
اقتصادی 6

پرداخت وام ازدواج ۷۰ میلیونی به بانک ها 
ابالغ شد

معاون اقتصادی رئیس جمهور  ؛

چک ها تا ۲۰ اردیبهشت برگشت نمی خورند

گروه اقتصادی - بانک مرکزی با صدور بخشــنامه ای پرداخت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج ۷۰ میلیون تومانی را به بانک ها ابالغ کرد. بانک مرکزی در 
بخشــنامه ای خطاب به بانک ها و مؤسســات اعتباری اعالم کرد که به استناد بند 
)الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور مقرر شــده است: ۱. به 
منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران مکلف 
است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج به کلیه زوج هایی که تاریخ عقد ازدواج آن ها بعد از یکم فروردین سال ۹۷ 
است و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ۱۴۰۰ برابر ۷۰۰ 
میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. ۲. به منظور کاهش سن ازدواج، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای زوج های زیر ۲۵ سال و زوجه های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیالت 
ازدواج را تا ســقف یک میلیارد یک میلیارد ریال افزایش دهد. بانک ها باید برای 
ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از 
حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. مسئولیت حسن اجرای حکم 
ایــن بند به عهــده بانک مرکزی و بانک های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط 
است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری 
در مراجع ذی صالح می باشد. همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، 
تعداد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این 
تســهیالت را به صورت عمومی اعالم کنند. ۳. مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع 
این بند برای تأمین جهیزیه کاالی ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( اختصاص 
می یابد. زوجین می توانند به جای اســتفاده از تســهیالت موضوع این بند، از این 
تســهیالت حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیالت خود را از این 
طریق دریافت کنند و به مصرف برســانند؛ ضمن اینکه با عنایت به مفاد ماده ۵۰ 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ 
قرض الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی می باشند.این بخشنامه به بانک های 
ملی، صادرات، تجارت، ملت، ســپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه 
صادرات، رفاه کارگران، توســعه تعاون، اقتصاد نوین، کارآفرین، پارسیان، سامان، 
پاسارگاد، سرمایه، سینا، قرض الحسنه مهر ایران، دی، شهر، گردشگری، ایران زمین، 
خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه رسالت، مشترک ایران - ونزوئال، صندوق کارآفرینی 
امید، مؤسسه اعتباری ملل، مؤسسه اعتباری کاسپین و پست بانک ابالغ شده است.

گروه اقتصادی -نهاوندیان گفت:مقرر شد در بازه زمانی یکم تا ۲۰ اردیبهشت 
بانک ها و موسســات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب کنند. 
نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: براساس تصمیم ستاد ملی کرونا 
مقرر شد در بازه زمانی یکم تا ۲۰ اردیبهشت بانک ها و موسسات اعتباری از صدور 
گواهــی عدم پرداخت چک اجتناب کنند.وی گفت:همچنین مقرر شــده محاکم 
و ضابطــان قضایی از اجــرای پرونده های چک در این بازه زمانی خودداری کنند.

نهاوندیان بیــان کرد:مهلت پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده 
سال ۹۹ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ تمدید شده است.

- مدیرکل  اقتصــادی  گروه 
بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان 
با اشــاره به میزان تخلیه و بارگیری 
بندر شــهیدرجایی در فروردین ماه 
۱۴۰۰، میزان صادرات و ترانزیت از 

این بندر را در این مدت اعالم کرد.
علیرضــا محمدی کرجی ران با 
اشــاره به با بیان اینکه در فروردین 
ماه ســال جاری ۱۵۸ فروند کشتی 
کانتینری در اسکله اختصاصی بندر 

شــهید رجایی پهلودهی شده است، 
اظهار کرد: نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل آمارها رشــد شاخص ها 
 را در همــه حوزه هــای کانتینــری 

نشان می دهد.
وی افــزود: در فروردیــن ماه 
 TEU ۸۵۰ سال جاری ۱۲۶ هزار و
کانتینــر در بزرگترین بندر کانتینری 
کشــور تخلیه و بارگیری شــده که 
آمارها بیانگر رشــد ۱۲ درصدی در 

این بخش است. 
کرجــی ران با اشــاره به میزان 
صــادرات کاالهــای کانتینری در 
مدت یاد شده، بیان کرد: در نخستین 
 TEU ماه از ســال جاری ۴۲ هزار
کانتینــر از مبدا بندر شــهیدرجایی 
به ســایر کشــورها صادرشــده که 
در همســنجی با مدت مشــابه سال 
 قبل رشــد ۵۹ درصدی را شــاهد 

هستیم.

وی درخصوص میزان ترانزیت 
کاالهــای کانتینری را نیز ۲۰ هزار و 
TEU ۲۳۱ دانســت و عنوان کرد: 
در این بخش نیز رشد ۱۶۰ درصدی 

محقق شده است. 
بندر شــهید رجایی با بهرگیری 
از ۳۰ دســتگاه گنتری کرین که ۲۰ 
دستگاه آن سوپر پســت پاناماکس 
نســل جدید، ۸ دســتگاه پســت 
پاناماکس و ۲ دستگاه دیگر پاناماکس 

نسل قدیم اســت و برخورداری از 
۱۵ اســکله اختصاصی، بزرگترین 

 بنــدر کانتینــری کشــور بشــمار 
می آید.

در فروردین ١٤۰۰ صورت گرفت؛

رشد ۵۹ درصدی صادرات و ١۶۰ درصدی ترانزیت 
از بندر شهید رجایی

گروه اقتصادی- توسعه حریم 
شــهرها با تامین زمین و مشــارکت 
توســعه گران بخــش خصوصی و با 
لحاظ همه استانداردها، از راهبردهای 
دولت در تامین مســکن ارزان قیمت 
برای گروه های کم درآمد جامعه است 
که که این حرکت در هرمزگان درقالب 
طرح ســرمایه گذاری کالن و اسکان 
برای قشــرهای کم درآمد با شــروع 
ساخت ۱۰هزار مسکونی در این استان 
و با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز 

شده است.
ناگفتــه نماند پیــش از این نیز 
عملیات اجرایی ســاخت ســه هزار 
واحد مســکونی برای اقشــار آسیب 
پذیر زمستان پارسال و با حضور معاون 
رییــس جمهوری و رییس ســازمان 
برنامــه بودجه در شــرق هرمزگان و 
همچنین عملیات اجرایی چهارهزار 
و ۹۳۲ واحد مســکن در این اســتان 
در قالب طــرح اقدام ملی به صورت 
ویدیو کنفرانســی با حضور حجت 
االسالم والمســلمین حسن روحانی 
رییس جمهوری کشــورمان آبان ماه 

سال گذشته آغاز شده بود.
آغاز ساخت ۱۰ هزار واحد 

مسکونی در هرمزگان
ساخت مسکن توسط دولت از 
مهمترین ابزار برای کاهش و یا کنترل 
قیمتها در این حوزه است و در همین 
راســتا نیز دولت دکتــر روحانی در 
سالهای اخیر گام های اساسی در این 
مسیر برداشته و مقرر کرده که با تامین 
زمین و آزاد ســازی زمین های مازاد 
دولتی و مشــارکت توســعه گران و 
فعال کردن بخش خصوصی گام های 
مهمی در رونق و توسعه بازار مسکن 

برداشته شود.
واقعیت این است که سهم استان 
هرمزگان در نتیجه بخشی طرح های 
حوزه مســکن بســیار پررنگ بوده و 
امروز گام های خوبی در این اســتان 
جهت توســعه ساخت و ساز برداشته 
شده است. عملیات اجرایی بزرگترین 
پروژه تولید و عرضه مسکن کشور در 
قالب احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی 
با حضور وزیر راه و شهرســازی روز 
چهارشنبه هشــتم اردیبهشت ماه در 
هرمزگان آغاز شــد کــه به طور یقین 
این اقدام تاثیر بسزایی در کنترل بازار 
مسکن و کمک به خانه دار شدن گروه 
هــای کم برخــوردار جامعه خواهد 
داشــت. هر واحد مســکن این طرح 
ملــی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مســاحت 
خواهد داشــت و در مــدت ۴۸ ماه 
احــداث می شــوند و در ۶۰۵ بلوک 
ساختمانی طراحی شده اندواین طرح 
بزرگ با ســرمایه گذاری افزون  بر ۷۰ 
هزار میلیــارد ریال روبه روی مجتمع 

بانکداران بندرعباس اجرا می شــود.
وزیر راه و شهرســازی در آیین آغاز 
عملیات اجرایی بزرگترین طرح تولید 
مسکن در کشور  در بندرعباس گفت: 
همه نیازهای زندگی در این طرح دیده 
شده تا مردم زندگی شاد و مفرحی در 
آن داشته باشند. محمد اسالمی اضافه 
کــرد: در ماه مبارک رمضان و همزمان 
با میالد فرخنده امام حسن مجتبی )ع(، 
در شــهر بندرعباس یکی از الگوهای 
برنامه ریزی شده برای گسترش تولید 
و عرضه مســکن در کشــور را آغاز 

کردیم.
و  راه  وزارت  داد:  ادامــه  وی 
شهرســازی در پیشــبرد برنامه های 
دولت و در راســتای تاکیدهای مقام 
معظم رهبری که تولید مسکن را یکی 
از محورهــای اساســی برای تحرک 
بخشــیدن به اقتصاد کشــور قلمداد 
کردند، امروز در ســه محور شــاهد 
ســاخت بیــش از ۵۰۰ هــزار واحد 
مســکونی در کشــور به شکل فعال 
هستیم و به این ترتیب کشور به کارگاه 

خانه سازی تبدیل شده است.
ثبت نــام ۳۰ هــزار نفر از 
مردم هرمــزگان در طرح اقدام 

ملی مسکن
یکــی از مهمترین اقــدام های 
دولــت تدبیر و امیــد در جهت خانه 
دار شــدن مردم به ویژه گروه های کم 
درآمد، طرح اقدام ملی مســکن است 
که به گفته کارشناسان اقتصادی ، این 
طرح قدمی مقتدرانه از ســوی دولت 
دوازدهم برای شکستن حباب قیمت 
خانه و مجبور کردن بخش خصوصی 
به عرضه آن با سود منطقی و منصفانه 

است.
به گفته کارشناسان در طر  اقدام 
ملی مسکن، مردم با قیمت تمام شده 
و بدون ســود صاحبخانه می شوند و 
فروشــندگان و سازندگان مسکن در 
بخــش غیر دولتی هم ناچار به کاهش 
قیمت خواهند شــد. دولــت در این 
طرح با اســتفاده از سهم آورده مردم و 
تســهیالت بانکی خانه سازی کرده و 
آن را با هزینه تمام شــده و بدون سود، 
به آنان واگــذار می کند لذا میزان وام 
پیش بینی شده برای متقاضیان در این 
طرح حداقل یک میلیارد ریال و محل 
اجرای آن در بندرعباس شهرک پیامبر 
اعظم)ص( است.وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص اقدام ملی مسکن گفت: 
این طرح که در آن ثبت نام گســترده از 
مردم انجام گرفــت، متقاضیان واجد 
شرایط شناسایی و برای واجدین زمین 
تعیین و اختصاص داده شد که در این 
زمینه فرآیند اخذ مجوز، افتتاح حساب 
در بانک و تخصیص تسهیالت بانکی 

برای این افراد انجام گرفت.

اســالمی افزود: در همین راستا 
حدود ۳۰ هزار ثبت نامی در هرمزگان 
وجود داشــت کــه از این میــزان با 
پاالیشــی که انجام گرفت، واجدین 
شــرایط شناسایی شــده ۸ هزار نفر 

اعالم شدند.
وی خاطرنشــان کرد: از شمار 
واجدان شــرایط تعداد ۴ هزار نفر از 
مردم اســتان مبلغ مورد نظر را واریز 
کردند و به محض واریز همه آن ها به 

پروژه ها متصل شدند.
سرمایه گذاری برای تولید 
مســکن اثربخش ترین جریان 

تولید این حوزه است
دولت سیاست هایی را برای خانه 
دار شدن مردم اجرا کرده و در این راستا 
تولید مســکن به جریان پایدار تبدیل 
شــده و به گفته مسووالن وزارت راه 
و شهرسازی ســرمایه گذاری در این 
بخش به عنوان مهم ترین، کارآمدترین 
و اثربخش ترین جریان تولید شناخته 
می شــود.وزیر راه و شهرســازی در 
ســفر اخیر خود به اســتان هرمزگان 
و در مراســم آغاز ســاخت ۱۰ هزار 
واحد مســکونی گفت:روش احداث 
ایــن واحدها نوعــی از روش تولید 
مســکن است که با ســرمایه گذاری 
انجام می شــود و این نوع مهمترین، 
کارآمدتریــن و اثر بخش ترین روش 
برای تولید مسکن محسوب می شود.

اســالمی اظهار داشت: این نوع 
دارای اثرهــای اقتصادی و اجتماعی 
بوده که می تواند مردم و ظرفیت های 
مالی و تقاضاهای آنان را با طرح های 
فعال تولید و عرضه مسکن را هم راستا 
کند و با اســتمرار تولید اشتغال پایدار 

خواهد شد.
وی افــزود: بــا این شــیوه و با 
استمرار تولید مســکن به این شکل، 
اشــتغال پایدار شــده و می تواند به 
سهم خود در التهاباتی که در باز اتفاق 
می افتد و در بحث مدیریت نقدینگی 

در بازار و کشور نقش ایفا کند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان 
کــرد: امروز افزون  بر ۵۰۰ هزار واحد 
مسکونی در کشــور درحال احداث 
اســت و ایران تبدیل به کارگاه خانه 

سازی شده است.
اشــتغال ۲۴ هزار نفری با 
اجرای طرح احداث ۱۰ هزار واحد 

مسکونی
بحث اشتغالزایی یکی از مسائل 
مهم و دغدغه مسووالن است و یکی 
از صنایعــی که می تواند در توســعه 
اقتصــادی و رفــع بیــکاری و ایجاد 
اشتغال موثر باشــد، حوزه ساخت و 

ساز و تولید مسکن است.
با توجه به آغاز عملیات احداث 
۱۰ هزار واحد مسکونی در هرمزگان، 

زمینه اشــتغال ۲۴ هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم در این بخش 
فراهم شده است که به طور یقین نقش 
بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی این 
استان خواهد داشت. معاون وزیر راه 
و شهرســازی و مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شــهری ایران در مراســم 
آغــاز عملیات احداث این واحدهای 
مســکونی گفت: از سال ۹۸ که ۱۴۵ 
هزار واحد از تعهد ۴۰۰ هزار واحدی 
اقدام ملی را بر عهده شرکت بازآفرینی 
شهری قرار دادند برنامه های اجرایی 
آغاز شــده اســت. مهــدی عبوری 
اظهار داشــت: ۱۰۰ هــزار واحد از 
این واحدها بــه صورت خود مالکی 
اســت که عملیات ۴۰ هزار واحد آن 
آغاز شــده و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ به 
بهره برداری می رسد. وی ادامه داد: بقیه 

واحدها در انتشار تخصیص اعتبار از 
ســوی ســازمان برنامه و بودجه قرار 
داد که طی تفاهمنامــه ای که با بانک 
مســکن داریم ادامه یابــد. این مقام 
مسوول اضافه کرد: ۴۵ هزار واحد نیز 
در زمین های ملکی شرکت بازآفرینی 
شهری ایران بوده که ۱۰ هزار واحد آن 
امروز به عنوان بزرگترین طرح تولید 
مسکن کشــور و جزیی از این طرح 
اســت. عبوری بیان داشت: در آستانه 
فرا رســیدن روز ملــی خلیج فارس، 
بزرگترین طرح تولید و عرضه مسکن 
در شهر بندرعباس در زمینی افزون بر 
سه و نیم میلیون متر مربع در محدوده 
قانونی شهر با ظرفیت ۱۰ هزار واحد 
مسکن و تامین همه خدمات زیربنایی 
و روبنایی آغاز شــده است. وی ابراز 
داشــت: قرارداد تامین مالی سه هزار 

میلیارد تومانی برای اجرای این طرح 
امضا شد و بخشی از تامین مالی تولید 
مسکن را اتاق تعاون برعهده گرفت و 
امروز تفاهــم نامه این طرح بزرگ به 

امضا رسید.
عبوری خاطرنشــان کرد: تمام 
مراحل اجرایــی این طرح از قرارداد، 
ابالغ آن، تامین مالی، مشارکت بانک و 
پیش پروانه انجام شده است و با توجه 
به اعالم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی با آغاز این طرح ۱۴ هزار 
نفر به صورت مســتقیم و ۱۰ هزار نفر 
به صورت غیر مستقیم مشغول به کار 

می شوند.
اعظــم  بخــش  تحویــل 
واحدهای مسکن مهر در هرمزگان
استاندار هرمزگان نیز در مراسم 
آغــاز عملیات احداث ۱۰ هزار واحد 

مســکونی در بندرعباس با اشــاره به 
توسعه ساخت مسکن در این استان به 
ویژه در سالهای فعالیت دولت تدبیر و 
امید گفت: حدود ۳۳ هزار واحد از ۳۸ 
هزار واحد مسکن مهر تحویل شده و 
در این ســال ها نیز به طور میانگین ۲ 
هزار واحد بهره برداری شــده است و 
امید می رود تا پایان سال نیز واحدهای 

باقی مانده افتتاح شوند
فریــدون همتی بیان داشــت: 
هم زمــان با احداث ۱۰هــزار واحد 
مســکونی در بندرعبــاس، عملیات 
اجرایی دو هزار و ۵۰۰ واحد مســکن 

ملی نیز در استان آغاز شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: آبان ماه 
پارســال نیز در راستای کاهش قیمت 
مســکن و شکسته شــدن حباب آن 
عملیــات اجرایی چهارهــزار و ۹۳۲ 
واحد مســکن در هرمزگان در قالب 
طــرح اقدام ملی به صــورت ویدیو 
کنفرانســی با حضور حجت االسالم 
والمسلمین حســن روحانی رییس 

جمهوری کشورمان آغاز شد.
به گفته همتی تا افق ســال ۱۴۰۵ 
با در نظر گرفتن نرخ رشــد جمعیت 
و در راســتای تعادل بخشی عرضه و 
تقاضای مسکن باید سالیانه ۱۰ هزار 
واحد مسکونی در استان احداث شود.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد 
باید سالیانه هزار واحد مسکونی برای 
دهک های اول تا ســوم با مشارکت 
و کمک نهادهــای حمایتی، خیران و 
دولت احداث شود. استاندار هرمزگان 
بیان داشت: تولید مسکن برای دهک 
های چهارم تا هشتم نیز هر سال چهار 
هــزار و ۷۰۰ واحد و برای دهک های 
هشــتم تا دهم نیز سالیانه چهار هرار 
و ۳۰۰  واحــد طبــق مطالعه صورت 

گرفته، خواهد بود.
افزایش ظرفیت زیرساخت 

های ملی در هرمزگان
استان هرمزگان در جنوب ایران 
با توجه به اتصال آن به آب های آزاد و 
قرار گیریش در منطقه استراتژیک تنگه 
هرمز و همچنین داشتن بزرگترین بندر 
کانتینری کشــور، یکی از مهمترین و 
راهبردی ترین استان های کشور است 
کــه همواره مورد توجــه ویژه برنامه 
ریزان نظام قرار داشــته و دارد و امروز 
نیز افزایش ظرفیت زیرســاخت های 
ملی در این استان از برنامه های وزارت 

راه و شهرسازی است.
وزیــر راه و شهرســازی گفت: 
یکــی از مهمتریــن اولویت های این 
وزارتخانه، بحــث محرومیت زدایی 
و همچنین توســعه و افزایش ظرفیت  
زیرســاخت های ملی در اقصی نقاط 
کشور از جمله منطقه مهم و راهبردی 

هرمزگان است.

اسالمی بیان داشت: در راستای 
تحقــق ایــن هــدف نیــز ، اولویت 
پروژه هایی هستند که در مقیاس ملی 
بتوانند تاثیرگذار بوده و در شکوفایی 
اقتصــادی و اجتماعی کشــور نقش 

داشته باشند..
وی بــا اشــاره بــه افزایــش 
زیرساخت های حمل و نقلی در بندر 
شــهید رجایی در اســتان هرمزگان ، 
افــزود: به امید خداونــد بخش های 
مهمی از فاز ســوم این بندر تا قبل از 
پایان خدمت این دولت افتتاح خواهند 

شد.
اســالمی ادامه داد: در این زمینه 
یک فرصت جدیدی را برای توســعه 
استان در سواحل مکران دنبال می کنیم 
که یکی از آرزوهای دیرینه در کشور 
بــوده اســت و آن اینکه به عنوان یک 
راهبرد بتوانیم صادرات نفت را خارج 
از تنگه هرمز داشــته باشــیم و در این 
خصــوص پیگیری های ویژه ای را در 

سواحل مکران داشته ایم. 
این مقام مسوول تصریح کرد: در 
این طرح جاســک قطب مهم صنعتی 
و اقتصــادی کشــور خواهد شــد و 
می خواهیم این اتفاق را در ســواحل 
مکران با محوریت وزارت نفت محقق 
کنیم که این پروژه در آستانه اتمام قرار 
دارد و با بهره برداری از آن شاهد یکی 
از رخدادهای بــزرگ راهبردی ملی 
کشور در بحث توسعه سواحل مکران 
خواهیم بود. وزیر راه و شهرســازی 
ادامه داد: به این ترتیب به دنبال توسعه 
ظرفیت های سکونتگاهی به ویژه در 
شهرهای فاخر هستیم تا بتواند جایگاه 
و منزلت مردم عزیــز ایران را خوب 

حفظ کرده و ارتقا دهد.
وی خاطرنشــان کرد: اتفاقی که 
در همیــن منطقه مســکونی و پروژه 
عظیم و فاخر کــه امروز از آن بازدید 
داشتیم، رخ خواهد داد که در آن تمام 
نیازمندی های سکونت و فعالیت های 
مرتبط همه یکجا دیده شده به نحوی 
که مردم بتوانند یک محیط مفرح برای 
زندگی داشته باشند. اسالمی تصریح 
کرد: این الگو را در ســطح کشــور و 
با برنامــه ای که پایه ریزی شــده در 
شهرهای گوناگون گسترش خواهیم 
داد تا ایــن پروژه ها همه در مدار قرار 
گرفتــه و آیندگان از نتایج آن بهره مند 

شوند.
هرچند هنــوز برخی واحدهای 
مســکن  درقالــب  مســکونی 
مهردرهرمزگان به نتیجه نرسیده ولی 
نظر می رسد با ساخت ۱۰هزار مسکن 
جدید در اســتان و اجرای طرحهای 
کنترلی مسکن این می رود که بسیاری 
از خانوارها صاحب مسکن شوند و از 

اجاره نشینی رهایی پیدا کنند.

یکی از اولویت های اصلی دولت در حوزه مسکن، توجه به تامین این نیاز برای اقشار کم درآمد جامعه 
بوده که این مقوله در هرمزگان با آغاز ساخت۱۰ هزار واحد مسکونی در روزهای اخیر حرکت امید آفرین 

محسوب می شود.

حرکت امید آفرین با ساخت 
۱۰ هزار واحد مسکونی در 

هرمزگان

سبزي ماركت   
ريحون 

سبزي خوردن، خورشتي، آش و....
پیاز داغ ، سیر داغ ، بادمجان سرخ شده ، كبابي و....

انواع سبزیجات خشک 

انواع شوري و ترشیجات 
انواع فرنگي جات 

انواع آبمیوه و آبغوره هاي تازه با كیفیت عالي

 انواع سبزیجات تازه آماده طبخ

همراه با پيك رايگان

شماره تلفن:  ۹3۷۰3٤۲8۰۹- آدرس ؛ كیش، مركز خرید فاز٤ صدف، جنب میوه فروشي منفرد - غرفه شماره ١۶

به گفته کارشناســان در طرح اقدام ملی مســکن، مردم با قیمت تمام شــده و بدون سود 
صاحبخانه می شــوند و فروشــندگان و ســازندگان مســکن در بخش غیر دولتی هم 
ناچار به کاهش قیمت خواهند شــد.دولت در این طرح با اســتفاده از ســهم آورده مردم 
و تســهیالت بانکی خانه ســازی کرده و آن را با هزینه تمام شــده و بدون سود، به آنان 
واگــذار می کنــد لذا میزان وام پیش بینی شــده بــرای متقاضیان در ایــن طرح حداقل 
یــک میلیــارد ریال و محل اجــرای آن در بندرعباس شــهرک پیامبر اعظم)ص( اســت.
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گــروه اقتصــادی - تمامی 
سرپرستان خانوار جامانده می توانند 
تا روز ۱۹ خــرداد بدون محدودیت 
شماره ملی در سامانه امالک و اسکان 
ثبت نام و اطالعات ملکی و سکونتی 

خود را در آن درج کنند.
فرصت ثبــت نام در ســامانه 
امالک و اســکان بر اساس کد ملی از 
روز پنج شــنبه ۹ اردیبهشت به پایان 
رســید و تمامی سرپرستان خانوار تا 
۱۹ خرداد برای ثبت اطالعات بدون 
محدودیت شماره ملی خود، فرصت 

دارند.
تا روز نهم اردیبهشت ماه مهلت 
ثبت نام در سامانه امالک و اسکان بر 
اساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان 
خانوار تعریف شــده بود. اما از روز 
گذشــته تمامی سرپرســتان خانوار 
می تواننــد تا ۱۹ خــرداد بدون هیچ 
شــرطی در ســامانه امالک و اسکان 

ثبت نام داشته باشند.
طبــق الزام قانونــی )اصالحیه 
مــاده ۵۴ مکرر قانــون مالیات های 
مســتقیم مصوب دی ۱۳۹۹(، تمامی 
سرپرســتان خانوار اعم از شهری و 
روســتایی، مالک و مستاجر مکلف 

هســتند اطالعات محل ســکونت 
و امــالک تحت مالکیــت خود را با 
مالکیت های رسمی، وکالتی، تعاونی 
شــهری و روســتایی در سامانه ملی 
امالک و اســکان کشــور به نشانی 
https://amlak.mrud.ir   ثبت 

کنند. 
مــدت خوداظهــاری و درج 
اطالعــات ســکونتی و ملکی تا ۱۹ 

خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.
در این طرح که از ۱۹ فروردین 
۱۴۰۰ آغاز شــد، سرپرستان خانوار 
این امکان را داشتند که تا ۹ اردیبهشت 
براســاس آخرین رقم کد ملی خود 
)سرپرســت خانوار( نسبت به ثبت 
اطالعات ملکی و ســکونتی خود در  
ســامانه ملی امالک و اسکان کشور، 
اقدام کنند. اکنون برای افراد جامانده 
از ثبت نــام طبق اعــالم از تاریخ ۱۰ 
اردیبهشت تا ۱۹ خرداد امسال امکان 
درج اطالعات ملکی و ســکونتی در 
ســامانه ملی امالک و اسکان فراهم 

شده است.
وزارت راه و شهرســازی بــه 
منظور سهولت در ثبت اطالعات در 
سامانه امالک و اسکان، ۲۴ ساعته به 

سواالت شهروندان پاسخ می دهد. 
بر همین اســاس، مرکز ارتباط 
مردمی ســامانه ملی امالک و اسکان 
کشور با شماره ۵۹۱۹۸-۰۲۱ وشماره 
پیامکی ۰۲۱۱۹۳ برای پاسخگویی به 

صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارد.
شــهروندان تهرانــی با گرفتن 
شماره ۵۹۱۹۸ و شــهروندان دیگر 
اســتان های کشور با شــماره گیری 
۰۲۱۵۹۱۹۸ می توانند در گفت وگو 
با کارشناســان مرکز ارتباط مردمی 
ســامانه ملی امالک و اسکان کشور 
موضوع ها و سواالت خود را مطرح 

کنند.
انجــام خوداظهــاری از طریق 
سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی 
بصورت رایــگان برای عموم فراهم 
اســت. همچنین، در صورت تمایل 
اســتفاده از خدمات دفاتر پیشخوان 
دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر 
است. بر اساس قوانین جدید مالیاتی 
امالکــی که ۱۲۰ روز خالی باشــند 
مشــمول مالیات بر خانه های خالی 
هستند. طبق بندهای ۷، ۸ و ۹ تبصره 
۸ ماده ۵۴ مکــرر قانون مالیات های 
مســتقیم، اگر اشخاص مشمول این 

ماده قانونی، اقــدام به خود اظهاری 
نکنند، با محدودیت های بانکی، عدم 
دریافت انشــعابات آب، برق و گاز، 
ثبت نــام فرزندان دانش آموزشــان 
در مــدارس، دریافت کد پســتی و 
برخــی دیگر از حقوق شــهروندی 
مواجه خواهند شد. ضرورت وجود 

ایــن ســامانه از ســال ها پیش برای 
شفاف سازی مالیاتی حس می شد و 
گفته می شــود اطالعات این سامانه 
در صــورت تکمیل منجر به عدالت 

مالیاتی خواهد شد. 
کارشناســان معتقد هســتند از 
آثار مثبت این ســامانه می توان به این 

موضوع اشــاره کرد که از طریق این 
سامانه نیاز واقعی به مسکن با آمایش 
سرزمینی ممکن و مشخص خواهد 
شــد در هر بخش از کشور چه تعداد 
مستأجر و مالک ساکن هستند و نیاز 
به ساخت یا نوسازی چه تعداد واحد 

مسکونی خواهد بود.

آغاز مرحله دوم خوداظهاری در سامانه امالک با رفع محدودیت شماره ملی


