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اقتصادی
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از سوی عضو شورای عالی مسکن؛

جزئیات جدید وام ساخت یک میلیون
مسکن اعالم شد
عضو کمیسیون عمران مجلس از اعطای تسهیالت طرح ساخت ساالنه یک میلیون مسکن در دامنه ۲۰۰تا
 ۴۵۰میلیون تومان با نرخ سودهای  ۵تا  ۱۲و بازپرداخت  ۲۰ساله خبر داد.

گروه اقتصادی  -اقبال شــاکری
در نشســت خبری معرفی چهارمین
کنفرانــس بینالمللــی مدلســازی
اطالعات ســاخت با بیــان اینکه این
کنفرانس در طی چند ســال گذشته به
گســترش دانش و نوآوری در ساخت
مســکن بسیار کمک کردهاست گفت:
این دانش و فناوری نقش بسیار مؤثری
در کاهش هزینههای ساخت دارد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضر
بسیاریازدانشگاههابررویموضوعات
مدیریت شهری و اجرای این طرح مدل
سازی و اثرات آن میپردازند .شاکری با
بیان اینکه صدور مجوزها برای ساخت
و طراحی و اجــرای آن چندین ماه به
طول میانجامد افــزود :با اجرای این
مدلسازیاطالعاتدرمدتچنددقیقه
ما شاهد تهیه نقشه و طراحی ساختمان
خواهیم بود بنابراین اجرای این فناوری
نقش بسیار مؤثری در کاهش دخالتها
داشــته و همچنین مانع ایجاد رانت در
حوزه ساختوساز خواهد شد .عضو
کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه
وزارت راه و شهرســازی و همچنین
ســازمان مناطق آزاد برای اجرای این
طرحاجراییاستقبالکردهاندافزود:باید
جامعهمشاوروپیمانکاررابااینفناوری
آشــنا کنیم تا شاهد گسترش مهارت و
فنــاوری در این حوزه باشــیم چراکه
گروه اقتصــادی  -اظهارات
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور
در خصوص بودجه  ۱۴۰۱و همچنین
یارانــه ها ،به نوعی خبر از نگرشــی
جــدی در پرداخت یارانه و همچنین
هدفمندسازی آن می دهد.
مرور آنچه در یک دهه گذشته بر
سر یارانههای نقدی آمده ،حکایت از
احتیاط سیاستگذار به دلیل خطاهای
آزمو ن وســع وزارت رفاه و تمایل به
اســتمرار رویههای پیشــین در نظام
پرداخت یارانهها دارد.
یاران ه نقدی واژهای پرحاشیه که
به افزایش قیمت حاملهای انرژی به
ویژه بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده
ت حمایتی که برخی آن را
است .سیاس 
نمادین و کماثر و برخی آن را پازلی از
نقشه راه قانون هدفمند کردن یارانهها
میدانند .گروهیرونماییازیارانههای
جدیــد و به مــوازات آن افزایش نرخ
سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج
جدید تورمی در اقتصاد ایران معرفی
میکنند و در این میان عدهای به واسطه
خط خوردن از فهرســت مشموالن،
همواره به دنبال فرصتی برای گنجاندن
نامشــان در لیست مشموالن هستند و
البته معتقدند ،اختصاص نیافتن یارانه

آینده ساختوساز و هوشمند سازی در
اجرا بههمپیوسته هستند و این فناوری
نقش بســیار مؤثری در مدیریت قوی
خواهد داشت .شاکری تصریح کرد :با
توجه به آنکه صنعتیسازی در ایران در
دســتور کار بسیاری از سازندگان قرار
گرفتهاســت بنابراین ایــن فناوری در
حوزه صنعتیســازی هم بسیار مؤثر
خواهد بود.
بودجه ســاخت یک میلیون
مسکن از بانکها تأمین میشود
نماینده کمیسیون عمران مجلس
در شورای عالی مسکن درباره جزئیات
ســاخت یک میلیون واحد مسکونی
در ســال گفت :کل بودجه ســاخت
یک میلیون واحد مســکونی در سال از
بانکها تأمین خواهد شــد و بانکها
موظــف هســتند  ۲۰درصــد از کل
تســهیالت بانکی در سال را به بخش
مسکنتخصیصدهند.
جزئیات تســهیالت جهش
تولیدمسکن
وی با بیــان اینکه تســهیالت
ساختیکمیلیونواحدمسکونی۲۰۰
تا  ۴۵۰میلیون تومان است که در شهرها
و کالنشــهرها با نــرخ  ۵تا  ۱۲درصد
پرداخت میشود و بانکها ضابطهمند
هستند که این تســهیالت را پرداخت
کنند گفت :این نرخ ســود تسهیالت
نقدی به آنها و اطرافیانشان حاکی از
حذف اغلب مــردم از دریافت یارانه
نقدی است!
امیــد حاجتی ،رئیس ســازمان
هدفمندی یارانه در اردیبهشت امسال
طــی گفــت و گویی از آمــاده بودن
زیرساخت های این نهاد برای ثبت نام
جامانــدگان از یارانه خبر داد و گفت:
طبق مواردی که توســط وزارت رفاه
تعیین شــده آماده پیگیری و ثبت نام
جاماندگان در سامانه رفاهی هستیم اما
این روند باید از جانب این وزارتخانه
آغاز شود.
هرچند در این گفت و گو اشاره
شد که روند ثبت نام طی یک ماه آینده
یعنیخردادویانهایتاتیرماهآغازخواهد
شــد اما هنوز روندی جدی مشــهود
نیســت .حساســیت باالی موضوع
یارانههای نقدی در اذهان مردم سبب
شد ،چندی پیش و در خالل برگزاری
انتخابات ریاســت جمهوری ،یکی از
موضوعات جنجالبرانگیز و چالشی،
مواضــع نامزدهای تصدی پاســتور
دربــاره ســرانجام یارانههای نقدی و
سیاســتهای حمایتی در دولت آتی
باشــد؛ از سرنوشت ارز  4200تومانی
گرفته تا تغییر میزان یارانههای نقدی و

بانکــی بیــن  ۵تا  ۱۲درصد اســت و
بانکها موظف هستند تسهیالت برای
ساخت یک میلیون واحد مسکونی را با
این میزان بپردازند .شاکری اظهار کرد:
این تسهیالت را از طریق صندوق ملی
مسکن و بانکها تأمین خواهیم کرد.
شــاکری با بیان اینکه وزارت راه
و شهرســازی و همچنین شورایعالی
مسکنمعتقدهستندکهبانکهاسرکش
هستند و زیر بار پرداخت این تسهیالت
نمیروند افزود :شــورایعالی مسکن
اعالم کرده کــه باید مدت بازپرداخت
این تســهیالت  ۱۸تا  ۲۰ســال باشد و
بانکها باید در پرداخت این تسهیالت
همکاریهای الزم را انجام دهند.
مســتأجران از سنگ اندازی
های بانکها در اعطای تسهیالت
ودیعه مسکن گالیه مندند
عضو کمیســیون عمران مجلس
بــا بیان اینکه بســیاری از متقاضیان و
مستأجران از نحوه پرداخت تسهیالت
ودیعه مســکن گلهمند هستند افزود:
تعداد بانکها بســیار کاهشیافته و ما
امیدواریم هر چه سریعتر بانک مرکزی
و وزارت راه و شهرســازی اقدامــات
الزم را جهت همراهی در پرداخت این
تسهیالتداشتهباشند.
وی با بیان اینکه در طرح جهش
تولید مسکن وام ساخت به انبوهسازان

گروه اقتصادی -مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار
گفت :برای جلوگیری از ضرر و زیان سهامداران راهی جز توسعه سرمایهگذاری
غیرمستقیم وجود ندارد" .میثم فدایی" در نشست خبری با تشریح تسهیل خرید و
فروش واحدهای صندوق های سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه اظهار داشت:
بحث توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم ،یکی از برنامههای جدی سازمان بورس و
اوراق بهادار است ،این نوع سرمایهگذاری دارای اهمیتی ویژه است .وی خاطرنشان
کرد :افرادی که سال گذشته و در زمان رشد شاخص بورس ،اقدام به سرمایه گذاری
غیرمستقیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری کرده بودند بازدهی معقولی را از
این بازار کسب کردند .آنها در زمان ریزش شاخص بورس هم نسبت به سهامدارانی
که اقدام به ســرمایه گذاری مستقیم در بازار کردند زیان کمتری را از بازار متحمل
شدند .مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس با تاکید بر اینکه سازمان بورس
در بازار بدهی و نیز بازار ســهام به این نتیجه رســید که برای جلوگیری از ضرر و
زیان ســهامداران راهی جز توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم وجود ندارد ،گفت:
برای توسعه سرمایه گذاری غیر مستقیم نیازمند کانال های فروش مستقل از بازار
پول بودیم که در این زمینه طی سال های گذشته ،مجموعه های مختلفی اقدام به
فروش اپلیکیشن های اختصاصی برای موضوع مدیریت دارایی کردند .وی ادامه
داد :در سال جاری اقدام به تصویب دستورالعمل سرمایه گذاری بر خط کردیم و در
این دستورالعمل اجازه صدور و ابطال صندوق های سرمایه گذاری برای اپلیکیشن
هایی فراهم شد که حتی در خارج از بازار سرمایه بودند.فدایی اظهار داشت :سازمان
بورس و اوراق بهادار آغوش خود را برای اپلیکیشنهای که به دنبال فعالیت در بازار
سرمایه هستند ،خواهد گشود و اپلیکشین هایی که پیشگامتر باشند قادر به دریافت
تسهیالت بیشتر از سازمان بورس هستند .باالخره بعد از حدود یک سال فعالیت ها
برای همکاری بیشتر با برخی از اپلیکیشن ها ،در نهایت تالش های ما به ثمر نشست
و بعد از آن گام های دیگر برای گرفتن مجوز از ســازمان بورس ،ســپرده گذاری و
تامین بســترهای فناوری اطالعات و زیر ساخت های الزم برای این مجموعه در
دستور کار قرار گرفت .وی گفت :خوشبختانه توانسته ایم از طریق بازار سرمایه و
نهادهای مالی تحت سازمان بورس مجوز امکان خرید و فروش و ابطال واحدهای
سرمایه گذاری را با همکاری اپلیکیشن های عمومی به دست آوریم .رزاقی اضافه
کرد :اولین بحث مطرح شده وجود و ایجاد صندوق های سرمایه گذاری مشترک
بود ،نخستین صندوق سرمایه گذاری مشترک در سال  ۱۳۸۷ایجاد شد که می توان
این اتفاق را به عنوان انقالبی بزرگ در این زمینه تلقی کرد.

و ســازندگان پرداخت میشود گفت:
تمامی جوانــب اجرای این طرح را در
نظر گرفتهایــم و ما امیدواریم با اجرا و
ســاخت این تسهیالت شــاهد بهبود
وضعیت ساختوساز در کشور باشیم.
سامانه ثبت نام جهش تولید
مسکن هفته آینده فعال میشود
شــاکری با بیان اینکه ظرف یک
هفته آینده ســامانه برای ثبتنام جهت
تولید مســکن اعالم میشــود گفت:
بســیاری از مردم تصــور میکنند که
میزان اقســاط این تسهیالت باال است
امــا در حال حاضر میزان اقســاط این
تســهیالت حدود  ۵تا  ۳میلیون و ۷۵۰

هزار تومان اســت کــه ظرف مدت ۲
تا  ۵سال این تســهیالت به متقاضیان
پرداخت میشود .وی تصریح کرد :در
این طرح نه از لحاظ پرداخت تسهیالت
و نه از لحاظ تأمین مســکن مشــکلی
وجود دارد اما وزارت راه و شهرسازی
باید تمهیــدات الزم را در بحث کنترل
قیمت مسکن و مدتزمان ساخت آن
انجام دهد چراکه در پروژههای گذشته
ازجمله مســکن مهر به دلیل افزایش
مدتزمانساختبسیاریازسازندگان
به بهانــه نرخ تورم قیمت تمامشــده
ساخت را افزایش دادند بنابراین باید در
اجرای این طرح از سازندگان حرفهای

و بخشهای دولتی مانند بنیاد مســکن
بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان
ساخت استفاده شود.
 ۱۰میلیــون تقاضای فعال
مسکنداریم
عضو شورای عالی مسکن اضافه
کــرد :مــا در حال حاضــر  ۱۰میلیون
متقاضــی برای بازار مســکن نیازمند
هستیم که با احساب افراد بد مسکن و
مجردها ،تعداد متقاضیان مسکن به ۱۲
میلیون نفر میرسد.
شــاکری با بیان اینکه وزارت راه
و شهرسازی اعالم کرده امسال ساخت
 ۲میلیون واحد مســکونی و سال آینده

لباس نو بودجه  ۱۴۰۰بر تن یارانه ها
ت انواع حاملهای انرژی.
تغییر در قیم 
بهبود معیشت خانوارها از
طریق یارانه یا مدیریت اقتصاد؟
با این وجود و با گذشت نزدیک
بــه  2مــاه از روی کار آمــدن دولت
جدید ،هنــوز تصمیمی در خصوص
آینده سیاســتهای حمایتی به ویژه
یارانههای نقدی گرفته نشــده است.
طمأنینهای کــه برخی آن را به نگرش
کالن دولت جدید نسبت به روشهای
بهبودمعیشتخانوارهایایرانیارتباط
میدهند .شــاید بتوان رســمیترین
موضــع در این خصوص را اظهارات
اخیر عبدالملکــی وزیر تعاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی و میرکاظمی رئیس
سازمان برنامه و بودجه دانست .جایی
کــه وزیر رفاه در پاســخ به پرســش
خبرنگاران مبنی بر تحوالت یارانهای
در دولت جدید و ثبتنام از جاماندگان
یارانههای نقدی ،اظهار کرد :در مورد
اجرای تصمیمات مربوط به یارانههای
نقدی ،هنوز سیاستی نهایی نشده و در
این خصوص دولــت طرحهایی در
دست بررسی دارد که اخبار و نتایج آن

در ماههای آینده اعالم می شود.
میرکاظمی :پرداخت یارانه
آنچنان بر زندگی مردم اثرگذار
نبود
همچنیــن ،میرکاظمــی رئیس
سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر
ستاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال
 ،1401با اشــاره به مبحث یارانههای
نقدی می گوید :با توجه به توزیع یارانه
هــا در بخشهای مختلف ،آثار مثبت
و اثربخشــی مطلوب و قابل قبولی در
بهبود سفره مردم ،شاخصهای کالن
اقتصادی و بخش تولید دیده نمیشود
و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه
نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.
اظهاراتــی که تمرکــز و عمق
بخشــیدن به یارانههای نقدی در سند
بودجه  1401را با شک و تردید مواجه
کــرده و گمانهزنیها دربــاره ظهور
کاالبرگهــای الکترونیکی و ســایر
حمایتهــای معیشــتی غیرنقدی را
پررنگ میکند .شــاید دلیل استفاده از
یارانه شــبه نقدی این است که مردم به
مصرف کاال و خدمات هدفگذاری

شده ترغیب شوند ،از طرفی اگر مبلغ
معــادل آن به صورت نقدی پرداخت
شود ،تأمین منابع ریالی آن نیز به بودجه
فشار وارد میکند.
بــا وجــود اجمــاع در دولت
سیزدهم برای موثرکردن حمایتهای
معیشــتی در ســالهای پیشرو ،اما
بررســی سرگذشت یارانههای نقدی
در سالهای گذشــته ،پیشنیازهایی
را به کابینه تازه نفس گوشــزد میکند
تا در راستای تحقق عدالت اقتصادی
گام بردارد و ترک فعل چندین و چند
ساله را در زمینه بهروزرسانی فهرست
یارانهبگیرانکناربگذارد.
پولدارها همچنان یارانه می
گیرند!
پیشنیازی از جنس حذف یارانه
ثروتمندان که پای ثابت اســناد بودجه
در ســالهای اخیر بــوده و هیچگاه
به طــور کامل و بر اســاس دادههای
متقن عملیاتی نشــد و یا افزودهشدن
متقاضیان جدید یارانه معیشتی و نقدی
براســاس بند "ب" تبصره  14قانون
بودجه  1400که آن هم با وجود وعده

و و عیدهای مکرر مسئوالن در ماههای
گذشته ،تاکنون راه به جایی نبرده است.
وعدههایی کــه با وجود مصوبه
هیأت وزیــران در خردادماه  1400و
در واپسین روزهای دولت دوازدهم،
صرف ًا در محدوده شــاید وقتی دیگر
باقی ماند و در پی انتشار اخبار ثبتنام
جامانــدگان یارانه نقــدی ،وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی با صدور
اطالعیــهای این موضوع را تکذیب و
اعالم کرد« :در حال حاضر هیچ سایت
یا سامانهای برای ثبتنا م یارانه نقدی
توســط این وزارتخانه اعالم نشده
اســت .هرگونه اقــدام در خصوص
ثبتنام جاماندگان یارانه صرف ًا از سوی
مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
اطالعرســانی خواهد شد.با توجه به
امکان سوءاســتفاده و کالهبرداری از
متقاضیان ثبتنام ،تاکید میشــود به
پیامکهای غیرمرتبط توجه نشود.
البتــه وزارت رفــاه در اطالعیه
دیگری در تاریــخ  8تیرماه از ثبتنام
کسانی که در ســال  ۱۳۹۳از ثبت نام

یارانهها جا مانده یا افرادی که خانواده
آنــان یارانهبگیر نبوده اما بــا ازدواج
از خانــواده جــدا شــدهاند ،پس از
هماهنگیهای الزم با ستاد ملی کرونا
خبر داد که این اطالعیه نیز به سرانجام
روشنینرسید.
احتیاط سیاستگذار ناشی
از آزمونی غیرقابل اتکاء
مرور آنچه در یک دهه گذشــته
بر سر یارانههای نقدی آمده و قوانینی
که اغلب روی کاغــذ باقی ماندهاند،
حکایــت از احتیاط سیاســتگذار و
تمایل به اســتمرار شیوه فعلی در نظام
پرداخت یارانههای نقدی است.
موضوعی که مســئوالن ســابق
آن را ناشــی از حساســیت موضوع
و کارشناســان به دلیــل خطای باالی
آزمو ن وســع وزارت رفــاه و کاهش
سرمایه اجتماعی دولت قبل میدانند!
با این تفاســیر ،نگارنده فرصت
را مغتنم شــمرده تا پیش از رونمایی
از هرگونه بســته حمایتی یا سیاست
جدیــدی در حوزه رفــاه اجتماعی،
به یــادآوری یــک پیشنیاز اشــاره
داشــته باشد .چرا که موفقیت هر نوع
سیاستگذاری در گرو بستر اجرای آن
سیاست و تالش برای شناسایی محل

اصابت آن اســت .از اینرو ،برگزاری
آزمونهای وســع پرخطــا ،هراس از
خطخوردگی و افزودن به فهرســت
یارانهبگیران و ناتوانی در پاسخگویی
به اعتراضات جاماندگان یارانه ،اوضاع
کنونی یارانههای نقدی را به بار آورده
اســت .برای بیان آشــفتگی و درهم
آمیختگی سیاســت یارانههای نقدی،
همین بس که پس از  11سال همچنان
عــدهای از هموطنان بــا اعتراض به
حق نســبت بــه حذف از فهرســت
یارانه نقدی ،همچنان پاسخ روشن و
منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور
دریافت نکرده و چشمانتظار سنجش
وسع اقتصادی خود هستند و از طرفی،
دهک که هیچ برخــی از صدکهای
ثروتمند جامعه نیز به چشم میخورند
که مشخص نیست با کدام متر و معیار
همچنان یارانه نقدی و معیشتی روانه
حسابشــان میشــود! بر اساس آنچه
مطرح شــد ،بهروزرسانی سامانههای
سنجش وســع افراد و اشراف متولیان
حوزه رفاهی بــر اطالعات اقتصادی
خانوارها ،عالوه بر کاهش هزینههای
دولت ،عدالت اقتصــادی و رضایت
عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهای
اقتصادی به همراه خواهد داشت.

توسط معاون سازمان بنادر تشریح شد:

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مطرح کرد:

توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم ،راهی برای
جلوگیری از زیان سهامداران

در ایــن طــرح نــه از لحاظ پرداخت تســهیالت و نه از لحاظ تأمین مســکن مشــکلی وجود
دارد امــا وزارت راه و شهرســازی بایــد تمهیــدات الزم را در بحــث کنترل قیمت مســکن و
مدتزمــان ســاخت آن انجام دهد چراکه در پروژههای گذشــته ازجمله مســکن مهر به دلیل
افزایش مدتزمان ســاخت بسیاری از ســازندگان به بهانه نرخ تورم قیمت تمامشده ساخت
را افزایــش دادنــد بنابراین بایــد در اجرای این طرح از ســازندگان حرفــهای و بخشهای
دولتی مانند بنیاد مســکن بنیاد مســتضعفان و ستاد اجرایی فرمان ســاخت استفاده شود.

 ۲میلیون واحد دیگــر را آغاز خواهد
کرد گفت :چراکه مدت زمان ســاخت
هر واحد مســکونی دو سال است و ما
امیدواریم  ۴میلیون مســکن را بتوانیم
ظرف  ۴ســال دولت سیزدهم به پایان
برسانیم؛ البته در این طرح از افراد تحت
پوشش ســازمان بهزیستی و همچنین
کمیته امداد هــم حمایتهای الزم را
خواهیــم کرد و آنها را هم در خانهدار
شدن سهیم خواهیم کرد.
وی با بیــان اینکه در اجرای این
طرح سعی خواهیم کرد از تعاونیهای
سازنده که سابقه بسیار خوبی در حوزه
ساختوساز دارند استفاده کنیم گفت:
باید در این بخش از حضور تعاونیهای
با ســابقه خوب و همچنین سازندگان
حرفه دولت استفاده کرد و وزارت راه و
شهرسازی و همچنین کمیسیون عمران
مراقب حضور تعاونیها خواهد بود.
وی بــا بیان اینکــه وزارت راه و
شهرســازی اعالم کرده اســت از  ۴تا
 ۵شرکت بزرگ و ســازندگان بزرگ
اســتفاده خواهند کرد و البته با چینیها
هــم وارد مذاکــره شدهاســت گفت:
وزارت راه و شهرسازی در اجرای این
طرحها نظارت عالیه خواهد داشت.
 ۳۶۰هزار میلیــارد تومان؛
تســهیالت بانکی جهــش تولید
مسکن در سال جاری
عضــو هیئت علمی دانشــکده
عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان
اینکه برای اجرای این طرح در ســال
اول  ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیالت
بانکی در نظر گرفته شــده است گفت:
هر ســاله متناســب با نرخ تورم میزان
تسهیالت اضافه خواهند شد و وزارت
راه و شهرســازی اعالم کردهاست که
ظرف مدت  ۲۰ســال تا پایان اقســاط
این تســهیالت ،عموم مــردم به ویژه
دهکهای اول را خانهدار خواهد کرد.

شاکری تصریح کرد :اجرای طرح
جهش تولید مســکن ،افزایش قیمت
مسکن را کنترل کرده و مانع از افزایش
قیمت مســکن میشود که البته قیمت
مســکن تنها تولید مسکن مؤثر نیست
بلکه بایــد مالیات از خانههای خالی و
مالیات بر عایدی مسکن نیز اجرا شود
تا ما شاهد بهبود وضعیت بازار باشیم.
وی اضافه کرد :برخی از صاحبان
واحدهــای خالــی از ســکنه افراد،
ســازمانها و بانکها هستند؛ بنابراین
شــاید ورود یک میلیــون و ۳۰۰هزار
واحد مسکونی برای عموم مردم نباشد
اما از لحاظ روانی تأثیر بسیار زیادی در
حوزه در کنترل و کاهش قیمت مسکن
خواهد داشت.
مدل سازی اطالعات ساخت
چیست؟
در ادامــه این نشســت مجتبی
عزیــزی رئیس کنفرانــس بینالمللی
مدلســازی اطالعات ساخت و عضو
هیئت علمی دانشــگاه تربیت مدرس
با بیان اینکــه  bimدر تصمیمگیری
و همچنین کاهــش مدتزمان اجرا و
طراحی پروژهها و همچنین تهیه نقشه
ساختمان بسیار تأثیر گذار است افزود:
صدور مجوز و همچنین اخذ عوارض
ســاختمانی  ۸تا  ۹ماه زمان میبرد اما با
مدلسازی اطالعات ساختمان ما شاهد
کاهش چشمگیر مدتزمان آن خواهیم
بود .وی با بیــان اینکه تاکنون حدود
 ۱۰۰پروژه از طریق سامانه مدل سازی
اطالعات ساخت ،احداث شده گفت:
ســازمان برنامه و بودجه ،شــهرداری
تهران ،شــورای عالی مناطــق آزاد و
همچنین وزارت راه و شهرسازی سند
باالدستی برای اجرای طرح را تدوین و
در حال ابالغ آن به دســتگاههای تابعه
جهت اســتفاده از این فنــاوری برای
پروژههایعمرانیهستند.

گــروه اقتصــادی  -معاون
مهندســی و توســعه امور زیر بنایی
ســازمان بنادر و دریانوردی ،گفت:
توســعه پایدار و راهبردی سواحل،
بنادر و جزایر کشور به عنوان اولویت
اصلــی و ویژه ،در دســتور کار این
سازمان قرار دارد.
محمدرضــا الهیار با اشــاره به
فرآیند توســعه بندر بوشــهر تا سال
 ،۱۴۰۴گفت :با توجه به ظرفیت های
بسیار زیاد ســواحل استان بوشهر و
 ۹۳۷کیلومتر مرز ساحلی با سواحل
خلیج فارس ،توسعه متوازن و پایدار
این مناطق ضروری اســت و برنامه
ریزی مدونی برای توســعه سواحل
کشور به ویژه سواحل استان بوشهر با
محوریت سازمان بنادر و دریانوردی
به عنوان مرجع دریایی کشور مدنظر
قرار گرفته است.
وی افــزود :در زمینه توســعه

جزییات توسعه پایدار و راهبردی سواحل ،بنادر و جزایر

ســواحل ،با توجه به طرح مدیریت
یکپارچه مناطق ســاحلی کشــور به
عنوان یک ســند باال دستی ،سازمان
بنادر و دریانوردی موظف شــد که
نسبت به تدقیق این طرح و آوردن آن
در مقیاس استانی اقدام کند که در این
راستا بعد از استان هرمزگان ،دومین
اســتانی که طرح مدیریت یکپارچه
مناطق ســاحلی آن تدقیق و تهیه شد،
استان بوشهر بود که تمامی شهرستان
های ساحلی آن را شامل می شود.
معاون مهندســی و توسعه امور
زیر بنایی سازمان بنادر و دریانوردی
بــا بیان اینکه یکــی از اهداف اصلی
این طرح ،تهیه برنامه بلندمدت برای
استفاده از ظرفیت های دریا است که
برای هر شــهر ،برنامه اجرایی پیش
بینی شده است.
معاون مهندســی و توسعه امور
زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با

اشاره به اینکه مطالعات مربوطه نهایی
شده است و در حال طی کردن مسیر
در شورای برنامه ریزی استان است،
گفت :امید داریم هر چه ســریع تر از
سوی شورای برنامه ریزی استان ابالغ
و به عنوان یک سند باالدستی توسعه
سواحل استان به کار گرفته شود.
الهیار افــزود :ایــن مطالعات
گســترده و با نگاه بلندمدت اســت
که در آن جنبه های مختلف زیســت
محیطی ،پدیده های دریایی،ظرفیت
های تجاری ،ظرفیت های گردشگری
و مسافری دریایی ،پدافند غیرعامل،
مسائل سیاســی و امنیتی دیده شده
است.
وی در خصوص توســعه بنادر
اصلی و فرعی اســتان بوشهر ،گفت:
در راستای توسعه بنادر اصلی و فرعی
استان بوشــهر ،بندر بوشهر به عنوان
بندر اصلــی و  ۱۰بندرتجاری آن به

عنوان بنادر فرعی طرح های توسعه
ای پیش بینی شــده انــد که در قالب
طرح جامع بنادر بازرگانی ،توســعه
بندر بوشــهر تا افق  ۱۴۰۴و توسعه
بنادر فرعی آن نیز طی ســه گام در ۱۵
سال مدنظر قرار می گیرند.
معاون مهندســی و توسعه امور
زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی
ادامه داد :گام اول استقرار طرح های
جامع و طرح های ســاماندهی جامع
بنادر اصلی و فرعی آغاز شده است و
عمال برخی پروژه های اجرایی شروع
و یا در حال مطالعه اجرایی می باشد.
توسعه بنادر فرعی می تواند نقش
بسیار مهمی در توسعه دریامحور ایفا
کند چرا که با توسعه آنها از یک طرف
به رشــد و شکوفایی مناطق همجوار
کمک می شود و از سویی می توانند
در پشتیبانی بنادر اصلی نقش مهمی
در حمل و نقل شبکه ای ایفا نمایند.

توسط سازمان امور اداری و استخدامی؛

مسائل مربوط به ساماندهی کارکنان دولت بررسی شد

گروه اقتصادی  -سازمان امور
اداری و استخدامی از بررسی مسایل
مربوط به ســاماندهی کارکنان دولت
با حضور نمایندگان مجلس خبر داد.
براســاس اعالم این ســازمان
نهمین جلســه کارگروه ساماندهی
کارکنان دولت روز گذشته با حضور
کارشناســان و مشــاورزان سازمان
اداری و استخدامی ،اساتید دانشگاه،

نماینــدگان کمیســیون اجتماعی و
نماینده مرکــز پژوهشهای مجلس
برگزار شد.
در این جلســه ،مسائل مرتبط با
این موضوع و راهکارهای پیشنهادی
بحث و بررسی شد.
براساس این گزارش ،کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی در
 ۲۳شهریورماه جلســهای را درباره

طرح اســتخدامی کارکنــان دولت
بــا حضور «میثــم لطیفــی» رییس
ســازمان امور اداری و اســتخدامی
کشــور برگــزار کرد و از ســازمان
امور اداری و اســتخدامی خواست
طی  ۴۵روز الیحــهای در این زمینه
ارسال کند.
طرح ســاماندهی اســتخدام
کارکنان دولــت در مهرماه  ۱۳۹۹در

مجلس توســط نماینــدگان تدوین
و به هیات رئیســه مجلــس تقدیم
شــد .از تاریخ تصویــب این قانون،
اســتخدام در دســتگاههای اجرائی
به دو روش اســتخدام رسمی برای
بکارگیری در مشــاغل حاکمیتی و
اســتخدام پیمانی برای بکارگیری در
مشــاغل غیرحاکمیتی دائمی انجام
میشود.

الهیار افزود :یکی دیگر از موارد
توســعه ای دریا محــور ،طرح های
جامع و راهبردی توسعه جزایر است
که بر اســاس مصوبه شــورای عالی
شهرســازی و معمــاری و همچنین
کارگروه ســاماندهی سواحل و بنادر
و جزایــر کشــور ،ســازمان بنادر و
دریانوردی ماموریت پیدا کرده است

که توســعه راهبردی جزایر کشور را
انجام دهد و در اســتان بوشهر نیز ۱۴
جزیره را شامل می شود و امید داریم
با اتمام فاز مطالعاتی آن تا پایان ســال
جاری ،شــاهد تصویــب در مرجع
ذی ربط به عنوان ســند باالدستی و
یکپارچه برای اولین بار در این حوزه
باشیم.

