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«ایران» با بررسی آمار های رسمی گزارش میدهد

تأکید وزیر راه و شهرسازی بر رفع موانع تجاری
ایران با پاکستان

4/6میلیون خانوار شهری هم اکنون مستأجرند

شاخص های کالن بخش مسکن

مسکن روســتایی ســاخته خواهد شــد .تعداد
خانــوار روســتایی در حــال حاضــر 6میلیــون
خانوار اســت و متوسط تعداد افراد یک خانوار
روســتایی 3.4نفر اســت .از مجموع 6میلیون
خانــوار روســتایی 4.94درصــد اجــاره نشــین
هســتند که شــامل 296هــزار خانوار میشــود.
بــر طبق ایــن آمار بیــش از یک میلیــون نفر از
جمعیت روستایی اجاره نشین هستند .به این
ترتیب با ساخت 800هزار مسکن روستایی کل
خانوار اجارهنشــین خانهدار خواهند شد .البته
بخشــی از این  800هزار واحد ،شــامل نوسازی
خانههــای روســتایی موجــود میشــود .به این
ترتیب با اجرای نهضت ملی مسکن هم واحد
روســتایی جدیــد تولید میشــود و هــم امکان
نوسازی و بهســازی خانههای روستایی فراهم
میشــود .بــرای ســاخت و نوســازی خانههای
روســتایی 200میلیون تومان تسهیالت به نرخ
ســود 5درصد پرداخت میشــود این در حالی
است که نرخ سود تسهیالت پرداختی نهضت
ملــی مســکن در مناطــق شــهری 13درصــد
خواهد بود .مابهالتفاوت نرخ ســود (18درصد
بانکی) بهصورت یارانه ازسوی دولت پرداخت
خواهد شد تا هزینه و قیمت نهایی مسکنهای
نهضت ملــی با قیمت تمام شــده کمتری به
متقاضیــان واگــذار شــود .در روســتاها درصــد
بیشتری از خانوار مالک هستند .بر اساس آمار
در سال87،1400درصد خانوار روستایی مالک
بودنــد .ایــن آمــار برابر آمار ســال  95اســت .از
ســال  95تا  99تعداد خانوار مالک در روستاها
کاهــش یافتــه بــود اما در ســال گذشــته تعداد
خانوار مالک روســتایی از 86درصد سال  99به
87درصد افزایش یافته اســت .تعــداد خانوار
روستایی اجارهنشــین در سالهای اخیر تغییر
نداشــته و تقریباً هر ســال 4درصد ایــن خانوار
مستأجربودهاند.
اهمیت طرحهای انبوهســازی مســکن این

اســت که اگر این طرحها اجرای موفقی داشته
باشــد در زمان کمی تعــداد زیــادی از خانوار را
صاحب مســکن میکند و به این ترتیب زمان
دسترسی به مسکن برای این خانوار که غالباً از
اقشارضعیفومتوسطجامعههستند،کاهش
مییابد .بیشــترین زمان دسترســی به مسکن
مربــوط بــه همین اقشــار اســت .نهضت ملی
مسکن ،ساخت واحدهای مســکونی در هزارو
 312شــهر کشــور را در بر میگیرد .قراردادهای
این پروژهها در اســتانها دوساله است و پس از
گذشت دوسال از آغاز عملیات اجرایی واحدها
بــه متقاضیــان تحویــل داده خواهــد شــد .در
نهضت ملی مسکن تالش دولت این است که
مشکالتی که در ســاخت و سازهای انبوه وجود
داشــت کاهش یابــد و تعداد بیشــتری از افراد
شــرایط خانــه دار شــدن را در این طرح کســب
کنند .یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم انجام
داد تســهیل شــرایط برای ثبت نام متقاضیان
اســت .در این طرح شرایط مشموالن دریافت
مسکن حمایتی تسهیل شده است امکان ثبت
نام مردان مجرد باالی  ۲۳سال به شرط تأهل
در زمان تحویل واحد ،کاهش زمان سکونت در
شهر مورد تقاضا از  ۵به  ۳سال ،افزایش سقف
تســهیالت بانکی به  ۴۵۰میلیــون تومان برای
تهــران ۴۰۰ ،میلیــون تومان برای کالنشــهرها،
 ۳۵۰میلیــون تومــان بــرای شــهرهای بــاالی
 ۲۰۰هــزار نفر و  ۳۰۰میلیون تومان برای ســایر
شــهرها در شــورای پــول و اعتبــار و… از جمله
این اقدامات اســت .افزایش نرخ اجاره و سهم
باالی هزینه مســکن در ســبد هزینهای خانوار،
نشان میدهد افزایش رفاه خانوادهها با تأمین
مسکنآنهابهنسبتباالییافزایشمییابد.با
توجه به آمار ،ســاخت واحدهای نهضت ملی
مسکن ،بخش زیادی از کمبود مسکن در کشور
را جبران میکند و از تعداد خانوار اجاره نشین
میکاهد.

رشد  ۱۱۵درصدی ترانزیت کاال از طریق بندرامیرآباد
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرآباد
بــا تأکیــد بــر گســترش همکاریهــا بــا
کشــورهای حــوزه  CISجهــت توســعه
ترانزیــت کاال ،از رشــد  ۱۱۵درصــدی
ترانزیــت انــواع کاال در ســالجاری در
بندرامیرآباد خبر داد.

محمدعلــی اصــل ســعیدیپور،
مدیرکل بنــادر و دریانــوردی امیرآباد،
گفــت :از آغــاز ســالجاری تاکنــون
ترانزیــت انــواع کاال نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل  ۱۱۵درصــد رشــد
داشته است.

وی با اشاره به توافق ایران و روسیه
جهــت انتقــال  ۱۰میلیــون تــن کاالی
ترانزیتــی از کریــدور شــمال _جنــوب
و ظرفیــت بــاالی مــراوده ترانزیتــی از
کشورهای حوزه اسکاندیناوی و روسیه
بــه کشــورهای اقیانوس هند و آســیای

وزیر راه و شهرســازی کشــورمان گفت :توســعه بازارچههای مــرزی ،رونق
تجــارت تهاتــر و تــاش بــرای رفع موانــع تجاری محور نشســت بیســت و
یکمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان است.
رســتم قاســمی ،در رأس هیأتــی اقتصــادی ،تجــاری بــرای شــرکت در
بیســت و یکمین نشست کمیسیون مشــترک اقتصادی جمهوری اسالمی
ایران و پاکستان به این کشور سفر کرده است.
قرار اســت وزیر راه و شهرســازی در این ســفر دو روزه عالوه بر ریاســت
هیأت ایران در نشست کمیســیون مشترک اقتصادی دو کشور ،دیدارهای
مهمــی با مقامــات عالیرتبــه پاکســتان از جملــه نخســتوزیر ،وزیر امور
خارجه و وزیر دارایی پاکستان داشته باشد.
در کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و پاکستان موضوعاتی همچون
تقویــت تجــارت دوجانبه ،بانکــداری ،گمرک ،امور مالــی ،صنایع تولیدی
و ضمانتنامههای صادراتی در نشســت کمیتههــای تخصصی با حضور
مقامات دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همــکاری در بخــش حمل و نقل هوایــی ،ریلی و دریایــی ،همکاری در
ارتباطات ،آموزش ،گردشگری ،امور قضایی و دیگر موضوعات مرتبط در
زمینه تقویت مناســبات دو کشــور ،از دیگر موضوعاتی اســت که قرار است
مورد بررسی قرار گیرد.

اخبار

صاحب خانه شدن  70درصد خانوارهای شهری با طرح مسکن ملی

گــروه اقتصــادی  /تعــداد 4.6میلیــون خانــوار
شهریدرکشوراجارهنشینهستندکهباساخت
3میلیــون و 200هزار مســکن نهضــت ملی در
شهرها،حدود70درصداجارهنشینهاصاحب
خانه میشــوند .نهضت ملی مسکن به عنوان
اصلیتریــن برنامه تولید مســکن در کشــور در
حال اجراســت .براساس این برنامه از مجموع
4میلیون مســکن3 ،میلیــون و 200هــزار واحد
آن در شهرها ساخته میشود .براساس آخرین
آمار سرشــماری نفوس و مسکن(سال )1395
متوســط تعداد افراد در خانوار کشــور3.3 ،نفر
اســت .به این ترتیب با ساخت 3میلیون و 200
هزارمسکن10.5،میلیوننفرازجمعیتساکن
در شــهرهای کشــور صاحــب خانه میشــوند.
آخریــن آمــار مربوط بــه شــاخصهای مربوط
به خانوار کشــور (سال )1400نشــان میدهد در
کشــور 68.34درصد خانوار (شــهری) مالک و
 23.16درصد اجاره نشــین هستند .از مجموع
26میلیــون خانوار در کشــور 20میلیــون خانوار
شهری هستند .با توجه به جمعیت 3.3نفری
هــر خانــوار ،بیــش از 66میلیــون نفــر در حــال
حاضر جمعیت شــهری کشــور اســت .بررسی
آمار نشــان میدهد 13.6میلیون خانــوار با 45
میلیون جمعیــت مالک و 4.6میلیــون خانوار
با جمعیت  15.2میلیون نفر مســتأجر هستند
و حــدود 1.7میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور
(8.50درصد) خانوار در خانههای سازمانی و...
ساکن هستند .این آمار بهخوبی نشان میدهد
اگر نهضت ملی مسکن براساس برنامه پیش
بــرود و 3میلیــون و200هــزار واحــد مســکونی
شهری در 4سال ساخته شــود حدود 70درصد
خانوار اجاره نشین میتوانند خانهدار شوند که
جمعیــت این خانــوار 10.5میلیون نفر اســت.
بنابراین با ســاخت واحدهای مســکن نهضت
ملــی از مجمــوع 15.2میلیــون نفــر ســاکنان
اجارهنشــین مناطــق شــهری10.5 ،میلیــون
نفــر خانهدار میشــوند .به این ترتیب دوســوم
اجارهنشــینان فعلــی ،بعــد از اجــرای کامــل
نهضتملیمسکندیگراجارهنشیننخواهند
بود .در سال 25 ،95درصد خانوار شهری اجاره
نشــین بودند اما در ســال  ،1400از تعداد خانوار
مســتأجر کاســته شــده و بــه 23درصد رســیده
اســت .خانوار مالک نیز در سال گذشته نسبت
به ســال  95افزایش یافته اســت .در ســال ،95
65.82درصد خانوار شــهری مالــک بودند که
در سال گذشته به 68.34درصد افزایش یافته
است.
ëëمسکنروستایی
در نهضــت ملی مســکن800 ،هــزار واحد

راه و شهرسازی

فرودگاه مهرآباد فرسوده است

شاخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی کشور

مدیرعامل شــرکت فرودگاهها از پرداخت ۶۰۰میلیــارد تومان اعتبار برای
ساخت و بهسازی باند ۲۹چپ مهرآباد خبر داد .حمیدرضا سیدی گفت:
طبــق اساســنام ه شــرکت فرودگاهها امکان ســاخت فــرودگاه جدید وجود
نــدارد .ســیدی تأکیــد کــرد :هماکنــون  ۵۵۰فرونــد هواپیمــا نیازداریم که
جوابگوی این تعداد فرودگاه باشد.
وی بــا بیــان اینکــه فرودگاه مهرآباد فرســوده اســت ،افــزود :مبلغ ۶۰۰
میلیــارد تومــان صرف ســاخت و بهســازی باند ۲۹چپ شــده اســت که تا
یــک ماه آینده بهرهبرداری میشــود.هماکنون فــرودگاه مهرآباد ظرفیت
۱۵میلیــون مســافر را دارد که تا ســال آینــده اینرقم به ۱۸میلیون مســافر
میرسد.
وی در پاســخ به این ســؤال که شرکتهای هواپیمایی معتقدند قیمت
عــوارض فرودگاهــی زیــاد اســت ،افــزود :طبق قانــون وصــول درآمدهای
دولــت ماده  ،۶۳هرســال باید ۷هزار تومان عــوارض افزایش پیدا میکرد
کــه در ایــن چند ســال افزوده نشــده اســت .تاکنــون  ۳شــرکت هواپیمایی
مطالبات فرودگاهها را پرداخت نکردهاند.

استفاده از ماسک در هواپیما الزامی شد

درصد خانوارها بر حسب نحوه تصرف مسكن مناطق شهري و روستايي سال1395تا1400

شــرقی از طریق ایــران ،افــزود :پس از
تنشهای رخ داده در شــرق اروپا ،این
کریدور از نظر کوتاهی مســافت و زمان
ارســال کاال و در نهایــت هزینــه تمــام
شــده از اهمیــت بیشــتری برخــوردار
اســت .ســعیدیپور یــادآور شــد :بــا

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت :بخشــنامه الزام اســتفاده از
ماسک در هواپیما به شرکتهای هواپیمایی ابالغ شده است.
میراکبــر رضوی اظهار داشــت :بر اســاس مصوبات یکصدوبیســتمین
جلســه ســتاد ملی مدیریــت کرونا اســتفاده از ماســک در هواپیمــا ،قطار،
متــرو ،اتوبــوس ،مراکــز زیارتــی ،هیأتهــای مذهبــی و مراکــز تجمــع در
شــهرهای قرمز و نارنجی الزامی اســت .وی افزود :همچنین مقرر شــد به
منظور کنترل واکسیناسیون زائران ،سامانه «سماح» که برای ثبتنام سفر
اربعیــن در نظر گرفته شــده به ســامانه «ایران من» متصل شــود .رضوی
تصریــح کــرد :بر اســاس ایــن بخشــنامه ،شــرکتهای هواپیمایــی ضمن
رعایت سایر مقررات و دستورالعملهای مرتبط با بیماری کرونا ،ملزم به
رعایت مراتب فوق در پروازهای آن شرکت هواپیمایی هستند.

افزایش هواپیماهای فعال ایرانایر به  ۳۲فروند

پیگیریها و برگزاری جلســات متعدد
با کشورهای همسایه ،اعضای سازمان
اکو و حضور مســئوالن کشــوری در این
بندر بهدنبــال ایجاد و تکمیــل کریدور
شــمال – جنوب و توسعه ترانزیت کاال
از طریق بندرامیرآباد هستیم.

بــه گــزارش ســازمان بنــادر و
دریانــوردی ،مدیرکل بنــدر امیرآباد از
تشــکیل کارگــروه تخصصــی افزایــش
جذب کاال و تسهیل فرایندها در استان
بــا حمایــت و دســتور صریح اســتاندار
مازندران خبر داد.

سرپرســت هواپیمایی جمهوری اســامی ایران با اشــاره به اینکه تعمیر و
نگهداری هواپیماهای هما را در مجموعه ایرانایر انجام میدهیم ،گفت:
در زمان حاضر  ۲۰هواپیمای فعال در ناوگان داریم.
شــمسالدین فرزادیپور در گفتوگو با خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری
تســنیم ،اظهار کرد :تعدادی از هواپیماهای ایرانایر کالً زمینگیر شدهاند و
تعدادی دیگر نیز با اولویت وارد خط پروازی میشوند.
وی افزود :به طــور میانگین حدود  20فروند از هواپیماهای ایرانایر در
تلرانس فعال اســت .در آینده نزدیک این تعداد را به  32فروند افزایش
میدهیم .سرپرســت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران یادآور شد :تمام
هواپیماهای ایرانایر در مجموعه هما تعمیر و نگهداری میشوند.

