
اقتصادی 6

مشکل حمل کاال از بندر امام حل شد
گروه اقتصادی - معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی 
درباره آخرین وضعیت کاالهای اساسی انباشت شده در بنادر و چگونگی حمل 
و جابه جایی آن ها گفت: درحال حاضر مشکل کمبود کامیون حل شده و روزانه 

حدود ٢٠٠٠ دستگاه کامیون به بندر امام خمینی )ره( می آیند.
طی روزهای گذشته مشکالتی در حمل و جابه جایی کاالهای اساسی از بنادر 
کشور به ویژه بندر امام خمینی )ره( به وجود آمد و اعتراضاتی از سوی کامیون داران 
را موجب شد.    فرهاد منتصر کوهساری - معاون امور بندری و اقتصادی سازمان 
بنــادر و دریانوردی- در گفت وگو با ایســنا در این باره اظهار کرد: طی روزهای 
گذشته مشکالتی در زمینه کمبود کامیون وجود داشت، اما هم اکنون این مشکل 
برطرف شــده و روزانه حدود ٢٠٠٠٠ دســتگاه کامیون به بندر امام خمینی )ره( 
می آید و کاالهای اساســی را جابه جا می کنند. وی در پاسخ به اینکه کامیون داران 
نسبت به طوالنی بودن فرآیند ترخیص کاال اعتراض دارند، افزود: کامیون داران راه 
طوالنی را تا بندر امام خمینی می آیند و خسته هستند. اگر اعتراضی هم می کنند، 
حق دارند اما فرآیند ترخیص کاال طوالنی نیست و هم اکنون بالغ بر دو میلیون تن 
کاال ترخیص شــده و آماده بارگیری است. همچنین از ابتدا هیچ ناهماهنگی بین 

دستگاه های مختلف برای ترخیص، تخلیه و بارگیری کاال وجود نداشته است.
معاون امور بندری و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در 
تالشیم تا در روزهای آتی تعداد کامیون ها را که به بندر امام خمینی می آیند به ٢۵٠٠ 
دستگاه افزایش دهیم، ادامه داد: اگر این اتفاق بیافتد به هیچ وجه مشکلی در زمینه ی 

حمل کاال از بندر امام خمینی به سایر نقاط کشور نخواهیم داشت.

گــروه اقتصادی - بــه گزارش 
اقتصاد کیش به نقل از ایســنا، بر اساس 
جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمت( در دو ماهه ســال جاری برای 
۶۴۷۱ بنگاه جواز تاسیس و برای ۸۹۹ 
بنگاه پروانه بهره برداری صادر شــده 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتیــب ٢۷.۵ درصد و حــدود ۹.۳٠ 

درصد افزایش داشته است.
ســرمایه پیش بینی شــده در این 
مدت برای جوازهای تاســیس معادل 
۱۳۱ هزار و ۱۶٠ میلیــارد تومان بوده 
که نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
تقریبا دو برابر شده است. میزان سرمایه 
پروانه های بهره برداری صادر شــده تا 
پایان اردیبهشت امســال نیز ۱٠ هزار 
و ۹۹٠ میلیــارد تومان بوده که نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل از آن ۱۶۴.۴ 

درصد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار پیش بینی شده 
با اجرای پروژه هایی که جواز تاســیس 
آن هــا در دو ماهه ســال جاری صادر 
شــده برای بیش از ۱۷۴ هزار نفر شغل 
ایجاد شد که نسبت به این رقم در مدت 
مشابه ســال قبل از آن با افزایش ٢.۵۱ 
درصدی مواجه بوده است. پروانه های 
بهره برداری صادر شــده در این مدت 
نیز زمینه اشــتغال ۱۶ هزار و ۶۴۱ نفر را 
فراهم کرده که نســبت به دو ماهه سال 

قبل حدود ۶۹.۸ درصد رشــد داشــته 
است.

گروه های کاالیی پرطرفدار
در این میــان از ۶۴۷۱ فقره جواز 
تاسیس صادره در دو ماهه سال جاری، 
بیشــترین تعداد مربوط به گروه "سایر 
محصوالت کانی غیــر فلزی" با ۹٠۷ 
فقــره و گروهــی که کمتریــن جواز 
تاسیس را به خود اختصاص دادند نیز 
"فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و 
فعالیت های مشابه " و "استخراج ذغال 
سنگ ولینیت"بوده که برای هر کدام دو 

جواز تاسیس صادر شده است.  

همچنین از ۸۹۹ فقره پروانه بهره 
برداری،  بیشــترین پروانه در دو ماهه 
امســال با ۱٢۹ فقره متعلــق به گروه 
"ساخت مواد و محصوالت شیمیایی" 
بوده و متوسط سرمایه گذاری برای راه 
انــدازی یک واحــد در این گروه پنج 
میلیــاردو و ۴٠٠ میلیــون تومان اعالم 

شده است. 
بیشترین اشــتغال ایجاد شده نیز 
در گروه "ســاخت مواد و محصوالت 

شــیمیایی" با حدود ٢۵۴۵ نفر است. 
کمتریــن پروانه بهره بــرداری نیز در 
گروه هــای "فاضــالب، دفــع زباله، 
بهداشت محیط و فعالیت های مشابه " 
و "فعالیت های پشتیبانی و کمکی حمل 
و نقل" و "اســتخراج کانه های فلزی" 
بوده که در مدت یاد شده برای هر کدام 

تنها یک پروانه صادر شده است.
بیشترین و کمترین جوازها 

در کدام استان ها صادر شد؟
در این میــان جزئیات اطالعات 
انواع جوازهای صادر شده در این مدت 
هم نشان می دهد بیشترین تعداد جواز 

تاسیس در استان های فارس، خراسان 
رضوی و آذربایجــان غربی به ترتیب 
بــا ۴۵۷، ۴۵۴ و ۴۴۴ فقره صادر شــده 
است. کمترین تعداد جواز تاسیس نیز 
در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی با ۱۴ 
فقــره، کهگیلویه و بویر احمد و گیالن 
هر کدام با ٢۹ فقره صادر شــده است.  
بیشــترین تعداد پروانه بهــره برداری 
صادره در بین اســتان های کشــور نیز 
مربوط به آذربایجان شرقی، اصفهان و 

خراســان رضوی با ۸۵، ۶۹ و ۶۵ فقره 
و کمتریــن مربوط به کهگیلویه و بویر 
احمد با چهار و بوشهر، ایالم و خراسان 
جنوبــی هر کدام با هفت فقره اســت. 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این 
مدت ٢٠ پروانه بهره برداری صادر شده 

است.
گفتنی اســت که باالترین اشتغال 
ایجاد شــده در پی صدور پروانه های 
بهره برداری نیز مربوط به اســتان های 
البرز و قم بــه ترتیب با ٢۸۷۴ و ۱۴۶٢ 
نفر است و کمترین اشتغال هم در استان  
کهگیلویه و بویر احمد با ٢٢ نفر ایجاد 

شده است.
گفتنی است که تعداد صدور جواز 
صنعتی به نوعی نشــان دهنده تمایل 
سرمایه گذاران به ســرمایه گذاری در 
بخش تولید و پروانه های بهره برداری 
به معنی واحدهایی اســت که فعالیت 
خود را آغاز کردند. بنابراین بر اســاس 
این آمــار وضعیــت واحدهــای به 
بهره بــرداری رســیده در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی نســبت به مناطق دیگر 

کشــور خوب نیست و در زمینه جواز 
تاسیس نیز، آمارها حاکی از تمایل پایین 
سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این 

مناطق است.
کاهش صدور پروانه بهره 
بــرداری و جــواز تاســیس در 

مناطق آزاد
همچنین آمارها نشــان می دهد 
که در دو  ماهه امســال نســبت به سال 
قبل، در مناطق آزاد و ویژه صدور جواز 
تاســیس ۵۶.۳ درصــد و پروانه های 
بهره برداری ۷۳ درصد کاهش داشــته 
اســت. به طوری که جوازهای تاسیس 
صنعتی در دو ماهه اول ســال ۱۳۹۹ و 
۱۴٠٠ به ترتیــب ۳٢ و ۱۴ فقره بوده و 
صدور پروانه بهره برداری در هشــت 
منطقه آزاد و ویــژه اقتصادی نیز از ۷۴ 
فقــره در دو ماهه اول ســال قبل به ٢٠ 
فقره یعنی کمتر از یک سوم در دو ماهه 
اول امســال رسیده است.این در حالی 
اســت که مناطق آزاد و ویژه تجاری با 
قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی 
ساده تری نســبت به سرزمین اصلی با 
اهدافــی از جملــه حمایت از صنعت 
داخلی کشــور،  جــذب فناوری های 
نوین در امر تولید، گســترش تولیدات 
صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی 
شده اند. همین قوانین محدودتر بارها 
باعث گالیه کارگران و تولیدکنندگان 

شده است.

مناطــق آزاد و ویــژه تجاری با قوانین محدودتر و تشــریفات گمرکی ســاده تری نســبت 
بــه ســرزمین اصلی بــا اهدافی از جملــه حمایت از صنعت داخلی کشــور،  جــذب فناوری 
هــای نوین در امر تولید، گســترش تولیــدات صادرات محــور و اشــتغالزایی راه اندازی 
شــده اند. همیــن قوانین محدودتر بارها باعث گالیه کارگران و تولیدکنندگان شــده اســت.

سبزي ماركت   
ريحون 

سبزي خوردن، خورشتي، آش و....
پياز داغ ، سير داغ ، بادمجان سرخ شده ، کبابي و....

انواع سبزيجات خشك 

انواع شوري و ترشيجات 
انواع فرنگي جات 

انواع آبميوه و آبغوره هاي تازه با کيفيت عالي

 انواع سبزيجات تازه آماده طبخ

همراه با پيك رايگان
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در دو ماهه اول امسال اتفاق افتاد:

کاهش چشمگیر بهره برداری از 
واحدهای جدید در مناطق آزاد

در دو  ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، در مناطق آزاد و ویژه صدور جواز تاسیس کمتر از نصف
 و پروانه های بهره برداری کمتر از یک سوم شده است.

گروه اقتصــادی -تا چند روز 
آینده بارگیری و صادرات نفت ایران 
از پایانه جاســک در آب های دریای 
عمان آغاز می شــود کــه می تواند با 
توجــه به نزدیکی این پایانه به مبادی 
مصرف، قدرت چانه زنــی ایران در 

بازارهای جهانی را افزایش دهد.
خلیج فــارس را شــاید بتوان 
مهمتریــن منطقه در تولیــد نفت و 
گاز جهان دانســت. در سال ٢٠۱۹ و 
پیش از همه گیری کرونا، کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، روزانه حدود ۳٠ 
میلیون بشکه نفت تولید می کردند که 
۳٢ درصد از نفت خام تولیدی جهان 

را تشکیل می داد.
این موضوع آنجا اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که تنها راه خروج از خلیج 
فارس و رسیدن به آب های اقیانوسی 
برای صادرات نفــت تولیدی، تنگه 
هرمز است که روزانه ۱۸ میلیون بشکه 
نفت خام و میعانات گازی، ۴ میلیون 
بشکه فرآورده نفتی و ۳٠٠ میلیون متر 
مکعب ال ان جی از آن عبور می کند تا 

به مبادی مصرف برسد.
با این حال وجود ریســک های 
سیاسی و اقتصادی باعث شده تا اغلب 
کشورهای حاشیه خلیج فارس به فکر 
جایگزینی مبادی صادراتی نفت خود 
در خارج از خلیج فارس باشــند و از 
میزان وابســتگی خود به تنگه هرمز 

بکاهند.
رویای دورزدن تنگه هرمز 

با ۷ خط لوله
ایجــاد خطوط لولــه به منظور 

دورزدن تنگــه هرمــز و احــداث 
پایانه های صادراتــی، از اصلی ترین 
برنامه ها شــمرده می شود. تا آنجا که 
تا کنون ۷ خط لوله به منظور دورزدن 
تنگــه هرمز ایجاد شــده اســت. اما 
بدالیلی همچون اختالفات سیاسی یا 
عدم تعمیر و نگه داری تنها ۴ خط لوله 
در کوتاه مدت قابلیت بهره برداری را 

دارد.
مجموع ظرفیت خطوط لوله ای 
که در حال حاضــر توانایی دور زدن 
تنگــه هرمــز را دارنــد، در برآورد 
خوشــبینانه حدود ۸.۷ میلیون بشکه 
نفت خام در روز اســت که تنها ۸.٢ 
میلیون بشــکه در وضعیت کنونی در 

حال استفاده است.
اما ایــران تا پیــش از این تمام 
پایانه های نفتی خود )خارگ، عسلویه 
و الوان( را درخلیــج فارس احداث 
کرده بود و این موضوع می توانســت 
در شرایط غیرمتعارف مانند آنچه در 
جنــگ تحمیلی علیه ایــران رخ داد، 
صادرات نفت را با مشــکالت جدی 

رو به رو کند.
از همان سال های جنگ تحمیلی 
البته ایران به فکر احداث پایانه ای در 
خارج از خلیج فارس افتاد اما این مهم 

تا به امروز محقق نشد.
صــادرات نفت ایــران از 

آب های دریای عمان

حاال اما با توجــه به تاکید مقام 
معظم رهبری بر توســعه ســواحل 
مکران و استفاده از فرصت دسترسی 
به آب های اقیانوسی از دریای عمان، 
صادرات نفت از پایانه جاســک در 
روزهــای آینده آغاز خواهد شــد تا 
طــرح انتقال نفت با خــط لوله هزار 
کیلومتری از گوره به جاســک که از 
سال ۹۷ آغاز شده بود، به بهره برداری 

برسد.
این طرح که از یک خط لوله هزار 
کیلومتری، ۵ تلمبه خانه، ٢ ایســتگاه 
توپکرانی، مخازن ذخیره سازی نفت 
خــام در جاســک و در نهایت پایانه 
نفتی جاســک تشکیل شــده، اکنون 
آماده افتتاح در فاز نخست خود و آغاز 

صادرات نفت از دریای عمان است.
نکته مهم آن اســت که این طرح 
در حالی به بهره برداری می رســد که 
طرح انتقــال نفت خــام از گوره به 
جاســک با هزینه ۱.۵  میلیارد دالری 
انجام شده توســط ایران در مقایسه 
با هزینه های ســایر کشورها همچون 
هزینه بیــش از ۳.۳ میلیــارد دالری 
امــارات بــرای احداث خــط لوله 
حبشــه-فجیره یا هزینه ۱۹ میلیارد 
دالری ساالنه ایاالت متحده به منظور 
ذخیره سازی نفت خام، عدد معقولی 

به شمار می رود.
 بر اســاس این موارد، احداث 

این خــط لوله از نظر امنیت انرژی را 
می توان امری ضروری دانســت که با 
هزینه ای منطقی به اجرا درآمده است. 
همچنیــن با کاهش ۱٠٠٠ کیلومتری 
مســیر حمل و بارگیــری نفت ایران 
توسط نفتکش های پهن پیکر، ضمن 
تمرکززادیی از پایانه های صادراتی و 
کاهش ریسک ژئوپولیتیک صادرات 
نفت ایران از تنگه هرمز، شاهد کاهش 
قابل مالحظــه هزینه های حمل نیز 

خواهیم بود.
ســود ۱۱۰ میلیون دالری 

احداث خط لوله گوره- جاسک
این خــط لوله عــالوه بر آنکه 
نفت خام ایــران را برای صادرات به 
خــارج از خلیج فارس منتقل می کند 
همچنین در مسیر خود، خوراک مورد 
نیاز پاالیشگاه بندرعباس را نیز تامین 
خواهد کرد. خوراکی که اکنون توسط 
نفتکش و از مسیر دریا تامین می شود.

بــا توجه به هزینــه حمل نفت 
خام برای پاالیشگاه بندرعباس، با این 
اقدام، ساالنه سودی ۷۶ میلیون دالری 

نصیب کشور خواهد شد.
همچنیــن با توجه بــه کاهش 
مسافت دریایی از خارگ به جاسک 
و کاهــش هزینــه حمــل نفت خام 
صادراتی، درآمد ۳۶ میلیون دالری در 

سال برای کشور ایجاد خواهد شد.
با ایــن حال، هــدف اصلی از 

احداث این خط لوله هزار کیلومتری 
اقتصادی نبوده و به منظور ارتقا امنیت 
انرژی و آماده سازی زیرساخت برای 
توسعه سواحل مکران، طراحی شده 

است.
ارتقــای امنیت انــرژی با 
نزدیکی بــه بازارهای مصرف 

نفت
اگرچه کشورهای دیگر حاشیه 
خلیــج فارس نیز در این ســال ها به 
دنبال ایجاد پایانه های صادرات نفت 
در خــارج از خلیج فــارس بوده اند، 
امــا پایانه جدید صادرات نفت ایران، 
نزدیکتریــن پایانه به بازارهای مهمی 

مانند هند و چین خواهد بود.
اهمیت این موضوع آنجا است 
که آمریکا  در سال های اخیر، صادرات 
نفــت خود از اعضای اوپک و به ویژه 
کشــورهای خاورمیانه را به شــدت 
کاهــش داده و بازارهای اصلی نفت 
خاورمیانه در آسیا متمرکز شده است. 
بنابرایــن نزدیک بودن بــه بازارهای 
بزرگی مانند چین به عنوان بزرگترین 
واردکننده نفت جهان و هند به عنوان 
چهارمین واردکننده طالی ســیاه در 
ترسیم آینده بازار نفت اهمیت ویژه ای 

خواهد داشت.
بــا به نتیجه رســیدن مذاکرات 
احیای برجــام در وین در هفته های 
آینــده، ایــران در تالش اســت تا به 

سرعت بازارهای صادراتی نفت خود 
را بازیابی کنــد. از آنجا که مهمترین 
بازاهای صادراتی ایران در شرق آسیا 
قرار دارند، توسعه پایانه جاسک مزیت 
مهمی است که قدرت چانه زنی ایران 
در بازارهای نفت خام جهان را افزایش 
خواهــد داد. در واقع، افتتاح این خط 
لوله و پایانه جاسک می تواند به بازپس 
گیری بازار نفت ایران از کشــورهای 
رقیــب کمک کنــد زیــرا ترجیح 
خریداران این است که به جای اینکه 
نفت را در خلیج فارس تحول بگیرند 
در نزدیکی آب های اقیانوسی خرید 

نفت خود را انجام دهند.  
ایجاد قطب جدید پاالیشی 
و پتروشیمی در سواحل مکران

البتــه در بیان فوایــد خط لوله 
گوره-جاســک می توان بــه موارد 
دیگری همچــون ارتقا فنــاوری و 
ســاخت داخل به واسطه این پروژه، 
ارتقا توان ایران در استفاده از موقعیت 
ژئوپلتیک خود در کنترل تنگه هرمز و 
امکان توسعه بندرجاسک و سواحل 
مکران به عنوان یک هاب پاالیشی و 

پتروشیمی اشاره کرد.
خط لوله گوره- جاسک به طول 
هزار کیلومتــر با تکیه بر توان داخلی 

احداث شده است.
هــدف از احداث این خط لوله، 
انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت 

تولیدی در خوزســتان به ســواحل 
مکران، ذخیره ســازی نفت در کنار 
سواحل دریای عمان، صادرات نفت 
ایران از پایانه جدید، تضمین استمرار 
نفت خــام، ارتقا جایــگاه ایران در 
بازارهای بین المللی، تمرکززدایی از 
خارک و توسعه پایدار و اشتغال زایی 

در سواحل مکران عنوان شده است.
در ساخت این خط لوله ۵ هزار 
نفر اشــتغال مســتقیم و ۱٠ هزار نفر 

اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است.
احداث خط لوله گوره - جاسک 
و پایانــه صادراتی نفت خام در بندر 
جاســک، از طرح هــای اولویت دار 
شــرکت ملی نفت ایران اســت که با 
استفاده حداکثری از توان پیمانکاران 
و ســازندگان داخلی در دست اجرا 
قرار دارد. شــرکت ملــی نفت ایران، 
حدود پنــج هزار هکتــار از اراضی 
سواحل مکران واقع در ۶۵ کیلومتری 
غرب شهر جاسک، نزدیکی های کوه 
مبارک را به منظور احداث طرح های 
ویژه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
تحصیل و جانمایی کرده که با توجه 
به تصویب احداث خط لوله ۴٢ اینچ 
انتقال نفت خام گوره - جاسک، بخشی 
از اراضی تحصیل شده غرب جاسک 
به منظور احداث پایانه صادرات نفت 
خام و احداث مخازن ذخیره ســازی 
نفت خام تخصیص یافته اند. این طرح 

مشتمل بر بخش های ساخت حدود 
هــزار کیلومتر خط لوله ۴٢ اینچ، پنج 
ایستگاه پمپاژ، تجهیزات اندازه گیری 
و پایش، احداث مخازن ذخیره سازی 
و ســاخت اسکله صادراتی است و با 
اجرای آن، امــکان انتقال روزانه یک 
میلیون بشکه نفت خام از پایانه نفتی 
گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک 
در ساحل دریای عمان فراهم می شود 
و جاســک به عنوان دومیــن پایانه 
صادراتی نفت خام کشــور، اهمیت 

راهبردی می یابد.
در مجمــوع، دریافــت روزانه 
یک میلیون بشــکه نفت خام سبک 
و ســنگین از خط لوله ۴٢ اینچ گوره 
- جاسک و ارسال به پایانه صادراتی 
جاسک، ذخیره سازی ۱٠میلیون بشکه 
انــواع نفت خام، قابلیت گســترش 
ظرفیت نگهداری و صادرات با توجه 
بــه نیازهای آینــده، قابلیت دریافت 
و ذخیــره انواع نفت خــام از طریق 
گوی های شــناور دریایــی، ایجاد 
شــرایط الزم به منظور احداث پایانه 
صادراتی جدید جاســک و تضمین 
اســتمرار صادرات نفت خام کشور، 
متنوع کردن منابع صادراتی نفت خام، 
امکان تأمین خوراک پاالیشگاه های 
برنامه ریزی شــده بــرای احداث در 
بندر جاســک با هــدف حضور در 
بــازار جهانی فرآورده هــای نفتی و 
مهیا کردن زیرســاخت های الزم در 
منطقه به منظور ایجاد صنایع وابســته 
از دســتاوردهای طرح توسعه مکران 

است.

شمارش معکوس برای صادرات نفت ايران از دريای عمان؛

افزايش قدرت چانه زنی ايران در بازار جهانی نفت با پايانه جديد صادراتی

گروه اقتصادی - محمد اسالمی 
گفت: برای گــروه هایی که توان مالی 
خریــد خانه را ندارند؛ پنج نوبت برای 
طرح اقدام ملی مســکن نام نویســی 
کردیم که از دو میلیون و ۵٠٠ هزار نفر 
متقاضی؛ ۵۳٠هزار نفر واجد شــرایط 
بودند. محمد اســالمی افزود: تاکنون 
٢۸ هــزار و ۸٠٠ واحد مســکونی از 
طرح اقدام ملی مسکن به بهره برداری 
رســیده است. وی گفت: زمانی که کار 
را تحویــل گرفتیم ۴۸٠ هــزار واحد 
مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که اکنون 
فقط مســکن هایی که مشکل حقوقی 
دارند و پرونده آن ها در دادگاه هاست، 
مانده اند که آن نیز از دســت ما خارج 
است. اسالمی افزود: اخیراً بیش از ٢٢ 
هزار و ٢٠٠ واحد مســکن مهر افتتاح 
کردیم. برای طرح اقدام ملی مســکن 
۵٠ هزار هکتار از اراضی وزارت جهاد 
کشاورزی را در اختیار گرفته ایم و وام 
ساخت مسکن را از ۱٠٠ میلیون تومان 
بــه ٢۵٠ میلیون تومان افزایش داده ایم 
که بیش از ۵٠ درصد هزینه ســاخت 
مســکن را پوشش می دهد. وزیر راه و 
شهرسازی گفت: به دلیل زمان بر بودن 
بازپرداخت تسهیالت مسکن؛ بانک ها 
به جز بانک مسکن توان پرداخت این 
تســهیالت را ندارند که برای پرداخت 
این تســهیالت با بانک های دیگر در 
حال گفتگو هســتیم. اســالمی با بیان 
اینکه بازار مسکن تابع بازارهای موازی 
اســت و نرخ ارز و طــال روی قیمت 
مسکن تأثیر می گذارد، افزود: با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور، مسکن به عنوان 
کاالی سرمایه ای تلقی شده است. وی 
گفت: با شناســایی یک میلیون و ۳٠٠ 
هزار واحد خالی؛ مشــخصات آن ها را 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده 
ایم و قانون جدید مالیات بر خانه های 
خالــی دربــاره آن ها از مرداد امســال 

اجرایی شود. اسالمی افزود: نکته ویژه 
قانون جدید مالیات بر خانه های خالی؛ 
مالیات مضاعف بــر خانه های خالی 
حقوقی اســت کــه دو برابر خانه های 
حقیقی دریافت می شــود. وی گفت: 
تاکنون سه میلیون نفر در سامانه جامع 
امالک و اسکان نام نویسی کرده اند که 
به دلیل شــرایط کرونا تا پایان شهریور 
مهلت نام نویســی خانوارهــا در این 
سامانه تمدید شــده است. وزیر راه و 
شهرسازی افزود: البته وضعیت مسکن 
حدود ٢۵ میلیون خانوار را شناســایی 
کرده ایم که ایــن وضعیت برای آن ها 
به صورت پیامک ارســال می شــود تا 
آن را تأیید یا رد کنند. اسالمی گفت: با 
مشخص شدن وضع مالکیت خانه ها؛ 
نرخ رشد تقاضا برای مسکن به صورت 
آماری مشخص می شود و می توانیم بر 
اساس آن برنامه ریزی کنیم. وی افزود: 
در سال های گذشته مؤسساتی به عنوان 
سرمایه گذاری؛ ۱۵٠٠ تا دو هزار واحد 
مســکونی خریداری می کردند که در 
بازار تالطم شــدیدی ایجاد می شد، اما 
اکنون این مســأله کمتر شده است و ما 
همــه خانه های خالی نهادها و بانک ها 
را برای اعمال قانون مالیات بر خانه های 
خالی شناسایی کرده ایم. اسالمی اضافه 
کرد: بورس مســکن را نیز راه اندازی 
کردیــم و خودمان نیز بــه عنوان خط 
شکن؛ تعدادی مسکن در آن قرار دادیم 
تا دستگاه های دیگر نیز امالک خود را 
در این بورس بفروشــند. وی گفت: از 
کسانی که در رده متوسط، انبوه سازی 
می کنند خواســته ایــم واحدهایی که 
ساخته اند، اما آن ها را به دلیل مشخص 
شدن وضع اقتصادی؛ خالی گذاشته اند 
در قالب طرح اقدام ملی مسکن عرضه 
کنند و ما به آن ها برای ســاخت و ساز 
دوباره، زمین واگذار می کنیم. وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه سیاست های 

متضاد موجب تالطم در بازار مســکن 
می شــود، افزود: سیاست ها همه باید 
همراه باشند تا ارزش پول ملی؛ آسیب 

نبیند و وضع مسکن؛ متالطم نشود.
اســالمی گفت: به دلیل قطع برق 
صنایع سیمان و فوالد؛ قیمت سیمان و 
میل گرد افزایش یافته است که دود آن به 
چشم سازنده می رود و تمام طرح های 

مسکن به تعویق افتاده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بازار 
مسکن در کشــور ما متأثر از عرضه و 
تقاضا نیســت. اســالمی گفت: برای 
پاســخگویی به جامعه هدف؛ که توان 
مالــی خرید خانه را ندارند؛ پنج نوبت 
برای طرح اقدام ملی مسکن نام نویسی 
کردیم که از دو میلیون و ۵٠٠ هزار نفر 
متقاضی؛ ۵۳٠ هزار نفر واجد شــرایط 
بودند. وی افزود: برای دهک های یک 
و دو نیز با اجماع سازمان های حمایتی 
و محوریت بنیاد مســکن؛ ســاخت 
٢٠٠ هــزار واحد مســکونی را پیش 
بینی کرده ایم. وزیر راه و شهرســازی 
گفــت: در طرح اقدام ملی مســکن؛ 
متقاضیان واقعی را شناســایی و برای 
آن ها برنامه ریزی کرده ایم. اســالمی 
افــزود: در این طرح بیش از ۱۳۵ هزار 
واحد را گروه های مردمی دو تا هشت 
خانواری می سازند. وی گفت: البته در 
این طرح؛ انبوه سازان نیز حضور دارند و 
برخی واحدها نیز به صورت مشارکت 
ساخته می شود. اسالمی افزود: دولت 
ســیزدهم اعالم کرده است می خواهد 
ســاالنه یک میلیون مسکن بسازد که 
زمین، زیرســاخت ها و نظام مهندسی 
آن آماده اســت، اما تعــداد متقاضیان 
باید بررســی شود. وی گفت: در طرح 
اقدام ملی مسکن برای ۴٠٠ هزار واحد 
مسکونی جانمایی شــده است. وزیر 
راه و شهرسازی افزود: صنعتی سازی 
مسکن با انبوه سازی درهم شده است 

در حالی که صنعتی سازی؛ ساخت همه 
بخش های یک ساختمان در کارخانه و 
نصب آن در زمین اســت. اســالمی 
گفت: برای صنعتی ســازی مســکن؛ 
مشــوق هایی ازجمله بازپرداخت پول 
زمین از طرف سازنده به مدت ۱٠ سال 
پیش بینی شده است.وی افزود: کارخانه 
صنعتی ســازی ساختمان در روزهای 
آینده به بهره برداری می رســد و زمینی 
در اطراف تهران در اختیار آن ها گذاشته 
ایم.اســالمی گفت: صنعتی ســازان 
ســاختمان می گوینــد در چند ماه ۱٢ 
طبقه ساختمان را تحویل می دهند. وی 
افزود: در شهر پردیس ۱۵ هزار مسکن 
مهر تحویل داده شده است، اما صاحبان 
آن ها نیاز ندارند و در آن ها ساکن نشده 
اند. وزیر راه و شهرسازی گفت: هفت 
هــزار میلیارد تومان ســرمایه گذاری 
زیرساختی در پردیس انجام داده ایم و 
امکانات بســیاری در آن احداث کرده 
ایم، اما تا زمانی که صاحبان واحدها در 
آن ساکن نشوند؛ این شهر آباد نمی شود. 
اسالمی افزود: در دولت های یازدهم و 
دوازدهم ۱۱ هزار کیلومتر یعنی ساالنه 
بــه طور میانگین؛ یک هــزار کیلومتر 
آزادراه و بزرگراه ساخته ایم. وی گفت: 
بیشــتر نقاط حادثه خیز جاده ها را نیز 
بهینه سازی کرده ایم و در ماه های آینده 
۵٠٠ کیلومتر بزرگراه نیز که در مرحله 
آسفالت است به شبکه راه های کشور 

افزوده می شود.
ثبت نــام ۲۵۰ هزار خانوار 

برای دریافت وام ودیعه مسکن
وزیــر راه و شهرســازی گفت: 

امسال ۱٠ هزار میلیارد تومان برای وام 
ودیعه مســکن پیش بینی شده و برای 
افرادی است که تاکنون دریافت نکرده 
اند. محمد اسالمی در ادامه برنامه نگاه 
یک افزود: در این دولت ســعی کردیم 
حق الزحمه مشــاوران امالک را از این 
وضع خارج کنیم و اتحادیه امالک هم 
همکاری خوبی داشــت و امیدواریم 
مســیر خودش را طی کنــد که مورد 
اســتقبال مشــاوران امالک درستکار 
و حرفــه ای که نیاز جامعه را پوشــش 
می دهند، اســت و هــم کمک می کند 
جریــان ســوداگری را پاالیش کنیم و 
نظام معامالت ملکــی قابل اعتمادتر 
شود. وی درباره قراردادهای اجاره بها 
هــم گفت: بخش اجاره بها یک بخش 
خصوصی است و ملک، حقوق مردم 
است و بر این اساس فردی نمی خواهد 
واحــد خــود را اجاره دهــد و از نظر 
حاکمیت فقط می توان مالیات دریافت 
کرد و فردی می خواهد اضافه تر از قانون 
تعیین شده اجاره بگیرد باید از این فرد 
مالیات دریافت کرد و این همان کاری 
است که در دنیا انجام می شود. وزیر راه 
و شهرسازی افزود: این برای اولین بار 
در تاریخ کشور است که دولت البته به 
دلیل کرونا دربــاره اجاره بها مقرراتی 
را وضــع می کند و تنها راهی که بتواند 
جلوگیری از شیوع کرونا در این زمینه 
داشته باشــد، قانون اجاره بهاست که 
مؤثر هم بود. اســالمی گفت: در سال 
۹۹ حداقل ۶۵ درصد میزان اثاث کشی 
بر اساس همین قانون اجاره بها کاهش 
داشــته و این آمار در شــهرهای دیگر 

غیر از تهران باالی ۸٠ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه شکایت هایی 
که به شــورای حل اختالف رسیده در 
طول سال ۹۹ و تا قبل از مصوبه جدید 
هزار و ۳٠٠ مورد بوده اســت، گفت: 
مالکان برای تخلیه واحد خود شکایت 
کــرده اند که حــدود ۳٠٠ مورد حکم 
تخلیه صادر شده است و بقیه در شورای 

حل اختالف به صلح انجامیده است.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: 
نکته دیگر هم انصاف مالکان در مورد 
اجاره بها برای مستأجران است. اسالمی 
گفت: در سال گذشته برای مستأجران 
ودیعه مســکن کارســازی کردیم و 
پنج هزار میلیارد تومــان به ٢٢۵ هزار 
خانوار پرداخت شده است.وی افزود: 
مهم ترین اقدام این بود که هم ســقف 
اجــاره بها را اعالم و هم یک ودیعه ای 
را به مردم پرداخــت کنیم. وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه امسال ۱٠ هزار 
میلیارد تومان برای ودیعه مسکن پیش 
بینی کردیم، ادامه داد: تاکنون ٢۵٠ هزار 
خانوار ثبت نام کرده اند و این وام برای 
افرادی است که تاکنون دریافت نکرده 
اند و ســقف این وام برای تهران به ۷٠ 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. 
اسالمی گفت: دلیل اصلی پرداخت این 
وام این است که مردم اثاث کشی نکنند 
و ما زمین ۹۹ ساله برای ساخت واحد 

اجاره ای می دهیم.

وزیر راه و شهرسازی:

۵30 هزار واجد شرايط برای طرح 
اقدام ملی مسکن وجود دارد
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