جمع آوری  ۴۴مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز
سخنگوی صنعت برق گفت :طبق تبصره  ۲ماده  ۴مصوبه سال  ١٣٩٨هیات وزیران
در اوقات پیک ،خرید برق از شبکه سراسری توسط ماینرها ممنوع بوده و در مصوبه
سال  ۱۴۰۰نیز وزیر نیرو این مساله را به صراحت اعالم کرده است .مصطفی رجبی
مش��هدی در گفت وگو با ایس��نا ،با بیان اینکه در قرارداد تامین برق مراکز اس��تخراج
رمزارز این موضوع ذکر ش��ده اس��ت ،اظهار کرد :در قوانینی که در حال طی مراحل
تصویب است نیز خرید برق از شبکه برق در ایام محدودیت دار (فصل گرم و سرد)
توسط ماینرها ممنوع بوده و باید از روشهای دیگر مانند دیزل و تجدیدپذیر اقدام به
تامین برق کنند .وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جمع آوری ماینرهای غیر مجاز گفت :با تالش های صورت
گرفته  ۴۴مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز ،کشف و جمع آوری شده که نکته قابل توجه در این موضوع ،افزایش تاثیر
گزارشهای مردمی در کشف مراکز غیرمجاز بوده که نشان دهنده حساسیت مردم در این زمینه است .رجبی مشهدی
افزود :از این تعداد مراکز غیرمجاز ۳۶۴ ،دستگاه ماینر با ظرفیت مصرفی  ۹۱۰کیلووات کشف شده است ۴۴ .درصد از
این کشفیات توسط گزارش های مردمی ۱۷ ،درصد از طریق بازرسی های محلی و  ۳۹درصد با سایر روشها انجام
شده که در گزارش پیشین ،سهم گزارشهای مردمی از این کشفیات ۱۹ ،درصد بوده و بخش عمدهای از کشفیات
مربوط به استان های تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،خوزستان ،آذربایجان شرقی و فارس است.

درآمد روزانه  ۱۰۰میلیون دالری روسیه از فروش گاز
روس��یه از ف��روش گاز ب��ه اروپا ب��ا وجود کاهش تحویل به مصرف کنندگان بزرگ
اروپایی ،روزانه بیش از  ۱۰۰میلیون دالر درآمد دارد .به گزارش ایسنا ،به دلیل افزایش
قیمت گاز طبیعی ،تصور می رود درآمد روس��یه از صادرات گاز برابر با درآمد س��ال
گذشته این کشور بود که هنوز صادرات گاز به اروپا را محدود نکرده و با اتحادیه اروپا
تنش پیدا نکرده بود .تام مارزک مانسر ،مدیر تحلیل گاز در شرکت  ICISبه بلومبرگ
گفت :این ش��وکه کننده اس��ت که با وجود کاهش  ۷۵درصدی عرضه روزانه گاز از
سوی شرکت گازپروم به اروپا ،درآمد روزانه روسیه از فروش گاز ،همچنان به میزان
مشابه سال گذشته بوده و مطمئنا بسیار باالتر از دوران پیش از شیوع پاندمی کووید است .روسیه طی هفته گذشته
عرضه گاز به مشتریان بزرگ اروپایی از جمله مشتریانش در آلمان و ایتالیا را با وجود این که با درخواست پوتین برای
پرداخت پول خرید گاز به روبل موافقت کرده بودند ،به میزان قابل توجهی کاهش داد .بعالوه تعمیرات ساالنه در خط
لوله گازی نورد اس��تریم در پیش اس��ت و عرضه از طریق این خط لوله را در ژوئیه به مدت دو هفته متوقف می کند و
اروپا را در شرایط دشوارتری برای ذخیره سازی گاز پیش از فرا رسیدن زمستان قرار میدهد .با وجود تحریم اتحادیه
اروپا علیه واردات نفت دریابرد روسیه که قرار است تا پایان سال  ۲۰۲۲اجرایی شود و کاهش چشمگیر صادرات گاز
روسیه از طریق خط لوله ،روسیه همچنان از قیمتهای باالی نفت و گاز سود میبرد.

«تجارت» بررسی کرد

وزن عرضه و تقاضا در بازار نفت
گروه انرژی :وضعیت فعلی عرضه و تقاضا در بازار نفت تا چند
سال پیش به مخیله غولهای این صنعت خطور نمی کرد .به
گزارش «تجارت» ،دو سال پیش در اوج پاندمی کووید ،شرکت
بریتیش پترولیوم در گزارش ساالنه دورنمای انرژی خود نوشته
بود :تقاضای جهانی برای نفت در س��ال  ۲۰۱۹در حدود ۱۰۰
میلیون بش��که در روز ،به اوج خود رس��ید و پس از آن به دلیل
پیامدهای همه گیری و تسریع گذار انرژی کمتر خواهد شد دو
س��ال پیش ،ش��رکت بزرگ نفت و گاز بریتانیایی بیپی پس از
اینکه اعالم کرد جهان از اوج تقاضا برای نفت گذش��ته اس��ت،
موجی ش��وکمانند در بازارهای انرژی ایجاد ش��د .در گزارش
چشمانداز انرژی  ۲۰۲۰شرکت ،برنارد لونی ،مدیرعامل بیپی
متعهد ش��د که این ش��رکت تا س��ال  ۲۰۳۰هزینهکرد در زمینه
انرژیه��ای تجدیدپذی��ر را  ۲۰برابر افزایش دهد و به  ۵میلیارد
دالر در سال برساند؛ ضمن اینکه برای اکتشاف نفت و گاز نیز
وارد هیچ کشور جدیدی نشود .با توجه به تهاجمیبودن سیاست
بیپی در کاوش مرزهای جدید نفت و گاز ،این اطالعیه کمی
تکاندهنده بود .بر اس��اس گزارش بیپی ،با کاهش تقاضای
حداق��ل ۱۰درص��دی نف��ت در دهه جاری و ت��ا ۵۰درصد در ۲
ده��ه آین��ده ،ب��ازار قب ً
ال به نقطه اوج رس��یده و از آن عبور کرده
اس��ت .بیپ��ی اش��اره کرد که از نظر تاریخ��ی ،تقاضای انرژی
بهطور پیوس��ته همراه با رش��د اقتصاد جهانی با وقفههای اندک
افزایش یافته اس��ت .با این حال ،بحران کووید ۱۹-و افزایش
اقدامات اقلیمی ممکن است این موضوع را برای همیشه تغییر
داده باش��د .حاال این موضوع برای بیپی روش��ن شده است که
همهگیری کووید ۱۹-که بیش از  ۲س��ال پیش آغاز ش��د ،به
کاهش قابلتوجهی در تقاضای نفت منجر نش��ده اس��ت .این
شرکت در گزارش چشمانداز انرژی  ،۲۰۲۲پیشبینی خود برای
رش��د اقتص��اد جهانی را کاه��ش داده و میگوید تولید ناخالص

داخلی جهانی تا سال  ۲۰۲۵نسبت به سال  ۲۰۱۹تنها ۱ /۵درصد
کاهش مییابد که این موضوع در مقایس��ه با پیشبینی قبلی
خود که حاکی از انقباض ۲ /۵درصدی بود ،متناقض است .در
گ��زارش دیگری که در وب�لاگ خدمات اطالعات ژئوپلیتیک
منتش��ر شده اس��ت ،کارول نخله ،مدیرعامل کریستول انرژی
میگوی��د تواف��ق بر این اس��ت که مص��رف جهانی نفت ظرف
 ۲۰س��ال آینده به اوج خود خواهد رس��ید ،اما تقاضا لزوم ًا پس
از آن از صخره س��قوط نخواهد کرد .نخله خاطرنش��ان میکند
که در کش��ورهای س��ازمان همکاریهای اقتصادی و توس��عه
( ،)OECDتقاضای نفت در س��ال  ۲۰۰۵به اوج خود رس��یده و

حدود  ۵۰میلیون بش��که در روز بود .اما با گذش��ت دو س��ال از
این پیش بینی ،بریتیش پترولیوم اذعان کرده که شاید عطش
دنیا برای نفت را دست کم گرفته است اما همچنان این پیش
بینی بلندمدت که برقی س��ازی حمل و نقل س��رانجام باعث
رس��یدن دوران اوج تقاضا برای نفت می ش��ود را تغییر نداد .در
این بین ،بانکهای س��رمایهگذاری به دلیل اتفاقات طبیعی که
پ��س از فروکش کردن ش��یوع بیم��اری کووید روی داد ،بهبود
تقاضا را پیش بینی میکنند اما آنچه که نتوانس��تند پیش بینی
کنند زیرا پیش بینی آن ممکن نبود گستردگی و سرعت بهبود
تقاضا بود .جفری کوری ،از تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن

عوامل بازدارنده در طرح کنترل بهای اجاره مسکن

ساکس در مصاحبه با بلومبرگ ،به این شکاف میان انتظارات و
واقعیت اذعان و اظهار کرد که بازارها سریعتر حرکت میکنند و
کمبود عرضه از آنچه که سه یا شش ماه پیش تصور میرفت،
عمیقتر شده است .قیمتهای انرژی و مواد غذایی با رسیدن
به ماههای تابس��تان ،به ش��دت افزایش پیدا کردهاند .شاید ذکر
این نکته جالب باشد که حتی سه یا شش ماه پیش ،قبل از این
که عرضه روسیه به عامل تاثیرگذار در روند صعودی قیمتهای
نفت تبدیل ش��ود ،عده معدودی از کارشناس��ان بازار میگفتند
بازار متوازن اس��ت .اد مورس از بانک س��یتی یکی از این افراد
بود .وی در ماه فوریه به بلومبرگ گفته بود انتظار دارد بازار نفت
به دلیل افزایش تولید در آمریکا به خصوص در منطقه پرمیان،
برزی��ل و کان��ادا ،م��ازاد عرضه پیدا کند .در واقع اداره اطالعات
انرژی آمریکا اخیرا پیش بینی کرده است تولید نفت در منطقه
پرمیان ،ماه میالدی جاری به رکورد باالیی صعود خواهد کرد
اما این افزایش به حدی نخواهد بود که عدم توازن بازار جهانی
را جبران کند زیرا بس��یاری از تولیدکنندگان آمریکایی اعالم
کردهاند تمایلی ندارند یا قادر نیستند به دلیل کمبود یا اختالل
عرض��ه ،تولیدش��ان را افزای��ش دهند .در کان��ادا ،تولید نفت رو
به رش��د اس��ت و تولید نفت این کش��ور ممکن است حدود یک
میلی��ون بش��که در روز افزای��ش پیدا کند اما هنوز چنین اتفاقی
روی نداده اس��ت .در برزیل ،تولید رو به رش��د اس��ت اما تاکنون
تاثیری در قیمتها نداشته است .مسلما نخستین دلیل وضعیت
فعلی قیمت ،تحریمهای اعمال شده علیه روسیه و دومین دلیل،
ناتوانی اوپک برای افزایش تولید مطابق به سهمیه توافق شده
اس��ت .در این بین ،عربس��تان س��عودی و امارات متحده عربی،
دو تولیدکننده بزرگ عضو اوپک که ظرفیت مازاد تولید دارند،
در افزایش تولید برای جبران از دس��ت رفتن بش��کههای نفت
روسی ،احتیاط به خرج میدهند.

راه و مسکن

www.tejaratonline.ir

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :در طرح مجلس عوامل بازدارنده خوبی برای کنترل بازار اجاره بهای مسکن پیش بینی
شده اما اجرای آن از سوی وزارتخانه هایی که مجری هستند بسیار حائز اهمیت است .اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت
بازار مسکن ،بیان کرد :رشد نرخ اجاره بها و رهن مسکن یک دغدغه به حق مردم است .متاسفانه شاهد هستیم که نرخ رشد اجاره بها به صورت ساعتی
در حال افزایش است .هیات وزیران مصوبه ای داشت که سقف افزایش قیمت نرخ اجاره بها را در تهران  ۲۵درصد و در سایر شهرها  ۲۰درصد تعیین
کرد .این مصوبه به تایید سران سه قوه نیز رسید ،اما افزایش قیمت ها در بازار بیش از این رقم است .وی در ادامه اظهار کرد :مجلس نیز به این موضوع
ورود کرد و با توجه به دغدغه مردم طرح دوفورتی را تحت عنوان ساماندهی و کنترل اجاره بهای امالک مسکونی تهیه کرد.
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اخبارکوتاه
دو برابر شدن حمل نفت و فرآوردههای نفتی

مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران با ارائه گزارشی از فعالیت
های این شرکت در دوره مدیریت جدید ،نقطه تمرکز مدیریتی
خود را بر موضوعات کلیدی حل چالشهای منابع انسانی ،توسعه
و نوسازی ناوگان و توجه و تمرکز بر استفاده از توان داخل ذکر
کرده و دستاورد دو برابر شدن حمل نفت و فرآوردههای نفتی طی
هفت ماه گذشته را از افتخارات ملی شرکت ملی نفتکش دانست.
به گزارش ایس��نا ،حس��ین شیوا در بازدید از کشتیهای شرکت
ملی نفتکش در منطقه خارک که به مناسبت چهارم تیرماه ،روز
جهانی دریانورد انجام شد ،ضمن تبریک روز دریانورد به جامعه
دریایی و همه دریانوردان ش��رکت ملی نفتکش ،فعالیت و کار
این دریانوردان را مصداق واقعی جهاد در خط مقدم جبهه جنگ
اقتصادی عنوان کرد .شیوا با بیان اینکه در زمینه منابع انسانی
و ح��ل چالشه��ای فراروی دریانوردان ،طی چند ماه گذش��ته
اقدامات مهمی انجام شده است ،این حرکت را رو به جلو توصیف
و عنوان کرد اقدامات دیگری نیز برای بهبود وضعیت کارکنان
و دریانوردان شرکت ،اتخاذ خواهد شد .همچنین در جریان این
بازدید ،عبدالحس��ین بیات  -رئیس هیات رئیس��ه صندوق نفت
از تالش ها و مجاهدت های دریانوردان ناوگان این ش��رکت
قدردانی کردند و گفت :خدارا ش��اکر هس��تم که موقعیتی پیش
آمد تا بتوانیم از نزدیک حال و هوای محیط و ش��رایط کار ش��ما
دریانوردان را احساس و درک کنیم.
رعایت عدالت در توزیع منابع
هدف سفرهای استانی

وزیر نیرو گفت :هدف دولت از سفرهای استانی ،رعایت عدالت
در توزیع منابع و اعتبارات برای برطرف کردن مشکالت اقصا
نقاط کشور است .علی اکبر محرابیان در نشست شورای اداری
شهرستان فاروج اظهار کرد :با وجود مضایغ مالی که در کشور
وجود دارد مصوبات س��فرهای اس��تانی به خوبی پیش رفته و
اعتبارات به موقع پرداخت ش��ده اس��ت .وی اولویت طرح های
سفر هیات دولت را تعیین تکلیف و تکمیل طرحهای نیمه تمام
اعالم و تصریح کرد :امروز صنعت ،دیگر مختص به نقاط خاصی
از کشور یا فقط مراکز استانها نیست و باید تمام شهرستانها
از مواهب آن برخوردار ش��وند که ش��هرکهای صنعتی نیز در
همین راستا ایجاد شده است و تالش خواهیم کرد تا مشکالت
موجود شهرکهای صنعتی را رفع و زیرساختها را مهیا کنیم.
وزیر نیرو افزود :در همین راستا امروز تفاهم نامه ساخت پست
توزیع برق ش��هرک صنعتی فاروج با  ۶۶میلیارد تومان اعتبار
امضا و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

چهارخطه شدن  ۷۰درصد محور اهواز  -شیراز

معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور گفت :حدود  ۷۰درصد از مس��یر اهواز تا شیراز
چهارخطه شده است و باقی مانده آن نیز با روند بسیار خوبی در حال انجام است .خیراهلل خادمی در حاشیه بازدید از پروژه های راهسازی خوزستان
که امروز ۲ ،تیرماه انجام شد ،اظهار کرد :پروژه های تقاطع غیر همسطح در کنارگذرهای شمال شرق اهواز باقی مانده اند و امروز از این پروژه
های بازدید کردیم .تقاطعی که با جاده عنافچه وجود دارد یکی از تقاطع های مهمی اس��ت که باید در دس��تور کار قرار گیرد .به گزارش ایس��نا،
وی افزود :تصمیماتی برای اجرای این طرح ها به واسطه تالقی هایی که با لوله های نفت و آب وجود داشت گرفته شد تا بتوانیم با هماهنگی
های انجام شده شاهد اجرای این طرح ها باشیم.
«تجارت» چالشهای پیش روی نهضت ملی مسکن را ارزیابی کرد

اخبارکوتاه
افتتاح نهضت ملی مسکن در دهه فجر

وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرد که بخش��ی از پروژههای
نهضت ملی مس��کن تا  ۲۲بهمن  ۱۴۰۱افتتاح و بخش��ی هم
تا پایان س��ال به بهرهبرداری میرس��د .به گزارش ایسنا ،رستم
قاس��می ـ وزیر راه و شهرس��ازی طی س��فر به استان خراسان
شمالی و در آیین کلنگزنی پروژه  ۳۳۶واحدی امام رضا (ع)
ش��هر اسفراین با اش��اره به عملیات اجرایی پروژههای نهضت
ملی مس��کن ابراز امیدواری کرد بخش��ی از پروژههای نهضت
ملی مس��کن تا  ۲۲بهمن  ۱۴۰۱افتتاح ش��ود و بخش��ی هم تا
پایان س��ال افتتاح خواهد ش��د .طبق اعالم مسئوالن مسئوالن
وزارت راه و شهرس��ازی تا کنون حدود  ۴۰هزار واحد در قالب
اقدام ملی مس��کن و نهضت ملی مس��کن افتتاح ش��ده است .از
طرف دیگر بنیاد مس��کن اعالم کرده که تعدادی از واحدهای
نهضت ملی مسکن که تحت مسئولیت بنیاد قرار دارد در خرداد
و تیرماه امسال به بهرهبرداری میرساند.
خوزستان از نظر راهها وضعیت مناسبی ندارد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت :خوزستان
با داش��تن چند بندر اصلی و مرزهای مختلف با کش��ور عراق
ام��ا متاس��فانه از نظر راه ها وضعیت مناس��بی ن��دارد .مجتبی
یوسفی در حاشیه بازدید معاون وزیر راه از پروژه های راهسازی
خوزس��تان که امروز ۲ ،تیرماه در اهواز انجام ش��د ،اظهار کرد:
در س��نوات گذش��ته به حوزه راه خوزس��تان توجه نش��ده است.
زمانی که پروژه های عمرانی با قیمت پایینی انجام می ش��د
و منابع اعتباری کش��ور باال بود متاس��فانه به بحث راه اس��تان
خوزس��تان توجه نش��د .به گزارش ایسنا ،وی افزود :خوزستان
با داشتن چند بندر اصلی و مرزهای مختلف با کشور عراق اما
متاس��فانه از نظر راه ها وضعیت مناس��بی ندارد .نماینده مردم
اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت :تالش شده با استفاده
از ظرفیت کمیسیون عمران ،هم افزایی برای جذب اعتبارات
حوزه راه در وزارت راه و شهرس��ازی را داش��ته باش��یم .یوسفی
عنوان کرد :توسعه آینده بخش غرب اهواز که یکی از مناطق
کمتر برخوردار اهواز اس��ت ،به کمربندی غرب اهواز وابس��ته
اس��ت .این کمربندی به ایمن ش��دن س��فر زوار اربعین کمک
خواهد کرد و همچنین ارزش افزوده ای برای اراضی مردم در
این منطقه خواهد داشت.

تورمافسارگسیختهنهادههایساختمانی
گروه راه و مس�کن :در یک س��ال گذش��ته که طرح نهضت ملی
مسکن درگیر چالشهایی همچون جا خالی دادن برخی بانکها از
پرداخت وام ،عدم تامین آورده متقاضیان و مقاومت دستگاههای
دولتی در اختصاص زمینهای خود به این پروژه بوده ،نرخ تورم
سالیانه نهادههای ساختمانی به  ۵۵درصد رسیده و این در حالی
است که از یک میلیون واحد هدفگذاری شده فقط به  ۹۱هزار
واحد وام پرداخت شده است .به گزارش «تجارت» ،آمار و ارقام
نشان میدهد آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن تا کنون بیش
از دو برابر مبلغ تسهیالت بانکی بوده و هنوز متمم  ۴۵۰میلیون
تومانی به پروژهها نرس��یده اس��ت .البته هردو منابع مذکور رقم
چندانی نیست و تناسبی با کلیت طرح ندارد اما آنچه که تا کنون
تحت عنوان وام صرفا از سوی بانک مسکن به پروژهها اختصاص
یافته حدود  ۲درصد منابع تکلیفی نظام بانکی را شامل میشود.
قرار است اواخر ماه جاری چهارمین جلسه شورای عالی مسکن با
حضور رییسجمهوربرگزارشود.مهمتریندستورکارایننشست
طبیعتا باید طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک
میلیون واحد مسکونی باشد؛ طرحی که با جاخالی دادن بانکها
از تعهداتشان گرفتار شده است .در حال حاضر بسیاری از پروژهها
که وعده آن از ماهها قبل داده ش��ده یا به کلنگزنی نرس��یده ،یا
نیمه کاره مانده یا با ظرفیتهای بسیار محدود فعالیت میکنند .از
مناطق مختلف خبر میرس��د که متقاضیان تاکنون چهار تا پنج
مرحله آورده پرداخت کردهاند اما هنوز متمم  ۴۵۰میلیون تومانی
قرارداد مش��ارکت مدنی توس��ط بانکها منعقد نش��ده است .در
واقع سقف تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن از زمان ابالغ در
مردادماه  ۱۴۰۰میبایست از  ۱۵۰میلیون تومان به  ۴۵۰میلیون
افزایش پیدا میکرد اما آنطور که برخی پیمانکاران میگویند تا
کنون متممها ش��کل اجرایی به خود نگرفته اس��ت .متقاضیان
طرح نهضت ملی مسکن میبایست آورده خود را در چهار مرحله
متناسب با پیشرفت پروژهها بپردازند و تسهیالت بانکی نیز در سه
مرحله پرداخت شود .با این حال آمار و ارقام میگوید رقم آورده
متقاضیان حدود دو برابر تسهیالت بانکی است.
قرار بود در سال اول  ۳۶۰هزارمیلیارد تومان تسهیالت به طرح
جهش تولید و تامین مس��کن اختصاص یافت که  ۲۰بانک در
تامین این اعتبارات مشارکت کنند اما غیر از بانک مسکن که تا
کنون  ۷۴۳۸میلیارد تومان وام به این پروژه پرداخت کرده ،هیچ

بانک مسکن معرفی شدهاند .با  ۹۱هزار نفر نیز عقد قرارداد شده
و در واقع قس��طهای اول تس��هیالت را دریافت کردهاند .به طور
کلی میزان تسهیالت این قراردادها  ۳۱هزار 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 مس��کن اختصاص یافته تماما از طرف بانک
مسکن بوده است؛ در حالی که  ۲۶بانک و موسسه اعتباری موظف
به پرداخت تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن به میزان سالیانه
 ۳۶۰هزار میلیارد تومان هستند .حتی اگر تمامی  ۳۱هزار میلیارد
تومان تکلیفی بانک مسکن نیز در سال جاری محقق شود ،تنها
 ۱۰درصد اهداف ،شکل اجرایی به خود گرفته است.
تورم  ۸۰درصدی در بخش سیمان و بتن

بانکی در این زمینه عملکرد نداشته است ۱۶ .هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومان نیز تا امروز آورده متقاضیان بوده که در واقع به بیش از دو
برابر مبلغ تسهیالت رسیده است .مقایسه تسهیالت تکلیفی۳۶۰
هزار میلیارد تومانی با رقم ۷۴۳۸میلیارد تومان وامی که اختصاص
یافته حاکی از آن است که نظام بانکی به  ۲درصد تکالیف خود
عمل کرده اس��ت .تورم مصالح س��اختمانی به  ۵۵درصد و تورم
عمومی به  ۵۲درصد رسید .بر اساس اعالم مرکز آمار ،شاخص
قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران در چهار فصل منتهی به
زمستان ( ۱۴۰۰تورم سالیانه) به رقم  ۵۵.۳درصد و تغییر قیمت
نهادهها نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل (تورم نقطه به نقطه)
 ۳۵.۵درصد بوده است .مرکز آمار تورم خردادماه  ۱۴۰۱را ۵۲.۵
درصد اعالم کرد .نزدیکی دو شاخص تورم مصالح ساختمانی با
رشد قیمت دیگر کاالها تبعیت نسبی نرخ نهادههای ساختمانی
از تورم عمومی را نشان میدهد .در واقع ادامه روند افزایش تورم
میتواند عاملی بازدارنده در تولید و عرضه مسکن در هر دو بخش
خصوصی و دولتی باشد.
کار روی کاغذ جلو میرود

وزارتراهوشهرس��ازیدولتس��یزدهموعدهدادهتابهپش��توانه

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 شده که
عمده این تعداد در نیمه دوم سال گذشته محقق شده است .این
نشان میدهد دولت در حوزههایی درونی مرتبط با بخش مسکن
ازجملهتخفیفاتعوارضساختمانیوخدماتمهندسیکهکنترل
بهتری نسبت به آن دارد راه را هموار کرده اما به نظر میرسد کار
در بعضی بخشهای بیرونی مقداری گره خورده است .با گذشت
حدود  ۱۰ماه از فعالیت دولت سیزدهم و همچنین تصویب قانون
جهش تولید و تامین مس��کن  ۵میلیون و  ۴۹۰هزار نفر در طرح
نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که  ۳میلیون و  ۳۶۰هزار نفر
آنهاشرایطاولیهشاملسبزبودنفرم«ج»،نداشتنسابقهمالکیت
و عدم استفاده از تسهیالت دولتی را دارند .گفته می شود که شاید
در آینده مجددا ثبت نام صورت گیرد .با این اوصاف ،آمار به حدود
چهار میلیون نفر نزدیک ش��ده اس��ت .اما آنچه از اقدام متقاضیان
ب��رایواری��زآوردهاولی��هوارایهتس��هیالت بن��ابهگفتهمحمود
شایان  -مدیرعامل بانک مسکن تا کنون  ۵۰۷هزار نفر در بانک
مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردهاند
که حدود  ۲۹۰هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیالت به

تعل��ل متقاضی��ان در پرداخ��ت آورده و تعلل بانکها 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
متوس��ط  ۵۵درصد افزایش یافته اس��ت؛ در حالی که تورم سالیانه
بخش سیمان و بتن  ۸۰درصد ،سنگ  ۸۲درصد و شیشه  ۸۵درصد
بوده است .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 که
در نهضت ملی مسکن ،سهمیهای به این شهر اختصاص نیافته،
اوضاع ساخت و ساز چندان مناسب نیست .سال  ۱۴۰۰برای حدود
 ۵۲هزار واحد در شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده در حالی
که این رقم در سال  ۱۳۹۹حدود  ۷۰هزار واحد و در حالت نرمال
س��الهای قبل حدود  ۱۵۰هزار واحد بوده اس��ت .در بخش تامین
زمین مرغوب هم اوضاع نهضت ملی مس��کن چندان مناس��ب
نیس��ت .اگرچه دولت تا کنون برای  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار واحد
زمین تامین کرده اما عمده این زمینها در اطراف شهرها و مناطق
فاقد زیرساخت است که می تواند مخارج سنگینی را برای ایجاد
خدمات زیربنایی و روبنایی به دوش دولت بگذارد .قرار بود طبق
قانون جهش تولید و تامین مسکن ،دستگاههای دولتی زمینهای
مازاد خود را به پروژه نهضت ملی اختصاص دهند اما تاکنون تنها
 ۴درصد این اراضی تخصیص یافته است.

