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ارتباط مستقیم مدیرعامل بانک کشاورزی 
با روسای شعب مناطق محروم

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی 
در ادام��ه اج��رای برنامه جدید انگیزش��ی کارکنان با 
هدف آگاهی از مشکالت و نیازهای روسای شعب این 
بانک، ایجاد انگی��زه و افزایش همدلی و هم افزایی در 
سطوح مختلف سازمانی، روز پنجشنبه دوم خردادماه 
در تماسی تلفنی، با روسای 5 شعبه درمناطق محروم 
استان های خوزستان، لرستان، هرمزگان، کرمانشاه و 

آذربایجان غربی گفت وگو کرد.
روح اهلل خدارحمی در گفت وگوی تلفنی با تنگستانی 
رئیس ش��عبه »چم خلف عیس��ی« هندیجان از توابع 
استان خوزستان ضمن قدردانی از خدمات و تالش های 
صورت گرفته برای خدمت به بخش کشاورزی بر ادامه 
این فعالیت ها تأکید کرد. وی با عبدالهی، رئیس شعبه 
»معموالن« پلدختر در اس��تان لرستان و معینی رئیس 
ش��عبه »بشاگرد« در استان هرمزگان نیز گفت و گو کرد 
و مس��ئولیت پذیری و تالش منس��جم و هدفمند برای 
حمایت از تولید را در ش��رایط کنونی ضروری دانست. 
مدیرعام��ل بانک کش��اورزی در گفت و گ��وی تلفنی با 
بزم آورد رئیس شعبه »باینگان پاوه« در استان کرمانشاه 
و حسین پور رئیس شعبه »الجان« پیرانشهر در استان 
آذربایجان غربی، به عملکرد موفق این بانک در سال 97 
اشاره و خاطرنشان کرد: به پشتوانه عملکرد خوبی که در 

سال گذشته داشتیم به تالش خود ادامه خواهیم داد.

 بهره مندی 25 هزار بنگاه اقتصادی
از تسهیالت بانک ملی ایران

در یک ماه ابتدای سال جاری، بیش از 25 هزار بنگاه 
اقتصادی از بانک ملی ایران تسهیالت دریافت کردند.

براساس آمار میزان تسهیالت پرداختی این بانک به 
بخش های مختلف اقتصادی، در فروردین ماه امسال تعداد 
25 هزار و 533 فقره تسهیالت به ارزش 34 هزار و 817 
میلیارد ریال پرداخت ش��ده است. بانک ملی به منظور 
رونق هرچه بیش��تر کس��ب و کار در کشور و همچنین 
گردش چرخ بخش صنعت، تعداد یک هزار و 212 فقره 
تس��هیالت به ارزش ش��ش هزار و 250 میلیارد ریال به 
بخش صنعت و معدن تخصیص داده است. همچنین در 
مدت مذکور، تعداد یک هزار و 986 فقره تس��هیالت به 
ارزش 789 میلیارد ریال به بخش کش��اورزی و صنایع 
تبدیل��ی و تعداد یک ه��زار و 349 فقره تس��هیالت به 
ارزش 390 میلیارد ریال به بخش مس��کن و ساختمان 
اختصاص یافته است. همچنین سهم بخش بازرگانی از 
کل تسهیالت پرداختی بانک ملی به بخش های مختلف 
اقتصادی کشور طی این مدت، پنج هزار و 486 فقره به 

ارزش سه هزار و 808 میلیارد ریال بوده است.

 تسهیالت مناسب متقاضیان
تبدیل به احسن کردن ملک

یک صاحب نظر حوزه مسکن استفاده از تسهیالت 
اوراق حق تقدم مسکن را بهترین اهرم برای متقاضیان 
مصرفی که قصد تبدیل به احس��ن کردن خانه خود را 

دارند، معرفی کرد.
حمید یاری با اشاره به تحوالت بازار مسکن طی یک 
دهه اخیر گف��ت: طی یک دهه اخیر اتفاقات مهمی در 
بخش مسکن رخ داده است. مرور این دوره نشان می دهد 
از س��ال 88 تا 92 حجم ساخت و سازهای مسکونی در 
تهران و کل کش��ور به دالی��ل مختلف همچون کاهش 
نرخ سود بانکی و همچنین ساخت پروژه مسکن مهر به 
شدت افزایش پیدا کرد. البته در این میان تغییرات هرم 
جمعیتی و ازدواج های انجام شده در تغییر وضعیت بازار 
مس��کن موثر بود. پس از این دوره به دنبال مش��کالت 
تحریم در س��ال های 90 تا 92 و از ابتدای س��ال 92 به 
دلیل امیدواری به نتایج مذاکرات، نوسانات در بازار ارز و 
س��که فروکش کرد و بازار مسکن به دوره جدیدی وارد 
شد. به طوری که یک دوره رکود بلندمدت از نیمه سال 
92 تا سال 96 در بازار مسکن شکل گرفت. مطابق همه 
دوره های رونق و رکود ، مسکن بعد از یک دوره طوالنی 
رکود و تورم در سایر بازارها، ارزش اسمی مسکن نسبت 
ب��ه ارزش ذاتی آن در پایین ترین س��طح قرار گرفت به 
همی��ن دلیل از ابتدای س��ال 96 ش��اهد آن بودیم که 
تعداد معامالت مسکن در یک روند صعودی قرار گرفت. 
از تابستان س��ال 96 نیز همزمان با دستورالعمل بانک 
مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، رشد قیمت مسکن 
به تدریج آغاز و به نوعی بازار به صورت توامان وارد دوره 

رونق معامالت و قیمت شد.
وی با اش��اره به شکل گیری یک دوره رونق در سال 
97 اظهار کرد: اتفاق مهم طی این دوره رونق این است که 
از اواسط سال 97 حجم معامالت آپارتمان های مسکونی 
در یک روند کاهشی قرار گرفت این در حالی بود که رشد 
قیمت مسکن همچنان ادامه داشت. به نظر می رسد یکی 
از دالیل بروز این اتفاق کمبود عرضه مس��کن در بازار به 
ویژه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان متراژ بود. 
یاری با تاکید بر آنکه ابزارهای مختلفی همچون راه اندازی 
لیزینگ مس��کن می تواند منجر به تقویت قدرت خرید 
متقاضیان مصرفی به ویژه افرادی که به دنبال تبدیل به 
احسن کردن خانه خود هستند باشد، گفت: در وضعیت 
کنونی متقاضیانی که به دنبال تبدیل به احس��ن کردن 
خانه خود هستند پیشنهاد می شود ابتدا ملک جدید خود 

را خریداری و سپس ملک قبلی خود را بفروشند.

اخبار

ورود 1/2 میلیون تن کاالی اساسی به کشور 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه 1.2 میلیون تن واردات 
کاالهای اساس��ی انجام گرفته اس��ت، گفت: 31 فروند کش��تی حامل کاالهای 

اساسی در بنادر در انتظار تخلیه هستند.
یزدان سیف با بیان این که علی رغم بی مهری های آمریکا و برخی کشورها به 

ایران کاالهای اساس��ی کش��ور تأمین است، گفت: در هیچ برهه ای تا به این اندازه 
انبارهای ما از کاالهای اساسی پر نشده بود. وی با بیان این که میزان واردات از ابتدای 

98 نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: تنها از ابتدای امسال 
1.2 تن واردات کاالهای اساسی به کشور انجام شده است.

وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  تنها هفته گذش��ته 31 فروند کشتی  حامل کاالهای اساسی در بنادر 
کش��ور لنگر انداخته اند و محموله آنها در حال تخلیه است و پیش بینی می شود در سال 

جاری 11.5 میلیون تن گندم از کشاورزان کشور خریداری شود.

 سبد خانوار
افزایش قیمت تدریجی حمل ونقل ریلی 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش قیمت حمل ونقل 
ریل��ی باید ب��ه صورت پلکان��ی و تدریجی صورت گی��رد، در غیر ای��ن صورت با 

محدودسازی نرخ ها، باید در آینده شاهد باز شدن فنر افزایش قیمت ها باشیم.
حس��ن خسته بند با اش��اره به تصمیم ش��ورای عالی هماهنگی ترابری برای 

افزایش 22 درصدی قیمت بلیت قطار از ماه آینده، گفت: اعضای این شورا با توجه 
به افزایش چشمگیر قیمت تجهیزات و قطعات قطار و باال رفتن هزینه های حمل ونقل 

ریلی، رأی به افزایش بیش از 20 درصدی نرخ بلیت قطار داده اند.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: به نظر من پیشنهاد 
افزایش چش��مگیر قیمت بلیت قطار در ش��رایط کنونی درست نیست، زیرا در سال های 
اخیر شاهد بودیم که مردم و مسافران با افزایش قیمت بلیت هواپیما، به سمت استفاده 

از قطار و حمل ونقل جاده ای هدایت شدند.  خانه ملت

یل  گاردر
قطعه سازی در انتظار نقدینگی 
به اعتقاد دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران در صورتی 
که تدابیر الزم برای پرداخت تس��هیالت 7000 میلی��ارد تومانی آن هم به صورت 
اضطرار به قطعه س��ازان و خودروسازان اتخاذ نش��ود، صنعت قطعه سازی با توقف 
جدی ناشی از عدم تأمین مواد اولیه مورد نیاز روبه رو شده و زمین گیر خواهد شد.

مازیار بیگلو گفت: مش��کل همیش��گی تأمین نقدینگی سالیان سال است که 
گریبان گیر صنعت قطعه سازی و خودروسازی شده است. 

وی افزود: درپی مصوبه ای که دولت در سه ماه سوم سال 97 در رابطه با ارائه تسهیالت 
4,000 میلیارد تومان و 7,000 میلیارد تومان معادل 844 میلیون یورو به قطعه س��ازان به 
تصویب رس��اند و پس از ارائه 4,000 میلیارد تومان اولیه ای که به قطعه س��ازان توزیع شد، 
دیگر هیچ اتفاقی تا همین امروز برای تخصیص باقی این تسهیالت علی رغم همه پیگیرها و 

نامه نگاری ها انجمن قطعه سازی و خودروسازان، اقدامی صورت نگرفت.

خ توسعه  چر

مس��کن  اقتص��اد  مدی��رکل  خونه به  وزارت راه و شهرسازی گفت: خونه 
کنترل دس��توری و تعیین س��قف اجب��اری برای 
اجاره به��ا ب��ه هیچ عن��وان راهکار مناس��بی برای 

ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.
نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه های ابتدایی 
روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی 
نشستی با فعاالن دولتی و خصوصی بخش مسکن 
اعم از فعاالن حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، 
کارشناس��ان، برنامه ریزان و سیاس��تگذاران برگزار 
کرد ک��ه ماحصل آن تهیه یک راه��کار 9 ماده ای 

برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.
این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه 
و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به 
بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی 
و اقتصاد مس��کن این وزارتخانه برنامه ریزی کرده 
بودن��د. حامد مظاهریان معاون س��ابق مس��کن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر 
این نشست، راهکارهای 9گانه تعادل بخشی به بازار 
مس��کن را تشریح کرد و قرار ش��د تا اجرای آن را 

پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.
یکی از مواد این بس��ته تعادل بخش��ی به بازار 
مس��کن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش 
یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این 
وزارتخانه، ارائه بس��ته های تش��ویقی مالیاتی برای 
موجرانی بود که اوالً قراردادهای اجاره با مستأجر را 
باالی یک سال تنظیم می کردند و ثانیاً در سال دوم 
تنها 10 درصد به رقم اجاره بهای قبلی می افزودند.

سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای 
پ��س از آن بارها با انتقاد از س��وی کارشناس��ان و 
اقتصاددان��ان روبه رو ش��د چراکه معتق��د بودند با 
سیاست دستوری نمی توان قیمت مسکن را کاهش 
داد یا حتی قیمت های بازار مسکن را متعادل کرد.

برنامه های مشابه کنترل اجاره بها
این��ک در آس��تانه یک س��الگی تهیه بس��ته 
راهکارهای 9 گانه کنترل بخش��ی به بازار مسکن 
ک��ه مدی��ران وزارت راه و شهرس��ازی در زم��ان 
آخون��دی آن را طراح��ی ک��رده بودند، ب��ار دیگر 

همزم��ان با آغ��از فص��ل جابجایی مس��تأجران و 
افزای��ش اجاره به��ا به صورت چند برابری نس��بت 
به س��ال گذش��ته، بار دیگر کارشناسان، سیاست 
گ��ذاران، برنامه ریزان دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن و مدیران معاونت مس��کن و س��اختمان 
وزارت راه و شهرس��ازی، بسته ای هر چند در قالب 
جدید اما با همان س��اختار بسته 9گانه مظاهریان 
برای تعادل بخش��ی به بازار اجاره بها تهیه کرده اند 
که تقریباً ش��اکله آن حفظ شده است: تشویق ها و 

تنبیه های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.
به نظر می رس��د وزیر راه و شهرس��ازی نیز با 
محتوای این بس��ته موافقت کرده و آن را به زودی 
در هیئت دولت به تصویب می رس��اند تا به صورت 
الیحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن 

را در فصل جابجایی مستأجران به اجرا درآورد.
در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها 
که توس��ط کمیته تعیی��ن س��قف اجاره بها تعیین 
می ش��ود را رعایت کنند، از معافیت های مالیاتی بر 
اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی 
را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.

س��قف متراژی این بسته تشویقی - تنبیهی - 
مالیاتی نیز 150 مترمربع در تهران و 200 مترمربع 
در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی 
هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می گیرد 
ب��ه این معنا ک��ه اگر فردی 3 واحد مس��کونی 70 
متری داش��ته باش��د، به واحد س��وم مالیات تعلق 
خواهد گرفت. از دیگر ضعف های این بسته تنبیهی 
- تش��ویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: 
اخذ 4 درصد از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر 

اجاره یک ساله واحد مسکونی 150 مترمربعی!
با توجه به اینکه در بخش هایی از تهران مانند 
غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری 3 
میلیون تومان از مستأجران اخذ می شود، در نتیجه 

هزینه رهن کامل یک واحد 150 متری در تهران 
450 میلیون تومان برای یکس��ال محاسبه خواهد 
شد. با فرض اینکه س��ود سپرده ساالنه بانکی 15 
درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم 77 

میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.
4 درصد س��ود حاصله از ره��ن کاملی که در 

اختی��ار موجر قرار می گیرد تنها 2 میلیون و 800 
هزار تومان با فرض کسر 4 درصد مالیات از موجر 
گرفت��ه خواهد ش��د که نش��ان می ده��د این پایه 

مالیاتی به هیچ عنوان نمی تواند بازدارنده باشد.

تعیین شاخص برای اجاره بها 
عب��اس فرهادیه مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تعیین 
سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته 
تعیین سقف اجاره بها اعالم کنیم، یک شاخص است 
مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین 
حداقل حقوق و دس��تمزد کارگران اتفاق می افتد و 
شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای 
کارفرمایان تعیین می کند بدیهی اس��ت بسیاری از 
کارگران با ارقامی پایین تر از حداقل دستمزد تعیین 
ش��ده از سوی این ش��ورای عالی با کارفرما قرارداد 
می بندن��د و تعدادی هم با ارقام��ی باالتر از حداقل 
دس��تمزد تعیین ش��ده؛ اما این شاخص، یک معیار 
)Guide Line( به مردم می دهد که بدانند دامنه 

نرخ مصوب چه رقمی است.
وی ادام��ه داد: درباره مس��کن هم همین گونه 
است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری 
را تعیی��ن کنیم در حالی که در حال حاضر چنین 
دامنه مصوبی برای اجاره به��ا وجود ندارد و برخی 
می گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، 
باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین 
چیزی درس��ت نیس��ت و در هیچ سالی این تناظر 
ی��ک به یک میان قیمت مس��کن و اجاره بها اتفاق 
نیفتاده است. ما این آمار را در 20 سال اخیر رصد 
کرده ایم و به این نتیجه رسیده ایم این تناظر میان 
قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.اینکه 
بیاییم و در این کمیته، به صورت دس��توری میزان 
افزایش اجاره به��ا را تعیین کنیم، جواب نمی دهد. 

ام��ا در تیم 9 نفره ای که قرار اس��ت دامنه قیمتی 
اجاره به��ا را تعیی��ن کنن��د، هم س��مت موجر را 
می بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که اگر 
حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاس��ت جمهوری 
براساس اصل 138 قانون اساسی یا براساس مصوبه 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، 

یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.
به گفت��ه فرهادیه، این کمیت��ه 9 نفره تعیین 
اجاره بها هر س��اله مانند ش��ورای عالی کار که برای 
تعیین حقوق و دس��تمزد تشکیل می شود، تشکیل 
خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، 
یک معیار برای موجر و مس��تأجر خواهد بود. قطعاً 
نمی توانیم کنترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی 

برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحدهای زیر 15۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!
فرهادیه یادآور ش��د: در حال حاضر واحدهای 
زی��ر 150 مترمرب��ع از مالیات معاف هس��تند؛ اگر 
فردی هم 3 واحد 60 یا 70 متری داش��ته باش��ند، 
واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد. هنوز 
در این زمینه به جمع بندی نرسیده ایم اما احتماالً از 
مشوق های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار 
نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود 
بلکه شاخصی به مردم می دهیم تا بازار اجاره مسکن 
از هم گس��یختگی خارج شود چون در حال حاضر 
مستأجر خواهان افزایش 10 درصدی اجاره بهاست 
و موج��ر خواهان افزایش 80 درصدی؛ اما هیچیک 

درست نمی گویند و هر دو اشتباه می کنند.
وی اظه��ار داش��ت: معتقدم اج��رای همزمان 
مالیات بر عایدی مس��کن و مالی��ات بر خانه های 

خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی 
گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی الیحه 
مالیات بر عایدی مسکن است آن را آماده کرده و به 
دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه های 
خالی نیز ک��ه نیازمند ایجاد س��امانه ملی امالک و 
اس��کان است، من شخصاً در حال پیگیری راه اندازی 

این سامانه هستم که نهایی شود.  مهر

با مش��خص ش��دن پیمانکار  پ������ه کیلومت��ری كو  32 خط آه��ن 
شلمچه بصره و سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در 
این پروژه اس��تراتژیک ریل��ی و تاکید دولت بر آغاز 
پروژه از عید فطر امسال، باالخره خط آهن شلمچه 

بصره پس از 8 سال بالتکلیفی ساخته خواهد شد.
 اتصال راه آهن خرمش��هر به شلمچه  به طول 
 17 کیلومتر در سال 90 انجام شد و ادامه این خط 
ریلی از ش��لمچه تا شهر بصره عراق به طول حدود 

32 کیلومتر در خاک عراق باقی ماند .
در حال حاض��ر، خط ریلی از بص��ره تا کربال 
فعال اس��ت، به  ط��وری که در اربعین س��ال های 
قبل، زائران ایرانی خود را با قطار به مرز ش��لمچه 
می رس��اندند و پ��س از پیم��ودن این مس��یر 32 
کیلومت��ری تا راه  آهن بصره با اتوب��وس، مجدداً با 

قطار عراقی به سمت کربال راهی می شدند.
 با تکمیل 32 کیلومتر خط  آهن  بین شلمچه تا 
بصره و س��اخت یک پل بازشونده بر روی اروندرود 
) پل ریلی بازش��و به طول 800 متر و 31 کیلومتر 
خط آه��ن(، اتص��ال ریلی کش��ور ای��ران از طریق 
خرمش��هر به عراق و کش��ورهای ش��رق مدیترانه 
بدون انقط��اع برقرار می ش��ود و تحولی بزرگ در 
زمین��ه ترانزیت و تبادل کاال و مس��افر رخ خواهد 
داد. رونق س��فرهای زیارتی و عتب��ات، همچنین 
رش��د و توس��عه گردش��گری از مزای��ای تکمیل  

خط آهن شلمچه - بصره است.
از آنج��ا که هر قطار مع��ادل 15 اتوبوس و 60 
تریلی ظرفیت حمل دارد ، با اتصال به ش��بکه ریلی 
ع��راق، بخش قابل توجه��ی از ترددها )معادل 600 
هزار تریلی و 200 هزار اتوبوس مسافری که ساالنه 
بین دو کشور تردد می  کنند( قابلیت انتقال بر روی 
ری��ل را پیدا می  کن��د، به عالوه در ای��ن صورت از 
هزینه های پنهان ناشی از تصادفات جاده ای و تلفات 

ناشی از آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
راه آهن شلمچه-بصره به عنوان کم هزینه ترین 
مس��یر ریلی اتصال ایران به عراق، عالوه بر منافع 
مالی و اقتصادی برای هر دو کشور، سبب تسهیل 
سفر زائران اربعین حسینی به کربال می شود؛ قطعاً 
ب��ا تکمیل این راه آه��ن، راه ریلی ای��ران به کربال 
و  می شود  برقرار  )خرمشهر-شلمچه-بصره-کربال( 
ام��کان جابه جایی زائران حس��ینی با قطار از همه 
شهرها و تهران تا کربال فراهم است و بدین ترتیب 

یک مدل حمل ونقلی ایمن، پاک و ارزان در اختیار 
جابه جایی زائران و مسافران بین دو کشور دوست 

و برادر ایران و عراق قرار می گیرد.
وجود اماکن زیارتی سیاحتی در ایران و عراق، 
س��بب ش��ده اس��ت که حجم زیادی از ترددهای 
مس��افری بین دو کشور همسایه صورت گیرد؛ در 
پنج س��ال اول دهه 90 تعداد مس��افران ایرانی و 
عراقی که بین دو کش��ور در تردد بوده اند، نزدیک 
به دو برابر افزایش یافته اس��ت؛ طبق آمار سازمان 
راهداری در س��ال 96 مجموع ترددهای مسافران 
ایرانی و عراقی از مرزهای زمینی دو کشور نزدیک 

به 9 میلیون تردد بوده است.
مطابق با این آمار درسال 96، مرز های مهران، 
ش��لمچه و چزابه با پوشش 85 درصد ترددها بین 
ایران و عراق، به عنوان پرترددترین مرزهای غرب 
و جنوب غربی کش��ور به حساب می آیند. بنابراین 
گ��زارش، همچنین با س��اخت این  پ��روژه ریلی و 
تکمیل مس��یر ش��لمچه - کربال،  راه آهن ایران به 
عراق و از آنجا به بندر الذقیه سوریه متصل خواهد 
شد و پیش بینی می ش��ود حجم مناسبی از بار از 

سوریه به ایران بیاید.
از سوی دیگر حجم باالی صادرات کاال از ایران 
به عراق سبب شده است تا موضوع زیرساخت های 
حمل ونقل بین دو کشور از اهمیت باالیی برخوردار 
باش��د؛ ص��ادرات کاال از ایران به ع��راق در ابتدای 
دهه اول سال 90 رشد قابل توجهی داشته است  به 
طوری که از س��ال 88 تا 93 با رش��د 2 برابری به 

مرز 18 میلیون تن در سال 93 رسید.
بنابرای��ن گزارش، پیش از ای��ن معاون فنی و 
زیربنایی راه  آهن درب��اره این خط ریلی گفته بود: 
مدت زمان اجرای این پ��روژه 32 کیلومتر ی 1.5 
تا 2 س��ال برآورده می شود، بخش��ی از این مسیر 
ریلی برای احداث نیازمند مین روبی است که باید 
توس��ط دولت عراق انجام ش��ود، در بخشی از این 
مس��یر، منطقه باتالقی است که هزینه زیرساختی 
آن س��نگین تمام می ش��ود  و پیش بینی می ش��ود 
اح��داث هر کیلومتر این مس��یر ریلی 15 میلیارد 
تومان هزینه داشته باشد. وی گفته بود که هزینه 
ساخت این پل ریلی بازش��و، حدود  250 میلیارد 

تومان  برآورد می شود.
روز هفت��م آبان م��اه 97 ب��ود که وزی��ر  راه و 
شهرس��ازی درباره این خط ریلی بیان کرد : تأکید 

رئیس جمهور  توس��عه حمل ونق��ل ریلی و جاده ای 
بین ای��ران و عراق ب��ا اولویت ریل اس��ت ، اتصال 
ریلی و جاده ای به کش��ور عراق در بین کشورهای 
همسایه در اولویت برنامه های دولت و وزارت راه و 

شهرسازی قرار دارد.
محمد اسالمی همچنین از تأکید رئیس جمهوری 
بر توسعه حمل ونقل ریلی و جاده ای بین ایران و عراق 
و تس��هیل تردد مردم دو کش��ور برای دسترسی به 
عتبات عالیات دو کشور به ویژه از طریق ریل، گفت.

به گفته وی داشتن جریان پایدار بار و مسافر در 
ترانزیت ریلی، جاده ای و دریایی همچنین توس��عه 
روابط با کشورهای همسایه جزو اولویت های دولت 
و وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت و اتصال ریلی و 
جاده ای به کشور عراق در بین کشورهای همسایه 
در اولویت قرار دارد.اما باألخره پس از هشت سال 
بالتکلیفی، یکم خردادماه 98 بود که هیئت دولت 
مجوز انعقاد قرارداد مش��ارکت برای اجرای پروژه 

راه آهن شلمچه – بصره را صادر کرد.
در مجوز دولت آمده اس��ت: ب��ا توجه به آغاز 
عملیات اجرایی پروژه راه آهن ش��لمچه - بصره به 
ط��ول تقریبی 35 کیلومتر و پل بزرگ در مس��یر 
آن در روز عید فطر در ش��لمچه و به منظور تأمین 
مالی هزینه ه��ای اجرایی پروژه مذک��ور، با صدور 
مج��وز انعقاد قرارداد مش��ارکت ب��رای اجرای این 

پروژه موافقت می شود.
 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کش��ور با اش��اره به تصویب تفاهم نامه 
اح��داث راه آهن ش��لمچه- بصره از س��وی هیات 
وزی��ران، در این باره می گوی��د: تفاهم نامه احداث 
راه آهن ش��لمچه - بصره با مشارکت 60 درصدی 
راه  وزارت  درص��دی   40 و  مس��تضعفان  بنی��اد 

وشهرسازی به تصویب هیات وزیران رسید.
 به گفته خی��راهلل خادمی ، راه آهن ش��لمچه- 
بصره با مشارکت 60 درصدی بنیاد مستضعفان و 
40 درصدی وزارت راه و شهرسازی احداث خواهد 
شد، این مسیر ریلی دارای یک دستگاه پل به طول 
حدود 700 متر است که یکی از دهانه های این پل 

برای امکان کشتیرانی در اروندرود و شط العرب به 
صورت بازشو طراحی و اجرا می شود.

ب��ه گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی، مدت 
اجرای این قرارداد 2 س��ال اس��ت، پس از امضای 
این تفاهم نامه، دو ماه فرصت داده می ش��ود تا در 
صورت تأیید برآورد های اولیه طرح از سوی وزارت 
راه و شهرس��ازی قرارداد اجرایی منعقد شود و در 

این فاصله عملیات تجهیز کارگاه آغاز می شود.
خادم��ی می گوید:  با تکمیل ای��ن خط ریلی، 
اتص��ال ایران از خرمش��هر به عراق و کش��ورهای 
ش��رق مدیترانه به صورت پیوس��ته میسر می   شود 
که نقش مهمی در تس��هیل سفر به عتبات عالیات 
خواه��د داش��ت. وی این اق��دام را گام دیگری در 
توس��عه ترانزیت بین المللی کاال دانست و گفت: با 
توجه به آمار ارایه ش��ده ساالنه بیش از 5 میلیون 
و 300 هزار تن کاال از دو پایانه مرزی ش��لمچه و 
چذابه به عراق صادر می ش��ود و این مس��یر ریلی 
می تواند تحولی در امر صادرات کشور با استفاده از 

حمل ونقل سبز ایجاد کند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی  خط آهن 
شلمچه - بصره در خاک کشور عراق احداث خواهد 
شد و تامین آب و برق مورد نیاز و همچنین انجام 
بخشی از روسازی مسیر از سوی این کشور صورت 

می گیرد.
منوچهر خواجه  دلویی، معاون توسعه ساختمان 
بنیاد مس��تضعفان ، در این باره ب��ه خبرنگار فارس 
گفت: بنیاد مس��تضعفان در این پروژه پیمانکار و 
سرمایه گذار است و طی مذاکراتی که با وزارت راه 
و شهر سازی داشتیم متن مصوبه را بنیاد و وزارت 
راه درباره  پیمانکاری و س��رمایه گذاری این پروژه 

تهیه کردند و به دولت فرستادند.
ب��ه گفت��ه وی آنچه بین بنیاد مس��تضعفان و 
وزارت راه و شهرس��ازی توافق شده است، احداث 
ی��ک پل در خط آهن ش��لمچه - بصره و س��اخت 
مس��یر ریلی جمعاً به طول تقریب��ی 35 کیلومتر 
اس��ت؛ این خط آهن  ایران را به کشور عراق متصل 

می کند و پل هم بر روی اروند رود نصب می شود.

 خواجه  دلویی می گوی��د: دولت ایران با دولت 
عراق هم توافقاتی درباره این پروژه انجام داد مبنی 
بر اینکه  کل این پروژه ریلی را دولت ایران بسازد، 
ضمناً تضامین الزم هم از کشور عراق گرفته شده 

است.
به گفته وی، در آنچه پیش از این بین وزارت 
راه و شهرس��ازی و بنیاد مس��تضعفان توافق شده 
بود از محل س��رجمع درآمدهای شرکت راه آهن، 
در قالب اقس��اط ، س��رمایه گذاری که توسط بنیاد 
مس��تضعفان در ای��ن پ��روژه انجام ش��ده اس��ت، 
برگردانده می شود؛ پس از چند سال با نرخ مصوب 
که قاعدتاً 3 درصد باالتر از نرخ س��ود بانکی است، 
از محل حساب خزانه مربوط به درآمدهای شرکت 
راه آهن، استهالک سرمایه بنیاد برگردانده می شود  

و این مورد تضمین هیئت دولت را دارد.
معاون توس��عه س��اختمان بنیاد مستضعفان  
می گوی��د:  س��هم دول��ت در این پ��روژه ریلی 40 
درصد در هزینه س��اخت و سهم بنیاد مستضعفان 
60 درصد اس��ت؛ بنی��اد مس��تضعفان پیمانکاری 
کل پ��روژه را برعه��ده دارد، ضمن آنکه همان طور 
که گفته ش��د 60 درصد هزین��ه اجرای پروژه هم 
توس��ط بنیاد مستضعفان تأمین می شود،  پیشنهاد 
ما در توافقی که بین وزارت راه و بنیاد انجام ش��د، 
بازگشت سرمایه در مدت  زمان هشت سال است.

به گفته خواج��ه دلویی رقمی ک��ه بین بنیاد 
مس��تضعفان و وزارت راه و شهرسازی برای هزینه 
اج��رای این پروژه توافق ش��ده اس��ت حدود 900 
میلیارد تومان است، اما رقم دقیق تر با  نهایی شدن 
طرح ها  مشخص می ش��ود.رونق سفرهای زیارتی و 
عتبات همچنین رشد و توسعه گردشگری از مزایای 
تکمی��ل  خط آهن ش��لمچه - بصره اس��ت.کاهش 
قابل توجه مصرف سوخت نسبت به مدل جاده ای، از 

دیگر مزایای اجرای این خط آهن است. 
بنابر محاسبات کارشناسی سازمان بهینه  سازی 
مصرف س��وخت، به ازای حمل هر تن  کیلومتر بار، 
صرفه  جویی 35 سی س��ی و در حوزه مسافری نیز 
به ازای هر نفرکیلومتر، 20 سی س��ی صرفه جویی 
در مصرف س��وخت گازوئیل حاصل می ش��ود، بر 
همین اس��اس با فرض انتق��ال 30 درصد از حجم 
بار و مس��افر حمل  ش��ده به عراق ب��ر روی ریل، 
می توان س��االنه حدود 225 میلیون لیتر گازوئیل 

صرفه جویی کرد.  فارس

تعیین سقف اجباری پاسخگو نیست؛

عقبنشینیازتعیینسقفاجارهبها

 ۵ راهکار پیشنهادی
 برای تنظیم اجاره بها 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
بازار  تنظیم  برای  راهکار   ۵ اینکه  به 
ارائه  و شهرسازی  راه  وزیر  به  اجاره بها 
شده است، گفت: راهکارهای کوتاه مدت 
و بلندمدت برای متعادل کردن اجاره بها 

پیش بینی شده است.
عباس فرهادیه در مورد برنامه هایی 
دیده  مسکن  اجاره بهای  تنظیم  برای  که 
شده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی 
به معاونت مسکن و ساختمان تکلیف کرد 
ارائه  پیشنهاداتی  اجاره بها  به  راجع  که 
پیشنهادی  بسته  یک  بنابراین  شود، 
شده  تالش  آن  در  که  است  شده  ارائه 
است،  قرار  کشور  سطح  در  اگر  است، 
دقت  با  اگر  شود،  انجام  برنامه هایی 
نباشد، نتیجه ای می گیریم که ممکن است 
خیلی مطلوب نباشد، پس باید به صورت 

همه جانبه به این موضوع نگاه شود.
انجام  حال  در  اقداماتی  افزود:  وی 
است، بنابراین چندین پیشنهاد به عنوان 
راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
به طور مشخص آماده و ارائه کرده است، 

چراکه وظیفه ما تصمیم سازی است. 

نمای نزدیک

پس از ۸ سال بالتکلیفی صورت می گیرد؛

ساخت راه آهن ایران - كربال 

رئیس انجمن صنفی گاوداران خبر داد
دامداران در انتظار افزایش 22/۵ درصدی 

خ شیرخام  نر
رئیس انجم��ن صنف��ی گاوداران گفت: با  توجه به افزایش هزینه های تولید در س��ال ب����ازار روز
جدید، پیشنهاد افزایش قیمت هر کیلوگرم شیرخام به دو هزار و 
575 تومان به دولت ارایه شده و در دستور کار قرار گرفته است.

احمد مقدس��ی افزود: پیشنهاد آنالیز شده افزایش قیمت 

شیرخام از اواخر فروردین ماه امسال به وزارت جهاد کشاورزی 
و س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه 
شده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر دامداران در انتظار 
افزایش قیمت ش��یرخام هس��تند تا بتوانند با حاش��یه س��ود 

مناسب این محصول را تولید و در اختیار صنایع قرار دهند.
به گفته وی، طبق مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار تاکنون 
قیمت پایه هر کیلوگرم ش��یرخام دو هزار تومان بوده اس��ت که با 
احتساب جوایز بهداشتی، بار میکروبی کمتر از 100 هزار، چربی 3.5 
درصد و پروتئین باالی 3 درصد و کرایه حمل ونقل این محصول با 

نرخ دو هزار و 200 تومان نیز از دامداران خریداری می شد.
وی اظهار داش��ت: تولیدکنندگان ش��یرخام تاکنون هیچ 
افزایش قیمتی در ش��یرخام نداشته اند و تا ابالغ مصوبه جدید 
نیز چنین اتفاق��ی رخ نمی دهد. در صورتی که صنایع افزایش 
قیمتی در محصوالت خود ارائه کنند، خودس��رانه اس��ت و به 

طور حتم به دنبال ایجاد التهاب در بازار هستند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه اکنون صنعت ش��یرخام کشور با 
تولید بیش از 10 میلیون و 700 هزارتن می تواند شیرخش��ک و 
حتی بخش��ی از کره مورد نیاز کش��ور را تأمین کند اما صنایع به 

دنبال این هستند تا با فشار روی دولت، بتوانند شیرخشک را با ارز 
4200 تومانی وارد کنند. درحال حاضر از این میزان تولید شیرخام 
کش��ور بیش از 7 میلیون تن وارد صنایع لبنی می شود که از این 
میزان ساالنه یک میلیون از این محصول به کشورهای هدف صادر 
می شود و مابقی شیرخام تولیدی کشور به خود مصرفی می رسد.

طبق آمار س��ال گذشته 10 میلیون و 733 هزارتن شیرخام 
در کشور تولید شد که از این میزان بیش از 900 هزارتن شیر در 
قالب فراورده های لبنی صادر شده بود. سرانه مصرف شیرخام سال 

گذشته 120 کیلوگرم برای هر ایرانی محاسبه شده بود.  ایرنا


