

به 20 درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش پیدا کرد که دلیل 
آن ه��م کاه��ش بودجه عمران��ی، افزایش بودجه های جاری و 

گرفتاری های بی شمار دولت است. 
کش��اورزیان درباره اینکه چرا با وجود اهمیت سیاس��ت کاهش 
تلفات سوانح جاده ای، بودجه نگهداری از راه ها تخصیص داده 
نمی شود، اظهار کرد: امسال پس از تاکیدات معاون اول رییس 
جمهوری مبنی بر کاهش کش��ته های س��وانح جاده ای قرار بر 
این ش��د که دولت از س��ال آینده عالوه بر ردیف هایی که در 
سال های قبل برای نگهداری از راه ها پیش بینی می کرد یک 

الی دو ردیف دیگر به این بخش اختصاص دهد. 
ریی��س س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای با اش��اره به 
میزان بدهی به پیمانکاران گفت: در حال حاضر رقم بدهی های 
س��ازمان راه��داری به پیمانکاران چی��زی حدود 2 هزار و 800 
میلیارد تومان است.وی افزود: از آنجایی که بدهی به پیمانکاران 
یک جریان عادی است بنابراین در ابتدای دولت یازدهم اقدام 
به تهیه گزارش��ی درباره میزان بدهی های دولت های گذش��ته 
نکردیم و اساسا تهیه چنین آمار و ارقامی موضوعیتی نداشت. 
البته باید بگویم این گونه هم نیس��ت که بگوییم که رقم قابل 
توجه��ی از ای��ن بده��ی دو ه��زار و 800 میلی��ارد تومانی فعلی 
متعلق به دولت نهم و دهم بوده اس��ت. از آنجایی که تهیه این 
آمار برای س��ازمان موضوعیت نداش��ت در آن زمان هم، چنین 
گزارشی را تهیه نکردیم. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین 
با اش��اره به رقم پرداخت مطالبات تا پایان س��ال گفت: با این 
روند تخصیص بودجه پیش بینی می شود تا پایان سال حداکثر 
800 میلیارد تومان اس��ناد خزانه اس��المی برای تسویه بدهی ها 

به پیمانکاران ارائه شود. کشاورزیان با بیان اینکه نظام اولویت 
بندی برای پرداخت بدهی ها و ارائه اس��ناد خزانه اس��المی بین 
پیمانکاران وجود ندارد، ادامه داد: تمام پیمانکاران متناس��ب با 
طلبی که از سازمان دارند، اسنادخزانه و یا اعتبارات نقد دریافت 
می کنند. اعتقادی به اولویت بندی بین پیمانکاران برای پرداخت 
بدهی ها نداریم. البته به برخی از طرح ها و پروژه ها اسناد خزانه 
اس��المی تعلق می گیرد و به برخی از طرح ها هم ممکن اس��ت 
مش��مول دریافت اسناد خزانه اس��المی نباشند. برای پرداخت 
بدهی طرح ها و پروژه هایی که پیوست بودجه هستند می توان 
از اس��ناد خزانه اس��المی اس��تفاده کرد. برخی از طرح ها هم در 
ردیف های متفرقه قرار دارند که پیش از این ارائه اس��ناد خزانه 
اس��المی ش��امل این طرح ها نمی شد. البته فکر می کنم از سال 
جاری این طرح ها ش��امل دریافت اس��ناد خزانه اسالمی باشند. 
به نظر می آید تمام پیمانکارانی که از سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای طلب دارند می توانند متناسب با طلب شان اسناد 
خزانه دریافت کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
بودجه نقدی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بس��یار 
ناچیز اس��ت، گفت: س��ال گذشته بودجه نقدی شامل اعتباراتی 
که از دولت دریافت کردیم و منابع خود سازمان معادل 1300 
میلیارد تومان بود که پیش بینی می کنم امس��ال چیزی حدود 
۹00 میلیارد تومان پرداخت نقدی داشته باشیم. رییس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه یکی از راهکار های 
تسویه بدهی های پیمانکاران این بود که بدهی پیمانکاران به 
بانک ها با مطالبات ش��ان از س��ازمان راهداری تهاتر شود، ادامه 
داد: هنوز در اجرای این روش و راهکار به نتیجه ای نرسیده ایم. 

علی رغم وعده های متعددی که سازمان برنامه و بودجه برای 
اجرای این طرح به س��ازمان راهداری داد و اقداماتی که برای 
معرف��ی پیمانکاران به سیس��تم های بانک��ی انجام دادیم، اما تا 

کنون این راهکار به اجرا نرسیده است. 
وی درب��اره عل��ت مس��کوت ماندن این ط��رح اظهار کرد: این 
موضوع به اجرا نرسید چرا که بعد از مطرح شدن آن، مشخص 
شد در قانون بودجه امسال چنین ردیفی پیش بینی نشده است 
و مجوزی برای اجرای آن داده نش��ده اس��ت. البته این پیشنهاد 
در س��ال ۹5 مطرح ش��د و در آن س��ال لیس��ت پیمانکاران را به 
دس��تگاه های مربوطه ارائه کردیم، اما پیگیری نش��د. در س��ال 
۹۶ ه��م وع��ده اج��رای این طرح را دادن��د، اما ظاهرا در مراحل 
کارشناسی مشخص شد در بودجه امسال چنینی اجازه ای برای 
تهاتر بدهی ها داده نش��ده اس��ت. برای ما مهم نیس��ت که این 
طرح و پیشنهاد به اجرا برسد یا نه. مهم این است که اعتباراتی 
چه در قالب اس��ناد خزانه اس��المی چه در قالب اعتبارات نقدی 
در اختی��ار م��ا قراردهند که بتوانیم بدهی پیمانکاران را پرداخت 
کنیم. دنبال این نیستم که بدهی ها تنها از طریق تهاتر پرداخت 
شود. برای ما اولویت اول این است که از طریق اعتبارات نقدی، 
بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم. اولویت دوم این است که از 
طریق اس��ناد خزانه اس��المی بدهی ها تسویه شود و اولویت بعد 

می تواند گزینه تهاتر باشد.

تفاهم نام��ه همکاري حم��ل و نقل ریلي بین ایران 
و هن��د، ب��ا حضور عباس آخوندي و نیتین گادکاري 
وزراي راه ای��ن دو کش��و در دهل��ي نوب��ه ارزش 2 
میلی��ارد دالر ب��ه امضا  رس��ید. به گ��زارش روزنامه 
تجارت به نقل از وزارت راه و شهرس��ازي، عباس 
آخوندي در س��مینار مش��ترک تج��اري جمهوري 
اس��المي ایران-هند، فرصت ه��اي رش��د با تمرکز 
ب��ر فرصت ه��اي تجاري و س��رمایه گذاري در بندر 
چایهار، به تش��ریح موقعیت منحصر به فرد و نقش 
جمهوري اس��المي ایران در ترانزیت کاال از طریق 
کریدورهاي موجود به ویژه کریدور شمال-جنوب 
پرداخت��ه و ب��ر نق��ش بندر چابه��ار در کاهش زمان 
و هزین��ه ترانزی��ت کاال در منطق��ه تاکید کرد. وي، 
همکاري کشورهاي منطقه در بهره برداري مناسب 
از ظرفیت هاي واقعي را بسیار مهم دانست و گفت: 
به��ره ب��رداري مناس��ب از کریدوره��اي منطقه با 
اتخاذ تدابیر الزم جهت تجاري س��ازي مس��یرهاي 
ترانزیتي، مدیریت یکپارچه کریدور و توسعه مراکز 
لجس��تیکي، در کن��ار ارتباطات مس��تمر بازرگانان 
و توس��عه ن��رم افزاري و س��خت اف��زاري، از جمله 
الزمه هاي توس��عه ترانزیت منطقه اي است. ایران، 

هند، افغانس��تان و تمام کش��ورهاي دیگر که عالقه 
مند به پروژه بندر چابهار هستند، باید براي عملیاتي 
شدن آن با یکدیگر همکاري کنند. ایران و هند در 
همکاري خود به سه راهرو اصلي، از جمله کریدور 
بین المللي شمال-جنوب )INSC( که از هند و ایران 
عبور کرده و به روسیه مي رسد، تمرکز کرده اند؛ اما 
ما در کنار کریدور بین المللي شمال - جنوب، یک 
کریدور جدید هم معرفي کرده ایم که به سمت غرب 
و اروپا مي رود؛ در حالیکه سومین کریدور ترانزیتي 
نیز از ایران به س��وي ش��رق رفته و از افغانس��تان و 
کش��ورهاي آس��یاي میانه عبور مي کند و در نهایت 
به چین مي رس��د. آخوندي در خصوص سهم ایران 
در تکمیل پروژه هاي ترانزیتي این کشور هم گفت: 
خط آهن آس��تارا که ایران و آذربایجان را از طریق 
شمال ایران به یکدیگر متصل مي کند، تکمیل شده 
و هفته آینده افتتاح خواهد شد. همچنین، یک خط 
راه آهن دیگر از قزوین به رش��ت در ش��مال غربي 
کش��ور در س��ه ماهه آینده تکمیل خواهد ش��د که تا 
آستارا ادامه خواهد یافت. بنابراین ما یک دسترسي 
دوطرفه از بنادر خود به غرب و روسیه خواهیم داشت. 
وي با تاکید بر اینکه این پروژه بس��یار اهمیت دارد 

زیرا جنوب آس��یا را از طریق ریل آهن به روس��یه 
متص��ل مي کند، گفت: تالش هاي مش��ترک براي 
پیش��برد پروژه هاي راه آهن و حمل و نقل، س��ال 
2018 نقطه عطفي در تاریخ همکاري هاي ایران و 
هند خواهد بود که آن را از بقیه ادوار متمایز خواهد 
کرد. با توجه به رش��د س��ریع ایران، حمل و نقل در 
بخش هاي جاده و راه آهن بسیار سرعت یافته است 
اما نکته مهم در حال حاضر این است که چگونه این 
کریدور تجاري ش��ود. وزیر راه و ش��هر سازي ایران 
با اشاره به نقش مهم بخش هاي خصوصي ایران و 
هند در بازاریابي براي بندر چابهار، گفت: مردم هر 

دو کش��ور نیز باید براي تجاري س��ازي و بازاریابي 
بن��در چابهار قدم پی��ش بگذارند. بخش خصوصي 
هند نیز باید بر روي ظرفیت گس��ترده موجود براي 
هم��کاري در بخ��ش حمل و نق��ل دریایي و هوایي 
ایران تمرکز کند. همچنین وزیر راه و شهرس��ازي 
ایران به خبرنگار ایرنا درباره مذاکراتي که در س��فر 
س��ه روزه خ��ود از پایتخ��ت هند انجام داده اس��ت، 
گفت: در جلس��ه با مقامات هند س��ه موضوع مهم 
بررسي شد که اولین موضوع شامل توسعه راه آهن 
چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد دالر اس��ت. 
در این راس��تا مقامات شرکت هندي طرف قرارداد، 
هفته گذش��ته براي بررس��ي هاي الزم به ایران سفر 
کردند و پیش��نهادهاي خود را در خصوص توس��عه 
راه آه��ن چابه��ار به زاهدان ارائ��ه دادند. نکته دوم 
که در دیدار با مقامات هندي بررس��ي ش��د، ش��امل 
تولید 200 لکوموتیو براي قطارهاي باري است که 
قراردادبس��یار مهمي میان هند و ایران اس��ت. هند 
ب��راي تامی��ن مالي این پ��روژه اعالم آمادگي کرده 
اس��ت. بخش��ي از این لکوموتیوه��ا در ایران تولید 
خواه��د ش��د. ارزش این پ��روژه ۶00 میلیون دالر 
تخمین زده مي شود و ظرف مدت سه سال تکمیل 

خواه��د ش��د. هن��د در زمینه راه آهن تمرکز بس��یار 
زیادي داش��ته و فن آوري هاي خود را به روز کرده 
است. بنابراین همکاري با این کشور براي ایران به 
معني بدس��ت آوردن آخرین تکنولوژي هاي موجود 
در جهان در زمینه صنعت ریل است. موضوع سوم 
مورد مذاکره، تولید مشترک ریل میان هند و ایران 
است. بخشي از این ریل به صورت مستقیم از هند 
خری��داري خواهد ش��د، ام��ا بخش اعظم تولید ریل 
در ش��رکت ذوب آهن اصفهان انجام خواهد ش��د. 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان مي تواند ۴00 هزار تن 
ش��مش فوالد را از هند دریافت کند. دولت هند نیز 
عالقه مند به تامین اعتبار این پروژه است. ما سعي 
خواهیم کرد در س��فر آتي رئیس جمهوري ایران به 
هند، بخشي از این موضوعات را به قرارداد رسمي و 
عملیاتي تبدیل کنیم. در روابط خود با دهلي نو وارد 
مرحله مش��ارکت ش��ده ایم. این همکاري ها هم در 
حوزه طرح توس��عه بندر چابهار و هم در حوزه ریلي 
هس��تند. وزیر راه و شهرس��ازي بار دیگر تاکید کرد 
که مذاکرات ما با مقامات هندي در این س��فر براي 
تحق��ق همکاري هایي ب��ه ارزش بیش از 2 میلیارد 

دالر بود.


