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«ایران» با مقایسه صدور پروانه ساختمانی در دولت قبل و  6ماهه دوم سال  1400گزارش میدهد

مجموع پروانه ساختمانی صادر شده از سال  92تا  99برابر یک میلیون و  150هزار واحد است در حالی که این آمار فقط برای 6ماه دولت سیزدهم ،معادل یک میلیون پروانه است

رضا معطریان /ایران

گــروه اقتصــادی /تعــداد پروان ه ســاختمانی صادر
شــده در ماههای اخیر نشان میدهد تولید مسکن
در دولــت ســیزدهم شــتاب گرفته اســت .افزایش
تولید مسکن در مقایسه با تعداد پروان ه ساختمانی
در دولت قبل و در چند ماهه دولت سیزدهم مبین
این اســت کــه این عــدد در  6ماه دولت ســیزدهم
تقریبــاً بــا  8ســال دولت قبــل برابری میکنــد .در
دولــت قبــل از ســال  92تــا  99تعــداد کل پروانــه
ســاختمانی صادر شــده برابــر یک میلیــون و 150
هــزار فقره بوده اســت در حالی کــه در  6ماهه دوم
ســال  ،1400در مجموع یک میلیون پروانه توســط
شهرداریهای کشور برای ساخت و ساز صادر شده
اســت .این موضوع از رشد بیسابقه ساخت و ساز
خبر میدهد.
در  3فصــل ســال  ،1400کل پروانههــای
صادر شــده ســاختمان شــهری  87هــزار و200
فقره اســت ،در بهار ســال گذشــته  34هزار و ،500
در تابســتان  27هــزار و  900و در پاییــز  24هــزار و
 800پروانــه ســاختمانی در مناطق شــهری صادر
شــده اســت .رشــد صدور پروانه در نیمه دوم سال
قبــل به یــک میلیون فقره ،نشــان میدهــد تقریباً
یک میلیون هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر
شده است.
بنابرایــن گــزارش کــه از دادههــای مرکــز آمــار
استخراج شده است ،صدور پروانههای ساختمانی
از ســال  92تــا  99نســبت بــه ســالهای قبــل روند
کاهشــی دارد و در این  8ســال فقط در برخی دوره
هــا پروانه ســاختمانی نســبت به ســال قبل رشــد
اندکــی دارد .آمار به خوبی مشــخص میکند که از
ســال  92ساخت و ساز روند نزولی به خود گرفته تا
اینکه در سال  97همزمان با آغاز برنامهریزی برای
طرح اقــدام ملی و همچنین جهــش قیمتها در
بازار مســکن ،صدور پروانه ساختمانی در این سال
حدود 22هزار فقره بیشــتر از سال قبل ،یعنی سال
 96است.
با توجه به رکود بازار مسکن از سال  ،92در سال
 ،93افت شدید  ۴۲درصدی نسبت به سال قبل در
صدور پروانههای ساختمانی اتفاق افتاد که از این
سال به بعد همین کاهش در سالهای  94و  95نیز
تکرار شد و در سالهای  96تا  99با افزایش قیمت
مســکن و روی آوردن ســازندگان به ساخت و ساز،
تعداد پروانههای ساختمانی نیز افزایش یافته که
افزایش آن قابل توجه نیست.
اوج صــدور پروانــه ســاختمانی در دولــت قبل
فقط در ســال  92بوده که میزان آن  206هزار واحد
است .البته این آمار به خاطر ساخت و ساز مسکن
مهــر در دولت قبل از آن اســت که در ســال  92نیز
خــود را نشــان داده اســت .طبق بررســیها ســهم
مسکن مهر از پروانههای صادره در سال  92حدود

تعداد پروانههای صادر شده در کشور از سال  92تا نیمه دوم (1400فقره)

مقایسه حجم عرضه مسکن در  4دولت قبل(واحد مسکونی)
دولت سازندگی

دولت اصالحات

دولت مهر

دولت تدبیر و امید

1171000

2128000

4800000

690000

 ۱۱۵هزار واحد در سال بوده است .گزارشها نشان
میدهــد دولــت دهم در پایــان کار خــود  ۶۹۰هزار
واحد را تحویل داد که به طور میانگین ســاالنه ۱۱۵
هزار واحد را شامل میشود .این در حالی است که
بنابر طرح جامع مســکن و قوانین باالدستی ،برای
تأمین مســکن مصرفی ،در ســال حداقل باید یک
میلیون مسکن ساخته شود .کاهش شدید ساخت
مســکن در دولــت قبل منجر به جهش بیســابقه
قیمــت هم در بخش خرید و هــم در بخش اجاره
شده است.

کاهش صدور پروانه ســاختمانی در ســالهای
گذشــته منجر به کاهش تولید مســکن شده است.
بر اســاس آمار ،در ســال  ۹۳برای تعــداد  ۴۰۰هزار
و  ۱۶۴واحد مســکونی پروانه صادر شده که نسبت
به ســال قبل از آن ،یعنی ســال  ،92کاهش بیش از
 50درصدی را نشان میدهد .افت تولید مسکن در
ســالهای پــس از آن هم ادامه پیدا کرد و در ســال
 ۹۶به حدود  ۳۳۷هزار واحد رسید .سال  92تقاضا
برای دریافت پروانه ساختمانی با رشد مواجه شد.
در آن ســال تولید مسکن به  ۳۷۶هزار واحد رسید

که بخش زیادی از این رشــد به خاطر برنامه اقدام
ملی مســکن بوده اســت .براســاس برنامــه اقدام
ملی مسکن ،دولت موظف بود از سال  97تا پایان
دولت 400 ،هزار واحد بسازد .اما واحدهای ساخته
شده در این برنامه تا پایان دولت قبل فقط حدود
 40هــزار واحد اســت و دولت ســیزدهم قصد دارد
واحدهای پیشبینی شده در این برنامه را همزمان
با نهضت ملی مسکن پیش ببرد.
ëëجهشصدورپروانهدردولتسیزدهم
دادههای آماری وزارت راه و شهرســازی نشان

میدهــد در بــازه زمانــی نیمه دوم ســال گذشــته
یک میلیون و  ۲۰۰هزار فقره پروانه ســاخت و ساز
شــهری و روســتایی صــادر شــده اســت ،در حالی
که در ســالهای قبــل از آن در بازه یک ســاله تنها
 ۴۵۰هزار فقره مجموع شــهری و روســتایی صادر
میشــد .بــا توجــه به آمــار حــدود  150هــزار فقره
پروانــه روســتایی ،بیــش از یــک میلیــون پروانــه
ســاختمانی در نیمــه دوم ســال قبــل ثبــت شــده
اســت .این در حالی است که در پنج ماهه نخست
ســال ( ۱۴۰۰ماههای پایانی دولــت یازدهم) برای
مثال فقط  ۲۴۹۱پروانه ســاختمانی در شهر تهران
صادر شده که از افت  ۱۸درصدی نسبت به مدت
مشابه سال  ۱۳۹۹حکایت دارد.
با توجه به اینکه به طور متوسط برای هر پروانه
ســاختمانی ســاخت حــدود  7واحد مســکونی در
نظــر گرفته میشــود صــدور یــک میلیــون پروانه
ســاختمانی شــهری بــه معنــی تولیــد حــدود 7
میلیــون مســکن در آینده اســت که بخشــی از آن
( 4میلیون ) مربوط به نهضت ملی اســت .به این
ترتیب حتی اگر نیمی از این واحدهای پیشبینی
شــده ساخته شــود ،بخش زیادی از کمبود مسکن
در کشــور جبــران میشــود .این در حالی اســت که
طی ســالهای  90تا  99تعداد واحدهای مسکونی
پیشبینــی در پروانههــای احــداث ســاختمان 4
میلیــون و  800هــزار واحــد مســکونی اســت کــه
بیشــترین و کمتریــن تعــداد واحــد مســکونی در
پروانههــای احــداث ســاختمان بــه ترتیــب در
ســالهای  92و  96بــا  770و  322هــزار واحــد
مسکونی است.
در سالهای قبل از  ،۱۴۰۰حجم متراژ زیربنای
پروانههــای ســاختمانی صــادر شــده مجموعاً به
 ۵۵میلیــون مترمربــع میرســید .در حالــی که در
ســال گذشــته برای بیش از  ۱۵۵میلیون مترمربع
واحــد مســکونی در سراســر کشــور پروانه از ســوی
شــهرداریها صادر شــد .طــی ســالهای  90تا 99
بیشــترین و کمترین مساحت زمین در پروانههای
ساختمانی در کل کشور به ترتیب در سالهای 92
و  93با  75و  43میلیون متر مربع است.
 ëëتولید مسکن
مقایســه تولید مســکن در دولتهای مختلف
نشــان میدهــد در دولت ســازندگی یــک میلیون
و  170هــزار ،در دولــت اصالحات 2میلیــون و 100
هــزار ،در دولــت مهــر  4میلیــون و  800هــزار و در
دولــت تدبیــر و امیــد کمتریــن میــزان و  790هزار
واحد مسکونی ساخته شده است .به این ترتیب با
توجه به برنامه ســاخت  4میلیون مسکن تا پایان
 ،1404اگر این تعداد مسکن در کشور ساخته شود،
در یک دوره دولت سیزدهم ساخت مسکن بیشتر
از دو دوره دولت سازندگی و اصالحات است.

سقف افزایش اجارهبها در تهران و شهرستانها تعیین شد

سقف افزایش اجاره در تهران حداکثر  25و سایر شهرها  15درصد شد

گزارش

ایرنا

در جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست محمد
مخبر معــاون اول رئیسجمهور برگزار شــد ،با
بررســی بســته سیاســتی وزارت راه و شهرسازی
در حــوزه مســکن ،ســقف افزایــش اجارهبهــای
مســکن نســبت بــه اجارهبهــای ســال  ،1400در
تهران حداکثــر  25درصد ،کالنشــهرهای باالی
یــک میلیــون نفــر جمعیــت  20درصد و ســایر
شــهرها  15درصد به تصویب رســید .براســاس
این مصوبه ،سازمان تعزیرات حکومتی مکلف
شــد با مشــاوران امالک متخلف که این ســقف
افزایــش را رعایت نکننــد ،برخورد کنــد .بر این
اساس ،همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف
شــده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی
خالی از ســکنه به ســازمان امــور مالیاتی جهت
اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
ëëبرخوردجدیبامتخلفان
رســتم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی با اشاره
بــه تعیین ســقف افزایــش اجارهبهای مســکن
گفت :بــه مســتأجران و اجارهدهندگان هشــدار
میدهیــم ،خــارج از حیطــه ثبــت نــرخ اجــاره
در ســامانهها عمل نکنند .قاســمی با اشــاره به
تمهیــدات دولت برای ســاماندهی بــازار اجاره
مســکن ،اظهــار داشــت :یکــی از موضوعــات
مهــم این روزهــا بحــث افزایش اجاره مســکن
اســت ،حداکثــر افزایش اجارهبهــا در تهران 25
درصــد اســت ،از صاحبان امــاک تقاضا داریم
کــه افزایــش اجــاره مســکن آنهــا بیــش از ایــن
رقــم نباشــد .وزیــر راه و شهرســازی گفــت :این
درصد افزایــش نرخ اجارهبها با کار کارشناســی

در ســتاد تنظیم بازار تصویب شــده اســت .وی
افــزود :در صورت بروز تخلــف ،طبق مصوبات
ســتاد تنظیم بازار با متخلفان برخورد میشود.
قاسمی ضمن اخطار به متخلفان تأکید کرد :به
مســتأجران و اجاره دهندگان هشدار میدهیم،
خــارج از حیطــه ثبت نرخ اجــاره در ســامانهها
عمل نکنند.
ëëدولت متعهد به ساخت یک میلیون مسکن
در سال است
وزیر راه و شهرســازی همچنین با بیان اینکه
در وزارتخانه در دو حوزه راه و مســکن مشــغول
کار هســتیم ،گفــت :در حــوزه مســکن طبق نیاز
مردم و تعهد دولت ساالنه یک میلیون مسکن
باید بســازیم .قاســمی افــزود :اکنون در ســطح
کشــور  ۸میلیــون مســتأجر داریم که حــدود ۵۰
درصــد از هزینه ســبد ایــن خانوارهــا مربوط به
مســکن اســت که تصمیــم داریم در ایــن چهار
سال  ۴میلیون واحد مسکن بسازیم .قاسمی با
اشاره به ایجاد تغییرات در اجرای طرح نهضت
ملی مسکن و مقایســه آن با مسکن مهر افزود:
با تجاربی که در مســکن مهر کســب شد ،سعی
کردیم یک تغییر و تحول اساســی در پیشــبرد و
اجرای طرح نهضت ملی پیش بگیریم .وزیر راه
و شهرسازی تأکید کرد :در نهضت ملی مسکن
هــدف اصلــی صرفــاً خانهســازی نیســت بلکه
شهرســازی اســت و تصمیم داریم بــرای مردم
زمینه اســتفاده از تمام امکانــات در بخشهای
بهداشــتی ،آموزشــی و ورزشــی و حمــل و نقــل
فراهم شود.

ëëزمیــن  ۲میلیــون واحــد مســکونی در کشــور
پیشبینیشدهاست
وزیر راه و شهرســازی گفت :زمین  ۲میلیون
واحــد مســکونی در قالــب طــرح نهضــت ملی
مســکن پیشبینی شده و این روند تا رسیدن به
چهار میلیون واحد ادامه مییابد.
قاســمی افــزود :طرح نهضت ملی مســکن
در دو بخش  ۲میلیون واحدی اجرا میشــود که
تاکنون ســاخت بیش از یک میلیون و  ۳۰۰هزار
واحد مسکونی در کشور آغاز شده است.
وی بــا اشــاره به اینکه از این تعــداد ۴۰ ،هزار
و  ۵۴۵واحــد مســکونی مربــوط بــه آذربایجان
غربی است ،اضافه کرد :عملیات اجرایی هزار و
 ۸۰۰نفر از متقاضیان مسکن ملی که پول واریز

هیچیک از ثبت نام کنندگان طرح اعطای زمین حذف نشدهاند

مدیــر کل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و
شهرسازی با اشــاره به اینکه آییننامه اجرایی
قانــون حمایــت از خانــواده و جوانی جمعیت
در انتظــار تصویب هیأت وزیران اســت ،گفت:
هیچ خانواده ثبت نام شدهای در طرح اعطای
زمین حذف نشده است.
پروانــه اصالنــی ،دربــاره اعطــای زمیــن بر
اســاس فرم ج به خانوارهای دارای بیش از دو
فرزند گفت :بر اســاس مــاده  ۴قانون حمایت
از خانــواده و جوانی جمعیت ،بایــد آییننامه
اجرایی در هیأت وزیران تصویب شــود که این

آییننامه ارسال شده و هم اکنون در دستور کار
کمیسیون قرار دارد.
اصالنــی خاطرنشــان کــرد :وزارت راه
وشهرســازی در زمــان مقرر آییننامــه اجرایی
را بــه هیــأت وزیــران ارســال و حتــی قبــل از
تصویب آییننامه فرایند ساماندهی شناسایی
متقاضیان و ثبت نامها را آغاز کرده است.
وی افــزود :تاکنــون بیش از  ۳۰هــزار خانوار
دارای بیشــتر از  ۳فرزنــد و حتــی  ۷فرزنــد
ثبت نــام کردهانــد .مدیــر کل دفتــر اقتصــاد
مســکن گفــت :هماهنگیهــای الزم بــرای

اقدامــات اجرایــی ایــن قانــون در وزارت راه و
شهرســازی انجــام شــده و به محــض تصویب
آییننامــه فراینــد اجرایــی طــرح آغــاز خواهد
شــد .مدیــر کل دفتر اقتصاد مســکن بــا تأکید
بر اینکه زیرســاختهای این طرح آماده شده،
گفــت :در حــال حاضر ثبت نامها انجام شــده
و حتــی بــرای تمامــی ثبــت نــام کننــدگان نیز
پاالیشها انجام گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه هنوز
فرم ج بررســی نشــده ،هیچ متقاضی مســکن
ثبت نام کنندهای نیز از این فرایند حذف نشده

کردند ،شــروع میشــود .وزیــر راه و شهرســازی
ادامه داد :همزمان با ســاخت مســکن نهضت
ملــی ،نیازمندیهــای عمومــی مــردم ازجمله
درمانگاه و ورزشــگاه نیز در نظر گرفته میشــود
چراکه نهضت ما تنها ســاخت مسکن نیست و
در واقع ساخت شهر است.
ëëتعیینتکلیفآزادراهارومیه-تبریز
وزیر راه و شهرسازی که همراه رئیس جمهور
به آذربایجان غربی ســفر کرده بود ،در بازدید از
قطعــه  ۳آزادراه ارومیــه  -تبریز اظهار داشــت:
بزودی جلســهای در تهران با حضور نمایندگان
آذربایجــان غربــی و شــرقی و نیــروی انتظامــی
بــرای تعییــن تکلیف این پــروژه برگــزار خواهد
شــد .وزیر راه و شهرســازی ادامــه داد :این پروژه

اســت .مدیــر کل دفتــر اقتصاد مســکن گفت:
هماهنگیهای الزم برای اقدامات اجرایی این
قانــون در وزارت راه و شهرســازی انجام شــده
و بــه محــض تصویب آییننامه مــاده  ۴قانون
حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت ،فرایند
اجرایی آغاز خواهد شد .مدیر کل دفتر اقتصاد
مســکن با تأکید بــر اینکه زیرســاختهای این
طــرح آماده شــده ،گفت :در حــال حاضر ثبت
نامها انجام شده و حتی برای تمامی ثبت نام
کنندگان نیز پاالیشها انجام گرفته اســت .وی
خاطرنشــان کرد :با توجه به اینکه هنوز فرم ج

سه سال است به هر دلیلی متوقف شده که باید
تعیین تکلیف شده و کارهای اجرایی پروژه آغاز
شــود .رقاسمی از برگزاری جلسهای در تهران با
حضــور نمایندگان آذربایجان غربی و شــرقی و
نیروی انتظامی بــرای تعیین تکلیف این پروژه
خبــر داد و گفــت :با توجــه به عــدم تمایل ناجا
بــرای ادامه همــکاری در ایــن پــروژه فراخوانی
برای جذب پیمانکار داده شــده اســت .وزیر راه
و شهرســازی گفــت :در صورت قطــع همکاری
بــا پیمانــکار پــروژه بایــد تســویه حســاب انجام
شــده و خواســتههای اهالی منطقه نیــز در نظر
گرفتــه شــود .وزیــر راه و شهرســازی گفــت :این
طرح به هر دلیلی ســالها اســت متوقف شــده
که برای از ســرگیری تونل و پروژه باید جلسهای
جهت تعییــن تکلیف ادامه کار بــا بنیاد تعاون
ناجــا برگزار شــود ،باالخره باید معلوم شــود که
ایــن پــروژه را ادامــه میدهنــد یا رغبــت ندارند
که به نظر میرســد با شــرایط فعلــی تمایل به
ادامــه پروژه ندارند .وی افــزود :در صورت قطع
همــکاری بایــد تســویه حســاب انجــام شــود و
روشهای دیگری را در نظر بگیریم ،این بازدید
بســیار تعییــن کننده بــود که توانســتیم آخرین
وضعیــت را از نزدیــک ببینیم و نیاز و خواســته
مردم را لمس کنیم.
قاسمی خاطرنشــان کرد :بیش از  ۸۰درصد
از ســهم کار انجام شده متعلق به دولت است.
اما تــا زمانی که پــروژه اینگونه بالتکلیف باشــد
نمیتوان نظر قطعــی در خصوص اعتبار مورد
نیاز داد.

بررسی نشــده ،هیچ متقاضی مسکن ثبت نام
کنندهای نیز از این فرایند حذف نشده است.
تبصره  ۳مــاده  ۴قانون حمایت از خانواده
و جوانــی جمعیــت ،وزارت راه و شهرســازی را
مکلــف کرده اســت بــا همــکاری وزارت جهاد
کشــاورزی آییننامه این ماده را حداکثر  ۳ماه
پس از الزماالجرا شــدن این قانــون آییننامه
اجرایــی را تهیــه و بــرای تصویــب بــه هیــأت
وزیــران ارســال کند کــه ایــن آییننامه توســط
وزارت راه و شهرســازی در موعــد مقرر ارســال
شده است.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی جزئیــات ســاخت و بهرهبــرداری از آزادراه
شــیراز  -اصفهان را به عنوان یکی از بلندترین محورهای آزادراهی و البته
شــاید گرانترین آنها اعالم کرد و گفت :افتتاح این آزادراه در اولویت اول
دولــت و وزارت راه و شهرســازی قــرار دارد .خیــراهلل خادمــی ،مدیرعامل
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفتوگو با ایسنا
اظهــار کرد :آزادراه شــیراز -اصفهــان به عنوان بلندتریــن محور آزادراهی
کشــور بــه طــول  ۲۲۲کیلومتــر آمــاده بهرهبــرداری شــده و در  6قطعه آن
حدود  ۹۴درصد پیشــرفت فیزیکی داشتهایم .وی افزود :این آزادراه در 7
قطعه و به طول  ۲۲۲کیلومتر طراحی شــده ،اما  6قطعه آن به طول ۲۱۰
کیلومتــر در ســالجاری و بزودی افتتاح خواهد شــد که بــرای بهرهبرداری
و تکمیــل آن نزدیــک بــه  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰میلیــارد تومان اعتبار نیــاز داریم.
مدیرعامل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه
داد :از ایــن میــزان اعتبــار ،ســهم دولت و ســرمایهگذار بخــش خصوصی
(قــرارگاه خاتماالوصیــاء وزارت دفاع)  ۵۰- ۵۰اســت و از نظر اجرایی کار
قابل تحویل است؛ چرا که در این پروژه یک الیه آسفالت به صورت کامل
انجام شــده و مراحل نصب نیوجرســی و عالئم راهنمایــی و رانندگی نیز
تا  ۵۰درصد انجام شــده اســت .براین اســاس پیشــرفت فیزیکــی آزادراه
شــیراز -اصفهان  ۹۳.۷درصد و قابل تحویل اســت .خادمی خاطرنشــان
کرد :در سفر اخیر مقامات دولت به استان فارس این پروژه آزادراهی جزو
پروژههــای اولویتدار بود و اگر دولــت بتواند قیر و البته اعتبار مورد نیاز را
تأمیــن کند و ســرمایهگذار هــم بتواند باقیمانده ســهم  ۵۰درصدی خود
از ایــن آزادراه را پرداخــت کند ،مســلماً این آزادراه به عنــوان اولویت اول
آزادراههای در دست ساخت دولت در سالجاری و بزودی افتتاح خواهد
شــد .البته بــا قیمتهای امروز تاکنــون بیش از  ۱۲هزار میلیــارد تومان در
آزادراه شیراز – اصفهان هزینه شده است.

اخبــــار

صدور پروانه ساخت مسکن در  6ماه دولت سیزدهم برابر کل دولت روحانی

جزئیات آزادراه ۱۲هزار میلیاردی شیراز – اصفهان

شناسایی زمین برای ساخت
 ۷۷۵هزار واحد نهضت ملی مسکن

معاون مســکن شــهری بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشــور گفت :تاکنون
اراضــی معــادل  ۷۷۵هــزار واحــد طــرح نهضــت ملــی بــه بنیاد مســکن
معرفی شــده اســت که بنیاد در حال بررسی آنهاســت .چنانچه بر اساس
کاربری ،توپوگرافی و ســایر مســائل امکان ســاخت وجود داشته باشد این
اراضی بعد از مرحله آمادهسازی به مرحله ساخت میرسند.
حمیدرضا ســهرابی بــا بیان اینکه عملیــات اجرایی حــدود  ۶۱هزار واحد
مســکونی شــهری در قالــب طــرح نهضت ملی مســکن تحت مســئولیت
بنیاد مســکن آغاز شــده اســت افزود :بیــش از  ۸۵هزار واحد پــروژه برای
بنیاد مســکن در طرح نهضت ملی مســکن در بخش شهری تعریف شده
که از این تعداد معادل  ۶۴هزار واحد در این پروژهها عملیاتی شده است.
وی در خصوص ارائه تسهیالت به واحدهای آماده ساخت نیز اعالم کرد:
تاکنون  ۴۲هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن در مناطق شــهری تحت
مسئولیت بنیاد به بانک برای عقد قرارداد معرفی شدند که از این تعداد
حدود  ۲۲هزار واحد انعقاد قرارداد کردند.
ســهرابی افــزود :ســود تســهیالتی کــه در قالــب طــرح ملــی مســکن ارائه
میشــوند براســاس قانون جهش تولید مســکن و براســاس ســود مصوب
شــورای پــول و اعتبــار تعیین شــده اســت که در حــال حاضــر  ۱۸درصد و
بازپرداخــت آنهــا  ۲۰ســاله اســت .ســود تســهیالت مســکن روســتایی نیز
پنج درصد و به صورت  ۲۰ساله با تصویب مستقیم رئیس جمهور تعیین
شــده است .تسهیالت مســکن منتظر یارانه سود اســت که توسط سازمان
برنامه و بودجه باید تخصیص یابند.

انجام  ۷۲پرواز مسافری بین ایران و قطر

رئیس ســازمان هواپیمایی کشــور گفت :طی رایزنیهایی که با کشــور قطر
انجــام دادهایــم ،پروازهــای بــاری و کارگو بــدون محدودیت با این کشــور
انجــام میشــود .محمد محمــدی بخش گفــت :در بحــث پروازهای جام
جهانی با کشــور قطــر در خصوص افزایــش پروازها رایزنیهایــی را انجام
دادهایم که مورد توافق هر دو کشور بویژه در حوزه جام جهانی بوده است.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــور در  ۲ماه ایــام برگــزاری جام
جهانی توافق شــد که در حوزه کارگو و بــار بدون محدودیت پروازها انجام
شــود و در حوزه پروازهای مســافری هم  ۳۶پروازی که در هر طرف است،
انجــام میشــود و در صــورت نیــاز بــه افزایــش پــرواز مجوزها بــرای آن با
اعالم دو کشــور صادر میشــود .پیش از این اعالم شــده بود که پروازهای
جام جهانی از اوایل آبان امســال آغاز شــود و برای پروازهای جام جهانی
نرخ مشــخصی اعالم خواهد شــد تــا قیمتها بیش از حــد افزایش نیابد.
حــاال تنهــا قطرایرویز و ایرانایــر میتوانند این پروازهــا را انجام دهند ،اما
بنابــر پیگیریهــا اگر شــرکت هواپیمایی بــرای انجام پرواز بــه قطر در ایام
جــام جهانی درخواســت داشــته باشــد ،با در نظــر گرفتن شــیوهنامههای
بینالمللی مجوز برای این شرکت صادر خواهد شد.

امضای تفاهمنامه تکمیل مترو پرند
بین شهرداری و شرکت عمران پرند

شــرکت عمــران شــهر جدید پرنــد اعالم کــرد :تفاهمنامهای بین شــرکت
عمران و شــرکت مترو منعقد شــد که بر مبنای آن تمام مطالبات شرکت
مترو تا سقف تعهدات پیشبینی شده از طریق شرکت عمران به صورت
تهاتر انجام شود .تکمیل مترو پرند در سالجاری به پایان میرسد.
«محســن وطن خواهی» رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران
شــهر جدیــد پرند بعد از امضای ایــن تفاهمنامه گفت :نــگاه ارزندهای به
حمایت از پروژ ه مترو پرند داریم.
وی افزود :پیشــرفت و توســعه مترو یکی از شــاخصهای توســعه یافتگی
شــهرها محســوب میشــود که شــرکت عمران تالش میکند با حمایت و
پشــتیبانی خود از آبادانی شــهر پرند دریغ نکند و شــهری خــوب و زندگی
خوب برای مردم شریف پرند فراهم سازد.

اصالح  500نقطه پرتصادف جادهای تا پایان سال

سرپرســت دفتــر نگهــداری عالئم ،تجهیــزات و ابنیه فنی راههــا از اصالح
 500نقطه پرحادثه از جادههای کشور تا پایان سال خبر داد.
مجیــد صباغزاده گفــت :در صورت تأمیــن اعتبارات مورد نیــاز برای رفع
نقاط پرتصادف پیشبینی میشــود تا پایان امسال  ۵۰۰نقطه پر تصادف
در کشــور اصــاح شــود .صباغزاده تعــداد نقاط پــر حادثه کشــور را هزار و
 ۵۸۵نقطــه اعــام کرد و افزود :تاکنون توانســتهایم  ۴۹۰نقطه پرحادثه را
اصــاح کنیم و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز این پتانســیل وجود دارد
که بتوانیم در مدت  ۲سال همه این نقاط را اصالح کنیم .وی با بیان اینکه
 ۵۰نقطه دارای تصادف هم تاکنون اصالح شــده،افزود :در تصادفات سه
عامــل راه ،انســان و خودرو دخالــت دارند که  ۷۰درصد نقش انســانی ۱۰
تا  ۱۵درصد راه و عامل خودرو یی نیز  ۱۰تا  ۱۵درصد را شامل میشود.
سرپرســت دفتــر نگهــداری عالئم ،تجهیــزات و ابنیــه فنی راهها با اشــاره
بــه اینکه با اصــاح نقاط پرتصــادف میتوان شــاهد کاهش تلفــات  ۲۰تا
 ۳۰درصــدی بــود تأکید کــرد :افزایش فرهنــگ رانندگــی و بهبود صنعت
خودروسازی در کاهش تلفات جادهای مؤثر است.

