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مدیرعامل شرکت عمران پردیس:

بعضی پیمانکاران پردیس
برای مردم کیسه دوختهاند

ëëچرا طال گران شد؟
رئیـ ــس اتحادیه طـ ــا و جواهر تهران ضمـ ــن تحلیل بازار
اخبار
جهانی و داخلی طال عنوان کرد که تنشهای سیاسی بین
امریکا و کره شمالی در هفته گذشته باعث افزایش قیمت
جهانی طال و به تبع آن افزایش قیمت در بازار داخلی شده
است .محمد کشـ ــتی آرای در گفتوگو با ایسنا ،گفت :این
تنشها به طور متوسط  ۳۰دالر در هفته گذشته باعث افزایش قیمت جهانی طال
شد و در بازارهای مالی دنیا افزایش تقاضا ایجاد شد که این افزایش تقاضا منجر
به افزایش قیمت شده است.

ëëضرریکتریلیوندالریبورسبازانجهانازتنشامریکاوکرهشمالی

با شدت گرفتن جنگ لفظی میان امریکا و کره شمالی و ایجاد نوسان در بازارهای
جهانـ ــی ،بورس بازان یک تریلیون دالر در هفته گذشـ ــته میالدی ضرر کردند .به
گزارش مهر به نقل از رویترز ،تنش میان واشنگتن و پیونگ یانگ باال گرفته و دود
آن به چشم بورس بازان رفته است؛ هفته قبل بورس بازان یک تریلیون دالر ضرر
کردند .بورس امریکا هم در  ۲۴ساعت گذشته ،بدترین عملکرد خود از زمان روی
کار آمدن دونالد ترامپ در نوامبر سال گذشته میالدی را تجربه کرده است.

ëëافزایش بودجه عمرانی کشور در 2ماه نخست امسال

بر خالف ادعای یک پایگاه خبری منتقد دولت درباره صفر شدن بودجه عمرانی
کشـ ــور در  2ماه نخسـ ــت ،عملکـ ــرد بودجه عمرانـ ــی  -اعتبارات تملـ ــک دارایی
سرمایهای  -نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به رقم یک هزار و  600میلیارد
ریال رسیده است .به گزارش ایرنا وبر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی ،در  2ماه
نخست امسـ ــال ،از  121هزار و  200میلیارد ریال اعتبار مصوب تملک داراییهای
سرمایهای ،بیش از یک درصد آن اختصاص داده شده است.

پیشبینی کارشناسان در گفتوگو با «ایران»:

نــــــــــــــــرخارز

تومان

دالر
3812
يورو
4560
پوند
4959
درهم
1044

رشدمسکنتداوممییابد

بخش ساختمان پس از  18فصل رشد مداوم منفی ،در زمستان سال  95به رشد مثبت  4درصدی رسیده است
سهیال یادگاری

مرکـ ــز آمار در تـ ــازه ترین گـ ــزارش خود از
رشـ ــد اقتصادی کشور در سـ ــال  ، 95رشد
سهماهه آخر پارسال بخش ساختمان را
بعد از  4سال رشد منفی ،مثبت  4درصد
نشان داده است که به اعتقاد کارشناسان
ایـ ــن رشـ ــد هر چنـ ــد کند ولـ ــی ادامـ ــه دار
خواهد بود و در نیمه دوم سـ ــال در تعداد
معامالت خود را نشان خواهد داد.
رشد بخش مسکن به خاطر وابستگی
بسـ ــیاری از صنایع به آن نقش مهمی در
شاخصها و رشد اقتصادی دارد .در  4سال
گذشـ ــته بنابر آمار رسمی کشـ ــور به دلیل
رکود ،رشـ ــد بخش مسـ ــکن رشدی منفی
بوده اما براساس آمار جدید فعالیتهای
بخش سـ ــاختمان پس از 18فصل رشـ ــد
مداوم منفی ،در زمستان سال  95به رشد
مثبت  4درصدی رسیده است که افزایش
صـ ــدور پروانههای سـ ــاختمانی دلیل این
رشد است به گونهای که تعداد پروانههای
ساختمانی صادر شـ ــده در شهر تهران در
سه ماهه چهارم سال  95نسبت به فصل
مشـ ــابه سـ ــال قبل افزایش  40.6درصدی
را تجربه کـ ــرده و در مجموع رشـ ــد صدور
پروانههـ ــای سـ ــاختمانی در کل مناطـ ــق
شـ ــهری کشـ ــور در سـ ــه ماهه پایانی سال
گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به
20.4درصد رسیده است.
تعداد صدور پروانههای سـ ــاختمانی
یکی از شاخصهای مهم رشد در ساخت
و ساز است .صدور پروانههای ساختمانی
در سـ ــالهای  1390و  91رشد چشمگیری
داشـ ــت اما از سـ ــال  92که رکـ ــود دامنگیر
بخش مسکن شد رشد صدور پروانههای
سـ ــاختمانی نیـ ــز منفـ ــی شـ ــد .تعـ ــداد
پروانههـ ــای سـ ــاختمانی صادر شـ ــده در
کل مناطق شـ ــهری و شهر تهران در طول
دولت یازدهم نشـ ــان میدهـ ــد که اگرچه

روند تعداد صدور پروانههای ساختمانی
منفی بـ ــوده ،اما در سـ ــال  ۱۳۹۵این رویه
منفی معکوس و مثبت شـ ــده است .این
نشان از آن دارد که بخش مسکن در حال
عبور از رکود است .درحالی در سال ۱۳۹۲
حدود  ۱۷۲هزار فقره پروانه سـ ــاختمانی
صادر شـ ــده بود کـ ــه این تعداد در سـ ــال
 ۱۳۹۳بـ ــه  ۱۱۷هزار فقره و در سـ ــال ۱۳۹۴
به  ۱۰۱هزار فقره کاهش یافت ،اما در سال
 ۱۳۹۵تعداد پروانههای ساختمانی صادر
شـ ــده در کل مناطق شـ ــهری به  ۱۱۳هزار
فقره افزایش پیدا کرد .در تهران نیز تعداد
پروانههای سـ ــاختمانی از  ۲۱هزار فقره در
سال  ۱۳۹۲به  ۸.۱هزار فقره در سال ۱۳۹۴
افت پیـ ــدا کرده اسـ ــت .اما آمارها نشـ ــان
میدهد که در فصل زمستان سال گذشته
صدورپروانههایساختمانیبارشدتقریباً
قابل توجهی روبهرو بوده است.
ëëرشدپروانهساختمانیدرآینده
دربخشمسکننمایانمیشود
حسـ ــام عقبایـ ــی رئیـ ــس اتحادیـ ــه
مشـ ــاوران امالک در گفتوگو با «ایران»،
درخصـ ــوص پیشبینـ ــی از رونـ ــق بخش
ساختمان گفت :امسال به خاطر برگزاری
انتخابات در اردیبهشت و بعد از آن آغاز
ماه رمضـ ــان در خردادماه میتوان گفت
عمالً معامالت مسـ ــکن از تیرماه شـ ــروع
شـ ــده اسـ ــت و انتظـ ــار داریم بـ ــا توجه به
اسـ ــتقرار دولت رشـ ــد معامالت در نیمه
دوم سـ ــال بیشـ ــتر از نیمه اول باشـ ــد .وی
افزود :انتظار نداریم بازار مسکن با سرعت
از رکود خارج شود اما رونق آن با توجه به
شـ ــرایط اقتصادی کم کم آغاز شد که در
کنار آن انتظار رشـ ــد قیمتها را نیز داریم
اما افزایـ ــش قیمت نامتعـ ــارف نخواهد
بود بلکه مطابق با شـ ــرایط تورمی رشـ ــد
قیمتها نیز در همان حد است.
بـ ــه گفته عقبایـ ــی در سـ ــال  94صدور
پروانـ ــه سـ ــاختمانی افـ ــت  46درصدی و

ســـــــــــکه و طال

نیم نگاه

ëëانتظار نداریم بازار مسـ ــکن با سرعت از رکود
خارج شـ ــود امـ ــا رونق آن بـ ــا توجه به شـ ــرایط
اقتصادی کم کم رو به رشد خواهد بود
ëëبا توجه به شرایط اقتصادی انتظار داریم روند
رونق مسکن ادامه دار باشد و در میانه امسال از

سكه تمام
1224200
نيم سكه
637500
ربع سکه
376500
طالي  18عيار (گرم(
119300

در نیمـ ــه اول سـ ــال  95افت 17درصدی
داشـ ــت اما در نیمه دوم سـ ــال  95بویژه
صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای
کوچـ ــک متـ ــراژ افزایش یافت کـ ــه  17تا
 48ماه طول میکشـ ــد تا این رشد صدور
پروانـ ــه خود را در بخش مسـ ــکن نشـ ــان
دهد و شـ ــاهد رونق بویـ ــژه در معامالت
واحدهای کوچک خواهیم بود.
ëëرونقمسکنازمیانههایامسال
بیتاهلل سـ ــتاری کارشـ ــناس بخش
مسـ ــکن نیـ ــز در گفتوگـ ــو بـ ــا «ایـ ــران»
درخصوص آینده بازار مسـ ــکن گفت :با
توجه به شـ ــرایط اقتصادی انتظار داریم
روند رونق مسـ ــکن ادامه دار باشـ ــد و در
میانه امسال از شـ ــهریورماه رونق خود را
نشانمیدهد.
بـ ــه گفتـ ــه سـ ــتاری افزایـ ــش خرید و
فروش ،افزایش تولیـ ــد ،افزایش قیمت

بــــازارجـــــهانی

شهریورماه رونق خود را نشان میدهد
ëëبـ ــر مبنـ ــای مطالعـ ــات و دادههـ ــای آمـ ــاری
سیرتحوالت سـ ــاخت و ساز مسـ ــکن در  4سال
آینـ ــده رونـ ــق دارد و اوج آن را در سـ ــال 1400
خواهیمدید

و افزایـ ــش سـ ــرمایهگذاری  4مؤلف ـ ـهای
هسـ ــتند کـ ــه همزمان بـ ــا هـ ــم در رونق
معامالت بخش مسکن رخ میدهند در
واقع این  4مؤلفه از هم جدا نیستند .وی
درخصوص رشـ ــد قیمت مسکن گفت:
رشـ ــد قیمت با رشـ ــد معامالت و رونق
حتمی خواهد بود اما نباید رشد قیمت
غیر منطقی و نامتعارف صورت بگیرد.
ëëرشد 5.5تا 7درصد ی
دربخشمسکنقطعیاست
مصطفی بهزاد فر اسـ ــتاد دانشگاه و
توگو
کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گف 
با «ایـ ــران» چش ـ ـمانداز بازار مسـ ــکن را
چش ـ ـماندازی رو به رشد پیشبینی کرد
و گفت :بر مبنـ ــای مطالعات و دادههای
آماری سیر تحوالت ساخت و ساز مسکن
در  4سـ ــال آینده رونق دارد و اوج آن را در
سال  1400خواهیم دید.

تومان

دالر
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نفت برنت (بشکه(
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شــــــــــاخص بــــــورس
عنوان شاخص

مقدار

 ۳۰شركت بزرگ

3283

بازار اول

57344

81763

كل

وی گفت :در حـ ــال حاضر هر رونقی
در مسـ ــکن کند خواهد بـ ــود و این کندی
بـ ــه خاطر رشـ ــد کنـ ــد جمعیـ ــت ،وجود
2.5میلیون مسکن بدون تقاضا در کشور
و عمـ ــر مفید سـ ــاختمانها اسـ ــت .وی
افزود :در سـ ــالهای آینـ ــده تقاضا برای
مسکن زوجها افزایش دارد اما اوج آن با
توجه به دادههای جمعیتی در سال1400
خواهد بود همچنین در این سال ساخت
و ساز و نوسـ ــازی نیز بیشـ ــتر از سالهای
پیش رو است.
وی افـ ــزود :رشـ ــد بخش مسـ ــکن در
حـ ــد  5.5تـ ــا  7درصـ ــد رشـ ــد قطعی در
سالهای آینده خواهد بود اما رشدی که
بتواند موجب اشتغالزایی و رشد اقتصاد
و صنایع وابسته به مسکن را فراهم کند
رشد  10درصدی است که در سال  1400تا
 1404به آن رشد میرسیم.

تغيير

183
11

آزاد شناور

89948

68

بازار دوم

177923

170

صنعت

70673

171
187

شـاخص بورسهـای جهانی
داو جونز (امریکا(

21858
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کارشناسان در گفتوگو با «ایران»:

افزایش مشارکت مردم و اصالح اقتصاد آب و برق اولویتهای وزارت نیرو است

حبیباهلل بیطرف ،گزینه ایدهآل وزارت نیرو است

عطیه لباف

چنـــد روزی اســـت که رئیـــس جمهوری
وزیـــران پیشـــنهادی خـــود را به مجلس
شـــورای اســـامی معرفـــی کـــرده و قرار
است که تا پایان هفته مجلس صالحیت
این گزینهها را بررســـی و تأیید کند .یکی
از ایـــن وزیران پیشـــنهادی بـــرای کابینه
دوازدهـــم «حبیباهلل بیطرف» اســـت
که اگر مجلس شـــورای اسالمی به او رأی
اعتماد دهد ،وزیر نیروی دولت دوازدهم

خواهد شـــد .بیطـــرف در روزهـــای اخیر
برنامههای خود را برای بهبود وضع این
وزارتخانـــه و صنعـــت آب و بـــرق اعالم
کـــرد .او ســـابقه وزارت بر ایـــن وزارتخانه
را در دوره اصالحـــات دارد و اغلـــب
نماینـــدگان مجلـــس عقیـــده دارند که
برآیند عملکردش در این وزارتخانه قابل
قبول است .بنابراین اکنون نیز میتوان به
او اعتماد کرد .برنامه پیشـــنهادی نامزد
وزارت نیـــرو نیـــز ایـــن موضـــوع را تأیید

میکند .امـــا در چنـــد روز اخیر نقدهایی
بـــه عملکرد «حبیـــباهلل بیطـــرف» در
دهه  70و  80وارد شـــد .برای بررسی این
موضوع سراغ کارشناســـان حوزه رفتیم.
توگـــو با «ایران» به بررســـی
آنها در گف 
علمی عملکرد بیطـــرف در دوره قبلی و
برنامههای این دوره او پرداختند .برآیند
نظـــرات آنهـــا این بـــود کـــه «حبیباهلل
بیطـــرف» برای تصدیگـــری در صنعت
آب و برق گزینه مناســـبی است و او قبالً
نشـــان داده که میتواند شر ایط صنعت
آب و برق کشور را بهبود ببخشد .بیطرف
در ســـالهای  76تا  84یعنی دولتهای
هفتم و هشتم وزیر نیروی ایران بود.
ëëدولت مصمم تغییر است
«سیاســـتهای اجرایـــی دولـــت
دوازدهم از دولت یازدهم سامان یافتهتر
اســـت .این موضوع را میتوان از وزیران
پیشنهادیکابینهدوازدهمدریافت».
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
و کارشـــناس ارشـــد انـــرژی با بیـــان این
مطلب به «ایران» گفت :حسن روحانی
امروز بـــرای حـــل مشـــکالت باقیمانده
مصممتر از چهار ســـال گذشـــته است.
وزرایی را انتخاب کرده که اگر رأی اعتماد
بگیرنـــد به اجرای برجـــام و بهبود وضع
اقتصاد کمک خواهد شـــد .یکـــی از این
نامزدها حبیباهلل بیطرف است.
علی شـــمس اردکانـــی در خصوص
انتخاب بیطرف اذعان کرد :جمعبندی
و ارزیابی عملکرد او در دوران اصالحات
نشـــان میدهد که او توان بهبود شـــرایط
صنعت آب و برق و پیشبرد مذاکرات در
جذب سرمایه خارجی را دارد.
وی با اشاره به اینکه وزیر نیروی کابینه
دوازدهم باید به مسائل آب و برق کامالً
اشـــراف داشـــته و مذاکره با شرکتهای
بینالمللی برای جذب سرمایه خارجی
را بلـــد باشـــد ،اظهار کـــرد :در بخش آب
نیازمند ارزشـــگذاری و مدیریت مصرف
و در بخش برق نیازمند اصالح ســـاختار
این نهاد تولیدی و حفظ و مدیریت شبکه
هســـتیم .بیطرف در گذشـــته نشان داده
که تـــوان اجـــرای آن را دارد .البته برخی
همکارانش در گذشـــته کارهایی را انجام
دادنـــد که به نام او تمام شـــد و مســـبب
فاجعه بودند .این کارشناس ارشد انرژی
ادامـــه داد :اگر بیطـــرف رأی بیـــاورد ،در

عکس :ایرنا

ëëامکان تشخیص کاالهای اصل از تقلبی فراهم شد
گمرک ایران شـ ــرایطی فراهم کرده تا عالوه بر ارائه خدمات  ۲۴سـ ــاعته ،مواردی
از جمله امکان تشخیص کاالی اصل از تقلبی ،تشخیص گوشیهای تلفن همراه
اصلی و ...فراهم شـ ــود .به گزارش ایسـ ــنا ،با الکترونیکی شدن تشریفات گمرکی،
خدمتگیرنـ ــدگان میتواننـ ــد به صورت  ۲۴سـ ــاعته تشـ ــریفات گمرکی کاالهای
صادراتی ،ترانزیتـ ــی و وارداتی را بدون مراجعه حضوری انجام و کاالی خود را به
گمرک ارسال کنند.
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مدیرعامل شـ ــرکت عمران شـ ــهر جدید پردیـ ــس با بیان
اینکه ظرف  ۱۰روز آینده  ۲۰۰۰واحد مسـ ــکن مهر را در فاز
 ۸افتتاح میکنیم ،گفت :این  ۱۴ماه که از مسئولیت من میگذرد به اندازه  ۱۴سال
گذشـ ــت؛ چرا که برخی پیمانکاران کمکاری میکنند و برخی برای مردم کیسـ ــه
دوختهاند .سعید غفوری ،در نشسـ ــت خبری اظهار کرد :در فاز  ۸اتفاقات خوبی
افتاده است و در  ۱۰روز آینده حدود  ۲۰۰۰واحد در فاز  ۸آماده افتتاح است.
مدیرعامل شـ ــرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به اینکه متأسفانه در فاز
 ۸تعدادی از پیمانکاران کار نمیکنند ،گفت :با این حال از این فاز رضایت نسبی
داریم و انشـ ــاءاهلل در آینـ ــده نزدیک نتایج بهتری را در ایـ ــن فاز خواهیم گرفت.
ل جاری و مابقی در سال آینده افتتاح میشود.
حدود  ۵۰درصد این فاز در سا 
غفوری با طرح این سـ ــؤال که چرا برخی پیمانکاران خوب و برخی بد و کند عمل
میکنند ،گفت :همه شـ ــرایط پیمانکاران شـ ــبیه هم است ولی برخی پیمانکاران
نه سازندهاند و نه پیمانکار .هیچ اسمی نمیشود روی آنها گذاشت .هیچ دلیلی
نداشت که کارها به سال آینده موکول شود و باید امسال تمام میشد اما متأسفانه
برخیپیمانکارانهمکارینکردند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس همچنین با اشاره به فاز  ۳تصریح
کرد :در فاز  ۳مسـ ــائل پیچیدهای در خصوص سـ ــازنده داریم که مبالغ اضافی را
از مردم درخواسـ ــت میکنند ولی ما با افزایش تسـ ــهیالت شرکت سرمایهگذاری
مسـ ــکن را حمایت مالی کردیم .آنجـ ــا حدود  ۷۰۰واحد باقی مانده اسـ ــت ولی
مسـ ــائل هر فازی در پردیس عجیب و غریب اسـ ــت .این  ۱۴ماه به اندازه  ۱۴سال
بر من گذشت؛برخی متأسفانه برای مردم کیسه دوختهاند.
غفوری خاطرنشان کرد :ما طی  ۱۴ماه گذشته میراث دار خیلی مسائل عجیب و
غریبی بودیم اما در روز تودیع و معارفه عدهای با من عکس گرفتند و در گروهها
گذاشتند که البته شاید واحدهایی هم داشته باشند اما در روزهای اخیر از ما رانت
خواستند .شماره تلفن  ۸۰هزار متقاضی را از ما میخواهند که در این زمینه چند
نفر هم بازداشت شدهاند .وی با بیان اینکه به هیچ وجه افزایش قیمتی در مسکن
مهر پردیس نخواهیم داشـ ــت گفت :اگر افزایش قیمتی هم تحمیل شود وزارت
راه و شهرسازی متقبل میشود؛ چرا که به مردم به اندازه کافی فشار آمده و دیگر
افزایش قیمت نخواهیم داشت.
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دولت دوازدهم بایـــد از دعوت این افراد
و به کار گرفتن آنها خودداری کند ،چراکه
مسبب خطا نمیتواند برای حل معضل
راهکار ارائه دهد .شمس اردکانی با اشاره
به برخی مشـــکالت در حوضـــه کارون و
زاینـــده رود از دوره قبلـــی وزارت بیطرف
ادامـــه داد :با وجود این مســـائل ،برآیند
عملکرد بیطرف مثبت اســـت و به نظر
میرســـد گزینه بهتری برای تصدیگری
در وزارت نیـــرو وجود نـــدارد .وی فاجعه
مدیریتـــی در دورههای بعـــد از بیطرف
را بســـیار بزرگتر از زمان او ترســـیم کرد
و گفت :وزیران نیـــرو دولت نهم و دهم
خطاهایـــی در عملکـــرد خود داشـــتند و
بیتوجهی به محیط زیست بعد از دوران
اصالحات بیشتر از آن زمان بود.
ëëبرنامههای درازمدت
مدیریتی بیطرف
عضـــو شـــورای راهبردی اندیشـــکده
تدبیر آب ایران نیز عقیده دارد ،روحانی
انتخـــاب بهتـــری از حبیـــباهلل بیطرف
نمیتوانستانجامدهد.
انـــوش نوری اســـفندیاری در این باره
بـــه «ایـــران» گفـــت :بیطـــرف در زمینه
وزارت نیرو تجربههای ارزشـــمندی دارد
و اقدامـــات خوبـــی در آن دوره انجـــام
داده اســـت ،مثالً خط و مشی بلند مدت
مدیریتی در صنعت آب و برق از زمان او
آغاز شد .وی ادامه داد :البته برنامههای
ایـــن دوره بیطرف کمی کلی بیان شـــده
است و مشخص نیســـت که اگر انتخاب
شـــود ،دقیقـــاً رویکرد او چـــه خواهد بود.
هرچنـــد که میدانیم وزیر مجبور اســـت
که بر اســـاس اسناد باال دســـتی از جمله
سیاســـتهای اقتصاد مقاومتی ،برنامه
ششـــم توســـعه اقتصـــادی ،اجتماعی و

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،برنامه
مـــدون ریاســـت جمهوری بـــرای دولت
دوازدهـــم و با عنایت بـــه مأموریتهای
وزارت نیرو ،برنامـــه دهد .و این موضوع
برنامههـــای پیشـــنهادی نامـــزد وزارت
نیـــرو را محـــدود میکند .بـــه عقیده این
کارشـــناس حوزه آب ،افزایش مشارکت
مـــردم و اصـــاح اقتصـــاد آب و برق دو
وظیفه مهم وزیر نیروی دولت دوازدهم
است و وزیر نیروی منتخب باید از همین
حاال مکانیزم دستیابی به این دو گزینه را
کامالً تعریف کرده باشد.
ëëجهشی دوباره
در انتظار صنعت برق
کارنامـــه حبیـــباهلل بیطـــرف در
صنعـــت برق یکـــی از درخشـــانترین
کارنامـــه وزراســـت .بـــه طـــوری کـــه
کارشناســـان میگویند او در این بخش
جهادی کار کـــرد .حمیدرضا صالحی،
عضو هیـــأت نماینـــدگان اتـــاق تهران
در ایـــن باره بـــه «ایران» گفـــت :نامزد
وزارت نیـــروی دولت دوازدهم ســـابقه
 8ســـال وزارت در صنعـــت آب و برق
را در کارنامـــهاش دارد .حتی در بخش
بـــرق عملکـــرد او قابل ســـتایش بوده
بهطوری کـــه آن زمان  22هزار مگاوات
بـــه ظرفیت شـــبکه برق کشـــور افزود و
ایـــن ظرفیـــت را در مـــدت تصدیگری
خود دو برابر کرد و زمانی که این پست
را تحویل داد 17 ،هزار مگاوات نیروگاه
جدیـــد در دســـت ســـاخت بود.ضمن
آنکه اغلب این طرحها پیشرفت باالی
 70درصد داشتند.
وی ادامـــه داد :خطـــوط انتقـــال در
زمان وزارت «بیطرف» بســـیار توسعه
یافـــت و زیرســـاختهای صنعـــت را

خیلی خوب گســـترش داد« .بیطرف»
نیاز به واقعیســـازی اقتصـــاد انرژی را
بخوبـــی درک میکرد و میـــزان بدهی
دولت بـــه پیمانکاران در زمان ایشـــان
بســـیار کم بـــود .اســـتراتژی بلند مدتی
تعریف کرده بود که اگر ادامه مییافت
صنعت برق ایران امـــروز بعد جهانی
وسیعتری داشت.
صالحی با بیان اینکه امروز بازگشت
بیطرف به صنعت آب و برق میتواند
این صنایع را از مشـــکالت نجات دهد،
تصریح کرد :با شـــناختی که از این فرد
داریـــم میتوانیـــم به اصالح ســـاختار
اقتصادی صنعـــت آب و برق ،کاهش
بدهیهـــای دولـــت بـــه تولیدکنندگان
بخـــش خصوصـــی و جـــذب موفـــق
ســـرمایهگذاران خارجـــی ،رقابتـــی
شـــدن فضای صنعت بـــرق و افزایش
صـــادرات برق با اســـتفاده از ظرفیت و
فضاهای خالی امیدوار بود.
به عقیـــده این نماینده اتـــاق تهران،
صنعت برق کشـــور میتواند با دســـتان
«بیطرف» به جایگاه واقعی خود برســـد
و قطعـــاً انتخاب بهتـــری از او برای مقام
وزارت وجود ندارد.
ëëبیطرف مدیر اجرایی است
حبیـــباهلل بیطرف مدیـــری اجرایی
اســـت که پلکانی و بدون هیچ رانتی باال
آمده اســـت .نایب رئیس اول کمیسیون
انرژی مجلس شـــورای اســـامی با بیان
ایـــن عبـــارت به «ایـــران» گفـــت :اغلب
نماینـــدگان مجلس صالحیت ایشـــان
بـــرای وزیـــری در وزارت نیـــرو را تأییـــد
میکنند .چراکه ایشان با تکیه بر استعداد
علمـــی و مدیریتی خود به ایـــن جایگاه
رسیده و فردی مؤمن ،متین و بیحاشیه
است .او توان مدیریتی دارد.
حســـین امیری خامکانـــی ادامه داد:
انتظار میرود که اگر ایشـــان وزیر نیروی
دولـــت دوازدهـــم شـــد ،مانند گذشـــته
منطقـــی تصمیـــم بگیرنـــد و مدیریت
منابع آب ،مدیریت مصرف برق ،کاهش
تلفات نیروگاهها ،پیک زدایی و مدیریت
اقتصاد آب و برق را با همکاری مجلس
در برنامههای خود قـــرار دهد .پرداخت
مطالبات بخـــش خصوصـــی باید یکی
دیگـــر از اولویتهای وزیـــر نیروی کابینه
دوازدهم باشد.

