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خبرنامه

مدیــرکل دفتــر مرکزی حراســت ســازمان امــور مالیاتی
کشور خاطر نشان کرد :با توجه به شیوع برخی جرائم

در فضای مجازی که منجر به ســوء اســتفاده از برخی

مؤدیان و یا سرقت از حسابهای شخصی ایشان شده،

الزم است مؤدیان محترم در خصوص اینگونه اقدامات

ارســال شــده کــه پــس از آنکه مؤدی بــر روی آن کلیک

افزود :اخیرا مشاهده شده از سوی برخی افراد فرصت

منتقل شــده و از طریق این ســایت ،از حســاب بانکی

کالهبردارانــه و ســرقت اینترنتــی هوشــیار باشــند .وی

طلــب ،پیامکهایــی با مضمــون مالیات بــرای مؤدیان

کرده ،به صفحه ســایت جعلی جهت پرداخت مالیات
آنها مبالغی سرقت شده است.

مراقب پیامکهای
جعلی مالیاتی باشید
هبنشراهچچشراهچراهچ

خبر
رییس پارک علم و فناوری استان کرمان
عنوان کرد

سرمایهگذاری شرکتهای
پارک علم و فناوری کرمان
در منطقه ویژه اقتصادی
رفسنجان
رییس پارک علم و فناوری کرمان گفت :ضمن استقبال
ی شــرکتهای پــارک در منطقــه ویــژه
از ســرمایهگذار 
رفســنجان ،در خصــوص دورههــای آمــوزش فرهنــگ
مهارت کسب و کار و شناخت بازار حاضر به همکاری
بــا منطقه هســتیم .نشســت مدیرعامــل منطقه ویژه
اقتصادی رفسنجان و رییس پارک علم و فناوری کرمان
با موضوع تبادل ظرفیتهای دو مجموعه برگزار شد.
ســپهوند رییــس پــارک علــم و فنــاوری کرمــان نیــز
ضمــن اســتقبال از همکاری با منطقــه ویژه اقتصادی
رفســنجان اظهار کرد :الزم اســت برای ســرمایهگذاری
شــرکتهای فنــاور ،یــک شــهرک تعریــف و فازبنــدی
شود و زیرساختهای آن نیز فراهم گردد .وی افزود:
حوزههــای فعالیــت پــارک علم و فنــاری اغلب در حوزه
الکترونیک ،معدن ،کشاورزی و مواد شیمیایی است
و منطقه میتواند تقاضاهای خود را در موارد نامبرده
مطرح کند .رییس پارک علم و فناوری کرمان همچنین
به اهمیت دانش کسب و کار در کار اقتصادی اشاره و
ابراز کرد :در خصوص دورههای فرهنگ مهارت کسب
و کار و شــناخت بــازار حاضــر بــه همــکاری بــا منطقــه
هســتیم ،که شــرکتهای زیرمجموعه منطقه در این
دورهها شــرکت کنند چراکه اطالعات و دانش که باال
بــرود اعتمابهنفس و ریســک پذیــری نیز افزایش پیدا
میکند" .روحهللا بهرامشاهی" مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی رفسنجان با اشاره به اهمیت دانشبنیانها
و اســتفاده از ظرفیــت شــرکتهای فنــاور در حــوزه
صنایــع اظهــار کرد :یکــی از موضوعاتی که در منطقه
بهطور جدی آن را دنبال کردیم ارتباط با دانشــگاهها
و شرکتهای دانش بنیان بود .به گزارش ایسنا ،وی
تصریح کرد :با همکاری مناطق ویژه بم و سیرجان با
هــدف اســتفاده از ظرفیتهــای یکدیگــر در حوزههای
مختلــف قصــد داریــم انجمــن مناطــق ویــژه اســتان را
تأسیس کنیم .بهرامشاهی یادآور شد :با همکاری پاک
علم و فناوری یکی از مباحثی که شروع خواهیم کرد،
آموزش در حوزه فرهنگ کسب و کار است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان خبر داد

بیکاری  ۲۳.۴درصد جوانان  ۱۸تا  ۳۵سال کرمان

رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان کرمان اظهار کرد:
یکــی از معضــات بــازار کار در ایران نســبت به ســایر کشــورهای
دنیــا ،پایین بودن نرخ مشــارکت اســت ،نرخ بیــکاری جوانان ۱۸
تا  ۳۵ساله در استان کرمان  ۲۳.۴درصد بوده که یک شاخص
مهم است.
جعفــر رودری در جلســه کارگــروه اشــتغال اســتان کرمــان گفت:
براساس آخرین آمار ۶۳ ،میلیون نفر در کشور جمعیت باالی ۱۵
ســال یا در ســن کار هســتند که  ۲میلیون و  ۴۱۰هزار نفر مربوط
به استان کرمان است.
وی با اشاره به جمعیت  ۳میلیون و  ۳۸۳هزار نفری استان کرمان
گفت :از جمعیت باالی  ۱۵یا در سن کار استان کرمان ۹۷۱ ،هزار
و  ۲۵۱نفــر جمعیــت فعــال یــا عرضه نیــروی کار ( قــادر و مایل به
انجام کار) هستند که  ۸۶۲هزار نفر آنها شاغل هستند و آخرین
تعداد بیکاران استان  ۱۰۹هزار نفر خواهد بود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان کرمــان جمعیت
غیرفعــال اســتان را  ۲میلیــون و  ۴۱۰هزار نفــر اعالم کرد و افزود:
عمده این جمعیت را خانمهای خانهدار و جمعیت در حال تحصیل
شامل میشوند.
وی خالــص ایجــاد اشــتغال اســتان در ســال گذشــته را حدود ۲۲
هزار نفر اعالم کرد و افزود :این در حالی است که خالص ایجاد
اشتغال استان طی سالهای  ۹۸و  ۹۹منفی بود.
رودری اظهــار کــرد :مثبــت شــدن اشــتغال در ســال  ۱۴۰۰نشــان
میدهد که آثار کرونا در اقتصاد تعدیل شده و در کنار آن سازگاری
روی شرایط تحریم رخ داده و سیاستهای ثباتزا از سوی دولت
کمک میکند که این امر تداوم یابد.
وی عنوان کرد :مجموع اشتغال ایجاد شده کشور در سال ۱۴۰۰

تقریبا  ۱۸۴هزار فرصت شغلی است که  ۲۲هزار مورد آن معادل
 ۱۲درصد سهم استان کرمان است.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان کرمان با اشــاره به
اینکــه نــرخ بیکاری در اســتان کرمــان  ۱۱.۳درصد بوده که تقریبا ً
بیشــتر در حوزه بانوان اســت ،افزود :نرخ مشارکت استان ۴۰.۳
درصد بوده که نسبت به جمعیت روستایی استان به کل کشور
 ۴۱.۸درصد است.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان خبر داد

کرمان آماده پذیرش هیاتهای تجاری پاکستان

برای دریافت تسهیالت تبصره ۱۸

معرفی  ۲۰۰هنرمند
صنایعدستی کرمان

معــاون صنایعدســتی ادارهکل میرا ثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان کرمــان از معرفــی
 ۲۰۰هنرمند صنایعدستی این استان برای دریافت ۲۴۰
میلیارد ریال تسهیالت از محل تبصره  ۱۸به صندوق
کارآفرینی امید خبر داد.
کاظم حسینزاده افزود :خوشبختانه تاکنون  ۲کارگاه
بزرگ تولید گلیم شیریکیپیچ شهرستان سیرجان برای
ســاخت و تکمیــل به صنــدوق کارآفرینی امید معرفی
شدهاند که اعتبار پیشبینی شده برای این دو کارگاه
بیش از  ۲۶۰میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی است.
وی ادامه داد :این تســهیالت با مشــارکت و همکاری
وزارت میراثفرهنگــی و صنــدوق کارآفرینــی امید و به
منظور حمایت از کارگاههای تولید صنایعدستی ،ایجاد
اشتغال و عرضه و فروش صنایعدستی اعطا میشود.
معــاون صنایعدســتی ادارهکل میرا ثفرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدســتی اســتان کرمان بیــان کرد:
هنرمندانــی کــه بــرای دریافت تســهیالت بــه معاونت
صنایعدســتی مراجعــه ،مــدارک الزم را ارائــه و ثبــت
نــام کردهانــد برای ادامه فرایند دریافت تســهیالت به
صندوق کارآفرینی امید رجوع کنند.
به گزارش ایرنا ،حسینزاده خاطرنشان کرد :حدود ۷۰
هزار هنرمند در  ۷۰۰کارگاه صنایعدستی این استان به
صورت گروهی و انفرادی مشغول به فعالیت هستند.

بی مهری به هنرصنعت فرش دستباف؛

کوچ استادکاران فرش
به کشورهای همسایه

مدیرعامــل اتحادیــه تعاونیهــای فــرش دســتباف،
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه ،عــدم ثبــات نــرخ ارز و
مصوبــه تعهــد ارزی را موجــب کاهش صــادرات فرش
دانســت و رفتــن اســاتید طراحــی و اســتادکاران ماهر
قالیباف به کشــورهای همســایه را ناشــی از بی مهری
بــه هنرصنعــت فــرش دســتباف عنــوان کــرد .عبدهللا
بهرامی اظهار کرد :طی سالهای گذشته عدم حمایت
از فــرش دســتباف باعــث شــده تــا کاهــش تولید و بی
میلــی بافنــدگان بــرای مانــدن در ایــن هنــر صنعــت را
شــاهد باشــیم ،از ســوی دیگــر افزایــش قیمــت مــواد
اولیه ،نوسان نرخ ارز ،تورم و مصوبه تعهد ارزی بانک
مرکــزی موجــب کاهــش صــادرات شــده اســت .وی با
بیــان اینکــه بیشــتر کارگاه های تولید فرش دســتباف
به دلیل شرایط موجود در حالت رکود قرار گرفتهاند،
از مسئوالن امر و دولتمردان خواست تا برای حمایت
از ایــن کاالی فاخــر چــارهای بیاندیشــند .مدیرعامــل
اتحادیــه تعاونیهــای فــرش دســتباف در عین حال به
خروج اســتادکاران فرش از کشــور اشــاره کرد و گفت:
متاسفانه به دلیل بی مهریهایی که در سالهای اخیر
نســبت به فرش دســتباف صورت گرفته ،بســیاری از
اســاتید طراحــی فرش و اســتادکاران ماهــر قالیباف به
کشورهای همسایه رفتهاند.

به گزارش ایسنا ،رودری با اشاره به اینکه  ۳۶درصد از جمعیت
اســتان کرمان که در ســن کار قرار دارند ،شــاغل هســتند ،بیان
کرد :بیکاری باالی جوانان ب ه ویژه جوانان تحصیل کرده یک نکته
راهبردی در استان کرمان است.
رودری گفت ۶۰ :هزار و  ۳۷۴نفر تعهد اشتغال امسال دستگاه
هــای اجرایــی اســت کــه  ۵۲درصــد در بخش صنعــت ۱۸ ،درصد
کشاورزی و  ۳۰درصد در بخش خدمات تعریف شده است.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان گفت :استان کرمان آماده
پذیرش هیاتهای تجاری از پاکستان برای آشنایی با ظرفیتهای
استان و برقراری ارتباط فعاالن اقتصادی دو طرف است.
محمدعلی محمد میرزائیان در نشســت با سرکنســول پاکســتان
در زاهدان ،افزود :مهرماه ســال جاری نمایشــگاه پســته ،خرما و
سایر محصوالت کشاورزی صادراتی استان برگزار می شود و اگر
برنامه ریزی برای حضور هیات تجاری پاکستان در کرمان همزمان
بــا برگــزاری ایــن نمایشــگاه انجــام شــود ،مــی تــوان از این فرصت
استفاده بهتری کرد.
وی ضمــن ارائــه گزارشــی از ظرفیــت های صادراتی اســتان کرمان
ادامه داد :پســته و خرمای مضافتی و کلوته ســاالنه از کرمان به
پاکســتان صادر می شــود که البته طبق آمار گمرک مواد معدنی

ماننــد فــوالد ،آهــن ،گوگــرد ،گــچ ،ســیمان و همچنیــن مرکبات و
سبزیجات و مواد پالستیکی نیز از کرمان به پاکستان صادر شده
است .میرزائیان بیان کرد :کرمان آماده همکاری با پاکستان برای
توسعه روابط تجاری در زمینه های کشت فراسرزمینی ،گردشگری،
مواد معدنی و صنعتی و توریست درمانی است.
در ادامه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز گفت :یکی از
مشکالتی که در روابط تجاری ایران و پاکستان وجود دارد مربوط
به کمپانی هایی است که صادرات را به قصد تهاتر انجام می دهند
امــا بــه یکباره ممنوعیــت هایی بــرای واردات برخی محصوالت به
پاکستان اعالم می شود .سیدمحمدرضا ترابی موسوی بیان کرد:
بحــث ممنوعیــت ها و دریافت مجوزها و همچنین مســائل حمل
و نقل محموله های صادراتی باعث فاسد شدن اکثر محصوالت

صادراتی به جز خشکبار می شود که باید برای توسعه تجارت این
مسائل را برطرف کرد .وی اظهار کرد :پیشنهاد می شود کمیته ای
از فعاالن اقتصادی دو طرف تشکیل و لیست محصوالت صادراتی
کرمان به پاکستان و برعکس آن جمع بندی شود تا برای افزایش
تراز تجاری برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.
سرکنسول پاکستان در زاهدان نیز گفت :ماه گذشته هیاتی ۵۲
نفــره از تاجــران پاکســتانی در اجالســی در زاهدان شــرکت کردند
کــه اتــاق کرمــان نیــز برای پذیــرش هیات تجاری از پاکســتان و هر
درخواست تجاری دیگری ،میتواند با سفارت پاکستان در ایران،
کنســولگری پاکســتان در زاهدان و اتاق مشترک ایران و پاکستان
هماهنگی های الزم را انجام دهد.
عبدالجابر دیتهو افزود :در دو مرز تجاری میرجاوه و تفتان بین ایران
و پاکســتان ،ترافیک ســنگین است و روزانه حدود  ۴۰۰کامیون از
ایران وارد پاکستان می شود که امیدواریم بتوان زیرساخت های
الزم را برای راه اندازی مرزهای تجاری دیگر فراهم کرد .وی ادامه
داد :تا دو ماه آینده رایزن بازرگانی پاکستان در ایران معرفی خواهد
شد و تا زمان معرفی رایزن ،کنسولگری ها موظف به انجام وظایف
رایزن ها هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
کرمان ،دیتهو ،خاطرنشان کرد :برای بیش از  ۳۵۷قلم کاال تعرفه
ترجیحی مصوب شده که احتماال این لیست به  ۷۰قلم کاال کاهش
مــی یابــد اما تخفیف تعرفه ها افزایش خواهد یافت .سرکنســول
پاکستان در زاهدان گفت :ویزای سفر به پاکستان به صورت آنالین
و در مدت  ۳تا  ۵روز صادر می شود که روزانه بین  ۷۰تا  ۱۵۰ویزا
در کنسولگری پاکستان در زاهدان صادر می شود.
گفتنی اســت در این نشســت مقرر شــد برنامه هایی مانند اعزام
و پذیرش هیات تجاری ،برگزاری نمایشــگاه و شــرکت در اجالس
های مشترک برای توسعه روابط تجاری دو طرف برنامه ریزی شود.

تورم  ۵۵درصدی مصالح در تعقیب نهضت ملی مسکن؛

کار روی کاغذ جلو میرود

در یــک ســال گذشــته کــه طــرح نهضــت ملــی مســکن درگیــر
چالشهایی همچون جا خالی دادن برخی بانکها از پرداخت وام،
عــدم تامیــن آورده متقاضیــان و مقاومــت دســتگاههای دولتی در
اختصــاص زمینهــای خــود به این پــروژه بوده ،نرخ تورم ســالیانه
نهادههای ساختمانی به  ۵۵درصد رسیده است.
این در حالی است که از یک میلیون واحد هدفگذاری شده فقط
به  ۹۱هزار واحد وام پرداخت شده است.
تورم مصالح ساختمانی به  ۵۵درصد و تورم عمومی به  ۵۲درصد
رســید .بــر اســاس اعــام مرکــز آمــار ،شــاخص قیمــت نهادههای
ســاختمانی شــهر تهــران در چهــار فصل منتهی به زمســتان ۱۴۰۰
(تورم سالیانه) به رقم  ۵۵.۳درصد و تغییر قیمت نهادهها نسبت
بــه فصــل مشــابه ســال قبل (تــورم نقطه بــه نقطــه)  ۳۵.۵درصد
بوده است.
روز گذشــته نیــز مرکــز آمــار تــورم خردادمــاه  ۱۴۰۱را  ۵۲.۵درصــد
اعالم کرد .نزدیکی دو شــاخص تورم مصالح ســاختمانی با رشــد
قیمــت دیگــر کاالها تبعیت نســبی نــرخ نهادههای ســاختمانی از
تورم عمومی را نشــان میدهد .در واقع ادامه روند افزایش تورم
میتواند عاملی بازدارنده در تولید و عرضه مسکن در هر دو بخش
خصوصی و دولتی باشد.
وزارت راه و شهرســازی دولت ســیزدهم وعده داده تا به پشــتوانه
قانون جهش تولید و تامین مسکن ،چهار میلیون واحد مسکونی
را طی چهار سال احداث کند .بنا به گفته مسئوالن دولتی تا کنون
برای بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد پروانه صادر شــده که
عمده این تعداد در نیمه دوم ســال گذشــته محقق شــده اســت.
ایــن نشــان میدهــد دولــت در حوزههایی درونــی مرتبط با بخش
مسکن از جمله تخفیفات عوارض ساختمانی و خدمات مهندسی
که کنترل بهتری نســبت به آن دارد راه را هموار کرده اما به نظر
میرسد کار در بعضی بخشهای بیرونی مقداری گره خورده است.
بــا گذشــت حــدود  ۱۰مــاه از فعالیــت دولت ســیزدهم و همچنین
تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن  ۵میلیون و  ۴۹۰هزار
نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که  ۳میلیون و

 ۳۶۰هزار نفر آنها شرایط اولیه شامل سبز بودن فرم «ج» ،نداشتن
سابقه مالکیت و عدم استفاده از تسهیالت دولتی را دارند .گفته
می شــود که شــاید در آینده مجددا ثبت نام صورت گیرد .با این
اوصاف ،آمار به حدود چهار میلیون نفر نزدیک شــده اســت .اما
آنچه از اقدام متقاضیان برای واریز آورده اولیه و ارایه تســهیالت
بانکی دیده میشود چندان با اهداف پروژه همخوانی ندارد.

▪تورم  ۸۰درصدی در بخش سیمان و بتن

تعلــل متقاضیــان در پرداخــت آورده و تعلــل بانکهــا در پرداخت
تسهیالت ،پروژه نهضت ملی مسکن را با خطر رکود تورمی مواجه
کرده است .طی همین یک سالی که برخی بانکها از زیر بار نهضت
ملی مسکن شانه خالی کردند ،قیمت مصالح ساختمانی به طور
متوسط  ۵۵درصد افزایش یافته است؛ در حالی که تورم سالیانه
بخــش ســیمان و بتــن  ۸۰درصــد ،ســنگ  ۸۲درصد و شیشــه ۸۵

خبر
مدیرعامل آبفای استان اعالم کرد

کمبود  2509لیتر آب بر ثانیه
در استان کرمان
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان از
بازســازی  35کیلومتــر از شــبکه فرســوده شــهری و
روستائی طی دو ماه اخیر خبر داد.
علیرضا عبدیان در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه
 30کیلومتری شبکه توزیع آب در سطح استان کرمان
اظهار کرد 15 :کیلومتر از خط انتقال در بخش شهری
و روســتائی توســعه یافته و  12کیلومتر از خط انتقال
در بخش روستائی بازسازی شده است.
وی تصریح کرد :نیاز آبی در ســطح اســتان  13هزار و
 824لیتر بر ثانیه است که از این عدد  10هزار و 185
لیتــر بــر ثانیــه در بخــش شــهری و  3639لیتــر بر ثانیه
در بخش روســتائی نیاز آبی داریم .به گزارش ایســنا،
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان خاطر
نشــان کرد :حداکثر توان تولید قابل برداشــت آب در
استان  11هزار و  315لیتر بر ثانیه است و میزان کمبود
آب در استان  2509لیتر بر ثانیه است که از این مقدار
 1811لیتر بر ثانیه در بخش شهری و  698لیتر بر ثانیه
در بخش روستایی کمبود آب وجود دارد.

 ۱۰روز پس از موافقت با پرداخت تسهیالت
مسکن روستایی؛

روستاییان منتظر گوشه چشم
سازمان برنامه
بــا گذشــت  ۱۰روز از خبــر موافقــت ســازمان برنامــه و
بودجــه بــا پرداخــت تســهیالت  ۲۰۰میلیــون تومانــی
ســاخت مســکن روســتایی ،هنوز این موضوع شــکل
اجرایی به خود نگرفته و این در حالی است که حدود
نیمی از فصل گرما و مناســب ســاخت و ساز به پایان
رسید.
 ۱۰روز قبل بود که اکبر نیکزاد ـ رییس بنیاد مســکن
بــه ایســنا خبــر داد بــه دنبال ایجــاد وقفه در نوســازی
واحدهای روستایی ،رییسجمهور به مسئوالن سازمان
برنامه و بودجه دستور داد نسبت به پرداخت وام ۲۰۰
میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی اقدام کند که
سازمان برنامه هم موافقت کرده است.
ایــن موافقــت ضمنــی پــس از پیگیریهــای مکــرر
رســانهای و مســئوالن بنیــاد مســکن صــورت گرفــت.
آنطــور کــه نیکــزاد گفــت احتمــاال تا پایــان هفته آخر
خردادمــاه دســتورالعمل پرداخــت ایــن وام به بانکها
ابالغ میشــود .اما بررســیها از بنیاد مســکن نشــان
میدهد هنوز این موضوع محقق نشده است .حدود
هفــت مــاه از مصوبــه  ۲۵آبان ســال  ۱۴۰۰درخصوص
وام  ۲۰۰میلیون تومانی ســاخت مســکن روســتایی با
نرخ ســود  ۵درصد میگذرد .گفته میشــود مشــکل
اصلی پرداخت این تسهیالت ،مابهالتفاوت نرخ سود
آن است .تسهیالت مسکن روستایی  ۵درصد است
کــه دولــت بایــد مابهالتفــاوت آن تــا رقــم  ۱۸درصــد را
تضمین کند .این مبلغ حدود  ۴۰هزار میلیارد تومان
میشود که تامین آن در شرایط فعلی دشوار است.
بــا ایــن حــال برخی روســتاییان در تماسهــای مکرر با
رســانهها از افزایش قیمت نهادههای ساختمانی ابراز
نگرانــی میکننــد .در حــال حاضــر وام روســتایی ۱۰۰
میلیون تومان است که به گفته روستاییان ،رقم قابل
توجهی از هزینههای ساخت را پوشش نمیدهد .حتی
بنا به اذعان مســئوالن بنیاد مســکن وام  ۲۰۰میلیون
تومانی هم حدود  ۵۰درصد هزینههای ســاخت را در
برمیگیرد.
بــه گــزارش ایســنا،تعلل در پرداخــت تســهیالت ۲۰۰
میلیــون تومانــی در حالــی اتفــاق افتــاده که نــرخ تورم
ســالیانه نهادههای ســاختمانی بر اســاس اعالم مرکز
آمار در زمســتان گذشــته به  ۵۵درصد رســیده است.
همچنین ســه ماه از فصل مناســب ســاخت و ســاز به
پایان رسیده و اگر تابستان هم تمام شود در بسیاری
از مناطق کشور انجام ساخت و ساز امکانپذیر نیست.

عملیات اجرایی طرح به طول  ۳۸کیلومتر
آغاز شد

دوباندهسازی
محور رفسنجان به زرند

▪از  ۲۶بانک فقط یک بانک به تعهداتش عمل کرد

بنا به گفته محمود شایان  -مدیرعامل بانک مسکن تا کنون ۵۰۷
هــزار نفــر در بانــک مســکن بــرای واحدهای نهضت ملی مســکن
افتتاح حساب کردهاند که حدود  ۲۹۰هزار نفر برای انعقاد قرارداد
و دریافت تسهیالت به بانک مسکن معرفی شدهاند .با  ۹۱هزار
نفر نیز عقد قرارداد شــده و در واقع قســطهای اول تســهیالت را
دریافت کردهاند .به طور کلی میزان تسهیالت این قراردادها ۳۱
هزار میلیارد تومان است که احتماال با توجه به اینکه هنوز پروژهها
تمام نشده بخش قابل توجهی از این رقم تخصیص نیافته است.
منابعی که تاکنون به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص یافته
تماما از طرف بانک مســکن بوده اســت؛ در حالی که  ۲۶بانک و
موسسه اعتباری موظف به پرداخت تسهیالت طرح نهضت ملی
مســکن به میزان ســالیانه  ۳۶۰هزار میلیارد تومان هستند .حتی
اگــر تمامــی  ۳۱هــزار میلیارد تومان تکلیفی بانک مســکن نیز در
ســال جاری محقق شــود ،تنها  ۱۰درصد اهداف ،شــکل اجرایی به
خود گرفته است.
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درصد بوده است.
به گزارش ایسنا،رشد تعداد ساخت و ساز در کشور شاید بیشتر در
آمار صدور پروانه ساختمانی نهضت ملی مسکن بروز و ظهور دارد؛
زیرا در شهر تهران به عنوان شاخص ساخت و ساز بخش خصوصی
کــه در نهضــت ملــی مســکن ،ســهمیهای به این شــهر اختصاص
نیافته ،اوضاع ســاخت و ســاز چندان مناسب نیست .سال ۱۴۰۰
برای حدود  ۵۲هزار واحد در شــهر تهران پروانه ســاختمانی صادر
شــده در حالــی کــه این رقم در ســال  ۱۳۹۹حــدود  ۷۰هزار واحد و
در حالت نرمال سالهای قبل حدود  ۱۵۰هزار واحد بوده است.
در بخــش تامیــن زمیــن مرغــوب هم اوضاع نهضت ملی مســکن
چندان مناسب نیست .اگرچه دولت تا کنون برای  ۲میلیون و ۸۰۰
هزار واحد زمین تامین کرده اما عمده این زمینها در اطراف شهرها
و مناطق فاقد زیرســاخت اســت که می تواند مخارج ســنگینی را
برای ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی به دوش دولت بگذارد .قرار
بود طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن ،دستگاههای دولتی
زمینهــای مــازاد خــود را به پروژه نهضت ملــی اختصاص دهند اما
تاکنون تنها  ۴درصد این اراضی تخصیص یافته است.

نماینــده مــردم رفســنجان و انــار در مجلــس از آغــاز
عملیات دوباندهسازی محور رفسنجان به زرند به طول
 ۳۸کیلومتر از رفسنجان تا داوران خبر داد و گفت :فاز
نخست این طرح در  ۱۰کیلومتر در حال اجرا است.
حســین جاللــی بــا اشــاره بــه اینکــه محــور رفســنجان
بــه ســمت داوران یکــی از پرترافیکتریــن محورهــای
ایــن شهرســتان اســت افــزود :ایــن مســیر نزدیــک بــه
مشهدالرضا است و از چهار استان کشور در این مسیر
تردد دارند و خودروهای سنگین بویژه تانکرهای حامل
سوخت زیادی در آن تردد دارند که خطرآفرین است.
وی ادامــه داد :دوباندهســازی ایــن محــور بــا انتخــاب
پیمانــکار در خــرداد وارد فــاز اجرایــی شــده کــه در فــاز
نخست ب ه طول  ۱۰کیلومتر تعریض ،دوباندهسازی و
جدول گذاری انجام میشود.
حجتاالســام جاللی بیان کرد :حدود  ۳۸کیلومتر از
محور رفسنجان به زرند در حوزه رفسنجان قرار دارد و
امیدواریم بتوانیم این جاده را تا داوران دوبانده کنیم
و بعد از آن تا شهرستان زرند ادامه پیدا کند.
وی یــادآور شــد :مطالعــات احــداث کمربنــدی شــرقی
رفسنجان نیز انجام شده و این طرح با تخصیص اعتبار
به مرحله اجرا خواهد رسید و بار ترافیکی در سطح شهر
و حوزه منازل مسکونی کاهش پیدا میکند.

