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خبــــــر

بــه گــزارش تســنیم ،محســن طرزطلــب در نشســت
بــا مدیــران عامــل مالــک و بهرهبــردار نیروگاههــای
خصوصــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای دوره اوج بــار
ســال آینــده تعــداد  22واحــد جدیــد نیروگاهــی بــه
بهرهبــرداری خواهــد رســید ،افــزود :میــزان منابــع
باقیمانــده مورد نیاز تا راهانــدازی این واحدها حدود
ج هــزار و  348میلیــارد تومان منابــع ریالی و 609
پنــ 
میلیــون یورو منابــع ارزی خواهد بود .وی با اشــاره به
اینکــه ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشــور به  69هزار
مگاوات رسیده است ،گفت :تاکنون  583واحد تولید
برق حرارتی در  129نیروگاه کشــور احداث شده است
کــه  67درصد از مجموع ظرفیــت تولید برق حرارتی
در اختیــار بخش خصوصی و  33درصد آن در اختیار
بخش دولتی اســت .مدیرعامل بــرق حرارتی اضافه
کــرد :هماکنون ظرفیت منصوبــه تمامی نیروگاههای
کشــور اعم از حرارتــی ،برقابی ،اتمی ،تولیــد پراکنده،
تجدیدپذیــر و دیزلی هم به  85هــزار و  559مگاوات
رســیده کــه حــدود  81درصــد از این ظرفیــت مربوط
بــه نیروگاههــای حرارتــی اســت .طرزطلــب ادامــه
داد :واحدهــای ســیکل ترکیبــی بــا ظرفیــت 31هــزار
و  179مــگاوات ( 36.4درصــد) ،واحدهــای گازی بــا
ظرفیــت 21هــزار و  992مــگاوات ( 25.7درصــد) و
واحدهای بخــاری با ظرفیت 15هــزار و  829مگاوات
( 18.5درصد) ،نیروگاههای حرارتی کشــور را تشــکیل
میدهنــد .وی بــا اعالم اینکــه «بخش عمــده تأمین
بــرق پیــک تابســتان امســال بهعهــده نیروگاههــای
حرارتی دولتی و خصوصی کشــور بوده است» ،گفت:
میزان تولید برق واحدهای یادشده طی نیمه نخست
امســال با افزایش 9درصدی نســبت به مدت مشــابه
ســال گذشــته از مــرز  183میلیــارد کیلــووات ســاعت
گذشته است.
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کارشناسان در گفت و گو با "ایران" مطرح کردند

 ۳۵۰۰مگاوات نیروگاه جدید برای
تابستان سال آینده وارد مدار میشود

مدیرعامــل شــرکت بــرق حرارتــی گفــت :در صــورت
تأمیــن منابع مالی و رفع مشــکالت موجود ســ ه هزار و
 ۵۵۴مگاوات نیروگاه جدید حرارتی برای پیک مصرف
برق تابستان سال آینده وارد مدار خواهد شد.
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عوامل موفقیت قانون «جهش تولید مسکن»
سهیال یادگاری
خبرنگار

قانــون «جهــش تولیــد مســکن» کــه در مجلس
تصویــب شــده ،هفتــه گذشــته توســط رئیــس
جمهــوری بــرای اجــرا ابــاغ شــد تــا ایــن قانون
اصلیتریــن برنامــه دولــت در بخــش مســکن
نــام بگیرد .طرحهــا و برنامههــای متعددی ،در
دولتهای گذشــته برای بخش مســکن تدوین و
اجرا شده است .هدف همه این برنامهها ،تأمین
مسکن برای اقشار جامعه بویژه اقشار کم درآمد

و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن بوده است.
اما بــا توجه بــه افزایش مداوم قیمت مســکن و
کاهــش دسترســی مــردم بخصــوص دهکهای
متوســط و پاییــن بــه مســکن ،بهنظــر میرســد
برنامههای بخش مســکن نتوانسته بهطور کامل
به اهداف خود برســد .تحلیلگران و کارشناســان
اقتصــادی عوامــل مختلفی را در محقق نشــدن
اهــداف برنامــه ســاخت مســکن در دولتهــای
گذشــته را ســهیم میداننــد امــا بــه اعتقــاد آنها
نبــود قانونــی جامع که تمــام ابعــاد برنامههای

جهش تولید مسکن ،قانونی الزام آور

تاکنــون قانونی به صراحــت و محکمی قانون
جهش تولیــد برای بخش مســکن نداشــتیم.
حتی طــرح اقدام ملی هم در قالب آییننامه
ابالغ شــد.موضوع مهــم در موفقیــت قوانین
پارسا گوهری
بخش مسکن ،همکاری دستگاههای مختلف
رئیس بخش
مسکن اتاق تعاون اســت .چــون مســکن حــوزهای چنــد بخشــی
ً
اســت .مثــا تأمیــن زمیــن مســکن بــر عهده
دســتگاههای مختلــف اســت ،تســهیالت را
بانکهــا میپردازنــد ،زیرســاختهایی مانند بــرق و آب را وزارت
نیرو تأمین میکند و صدور مجوزها و پروانه با شــهرداریها است.
یعنــی همزمان و بــا حضور دســتگاههای مختلف برنامه ســاخت
مســکن موفقیتآمیــز خواهــد بــود .حاال اگــر این برنامــه در بطن
قانون نباشــد ،همکاری دســتگاههای مختلف به همان نسبت کم
میشــود .حتی قانــون واضح و همــه جانبهای برای طرح مســکن
مهر نداشــتیم .برنامههای ایــن طرح مثالً در مــورد بیمه ،مالیات
وانشعابات بتدریج با پیشرفت کار ابالغ میشد و برای هر مشکل،
بعــد از ایجــاد آن ،قانونــی وضــع میشــد .در قانون جهــش تولید
مســکن ،موضوعات مختلف دیده شــده اســت .مثالً بــرای تأمین
زمیــن ،دســتگاههای مختلــف موظــف هســتند مشــارکت کنند در
غیــر این صــورت متخلف خواهند بود .حتی قــدرت اجرایی قانون
طوری دیده شده که وزارت راه و شهرسازی بعد از مدتی از امتناع
دســتگاهها از عرضــه زمیــن ،میتواند اقدام به تصــرف زمین کند.
در ایــن قانــون تأمیــن زمیــن بــا جزئیات کامل دیده شــده اســت.
یکــی دیگــر از چالشهــای برنام ه ســاخت و عرضه مســکن ،عدم
مشــارکت بانکها بود .اما در قانون جهش تولید ،ایجاد صندوقی
برای تمرکز تســهیالت دیده شده است و چارچوب هزینههای این
صنــدوق مشــخص اســت .تمــام تجاربی کــه در  15ســال اخیر در
زمینه مشکالت برنامههای مسکن داشتیم ،درقانون جهش تولید
دیده شــده اســت .معافیت بــرای عوارض ،صــدور پروانــه ،بیمه،

بخش مســکن را در بربگیــرد و بیتوجهی به این
موضوع که مسکن حوزهای وابسته به حوزههای
مختلف اقتصادی و اجتماعی اســت ،مهمترین
دالیــل کاهــش موفقیــت برنامههــای بخــش
مسکن اســت .با توجه به اجرای قانون جدید در
بخش مســکن ،توجه به تجارب برنامههای قبل
و مشــکالت ساختاری طرحهای ساخت مسکن،
به زعم کارشناســان و فعاالن این حوزه میتواند
چشــمانداز اجرای برنامه جهش تولید مسکن را
موفقیتآمیز نشان دهد.

مالیــات در قانون جهش تولید مشــخص شــده اســت و نگرانی در
مورد این موضوعات در اجرای قانون جهش مســکن وجود ندارد.
برنامههای قبلی بخش مسکن معموالً بهصورت آییننامه داخلی
وزارت راه و شهرســازی بــود کــه دســتگاههای دیگــر الزامــی بــرای
همکاری نداشــتند .اما قانون جهش تولید تکلیف تمام دستگاهها
را مشخص کرده است و سر باز زدن از آن خالف قانون خواهد بود.
در مورد قیمت ســاخت نیز در قانون جهش تولید ،تقریباً متوســط
هزینه ســاخت متری  5میلیون تومان در نظر گرفته شده است که
ایــن قیمــت البته امکان تعدیل دارد .افزایش تســهیالت ســاخت
از  150میلیــون در طرحهایــی مانند مســکن ملی ،بــه  300و حتی
 400میلیون تومان در مراکز استانها ،در قانون جهش تولید ملی،
نشان میدهد در این قانون به تورم و افزایش هزینه ساخت توجه
شــده است .در قانون جهش تولید پیشبینی شده است 80درصد
هزینه ســاخت مسکن توسط تســهیالت بانکی تأمین شود.یکی از
علتهای افزایش هزینه ســاخت ســود تســهیالت است .در قانون
جهش تولید تســهیالت با سود  12درصد بهجای سود 18درصدی
در نظر گرفته شــده اســت کــه تأثیر زیادی در کاهــش قیمت تمام
شــده خواهد داشــت .در قانون جهش تولید معافیتهای خاصی
برای مجوزهای مختلف و صدور پروانه در نظر گرفته شــده اســت.
تأمیــن مصالــح بهصــورت مســتقیم از تولیدکننــده نیــز در قانون
جهــش تولید آمده اســت که این مــوارد نیز قطعــاً موجب کاهش
هزینه ساخت و قیمت تمام شده خواهد شد .برنامه این است که
در طرحهای حمایتی ســاخت مســکن ،تأمین مصالح مستقیم از
تولیدکننده بهعالوه ســود معقول باشد تا با قطع نقش واسطهها،
مصالــح با قیمــت کمتری در ســاخت مســکنهای حمایتی بهکار
برود.بنابراین بهنظر میرسد این الزامات قانونی ،موفقیت برنامه
جدید برای بخش مسکن را بیشتر کند و هدف اصلی برنامه یعنی
تأمین مســکن با قیمت مناســب برای دهکهــای پایین را محقق
سازد.

مسکن و همه مشکالت برنامه های گذشته و تکرار آن در آینده

در کشــور برنامههــای مختلفــی در بخــش
مســکن به اجرا درآمده است اما همه این
برنامههــا مشــکالت ســاختاری داشــتهاند
که در ســالیان گذشــته در بخش ســاخت و
علی نوذرپور
عرضه مســکن تکرار شــده و مانع کامیابی
رئیس سابق کمیته
دولتهــا در بخــش مســکن بــوده اســت.
آمایش ،مسکن و
در برنامــه 5ســاله چهــارم ،طــرح جامــع
شهرسازی دبیرخانه
مجمع تشخیص
مســکن در دولت هشتم تهیه و به تصویب
مصلحت نظام
رســید که طرح تقریباً جامعــی بود و ابعاد
مختلــف ســاخت مســکن ماننــد تأمیــن زمین شــهری ،تســهیالت
بانکــی ،شهرســازی ،اقتصاد ...در این طرح دیده شــده بــود .یکی از
برنامههــای طــرح جامــع مســکن ،تأمین مســکن بــرای نیازمندان
و محرومــان بــود کــه در دولت بعــدی عنوان آن طرح مســکن مهر
نــام گرفــت .طرح مســکن مهر در واقــع اجرای طرح جامــع بود اما
بســیاری از فاکتورهــای طــرح جامــع در مســکن مهــر دیــده نشــد.
بههمیــن خاطــر هرچند تولید مســکن در طرح مســکن مهر شــکل
گرفت اما مشکالت اساسی مانند کیفیت ساخت ،جانمایی خارج از
محدوده و حریم شــهرها بدون وجود زیرساختها ،در مسکن مهر
بود .برنامههای دیگر ســاخت مســکن در دولتهــای مختلف اجرا
شــده اســت اما هیچکدام از این برنامهها نتوانســته مقصود نهایی
از حل مشــکل مســکن باشــد چون به جامعیت موضوع مسکن در
این برنامهها توجه نشــد .مســکن متغیری وابســته است و مستقل
نیســت تا به تنهایی و جدا از سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی
دیــده شــود .وقتی بــه موضــوع مســکن میپردازیــم نمیتوانیم به
موضوع اقتصاد و درآمد ،فاصله دهکهای درآمدی ،سهم مسکن
در ســبد هزینــه خانوار و ...بی توجه باشــیم .نمیتوانیــم بگوییم ما
مســکن میســازیم و مردم با هر ســطح درآمدی از مســکن عرضه
شــده بهرهبرداری کنند .اگر تسهیالت مناسب برای ساخت مسکن
نباشد ،مثالً تسهیالتی مانند اجاره به شرط تملیک که در زمانی در

کشور اجرا شده اســت ،بخش ضعیف و محروم جامعه ،نمیتواند
از مســکن ســاخته شــده بهره ببــرد .در حــوزه مســکن ،زمین نقش
اساســی دارد .در محــدوده شــهرها ،هزینــه زمیــن شــهری در تولید
زمیــن بایــد صفــر شــود یعنــی زمین رایــگان بایــد بــرای طرحهای
ســاخت مســکن تأمین شــود .دولت بایــد ببیند آیــا میتواند زمین
مجانــی در اختیــار طرحهــای انبوه ســاخت مســکن اجتماعی قرار
دهد؟یــا در مــورد بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد شــهری ،اولویت
تأمین مســکن ،نوســازی و کارآمدســازی همین بافتها است .هم
بافــت نوســازی میشــود وهــم مســکن در جایی ســاخته میشــود
کــه دسترســیها و زیرســاختها را دارد و فضاهای عمومی شــهری
وارد این بافتها خواهد شــد .حتی در زمانی که طرح مســکن مهر
شــروع شــد و دولت عوامــل مختلف برای ســاخت مســکن انبوه را
در اختیار داشــت ،بهطور متوســط  700هزار واحد مسکن در دولت
نهم و دهم ســاخته شــد و حتی با توجه به مشــکالت این مســکن،
تجربــهای نامناســبتر از تجربــه ســاخت شــهرهای جدیــد را در
مسکن مهر دیدیم .تجربه شهرهای جدید هم تجربه موفقی نبود.
چرا؟چون میزان جمعیتپذیری شــهرهای جدیــد در حال حاضر
بــه اندازه جمعیت یکی از روســتاهای اطراف تهــران که در دو دهه
اخیر بهصورت چشــمگیری افزایش یافته ،نیست .شهرهای جدید
در زمینهــای فاقد هویت احداث شــد و مردم بــه قصد خوابگاهی
بودن صرف نمیتوانند در این شــهرها مستقر شوند .در این شهرها
بــه اقتصاد ،اشــتغال ،درآمــد ،فرهنگ و ...توجه نشــده اســت .این
شــهرها عموماً بهعنوان خوابگاههای شــاغالن کالنشــهرها استفاده
میشــود .تکرار مشــکالت متعدد در برنامههای مســکن ،تجربهای
ناخوشآینــد اســت .ما نباید اجــازه دهیم این تجربــه ناخوشآیند
در برنامههای آینده بخش مســکن دوباره تکرار شود .برای ساخت
مسکن انبوه ،باید تمام بخشهای اقتصادی مرتبط ،حضور داشته
باشــند تــا مســکنی درخور و شایســته بــا قیمتی مناســب بــه مردم
تحویل داده شود.

