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نگاه
راهاندازی بورس زمین و مسکن
در دولت دوازدهم

شناســایی و کاهش بروز مصادیق فساد
با راهاندازی سامانه ملی امالک و اسکان
و توســعه دولت الکترونیک ،راهاندازی
بورس زمین و مسکن و تسهیل در صدور مجوزهای
کسب و کار بخشی از اقدامات شاخص وزارت راه و
شهرسازی در بخش مسکن در دولت داوزدهم است.
به گزارش اقتصادســرآمد از ایرنا ،با انتصاب محمد
اسالمی به ســمت وزیر راه و شهرســازی در سال
 ۹۷مجموعــه اقدامــات زیادی در حوزه مســکن
انجام شد که بخشــی از آنها در حوزه برنامه ریزی
و سیاســتگذاری برای تولید مســتمر مسکن بود و
بخشی دیگری نیز در زمینه سیاستگذاری و شناسایی
و کاهش بروز مصادیق فســاد که در توسعه دولت
الکترونیک عملیاتی و اجرایی شد.
در بخش شناســایی و کاهش بروز مصادیق فســاد
با توســعه دولت الکترونیک ۱۴ ،اقــدام مهم انجام
شد که در حوزه مسکن و سیاستگذاریهای جامع
وزارت راه و شهرسازی شــامل استانداردسازی و
تهیه شناسنامه خدمات ،الکترونیکی کردن فرآیندها
و خدمات ،شناســایی اصالح و الکترونیکی کردن
مجوزهای کسب و کار ،استقرار و پیادهسازی مرکز
تبادل اطالعات وزارت راه و شهرسازی (،)TUIX
ارایــه خدمــات در مرکز شــبکه ملــی اطالعات
و بر بســتر  ،GSBمشــارکت الکترونیکی با سایر
دستگاههای اجرایی در زمینه کاهش مصادیق فساد،
راهاندازی ســامانه ملی امالک و اسکان ،راهاندازی
سامانه یکپارچه مالی در سطح وزارتخانه و ادارات
کل اســتانی ،راهاندازی ســامانه شــفاف ،استقرار
سامانههای اطالعاتی و تصمیمساز ،یکپارچهسازی و
بهروزرسانی پرتالهای وزارت راه و ادارات کل راه و
شهرسازی استان ها ،استفاده از سامانههای ابالغی در
فرآیندهای خرید استعالم و مناقصات و مانیتورینگ
و تحلیل دادهها و راهاندازی داشبوردهای اطالعاتی
روی اقدام دادهها به منظور افزایش زمینههای کنترل
و نظارت است.
سامانه ملی امالک و اســکان کشور در سال ،۱۳۹۷
راهاندازی شــد که البته مقدمات راهانــدازی آن از
ابتدای دولــت تدبیر و امیــد در دســتور کار بود.
ســامانه ملی امالک و اسکان بر اســاس ماده ۱۶۸
قانون مالیاتهای مستقیم توســط وزارتخانه راه و
شهرسازی در دوران اســامی راهاندازی شد .این
پایگاه اطالعاتی عالوه بر شناسایی خانههای خالی
میتواند با تکنیکهای دادهکاوی و شناسایی دادهها
از مالکیت افراد و اســتعالم محل اقامت اشخاص،
نقش موثری در کنتــرل و نظارت در حوزه امالک و
اسکان به منظور کاهش زمینههای فساد داشته باشد.
تسهیل در صدور مجوزهای کســبوکار .وزارت
راه و شهرســازی همچنین برای اجرای مواد یک و
 ۷قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون
اساســی در زمینه لغو مجوزهای دســت و پاگیر و
تســریع در صدور مجوزهای ضروری در  ۳ســال
گذشــته فعالیتهای فراوانی را انجام داد .شناسایی
و تهیه شناسنامه برای تعداد  ۱۰۲مجوز در مجموعه
وزارت راه و شهرســازی و ســازمانهای تابعــه،
حذف  ۲۰مجوز در راســتای لغو مجوزهای دست
و پاگیر و کاهش تعداد مجوزهــا به  ۸۲مجوز ،ثبت
اطالعات شناســنامهای  ۸۲مجوز کســب و کار در
سامانه  /https://g4b.irدرگاه کسب و کار کشور
و تعامل اخذ تاییدیه از هیات مقررات زدایی مستقر
در وزارت امور اقتصادی و دارایی ،پیگیری به منظور
الکتریکی کردن مجوزهای کسب و کار در سطح ستاد
و شرکت های و سازمانهای تابعه بخشی از فعالیت
های وزارتخانه در زمینه تسهیل در صدور مجوزهای
کسب و کار در دوران وزارت محمد اسالمی است.
در این زمینــه در معاونت مســکن و ســاختمان،
مرکز تحقیقات راه ،مســکن و شهرسازی و شرکت
بازآفرینی شــهری ایــران تمام مجوزها به شــکل
الکترونیکی و تلفیقی صادر شده است.
راهاندازی بورس زمین و مسکن  -با انتصاب محمد
اســامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی ،تحوالتی
در بخش سرمایهگذاری و تامین مالی در پروژههای
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن ایجاد شد.
راهاندازی بورس زمین و مسکن در شرکت بورس
کاالی ایران با هدف واگــذاری امالک و اراضی در
اختیار وزارتخانه در یک بســتر شــفاف و عادالنه
بخشی از آن فعالیتهاست.
نخســتین عرضه امالک در بــورس کاال مربوط به
یک ملک تجاری متعلق به شرکت عمران شهرهای
جدید پردیس بود که به قیمت پایه  ۱۰میلیارد و ۶۳۹
میلیون و  ۲۰۰هزار ریال در بازار بورس عرضه شد.
عرضه  ۷واحد تجاری متعلق به شرکت عمران شهر
جدید هشتگرد نیز در مرحله بعدی عرضه در بورس
کاال قرار دارد .مهمترین دستاورد این ساز وکار ایجاد
شفافیت در معامالت و برقراری بستر انجام معامالت
عادالنه در میان متقاضیان است.

این مسئله موجب نگرانی است ،چرا که اگر طرف چینی کارهای خود را در سه ماه آینده انجام دهد ،یک ابهام بزرگ وجود دارد که سهم ایران چطور تامین خواهد شد.به گزارش
اقتصادسرآمد،مدیر عامل شرکت مترو تهران با اشاره به حذف محل تامین  ۱۵درصدی فاینانس  ۶۳۰دستگاه واگن مترو از محل صندوق توسعه ملی در بودجه  ۱۴۰۰گفت :این
مسئله موجب نگرانی است ،چرا که اگر طرف چینی کارهای خود را در ســه ماه آینده انجام دهد ،یک ابهام بزرگ وجود دارد که سهم ایران چطور تامین خواهد شد .مدیر عامل
شرکت مترو تهران درباره اینکه تأمین  ۶۳۰دستگاه واگن مترو در چه مرحلهای قرار دارد ،گفت :طی روزهای گذشته الحاقیه قرارداد  ۶۳۰دستگاه واگن مترو توسط وزارت کشور
صادر شد .علت الحاقیه با پیمانکار ذیربط که کنسرسیوم واگن سازی تهران و شرکای چینی آن هستند به این دلیل است که در دو سال اخیر مقرر شد فاینانس این قرارداد از محل
سایناشور چین انجام شود در حالی که قب ً
ال قرار بود از طریق یکی از بانکهای چینی این فاینانس انجام شود.

آزادراه منجیل-رودبار به پیشرفت 70درصدی رسید

وضعیت اقتصادی مردم و تاثیر آن بر فرزندآوری « ،اقتصادسرآمد»بررسی میکند

بچهبیارمسکنببر!

گروه مسکن  -با تغییر دوباره سیاست
جمعیتی ایران از چند سال پیش به این
ســو ،حاال دولت و مجلــس به دنبال
اعطای مجوزهایی برای افزایش موالید در ایران
هستند .این در حالی است که ایران ،یکی از معدود
کشورهای جهان اســت که در  ۶دهه گذشته۵ ،
بار سیاست جمعیتی خود را تغییر داده است .اما
آیا شــهروندان ایرانی با وعده اعطای زمین برای
ساخت مسکن ،سهام و وام با بهره پایین ،تصمیم
به بچه دار شدن میگیرند؟.
به گزارش اقتصادسرآمد ،جمعیت ایران به سرعت
به سمت پیر شــدن میرود و ظاهرا ً ایران در این
زمینه هم در حال ثبت یک رکورد جهانی است .با
این همه ،چندی پیش ،یکی از مســئوالن وزارت
بهداشت در مورد پیش بینیهای جمعیت شناختی
ایران گفته که :اگر رشــد جمعیت باالیی داشــته
باشــیم ۳۰ ،ســال دیگر به جمعیت حدود ۱۱۰
میلیون نفر میرسیم ،اگر با رشد بسیار کم حرکت
کنیم ،جمعیت ایران در  ۳۰ســال آینده به حدود
 ۸۷میلیون نفر و اگر با رشد متوسط حرکت کنیم،
در ســال  ۱۴۳۰به جمعیتی حدود  ۹۹میلیون نفر
میرسیم .با این حال روز به روز از تعداد متقاضیان
مسکن کاسته شده و به این ترتیب بار دولت در این
بخش به سبک باری میانجامد.
با این همــه ،در حالی که جمعیــت ایران همین
امروز حدود  ۸۴میلیون نفر است ،در هر سه این
سناریوها ،درصد ســالمندان از مجموع جمعیت
ایران بســیار باال خواهد رفت و ایران ،وضعیتی
مشــابه وضعیت امروزِ کشــورهایی مانند ژاپن،
آلمان یا ایتالیا پیــدا خواهد کرد .این ،اما در حالی
است که سیاســتهای جمعیتی ایران در طول ۶
دهه گذشته دست کم  ۵تغییر عمده را به خود دیده
و از این منظر ،ایــران احتماالً یکی از خاصترین
کشورهای جهان است .بر این اساس ،تا پیش از
سال  ۱۳۴۶خورشیدی ،ایران افزایش جمعیت را
تشویق میکرد .پس از آن سال ،تالش بر کاهش

جمعیت بود .با ایــن همه ،با پیــروزی انقالب،
افزایش جمعیت دوباره تشویق شد و این جهت
گیری ،تا اواخر دهه  ۱۳۶۰خورشــیدی هم ادامه
پیدا کرد .دولت هاشمی رفسنجانی ،اما تالش کرد
سیاست «فرزند کمتر ،زندگی بهتر» را تبلیغ کند و
این در حالی اســت که از چند سال پیش تاکنون،
ایران دوباره سیاست تشویق به فرزندآوری را در
دستور کار قرار داده است.
بچه بیار مسکن ببر !!
محمد میرزایی ،رییس پیشــین انجمن جمعیت
شناســی ایران ام در این خصوص بــه خبرنگار
روزنامه اقتصادسرآمد ،گفت :ایران به این نتیجه
رسیده که با توجه به شیب کنونیِ کاهش جمعیت،
ِ
جنس
طی دهههای آینده به یک رکود اقتصادی (از
رکودهای مشابه در اقتصاد کشورهایی مانند ژاپن)
دچار خواهد شد و به همین دلیل ،سیاست کالن
کشور ،به سمت تشویق به فرزندآوری تغییر پیدا
کرده است.
وی به تشکیل کمیسیون مشــترک طرح جوانی
جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کرد و افزود:
در این طرح ،اختصاص زمین  ۱۵۰تا  ۲۰۰متری به
خانوادهها برای تولد فرزند سوم پیش بینی شده و
به عنوان نمونه ،اگر خانوادهای در تهران صاحب
فرزند سوم به بعد شود ،زمینی در یکی از شهرهای
با جمعیت زیر  ۵۰۰هــزار نفر به آنها اختصاص
داده میشود و اختصاص این زمین حتی به کسانی
که در گذشته از طرحهای مسکن استفاده کردند
یا صاحب زمین هستند هم بالمانع خواهد بود.
وضعیت اقتصادی مردم و تاثیر آن
بر فرزندآوری
به اعتقاد وی ،با این همه ،بر خالف مشــوقهای
فرزندآوری در کشورهای دیگر ،ایران اکنون در
یک خشکسالی مالی شــدید قرار گرفته و بعید
است تا ســال ها ،توانایی مالیِ تشــویق مردم به
فرزندآوری را در اختیار داشــته باشــد .به این
ترتیب ،یــک نقض غرض بــزرگ رخ میدهد:

دولت و مجلس میخواهند مردم را به فرزندآوری
تشــویق کنند ،اما به قیمت اینکه همان کودکانی
که متولد میشود ،تا ســالها با تورم ساختاری و
شوکهای افزایشی قیمت مسکن مواجه باشند.
در حالی که وضعیت معیشــت اقشار متوسط و
پایین جامعه در شرایط بحرانی قرار گرفته است،
به گونهای که بخشی از شــهروندان توان تامین
هزینه مایحتاج روزانــه را ندارند و دامنه فروش
قسطی نان از اقصی نقاط سیستان و بلوچستان به
مرکز شهر تهران نیز گسترده شده است ،نمایندگان
مجلس با ارایه و تصویب طرحهای غیرکارشناسی
تالش دارند ،با ارایه مشــوقهای مسکنی ،فرزند
آوری را تشویق کنند .در تازهترین رویداد ،دیروز
نمایندگان مجلس تصویــب کردند ،خانوارهای
فاقد مســکنی که در ســالهای  ۱۳۹۹و ۱۴۰۰
صاحب فرزند سوم شده یا میشوند  ۱۵۰میلیون
تومان تسهیالت مســکن دریافت کنند.حداکثر
مدت بازپرداخت این تسهیالت  ۲۰ساله است.
زنگ هشــدار پیــری جمعیت سالهاســت در

ایران بهصدا درآمده است .برخی ازمسئولین نیز
بهفراخورمسئولیت خود بارها در مورد آن اظهار
نگرانی کردهاند و خواستار حمایت از فرزندآوری
در کشور شدهاند تا در چند سال آینده آمار پیرها بر
جوانان پیشی نگیرد و هرم سنی رو به پیری گرایش
پیدا نکند .یکی از ابزارهای حمایت از فرزندآوری
و بهتبــع آن افزایش جمعیت در هر کشــوری،
سیاستهای تشویقی و حمایتی دولتها از این
امر است .در ایران نیز در چندسال اخیر و بعد از
بهصدا درآمدن آژیر خطر پیری جمعیت ،سیاست
تشویق بهفرزندآوری مورد توجه قرار گرفت .اما
این سیاستها تاکنون نهتنها بهخروجی قابل قبولی
منتج نشده است ،بلکه حتی در مواردی میتوان
آن را نه سیاستهای تشویقی ،بلکه سیاستهای
تنبیهی نیز تعبیر کرد .تازهتریــن اقدامات از این
دســت ،اقدام نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در مکلف کــردن بانــک مرکــزی بهپرداخت
وام بــرای فرزنــد ســوم بهخانوادههــای فاقد
مسکن است.

برگزیدهحملونقل
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری:

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی

هرگونهافزایشنرخبلیتهواپیما
غیرقانونیاست

چه اقداماتیبهبازار مسکنلطمه
وارد میکند؟

مسکن ملی کارکنان وزارت جهاد در
اراضیتغییرکاربرییافته احداث میشود

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت :با توجه
به محقق نشــدن اهداف مدنظر از آزادســازی نرخ
حملونقل هوایی ،هرگونه افزایش قیمت بلیت هواپیما
غیرقانونی است.به گزارش اقتصادسرآمد ،سیاوش امیرمکری در
واکنش به اظهارات دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی مبنی بر
اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیســت ،تاکید کرد:
هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی
کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،متخلفان را به مراجع
قانونی معرفی خواهد کرد.وی به محقق نشدن اهداف مدنظر از
آزادســازی نرخ حمل و نقل هوایی اشــاره کرد و افزود :اهداف
مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه
ناوگان ،ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به
نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق
کمتر توسعه یافته شــود ،محقق نشــد .امیرمکری تصریح کرد:
همچنین مفاد مندرج در بند "ب" ماده  ۱۶۱قانون پنجم توســعه
کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی ،لغو تخفیفات تکلیفی و
معافیت در زمینه ناوبری هوایی ،نشست و پرواز ،خدمات پروازی
و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ ها به مرحله اجرا در نیامد.
سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع
سازی یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام
دائمی یا برنامه ششــم توســعه مورد تصریح قرار نگرفته است،
افزود :لذا بــا عنایت به بند ج ماده  ۶قانون هواپیمایی کشــوری،
سازمان هواپیمایی کشوری علیرغم اشراف به مشکالت و چالش
های شرکت های هواپیمایی ،افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل
هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در
خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند "ب" ماده  ۵قانون
هواپیمایی کشوری ،همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷
آیین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف
به شورای عالی هواپیمایی عرضه می دارد.وی به ذکر توضیحاتی
در خصوص بند ب ماده ۱۶۱قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهار
داشت :براساس این بند ،دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه
نســبت به متنوع ســازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و
مسافر اقدام و از ابتدای سال ســوم برنامه ضمن آزادسازی کامل
نرخ حمل و نقل هوایی ،خدمات فرودگاهی و شــبکه پروازی،
لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از
خدمات ناوبری هوایی ،فرودگاهی ،نشست و برخاست ،خدمات
پروازی ،واگذاری اماکن و ســایر موارد مرتبط نسبت به واقعی
کردن نرخ آنها اقدام کند.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت :قیمت
گذاری در بخش مسکن و همچنین وارد شدن مسکن
به بورس به بازار مسکن لطمه وارد میکند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه
باید رقابت در بین سازندگان برای تقویت و رونق تولید ایجاد کنیم،
گفت :باید ســازندگان برای اجازه و یا فروش مسکن انگیزه کافی
داشته باشند و بتوانند با افزایش تولید زمینه را برای ثبات قیمتی در
بازار اجاره و همچنین خرید و فروش ایجاد کنند.او ادامه داد :ورود
کارشناسان برای قیمت گذاری در بخش مسکن در گذشته تنها برای
واحدهای مسکونی مزایدهای و یا دولتی انجام میشد و این نحوه
قیمت گذاری تنها برای پروژههای دولتی بوده است.رئیس انجمن
انبوه سازان مسکن استان تهران با اشــاره به اینکه هم اکنون قیمت
گذاری توسط کارشناســان برای بخش خصوصی هم مطرح شده
است ،گفت :طبق قوانین موجود در اسالم مالکیت محترم است و
انجام چنین اقداماتی میتواند اثرات منفی در حوزه مســکن داشته
باشد.رهبر اظهار کرد :انجام چنین اقداماتی میتواند در بلند مدت
به بازار مسکن لطمه بزند و ما با محدودیت سرمایه گذاری در حوزه
تولید مسکن روبهرو شویم ،بنابراین با توجه به آنکه تولید مسکن در
راس اقتصاد کشور قرار دارد ،اجرای چنین طرحهایی خود باعث
افزایش نابه سامانی در این بخش میشود.دبیر انجمن انبوه سازان
مسکن استان تهران با اشــاره به اینکه بازار مسکن سهم بزرگی در
مقایسه با سایر کاالها در اقتصاد کشور دارد ،افزود :قیمت مسکن به
اقتصاد و تورم کشور باز میگردد و وجود نابه سامانی در این بازار
نقش موثری در حوزه مسکن دارد.رهبر با بیان اینکه افزایش جهشی
قیمتها در بازار مسکن در شرایط کنونی به دلیل عدم برنامه ریزی
تولید مسکن در  ۴تا  ۵سال گذشته است افزود :در  ۵سال گذشته ما
در بخش تولید مسکن به شکل چشم گیری با رکود مواجه شدیم و
هم اکنون اثرات این رکود در بازار به ویژه در بخش خرید و فروش
حاکم شده است.دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با اشاره
به اینکه ساالنه باید حدود  ۱میلیون واحد مسکونی در کشور تولید
شود ،افزود :متاسفانه بیشترین رقم تولید مسکن در کشور تنها ۴۰۰
هزار واحد بوده ،بنابراین هر ساله با کمبود  ۷۰۰هزار واحد مسکونی
مواجه بودهایم که این میزان کمبود تولید زمینه ساز رشد چشم گیر
قیمتها شده است.رهبر بیان کرد :بازار مسکن در حال حاضر در
شرایط رکود تورمی به سر میبرد که این خود نیازمند ورود هرچه
سریعتر دولت به این بازار برای ایجاد رونق تولید است.او در پایان
تصریح کرد :دولت با کمک بخش خصوصی میتواند بازار مسکن
را به سمت رونق همراه با ثبات قیمتی هدایت کند.

معاون مســکن و ســاختمان در خصــوص جزئیات
اجراییشدن تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با وزارت
جهادکشــاورزی اعالم کرد :بر مبنــای قانون  ۵۰درصد
اراضی معرفی و تغییر کاربــری یافته وزارت جهاد به آن
وزارتخانه تخصیص خواهد یافت.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمود
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان ،در خصوص جزئیات تفاهمنامه
وزارت راه و شهرسازی با وزارت جهاد کشاورزی برای احداث ۱۰۰
هزار واحد مسکن کارکنان و بازنشســتگان وزات جهاد کشاورزی
و آغاز عملیات اجرایی  ۵۹۰۳واحد از یکصــد هزار واحد موضوع
تفاهمنامه ،گفت :به منظور اجرای طرح اقدام ملی مسکن و بهرهمندی
کارکنان وزارت جهادکشاورزی از طرح اقدام ملی مسکن ،تفاهمنامه
بین دو وزارتخانه در مهرماه سال  ۱۳۹۹به منظور احداث یکهزار واحد
مسکونی برای کارکنان وزارت جهادکشاورزی به امضا رسید.معاون
مسکن و ساختمان با اشــاره به اینکه تاکنون به منظور اجرایی شدن
تفاهمنامه دو وزارتخانه راه و شهرســازی و جهادکشاورزی چندین
جلسه کارگروه و همچنین چندین جلســه کارشناسی تشکیل شده
است ،افزود :مقرر شده تا وزارت جهاد کشاورزی ،افراد واجد شرایط
را در سطح کشور شناسایی کند و بر اســاس میزان متقاضیانی که در
شهرها و اســتانها دارند بتوانند عالوه بر تامین زمین ،اراضی خود را
به وزارت راه و شهرســازی معرفی کنند تا تعیین یا تغییر کاربری و
سایر مراحل آن طی شود.محمودزاده ادامه داد :بر اساس ماده  ۶قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،سند اراضی معرفی شده
از سوی وزارت جهاد کشــاورزی بعد از تغییر کاربری،به نام وزارت
راه و شهرسازی منتقل خواهد شد و بر مبنای قانون  ۵۰درصد اراضی
معرفی و تغییر کاربری شده وزارت جهاد به وزارت جهادکشاورزی
تخصیص خواهد یافت تا موضوع تفاهمنامه احداث مسکن کارکنان
وزارت جهادکشــاورزی در آن زمینها ،اجرایی و عملیاتی شود.وی
خاطرنشان کرد :بر اساس تفاهمنامه بین دو وزارتخانه ،ساخت ،نظارت
و کنترل پروژهها برعهده وزارت جهاد کشــاورزی و تغییر کاربری،
واگذاری عرصه زمین و در نهایت انتقال ســند به متقاضیان ،برعهده
وزارت راه و شهرسازی است.گفتنی است در ماده  ۶قانون ساماندهی
و حمایت از عرضه و تولید مســکن آمده اســت :وزارت مسکن و
شهرسازی موظف است نســبت به مطالعه و مکانیابی جهت تأمین
اراضی موردنیاز در قالب انواع طرحهای توســعه شهری به صورت
متصل (با اولویت توسعه درونی) ،منفصل (ایجاد مجتمعهایمسکونی،
شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود
در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشــرفت  ۷۰درصدی آزادراه منجیل-
رودبار از افتتاح این مسیر در آینده نزدیک خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد،
محمد اســامی در جریان بازدید از تونل منجیل-رودبار اظهار کرد :این
بخش از مســیر ،یعنی حلقه باقی مانده از آزادراه قزوین-رشــت یکی از
معضالت ترافیکی در راههای کشور بود و مردم عزیزی که از این مسیر عبور
می کردند ســاعتها در ترافیک میماندند .این معضل باعث شده بود که
هم مردم محلی آسیب و آزار میدیدند و هم کسانی که عبور می کردند.وی
ادامه داد :با لطف الهی و همتی که دستاندرکاران پروژه داشتند ،کار فشرده
بســیار منظمی برای اجرای یکی از پروژههای فاخر مهندسی کشور انجام
شــد که این  3/8کیلومتر باقی مانده نیز عمدتا با احداث پل و تونل به اجرا
درآمد .امروز این پروژه باالی  70درصد پیشــرفت فیزیکی دارد .اسالمی
با بیان اینکه پروژه در زمان بندی خود پیشــرفت کرده و عملکرد مثبت و
خوبی داشته اســت ،افزود :این بخش از آزادراه قزوین-رشت نیز در چند
ماه آینده به بهره برداری رســیده و این گره بزرگ ترافیکی باز میشود .در
این مسیر هم دسترســیهای محلی برای نیاز مردم منجیل و رودبار در نظر
گرفته شده و هم مسیر به گونهای طراحی شده که ارتباط مداوم و پیوسته را
برای مردمی که از آزادراه منجیل-رودبار عبور میکنند ،تســهیل کند.وزیر
راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به دلیل شکل گرفتن زندگی مردم منجیل
و رودبار در پیرامون رودخانه ،احداث این مســیر بسیار دشوار بوده است،
گفت :توانستیم با طراحی پل و تونل بر این مشکل غلبه کنیم .از 8.3کیلومتر
مسیر 5 ،کیلومتر را پل و تونل تشکیل میدهد .این مسیر با حداقل آسیب به
محیط زیست و حداکثر فرصت از فضای آزاد در حاشیه رودخانه طراحی
و اجرا شد.وی ادامه داد :زمانبندی این پروژه  27ماه بود .از زمانی که رییس
جمهور در افتتاحیه راه آهن دستور آغاز احداث این مسیر را داد ،با در نظر
گرفتن زمانی که برای عقد قرارداد و آزادسازی اراضی صرف شد 20 ،ماه
کار فشرده انجام شده است .حســن این پروژه این است که بر خالف همه
پروژههای بزرگی که به صورت سنواتی در آمده ،با وجود همه ویژگیهای
فنی در زمانبندی خود اجرا شده است .انشااهلل در چند ماه آینده باقی عملیات
هم به اتمام میرسد و مردم نیز میتوانند از این مسیر استفاده کنند .اسالمی
افزود :تامین اعتبار این پروژه انجام شده است .اگر که احداث کل این مسیر
به ارزش زمان خود حدود  900میلیارد تومان هزینه داشــت ،همان حدود
نیز باید برای احداث این  8کیلومتر هزینه شده است و این دو هزینه از منظر
دفتری شبیه هم است .طبیعتا اگر این کار زودتر انجام می شد ،هزینه کمتر
بود ،اما تاخیر زمانی در آغاز این پروژه باعث شد که به لحاظ دفتری به اندازه
اصل پروژه هزینه کنیم.

انتقال ۷میلیون تن کاالی اساسی
با ناوگان کامیونی به داخل کشور

از ابتدای ســال  ۱۴۰۰تا پایان  ۲۷تیر ،از  ۸بندر تجاری کشور  ۷میلیون تن
کاالی اساسی با ناوگان کامیونی به سرزمین اصلی (داخل کشور) جابهجا
شده است.به گزارش اقتصادســرآمد ،انتقال  ۷میلیون تن کاالی اساسی با
ناوگان کامیونی به داخل کشوربیشــترین میزان کاالی اساسی حمل شده،
مربوط به بندر امام خمینی (ره) با  ۴میلیون و  ۳۷۱هزار تن است؛ این میزان
کاالی اساسی بندر امام خمینی (ره) با  ۱۸۴هزار سفر به داخل کشور آورده
شده است.ســتاد ویژه حمل کاالی اساسی حدود  ۲۹روز پیش در سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای و ادارات کل استانی تشکیل شد تا به تسریع
تخلیه بنادر کمک کند.با صاحبان کاال و دستگاههای اجرایی متولی در مبادی
ورودی کشور شامل صاحبان کاالی دولتی ،ســازمان بنادر و دریانوردی،
گمرک جمهوری اسالمی ایران و دیگر دستگاههای متولی جلسات میدانی
برگزار شد تا مشکالت اجرایی در فرایند حمل کاال بررسی و رفع شود.امکان
صدور بارنامه برای شرکتهای استانهای دیگر جهت حمل کاالی اساسی
به استان خودشان فراهم شد ،این کار برای اولین بار در حوزه حمل و نقل
انجام شد و در حال حاضر هر استانی میتواند  ۳تا  ۴شرکت را معرفی کند تا
از مبدأ بندر امام خمینی (ره) بتوانند بارنامه سیستمی صادر و ماشین ارسال
کنند و کاالی اساســی را حمل و بارنامه را هم خود صادر میکنند.تصمیم
دیگری که برای تسهیل و تسریع تخلیه کاالی اساسی اجرا شد ،به کارگیری
ناوگان ملکی ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بود تا حمل کاالی
اساسی از بنادر سرعت بگیرد و تا امروز این کار ادامه دارد و بارهای دولتی
را در بخش کاالی اساسی حمل میکنند.

دالیل نوسان نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی
از سوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی

رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت :چهار عامل مسافت ،زمان،
تعداد مسافر و تعداد تاکسیهای اینترنتی در نرخ کرایه تاکسیهای اینترنتی
موثر هســتند.به گزارش اقتنصادســرآمد ،رضا الفت نسب رئیس اتحادیه
کسب و کارهای مجازی اظهار کرد :زمانی که یک مسافر درخواست تاکسی
اینترنتی میدهد ،سیستمها به صورت خودکار تعداد مسافر و تاکسیهای
اینترنتی در مبدا و مقصد ،مسافت سفر و هزینه سفر را میسنجند و بر اساس
این  ۴چهار پارامتر قیمت نهایی را اعالم میکنند.او افزود :دلیل این موضوع
که شرکت تاکسی اینترنتی ممکن است در یک مسافت ،اما با فاصله زمانی،
دو هزینه متفاوت را به مشتری خود اعالم کند ،همین است که قیمت هر سفر
برای آن لحظه است و در ساعت دیگر ممکن است تقاضا و تعداد تاکسیها
متفاوت باشــد.رئیس اتحادیه کســب و کارهای مجازی بیان کرد :هزینه
تاکسیهای اینترنتی هر سال با توجه به افزایش قیمت تاکسی و اتوبوسرانی،
افزایش پیدا میکند ،اما امسال که شــهرداری اقدام به افزایش  ۳۵درصدی
نرخها کرده ،هنوز تاکسیهای اینترنتی این  ۳۵درصد را به طور کامل اعمال
نکردهاند.الفت نسب در پایان تصریح کرد :تاکسیهای اینترنتی هم رغبت
چندانی به افزایش قیمت ندارند ،چراکه در این صورت تعداد مســافران و
متقاضیان کم میشود.

پیشرفت مسکن ملی تهرانسر۴۰درصد است

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان تهران از پیشــرفت  ۴۰درصدی پروژه
مشارکتی تهرانســر ذیل طرح اقدام ملی مســکن ملی خبر داد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،خلیل محبت خواه در خصوص پروژه تهرانسر با اشاره به
الزام برای انبوه سازان برای فعالیت بیشــتر کارگاهها و جبران تأخیرات بر
اساس برنامه زمانبندی ،تصریح کرد :پروژه تهرانسر هم اکنون پیشرفت ۴۰
درصدی دارد و کارگاه هر چهار بلوک تهرانسر باید مطابق برنامه زمانبندی
فعال بوده و با رعایت مشــخصات فنی و اخذ تأییدیه ها و الزامات HSE
(کلیه موارد ایمنی) سرعت پروژه را بیشــتر کند.مدیرکل راه و شهرسازی
استان تهران از دیگر موارد در دستور کار پروژه تهرانسر را الزام به پیگیری
و تسریع در روند اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه ،تقسیم و تعیین
سهم الشرکه توسط انبوه سازان ،پیگیری خدمات زیر بنایی و اعالم آخرین
تغییرات نقشههای ساختمانی به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی
هفته جاری اعالم کرد.

