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یافتههای مرکز پژوهشهای مجلس در  7ماهه امســال تأیید کرد

«ایران» از برنامه صادرات برق ایران به اروپا گزارش میدهد

آغاز تبادل برق ایران و ترکیه پس از  4سال

رشد  ۵تا  ۱۰درصدی تولید و فروش صنعت و معدن

گــروه اقتصــادی  /ایــران طــی  4ســال
اخیر ،یکی از مشتریان برق خود یعنی
ترکیه را از دست داده بود .ترکیه که در
ســال  1394حــدود  ۲۳۲میلیــون دالر
از ایــران بــرق وارد کــرده بود ،بــه مرور
طــی ســالهای  1395و  1396میــزان
کمتری برق از ایران خرید و در نهایت
طی  4ســال اخیر سهم آن از سبد برق
صادراتــی ایــران صفــر شــد .ایــن تراز
صفر تــا چنــد روز اخیــر ادامه داشــت
تــا در نهایــت بــا رایزنیهــا و اقداماتی
مجدد این رابطه احیا شد .اکنون ایران
و ترکیه پس از سالها مجدد با یکدیگر
تبادل برق دارند که این مهم به تحقق
هدف تبدیل ایران به هاب برق منطقه
کمک خواهد کرد.
در این خصــوص ،مصطفی رجبی
مشــهدی ،ســخنگوی صنعــت بــرق
میگوید« :اکنون ســنکرون شبکه برق
دو کشــور انجام شــده ۶۰۰ ،مــگاوات را
به طور آزمایشــی وارد تبــادل کردهایم
و با آخریــن فناوری روز دنیا به صورت
یک پســت «بک تــو بــک» کار را پیش
میبریــم .امیدواریــم بتوانیم تبادالت
را گســتردهتر کنیــم .ضمــن آنکه یکی
از اهــداف صادراتــی ما بازار اروپاســت
که از طریــق ترکیه میتوانیم به آن راه
پیدا کنیم».
در همیــن رابطــه محمدعلــی
فرحناکیــان ،مشــاور وزیر نیــرو در امور
بینالملــل و سرپرســت مرکز توســعه
صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق
نیــز تأکیــد میکنــد« :مدتــی اســت که
همکاریهــای برقــی با ترکیــه را فعال
کردهایــم و چنــد مــاه اســت که پســت
 Back to Backوان تحــت تســت بوده
است و بزودی این شرایط آزمایشی نیز
تمام میشود .از مسیر ترکیه صادرات
برق به شرق اروپا از جمله بلغارستان
را نیز دنبــال میکنیم .این همکاریها
و تجــارت برق با کشــورهای متعددی
نظیر روســیه نیز در حال پیگیری است
تا ضمن تأمین پایداری داخلی ،هدف
تبدیــل ایران به هاب بــرق منطقه نیز
محقق شــود ».به گفتــه فرحناکیان ،با
وجود تبادل برق میان دو کشــور ،هنوز
بخشــی از مذاکــرات از جملــه تعییــن
نرخ در حال انجام است.
ëëعلل توقف صادرات برق به ترکیه
در ســال  1396علل مختلفی برای
توقــف صــادرات بــرق عنــوان شــد؛ از
ناتــرازی تولیــد و مصــرف داخلــی تــا
بدهی شرکت ترک به ایران .اما گذشته
از اینکــه علــت ایــن توقــف چــه بــوده
اســت ،از دســت رفتن تبــادالت برقی
بــا یکــی از کشــورهای همســایه بــرای
ایــران کــه قرار بــود در افــق  1404هاب
بــرق منطقــه و ســرآمد باشــد ،اتفــاق
نامطلوبی بود .امــا در ماههای اخیر با

گــروه اقتصــادی  /اطالعــات ارائه شــده از
مراجع آماری نشــان میدهد که از ابتدای
سالجاری تا پایان مهرماه ،تولید و فروش
صنایع کشور رشــد قابل توجهی را تجربه
کرد ه اســت .درعین حال طبق آمار ،تورم
صنایع نیز به زیر صفر رســیده است .حال
بــا کنارهم گذاشــتن این اطالعــات یعنی
رشــد تولیــد و فــروش و افت شــدید تورم
میتــوان روزهای روشــنتری برای بخش
تولیــد درماههــای پیشرو انتظار داشــت.
در واقــع با کاهش نرخ تــورم تولید ،هزینه
تولیدکنندگان کاهش یافته و بهدلیل رونق
گرفتن اقتصــاد ،تولید و فروش واحدهای
تولیدی رشد داشته است.
بر اســاس گزارش مرکــز پژوهشهای
مجلــس در مهرماه  ،۱۴۰۱شــاخص تولید
شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه
مشابه سال قبل با افزایش  ۶،۵درصدی و
نسبت به ماه قبل با کاهش  ۴،۳درصدی
مواجه شده است ،البته طبق این گزارش،
اتفاقــات یــک مــاه اخیــر عامــل مهمــی
در کاهــش شــتاب رشــد تولیــد و فــروش
شــرکتهای بورســی بــوده اســت .مرکــز
پژوهشهای مجلس بهتازگی گزارشــی از
وضعیــت تولید ،فــروش و قیمت صنایع
بورسی منتشــر کرده است .در این گزارش
از اطالعات ماهیانه  ۳۰۲شــرکت بورســی
اســتفاده میشــود و عالوه بــر اندازهگیری
تغییــرات میــزان تولید ،فــروش و قیمت
در بخــش صنعــت ،در محاســبات ملــی
نیز نقش مهمی ایفا میکند و برآوردی از
تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجاد شده
را در صنایــع مختلف و بهدنبال آن در کل
اقتصاد منعکس میکنند.
بــر اســاس این گــزارش ،طــی مهرماه
 ،۱۴۰۱شاخص تولید شرکتهای صنعتی
بورســی نســبت به ماه مشــابه ســال قبل
بــا افزایــش  ۶،۵درصدی و نســبت به ماه
قبــل با کاهش  ۴،۳درصدی مواجه شــده
اســت .همچنین رشــته فعالیــت دارو نیز
پس از ســه مــاه پیاپی که بیشــترین رشــد
قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی
ارز ترجیحــی دارو ثبــت کــرده بــود ،در
مهرماه نرخ رشــد ماهیانــه قیمت منفی
 ۱۷،۱درصــدی داشــته اســت .در ایــن ماه
نســبت به ماه مشابه ســال قبل 12 ،رشته
فعالیــت افزایــش در شــاخص تولید و 3
رشــته فعالیت کاهش در شــاخص تولید
داشــتهاند .رشــته فعالیتهــای «خــودرو
و قطعــات»« ،ســایر کانــی غیرفلــزی» و
«محصــوالت فلــزی بجــز ماشــینآالت و
تجهیزات» بیشترین ســهم را در افزایش
شاخص تولید نســبت به ماه مشابه سال
قبــل و رشــته فعالیتهــای «شــیمیایی
(بجــز دارو)»« ،غذایــی و آشــامیدنی بجز
قنــد و شــکر» و «الســتیک و پالســتیک»
بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید
داشــتهاند .همچنیــن طــی مهرمــاه 1401
نسبت به ماه قبل ،از بین 15رشته فعالیت

پتانســیل تبادل برق با ترکیه اکنون حدود  ۶۰۰مگاوات است

مذاکــرات و اقداماتــی که بــرای احیای
این روابط انجام شــد ،ترکیه مجدد به
لیست کشورهای واردکننده برق ایران
افزوده شده اســت .البته این بار هدف
تنهــا صــادرات برق به ترکیه نیســت و
بحث تبادل برق میان دو کشور مطرح
است.
در ایــن رابطه علیاکبــر محرابیان،
وزیر نیــرو میگویــد« :مدتی اســت که
زیرساخت تبادل برق  Back to Backرا
با ترکیه برقرار کردهایم که نخستین بار
و جزو اولینها است و تاکنون این شیوه
را اجرایی نکرده بودیم .در زیرســاخت
تبــادل بــرق خویباشقلعه ،قــرار بر
این اســت کــه اتصــال برقی دو کشــور
از طریــق این شــیوه نوین با تــوان ۶۰۰
مــگاوات انجام شــود و از ایــن طریق با
ارتقای ضریب بار مؤثر ،شاهد افزایش
ظرفیــت تبــادل انــرژی باشــیم .ترکیه
تنها کشور همسایه است که باقیمانده
یرســد ،اتصال شــبکه برق
و به نظر م 
ایران و ترکیه به نوعی دسترسی شبکه
بــرق ایران به کشــورهای اروپایی را نیز
فراهــم میکند ».به گفتــه وزیر نیرو در
حال حاضــر تراز تبادالت برقی کشــور
مثبــت اســت .ایــن درحالی اســت که
اولویــت بــا تأمیــن تقاضــای داخلــی
است.
ëëبرنامه توسعه تبادل برق ایران
ایــران اکنــون بــا تمــام کشــورهای
همسایه مرز خشــکی تبادل برق دارد
و تبــادل با کشــورهایی که مــرز دریایی
دارنــد نیــز در دســتور کار اســت .آرش
کــردی ،مدیرعامــل شــرکت توانیر در
ایــن رابطــه میگویــد« :در ایــن راســتا
تبادل برق با کشــورهایی نظیر روسیه،
برقــراری زمینــه ارتباطی با کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس ،کشــورهای
شــمالی و بحــث افزایش صــادرات به

پاکستان نیز مطرح است».
او با بیان اینکه با دو کشــور حاشــیه
خلیــج فــارس مذاکراتــی را بــرای این
مســأله انجــام دادهایــم و مطالعــات
بــرای اتصــال بــه عمــان و قطــر آغــاز
شــده اســت که قابلیت اجرا نیــز دارد،
اظهار میکند« :با قطر مذاکرات جدی
داشتهایم و امیدواریم اولین کابلهای
دریایی را با عمان و قطر داشته باشیم.
براساس پیشبینیهای صورت گرفته
با هر کدام از این کشورها قابلیت تبادل
 ۱۰۰۰مگاوات را خواهیم داشت».
مدیرعامــل شــرکت توانیــر عنــوان
میکنــد« :تــوان صادراتی مــا اکنون به
صورت قــراردادی حدود  ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰
مگاوات است و این قابلیت وجود دارد
که این عدد را به  ۲۰۰۰تا  ۲۱۰۰مگاوات
ارتقا دهیم».
بررســی دادههــای صــادرات و
واردات بــرق کشــور نشــان میدهد که
تراز انرژی کشــور در حال حاضر مثبت
اســت و  80درصــد صــادرات و کمتــر
از  20درصــد واردات رقــم میخــورد.
ایران برنامه تبدیل شدن ب ه هاب برق
منطقه را با جدیت در دســتور کار دارد
و در این راســتا با کشــورهای همســایه
طــی یک ســال اخیــر توافق یــا مذاکره
داشــته اســت .خطــوط بــرق ایــران به
افغانســتان ،پاکســتان ،ترکمنســتان،
جمهــوری آذربایجــان ،ارمنســتان،
ترکیه و عــراق متصل اســت .عالوه بر
ایــن ،ســنکرون شــبکه بــرق با روســیه
در مراحــل مطالعاتــی اســت .بــا قطر
هــم از طریق کابــل دریایی قرار اســت
ایــن تبــادل برقــرار شــود و ایــن طــرح
در مرحلــه مطالعــه و انتخاب مشــاور
اســت .در مجموع آنطور که مقامات
صنعت بــرق میگویند «افق روشــنی
بــرای صــادرات بــرق و همینطــور
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تبادالت وجود دارد و قرار است از تمام
ظرفیتهــا بــرای تقویــت ایــن بخش
استفاده شود».
گفتنــی اســت ،در مــاده  49برنامــه
ششــم توســعه صراحتــاً عنــوان شــده
بود« :دولت موظف اســت از سال اول
برنامه ششــم توســعه ،اقدامــات الزم
را در راســتای تشــکیل بــازار منطقهای
و ایجــاد قطب (هــاب) منطقهای برق
به عمل آورد ،به طوری که شــبکه برق
کشــور از شمال ،جنوب ،شــرق و غرب
به کشــورهای همســایه متصل شود».
اما این مهم نه تنها محقق نشد ،بلکه
یــک عقبنشــینی از برنامه نیــز دیده
میشــود .به طوری که در ســال پایانی
دولــت دوازدهم حجم صــادرات برق
کشــور مطابــق برنامــه بــه  14میلیــارد
کیلــووات ســاعت و واردات برق نیز به
 6میلیــارد کیلــووات ســاعت در ســال
نرســید؛ بلکه با پشت سر گذاشتن یک
رونــد بســیار نامنظــم ،حتــی در پایان
ســال  1399میزان تبادل برق کشــور از
ســال  1392عقبتر بود .ارقام منتشــر
شــده از تجــارت بــرق در ســال 1399
نشــان میدهد که رقم صــادرات با 22
درصد افزایش نســبت به ســال 1398
بــه  9.8میلیــارد کیلــووات ســاعت و
واردات بــا  8درصــد کاهــش بــه 2.7
میلیارد کیلووات ســاعت در این ســال
رســید .به این ترتیب خالص صادرات
برق در این سال 7.1 ،میلیارد کیلووات
ســاعت بــود .مطابــق برنامــه ششــم
توســعه در ایــن ســال بایــد صــادرات
برق بــه  14میلیارد کیلووات ســاعت و
واردات به  6میلیارد کیلووات ســاعت
میرسید .اکنون صنعت برق در تالش
است تا این عقبماندگی را با افزایش
تبــادالت برقی هــم از نظر کشــورهای
هدف و هم میزان تبادل جبران کند.

رشد نقطه به نقطه شاخص تولید و فروش صنایع بورسی (درصد)

صنعتی بورســی عمده رشــته فعالیتها
کاهش در شاخص تولید داشتهاند ،رشته
فعالیتهای «ماشینآالت و تجهیزات»،
«تجهیزات برقی»« ،غذایی و آشــامیدنی
بجز قند و شکر» و «الستیک و پالستیک»
بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید
داشتهاند.
ëëرشــد  ۵تــا  ۱۰درصــدی شــاخص تولید و
فروشفعالیتهایصنعتیومعدنی
براســاس گــزارش مرکــز پژوهشهای
مجلــس ،طــی ۷ماهــه امســال شــاخص
تولیــد و فــروش فعالیتهــای صنعتی و
معدنی نســبت بــه ۷ماهه ســال  ۱۴۰۰در
بخــش صنعــت رشــد  ۵درصــدی و در
بخــش معــدن نیــز رشــد  3،6درصــدی
داشــته اســت .همچنیــن باالتریــن رشــد
در بیــن فعالیتهای صنعتــی و معدنی
مربوط به تولید منسوجات با  ۳۷درصد،
خــودرو و قطعهســازی بــا  ۳۰درصــد و
ماشــینآالت و تجهیزات بــا  26،4درصد
بــوده اســت .محصــوالت فلــزی بــا 18،1
درصد و کاشــی و سرامیک با  13،5درصد
در رتبههای بعدی قرار دارند .محصوالت
غذایــی بــا  10،3درصد ،شــیمیایی با 6،8
درصــد و تجهیــزات برقی با کمتــر از نیم
درصد ،ســه بخشــی هســتند که شــاخص
تولید آنها نســبت به ۷ماهه ســال گذشته
کاهش داشته است.
همچنیــن بررســی شــاخص فــروش
فعالیتهــای صنعتــی و معدنــی نشــان
میدهد میانگین رشــد شاخص صنعتی
در ۷ماهه امسال  9،9درصد و برای بخش
معــدن  9،3درصد بوده اســت .در بخش
فــروش ،شــاخص فــروش فعالیتهــای
خــودرو و قطعات با رشــد  49،5درصدی
در رتبــه اول قــرار دارد .منســوجات بــا
نزدیــک بــه  ۴۸درصــد دوم و تجهیــزات
برق با  ۴۴درصد سوم است .ماشینآالت
و تجهیــزات بــا  31،6درصــد و کاشــی و

سرامیک با  ۲۸درصد در رتبههای بعدی
قرار دارند.
اما شــاخص فروش در سه بخش دارو
بــا  ۷درصد ،مــواد غذایی و آشــامیدنی با
 6،3و شــیمیایی با کمتــر از نیم درصد ،با
کاهش روبهرو شده است .به نظر میرسد
عمــده کاهــش فــروش در بخــش دارو و
غــذا بهدلیل حــذف رانــت ارز ترجیحی و
افزایش قیمتها بوده است.
ëëکاهشتورمصنایعبهزیرصفر
در مهرمــاه  ۱۴۰۱نــرخ رشــد ماهیانــه
قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی پس
از رشــد منفی در  ۲ماه اخیر ،رشــد مثبت
 ۰،۲درصــدی را ثبــت کــرده بدینترتیب
رونــد نزولی رشــد نقطــه به نقطــه تداوم
یافتــه و بــا  ۴،۶درصــد کاهــش نســبت به
مــاه قبل ،به  ۳۵،۶درصد رســیده اســت.
عــاوه برایــن ،میانگین ســاالنه شــاخص
قیمــت هم در مهرمــاه  ۱۴۰۱رونــد نزولی
یک ســال اخیر خــود را ادامــه داد و با ۳،۲
واحــد درصد کاهش نســبت به مــاه قبل،
معــادل  ۵۰،۹درصــد بوده اســت .یکی از
رشته فعالیتهای دیگری که در ماههای
ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی
شــد ،رشــته فعالیت غذایی و آشــامیدنی
بجز قند و شکر بود .بررسی روند قیمتها
در این رشــته فعالیت هم بعد از گذشت
چنــد مــاه از اعمــال این سیاســت جالب
توجــه اســت .طبــق اطالعــات موجــود،
بــا حــذف ارز ترجیحــی مــواد اولیه رشــته
فعالیــت غذایــی و آشــامیدنی بجــز قنــد
و شــکر ،رشــد ماهیانــه شــاخص قیمــت
این رشــته فعالیــت در اردیبهشــت ماه و
خردادماه به حدود  ۴۵و  ۵۰درصد رسید،
بنابرایــن در ماههای بعــد و پس از تخلیه
اثر این شــوک به شدت کاهش یافت و در
مرداد ،شهریور و مهرماه رشد ماهیانه این
رشــته فعالیــت منفــی (در مهرماه منفی
 ۰،۹درصــد) بــوده اســت .بــه طور مشــابه

رشــد نقطه به نقطه قیمت در این رشــته
فعالیت هم از تیرماه مســیر نزولی را طی
کــرده و در مهرماه به  ۱۳۳درصد رســیده
است.
 ëëناآرامیهای اخیر ،رشــد صنایع بورســی
را کند کرد
بــر اســاس دادههای بــه دســت آمده
از بنگاههــای بخــش صنعــت ،شــاخص
مدیــران خریــد صنعــت (تعدیل فصلی
نشــده) در مهرمــاه عدد  ۵۱،۶۶به دســت
آمــده کــه نشــان میدهــد فعالیتهــای
بخــش صنعــت بــا رشــد اندکــی روبــهرو
بودند که شــیب آن نســبت به شهریورماه
کاهــش داشــته اســت .در مهرمــاه همــه
مؤلفههای اصلی شــاخص مدیران خرید
(شــامخ) بخش صنعت به غیــر از میزان
ســفارشهای جدید مشتریان و موجودی
مواد اولیه افزایش داشتهاند و عدد بیشتر
از  ۵۰را ثبت کردهاند.
الزم بــه ذکر اســت در صورتی که عدد
شــامخ بیشــتر از  ۵۰باشــد ،نشــاندهنده
وضعیت رو به بهبــود صنایع بوده و عدد
کمتر از  ۵۰نشــاندهنده وضعیت رکودی
صنایــع اســت .شــاخص میــزان فــروش
محصوالت در مهرماه  ۴۳،۹۳در مقایسه
با شــهریور ماه با شدت بیشتری همچنان
کاهشی است .کاهش شدید قدرت خرید
و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش شدید
تقاضــا و در نتیجــه کاهش میــزان فروش
شرکتها شده است.
نتایــج طــرح شــامخ اتــاق بازرگانــی
همچنین نشــان میدهد انتظارات تولید
برای ماه آبان کاهشــی خواهد بود .بخش
صنعــت در مهــر مــاه بهدلیــل تقاضــای
پایین مشــتریان که ناشی از کاهش قدرت
خرید و اتفاقات اخیر کشــور اســت ،میزان
فروش شرکتها با کاهش شدیدی روبهرو
شده که منجر به افزایش موجودی انبارها
شده است.

قیمت ساخت در نهضت ملی تعیین شد

واحدهای نهضت ملی مسکن متری  ۶.۵میلیون تومان
نهضت ملی مسکن با متری  ۶.۵میلیون تومان در حال ساخت است

گمانهزنیهــای مختلفی از زمان شــروع
نهضت ملی مسکن در خصوص هزینه
ســاخت واحدها مطرح شــده اســت .در
برنامــه نهضــت ملــی مســکن ،هزینــه
ســاخت ،به صورت ثابــت در نظر گرفته
نشــده و قانونگــذار ایــن قیمت را شــناور
در نظر گرفته است .بر این اساس هزینه
ساخت تابع شرایط تورمی خواهد بود اما
با توجه به حمایتهای دولتی از نهضت
ملی ،هزینه ســاخت در این طرح نسبت
به ساخت و ســازهای غیرحمایتی کمتر
خواهــد بــود .در ابتــدای شــروع نهضت
ملی ،هزینه ســاخت متــری  4.5میلیون
تومــان بــرآورد شــده بــود اما بــا افزایش
قیمتهــا تحــت تأثیــر تــورم عمومــی،
عوامــل دخیــل در ســاخت مســکن نیــز
شــامل افزایــش قیمــت شــده و اکنــون
علیرضا جعفری ،معاونــت وزارت راه و
شهرســازی در شــرکت عمران شهرهای
جدید ،قیمت  6.5میلیون تومان را برای
ســاخت واحدهای نهضت ملی مسکن
اعالم کــرده اســت .به گفتــه مدیرعامل
شرکت عمران شهرهای جدید« ،هزینه
ساخت هر واحد مسکونی طرح نهضت
ملی مسکن با مدیریت دولت در تأمین
مصالــح و اســتفاده از روش انبوهســازی
متــری  ۶.۵میلیــون تومــان اســت».
قیمت 6.5میلیون تومان برای ســاخت
واحدهای نهضت ملی مسکن در حالی
از ســوی مدیرعامــل شــرکت عمــران

شــهرهای جدیــد اعالم شــده کــه احمد
دنیامالــی ،عضــو شــورایعالی مســکن
پیشتــر ایــن قیمت را حــدود  8میلیون
تومــان اعــام کــرده بــود .امــا معاونــت
وزارت راه و شهرســازی ایــن عــدد را
صحیح نداســت و گفت :هزینه ســاخت
در طــرح نهضت ملی مســکن به متری
هشــت میلیــون تومــان نرســیده؛ چراکه
دولــت در ایــن طــرح از فرمول ســاخت
بر اســاس «هزینه به مقیاس» اســتفاده
کرده است.
وی توضیــح داد :همــان رقــم متری
 ۴.۵میلیــون تومــان مبنــای ســاخت هر
متر واحدهای نهضت ملی مسکن است
که از ســوی معاونــت مســکن وزارت راه
و شهرســازی در ســال  ۱۴۰۰اعــام شــد،
البتــه ایــن رقــم با لحــاظ شــاخصهای
تورمی ســه ماهه سوم ســال  ۱۴۰۰اعالم
شــد و وقتی بهروزرســانی کردیم در سال
 ۱۴۰۱بــه رقــم متری  ۶.۵میلیــون تومان
رسیدیم.
مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای
جدید گفت :همین حاال در حال ارزیابی
هزینــه ســاخت هســتیم ،امــا تاکنــون
هزینــه ســاخت نهضــت ملــی از حدود
 ۶.۵میلیــون تومــان باالتــر نرفته اســت.
جعفری در پاسخ به این سؤال که چگونه
بــا وجــود تــورم مصالــح ســاختمانی،
قیمــت ســاخت افزایــش نیافته اســت،
توضیــح داد :اگــر قیمتها را به نســبت

تورم افزایش دهیم ،فشــار بر متقاضیان
افزایش مییابد ،بــه همین دلیل دولت
بــا سیاســت «تأمیــن مصالــح» و «انبوه
ســازی» هزینه به مقیاس را کاهش داده
است و وقتی مدیریت هزینه به مقیاس
انجام شود ،قیمتها متعادل میشود.
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت عمران
شــهرهای جدیــد ،دولــت در ســاخت
واحدهــای نهضــت ملی مســکن تالش
دارد تــا از شــرکتهای توانمنــد در حوزه
انبوهســازی و پیمانــکاران بــا رتبــه یــک
اســتفاده کنــد و از این روش بــا مدیریت
هزینــه ،حداقلســازی شــود تــا فشــار به
متقاضی نیایــد .وی تأکید کرد :ســاخت
نهضــت ملــی مســکن بــا متــری ۶.۵
میلیون تومان به معنای کاهش کیفیت
ساخت نیست ،بلکه به دنبال ساخت با
کیفیت باال با حداقل هزینه هستیم.
جعفــری تأکید کرد :در طرح نهضت
ملــی مــدل هزینه بــه مقیــاس در قالب
انبوهســازی دنبال میشــود و در کنار این
مدل صنعتیســازی که منجر به کاهش
هزینه ساخت خواهد شد را نیز در دستور
کار داریم.
بــه گفتــه جعفــری ،هرچقــدر عــدد
قیمت ســاخت افزایش یابد ،فشــار این
افزایش بر متقاضی اســت و بــا توجه به
آنکه در اجرای این پروژهها از پیمانکاران
دارای رتبــه یــک اســتفاده میشــود،
بنابراین در حوزه بحث مدیریت مصالح

ساختمانی و همچنین تأمین تجهیزات
اعالم شده با حداقل قیمت تمام شود تا
به متقاضیان فشار نیاید.
وی افزود :در اجرای این پروژه ســعی
شده کیفیت ساخت واحدهای مسکونی
به هیچ عنوان کاهــش نیابد و با بهترین
کیفیــت و مصالــح ســاختمانی ایــن
پروژهها اجرا شود.
نهضت ملی مســکن برنامه ساخت
 4میلیــون مســکن تا ســال  1404اســت.
براساس آخرین گزارشها تا کنون ،برای
یــک میلیــون و  400هــزار واحــد ،اراضی
تأمیــن و آماده شــده و ســاخت تعدادی
واحــد هــم شــروع شــد ه اســت .امــا در
مجمــوع عقب ماندگــی در اجرای پروژه
نهضت ملی مســکن وجــود دارد .اما در
استانهایی که از ابتدا مشکلی در تأمین
زمین نبــود این طرح ســرعت بیشــتری
دارد امــا در مناطقــی که تأمیــن زمین با
تأخیر همراه شــده پروژهها کند یا بعضاً
شــروع نشده اســت .بر اســاس تصمیم
سیاســتگذاران بخش مسکن ،واحدهای
باقیمانــده مســکن مهــر و مســکن ملی
نیــز در قالــب نهضــت ملــی مســکن
ســاخته خواهــد شــد و بــه متقاضیــان
واگــذار میشــود .بنابراین در شــهرهایی
که مسکن مهر باقیمانده دارند یا برنامه
مســکن ملــی در آن شــهرها اجرا شــده،
واحدهایــی در قالب نهضت ملی زودتر
آماده و به متقاضیان تحویل میشود.

