
پرداخت بیش از ١٠ هزار فقره وام مسکن 
بانک صادرات برای اقشار ویژه

بانک صادرات ایران در ٩ ماه ابتدای سال ٩٨ بیش 
از ١٠ هزار فقره وام مس��کن به اقشار ویژه پرداخت 
کرد.به گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
ط��ی ٩ م��اه منتهی ب��ه آذرماه س��ال جاری، بانک 
ص��ادرات ایران بیش از ١٠ هزار فقره وام مس��کن 
اقش��ار ویژه )ایثارگران( به ارزش هفت هزار و ٦٥٢ 
میلی��ارد ری��ال پرداخت کرد. همچنی��ن از ابتدای 
س��ال ٩٧ تا پایان آذرماه سال جاری، تعداد وام های 
پرداخت ش��ده بانک صادرات ایران به این بخش، با 
تخصیص ١٦ هزار میلی��ارد ریال، از ٢١ هزار فقره 

گذشته است.
بانک ص��ادرات ایران در ٩ ماه ابتدای س��ال جاری 
در حوزه مس��کن شهری و روس��تایی نیز پرداخت 
تس��هیالت حمایتی را همچنان در اولویت داش��ته 
ب��ه نحوی ک��ه در این م��دت بیش از ه��زار و ٤٣ 
میلی��ارد ریال برای تامین مالی ٤ هزار و ٣٦٦ فقره 
وام بهس��ازی و نوسازی مسکن روس��تایی و بافت 
فرسوده تخصیص یافته است.در همین مدت بانک 
صادرات ایران برای حمایت از آسیب دیدگان سیل 
س��ال ٩٨ بیش از ١٨ هزار فقره وام قرض الحس��نه 
به ارزش س��ه هزار و ٥٠٠ میلی��ارد ریال پرداخت 
کرده اس��ت.بانک ص��ادرات ایران ع��الوه بر تأمین 
مالی طرح های زیربنایی و تامین سرمایه در گردش 
و س��رمایه ثابت بنگاه ه��ای تولی��دی و اقتصادی، 
حمایت از بخش های اقتصادی اقشار نیازمند را نیز 
در دس��تور کار دارد، به نحوی که طی ٩ ماهه اول 
سال ٩٨ حدود ١٤٦ هزار فقره وام قرض الحسنه به 
ارزش ١١٠ هزار میلیارد ریال توس��ط این بانک در 
بخش های مختلف از جمله وام قرض الحسنه ازدواج 
و تهیه جهیزیه، مش��اغل خانگی، تسهیالت مسکن 
اقش��ار ویژه، بهسازی و نوس��ازی مسکن روستایی، 
بافت  های فرس��وده شهری، حوادث قهری، نیازهای 
ضروری، تأمین سرمایه بنگاه های کوچک و متوسط 

و... پرداخت شده است.

ثبت بیشترین مبلغ تراکنش های 
خودپردازهای نظام بانکی از طریق بانک ملی

 بیشترین مبلغ تراکنش های خودپردازها در نظام 
بانکی از طریق بانک ملی ایران انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بررس��ی 
تازه ترین اطالعات منتش��ر ش��ده مربوط به مبلغ 
تراکنش هاي ش��بکه بانکي کش��ور از س��وی بانک 
مرکزی نش��ان می ده��د خودپردازهای بانک ملی 
ای��ران بی��ش از ٢٩١ ه��زار میلیارد ری��ال از این 
تراکنش ها را به خ��ود اختصاص داده اند.این عدد 
بی��ش از ٢١ درصد کل مبل��غ تراکنش های انجام 
ش��ده توس��ط همه خودپردازهای موجود در نظام 
بانکی است.بررس��ی جزئی تر این اطالعات حاکی 
از ای��ن اس��ت که تنه��ا ١٨ درصد مبل��غ تراکنش 
های انجام ش��ده در خودپردازهای بانک ملی ایران 
مربوط به اس��تان تهران بوده و مابقی آن به س��ایر 

استانها مربوط است.

اعطا تسهیالت بانک توسعه تعاون با 
سهولت بیشتر به کشاورزان 

جه��ت تس��هیل در ارائ��ه خدمات تس��هیالتی به 
کشاورزان از منابع بند الف تبصره ١٨، بانک توسعه 
تعاون امکان ارائه تسهیالت جهت زمین های زراعی 
فاقد س��ند رس��می را فراهم آورد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توس��عه تعاون، کش��اورزان متقاضی 
دریاف��ت تس��هیالت از منابع بند ال��ف تبصره ١٨ 
که محل اجرای طرح آنها زمین زراعی فاقد س��ند 
رسمی می باشند، می توانند با ارائه مختصات زمین 
از اداره منابع طبیعی و ارائه جوابیه اس��تعالم اداره 
ثبت اس��ناد و امالک مبنی بر عدم معارض، نسبت 

به تکمیل پرونده تسهیالتی خود اقدام نمایند.

اخبار

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: با هدف افزایش ایمنی س��فرهای ناوگان اتوبوسی 
جاده ای، ارتقای س��طح خدم��ات و افزایش توانمندی و 
مش��ارکت ش��رکت های حمل و نقل عمومی مسافربری، 
ضوابط جدید حمل و نقل مسافر برون شهری ابالغ شد.

مه��ران قربانی مع��اون حمل و نقل س��ازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای با اش��اره به آغ��از تحول مؤثر ایمنی 
سفرهای اتوبوسی در جاده ها اظهار کرد: در پی استقبال 
هم وطنان از ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای و دستور 
رئی��س جمهور برای نظ��ارت و برنام��ه ریزی های مؤثر 
ارتق��ای ایمنی در س��فر های عمومی جاده ای، س��ازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاد ه ای پیرو دس��تور وزیر راه و 
شهرس��ازی سلس��له اقداماتی را در دستور کار قرار داده 
اس��ت که از جمله مهمترین ای��ن اقدامات، ابالغ ضوابط 
جدید تأس��یس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل 

مس��افربری برون ش��هری و اصالح ضواب��ط حمل و نقل 
مسافر است.

قربانی خاطرنش��ان کرد: با ابالغ اصالحات جدید، هرگونه 
افزایش ش��رکت های مسافربری متضمن سرمایه گذاری و 
تدارک الزامات ایمنی اس��ت و در راس��تای تأمین هرچه 
بیش��تر ایمنی س��فرها، ش��رکت های سرش��بکه و سایر 
ش��رکت های زیر مجموعه مکلف شدند، اتاق ویژه کنترل 
و مانیتورین��گ ن��اوگان به منظور پای��ش رفتار لحظه ای 
رانندگان از مبداء تا مقصد سفر ها و پاسخگویی تمام وقت 

به مسافران و رسیدگی به شکایات آنان، راه اندازی کنند.
وی افزود: در راستای ارایه و توسعه خدمات حمل و نقلی 
به مناطق محروم، مشوق های الزم در ضوابط، پیش بینی 
شده و به منظور تقویت مدیریت شبکه های سیر، امکان 
اداره امور شبکه با مکانیزم مدیریت مشارکتی نیز در نظر 

گرفته شده است. وزارت راه و شهرسازی 

معاون حمل و نقل سازمان راهداری خبر داد:
تحول مؤثر ایمنی سفرهای اتوبوسی در جاده ها

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی 
خانوار های مش��مول دریافت کمک حمایت معیشتی را 
برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 

برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد.
اس��حاق جهانگیری،  معاون اول رئی��س جمهور آیین نامه 
اجرایی نحوه شناسایی خانوار های مشمول دریافت کمک 
حمایت معیش��تی را که به منظور تعیی��ن نحوه بازتوزیع 
مناب��ع حاصله از افزای��ش قیمت بنزین بی��ن خانوار های 
مشمول به تصویب رسیده، برای اجرا به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد. 
هیئت وزیران در جلسه ١٥ دی ١٣٩٨ به پیشنهاد وزارت 
تع��اون،  کار و رفاه اجتماعی و در اجرای مصوبه ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، آیین نامه اجرایی 
نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت 
معیش��تی را تصویب کرد. بس��ته حمایت معیشتی، صد 

درصد وجوه حاصل از افزایش قیمت بنزین موضوع شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی )س��ران قوای سه گانه( است که 
مطابق با ضوابط این آیین نامه به خانوارهای هدف پرداخت 
می ش��ود.مطابق این آیین نامه، بسته حمایت معیشتی به 
خانواره��ای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و س��االنه به 
ترتیب ٤٠ و ٤٨٠ میلی��ون ریال، دونفره با حداقل درآمد 
ماهانه و ساالنه ٥٠ و ٦٠٠ میلیون ریال، سه نفره با حداقل 
درآمد ماهانه و س��االنه ٦٠ و ٧٢٠ میلیون ریال، چهارنفره 
با حداقل درآمد ماهانه و س��االنه ٧٠ و ٨٤٠ میلیون ریال 
و پنج نفر و بیش��تر با حداقل درآمد ماهانه و س��االنه ٨٠ 
و ٩٦٠ میلیون ریال تعلق نمی گیرد. مبلغ بس��ته حمایت 
معیش��تی به صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ 
٥٥٠ هزار ریال، دونفره مبلغ ١٠٣٠ هزار ریال، س��ه نفره 
١٣٨٠ هزار ریال، چهارنفره ١٧٢٠ هزار ریال و پنج نفره 

و بیشتر ٢٠٥٠ هزار ریال تعلق می گیرد. پاد

از سوی معاون اول رئیس جمهورابالغ شد؛
آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی  

مالیات بر خانه های خالی؛ یک تیر و دونشان دولت
 بررسی نقطه نظر کارشناسان نشان داد؛

گزارش

اگرچه برخی کارشناس��ان معتقدند تصویب مالیات ستانی 
از خانه های خالی در بودجه ٩٩ توس��ط کمیسیون تلفیق، 
اقدام��ی بی فایده اس��ت، اما برخی دیگ��ر آن را تأکیدی بر 

قانون موجود و زمینه ساز اجرای آن می دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، قان��ون مالیات بر خانه های خالی 
که در س��ال ١٣٦٦ تصویب شده و تا سال ١٣٨٠ نیز ادامه 
داشت، در همین سال به دلیل بی اثر بودن از یک سو و باال 
بودن هزینه های اخذ این پایه مالیاتی نسبت به درآمدهای 
آن از س��وی دیگر، قانون مالیات بر خانه های خالی به طور 

کلی کنار گذاشته شد.
با این حال بار دیگر در س��ال ٩٤ این قانون در قالب ماده 
٥٤ مکرر اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم به تصویب 
مجلس رس��ید که در یکی از تبصره ه��ای آن، وزارت راه و 
شهرسازی مسئول تهیه س��امانه شناسایی خانه های خالی 

تعیین شده است.
یک��ی از ای��رادات ای��ن ماده قانونی، مکلف نش��دن س��ایر 
دستگاه های دارنده اطالعات ملکی افراد و اشخاص از قبیل 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، وزارت نیرو، شهرداری ها 
و دیگ��ر نهادهای مربوطه برای ارائه این اطالعات به وزارت 
راه و شهرس��ازی جهت درج در سامانه شناسایی خانه های 
خال��ی اس��ت.اگرچه محمود محمودزاده معاون مس��کن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی بارها بر اتمام فرآیند تهیه 
و راه اندازی س��امانه خانه های خالی تا پایان س��ال جاری 
تأکید داش��ته، اما به نظر می رس��د همچنان این معاونت با 
سد بزرگی به نام مقاومت دستگاه های مرتبط با این سامانه 

در ارائه اطالعات خود روبه رو هستند.
از همین روست که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد الیحه 
اصالح قانون مالیات ب��ر خانه های خالی را به هیئت دولت 
ارائه کرده تا در قانون جدید، ارائه اطالعات به وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانه های 

خالی، اجباری شود.

موافقان و مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق
با این حال علی اصغر یوس��ف نژاد نایب رئیس کمیس��یون 
تلفیق الیحه بودجه ٩٩ مجلس از تصویب مصوبه ای در این 
کمیسیون مبنی بر اخذ مالیات از خانه های خالی در قانون 

بودجه سال ٩٩ خبر داده است.
مصوب��ه ای که مخالفان و موافقانی نی��ز دارد؛ مخالفان این 
مصوب��ه معتقدند وقت��ی قانون مس��تقلی در این خصوص 
وجود دارد، نیازی به تصویب یک قانون جدید در خصوص 
مالیات بر خانه های خالی نیست و بهتر است اگر این قانون، 
ایراداتی دارد، رفع ش��ده و به کارآمدی برس��د؛ لذا مصوبه 

کمیسیون تلفیق، تکرار مکررات خواهد بود.

اما موافقان مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می گویند 
ب��ا توجه به طوالنی بودن پروس��ه اص��الح قانون موجود و 
همچنی��ن با توجه به کاهش یک باره درآمدهای دولت که 
درنتیجه می توان به س��راغ س��ایر منابع درآمدی از جمله 
مالی��ات بر خانه های خالی رفت، لذا وارد کردن این مصوبه 
کمیس��یون تلفی��ق مجلس به قانون بودج��ه ٩٩، می تواند 

ضمانت اجرایی آن را دو چندان کند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹
به خصوص که در مصوبه کمیس��یون تلفی��ق بودجه ٩٩، 
اصل بر شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات از آنها طبق 

ماده ٥٤ مکرر قانون مالیات های مستقیم است.
از دیگ��ر م��واردی که کمیس��یون تلفیق ت��الش کرده در 
مصوب��ه خود، ضعف های قانون موجود را برطرف کند، الزام 
دس��تگاه های مرتبط با شناسایی خانه های خالی برای ارائه 
اطالعات خود به وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت؛ همچنین 
درآمد حاصله از مالیات ستانی از محل این پایه مالیاتی به 
صورت کاماًل مساوی میان شهرداری ها )در شهرهای باالی 
١٠٠ ه��زار نف��ر( و دولت با عاملیت س��ازمان امور مالیاتی 

تقسیم می شود.

  درآمد مالیات خانه های خالی به جیب مردم می رود
در همین خصوص محمد عنایتی نجف آبادی، کارش��ناس 
ساخت و س��از مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان 
اینکه قبل از اعمال تحریم های شدید نفتی علیه کشورمان، 
س��هم بخش نف��ت در بودجه کش��ور به اس��تناد اظهارات 

کارشناس��ان حوزه اقتصاد کالن ت��ا ٣٥ درصد بوده، گفت: 
در ش��رایط فعلی و محدودیت های اعمال ش��ده بر فروش 
نفت کش��ور، سهم بخش نفت می بایست با سایر بخش های 

درآمدی نظیر مالیات بر خانه های خالی جبران شود.
وی اف��زود: ای��ن مالیات در حقیقت ی��ک مالیات تنظیمی 
تلقی می ش��ود و هدف آن، تنظیم بازار مسکن و جلوگیری 
از ورود تقاضاهای س��رمایه ای به این حوزه است اما در این 
ش��رایط و با وجود ٢.٦ میلیون واحد خالی در کش��ور، اخذ 
ای��ن مالیات عالوه بر تنظیم بازار مس��کن، می تواند درآمد 
قابل توجهی را از جیب سوداگران، روانه جیب مردم کند.

 عنایتی نجف آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه 
کمیسیون تلفیق با قانون مالیات بر خانه های خالی، موازی 
کاری محس��وب می ش��ود یا خی��ر؟، اظهار ک��رد: اخذ این 
مالیات تنظیمی از س��وی دولت در هر صورت می تواند به 
منظور جلوگیری از ورود س��وداگران به بازار مس��کن مؤثر 
باشد و تفاوتی میان اخذ آن از سوی شهرداری ها یا سازمان 

امور مالیاتی نیست.
مهدی غالمی کارش��ناس اقتصاد مس��کن نیز با بیان اینکه 
من موافق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ٩٩ در خصوص 
اضافه شدن مالیات ستانی از خانه های خالی در بودجه ٩٩ 
نیستم، گفت: با توجه به محدود بودن زمان قوانین مندرج 
در احکام بودجه های س��نواتی، قطعاً اجرای این مصوبه در 

طول یک سال عملیاتی نخواهد شد.
وی ادام��ه داد: بای��د اجرای مالیات ب��ر خانه های خالی به 
صورت تدریجی و متمرکز در یک نهاد اجرا شود و سازمان 
ام��ور مالیات��ی آن را پیگیری کند. اما اگ��ر این مصوبه در 

بودجه سال آینده به صورت قانون درآید، امکان اخذ آن که 
به صورت پلکانی در طول چند سال و در هر سال با اضافه 

شدن درصدی به مبالغ مالیاتی آن، وجود نخواهد داشت.
کارش��ناس اقتصادی گفت: وزارت راه و شهرس��ازی هنوز 
نتوانسته سامانه امالک و اسکان را راه اندازی کند؛ بنابراین 
حتی اگر این پایه مالیاتی در قانون بودجه س��ال آینده هم 
گنجانده شود، باز هم منوط به شناسایی خانه های خالی از 
طریق راه اندازی س��امان امالک و اسکان خواهد بود که تا 

کنون چنین سامانه ای طراحی نشده است.

قصور وزارت راه و اقتصاد در اجرای قانون
حس��ام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان 
تهران نیز با اش��اره به وجود ٢ میلی��ون و ٥٠٠ هزار واحد 
مس��کونی خالی در کشور گفت: در حال حاضر ٢٥ میلیون 
مس��کن داریم و این یعنی ١٠ درصد خانه های کش��ورمان 

خالی از سکنه است.
وی ب��ا بیان اینکه تعداد خانه ه��ای خالی در ایران دو برابر 
اس��تاندارد جهانی است تأکید کرد: دولت برای کنترل این 
مسئله باید برای ورود خانه های خالی به شبکه عرضه طرح 

و برنامه ارائه دهد.
عقبایی یادآور شد: مجلس قانون مالیات بر خانه های خالی 
را تصویب کرد ام��ا وزارت اقتصاد و دارایی این قانون را به 
دلیل نبود ابزار الزم برای شناسایی خانه های خالی اجرایی 

نمی کند.
فعال صنفی مش��اوران امالک با اش��اره به تصویب لزوم راه 
اندازی سامانه امالک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی 
از سال ١٣٩٤ گفت: این وزارتخانه از سال ١٣٩٤ در انجام 
وظیفه خود قصور کرده و به ش��هرداری پاس داده اس��ت. 
البته معاونت مس��کن اخیراً اعالم کرده که تا پایان امسال، 
این س��امانه را راه اندازی و رونمایی می کند که من امیدی 

به اجرای این وعده ندارم.
نای��ب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با تأکی��د بر اینکه 
رویک��رد وزارت اقتص��اد و دارایی برای دریاف��ت مالیات از 
خانه های خالی باید تنظیمی باش��د اف��زود: هدف از وضع 
این قانون، کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده بلکه هدف 
اصلی افزایش عرضه خانه های خالی به بازار مس��کن است 
که متأسفانه وزارت اقتصاد به بهانه های مختلف این قانون 

را اجرا نکرده است.
وی تصری��ح کرد: میزان س��ازمان ام��ور مالیاتی به راحتی 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی زیرزمینی بدون تابل��و و مجوز را 
شناس��ایی می کنن��د و از آنها مالی��ات می گیرند اما جالب 
اینکه از برج های خالی ش��میرانات تا ش��هرری که مالکان 

آنها هم مشخص اند مالیاتی اخذ نمی شود.   مهر 
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معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛
سرمایه گذاری ١۸ میلیاردی دولت 

برای خطوط  ریلی 
  مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��ار به 
بهره ب��رداری از ٩٨٠ کیلومت��ر راه آهن در ٣ 
س��ال اخیر، گفت: طبق برآورد انجام ش��ده، 
ارزش ریال��ی روز پنج پروژه ریلی که به بهره 
برداری رس��ید بی��ش از  ١٨ ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت. خیرال��ه خادم��ی اضافه کرد: 
اکن��ون ط��ول خط��وط اصلی ریلی کش��ور 
١١هزار کیلومتر است که با احتساب خطوط 
فرعی و آنتنی طول کل شبکه ریلی کشور به 
١٤هزار کیلومتر می رس��د. همچنین احداث 
٩٥٠٠ کیلومتر خطوط ریلی جدید در برنامه 

کاری این شرکت قرار دارد.
وی اف��زود: از ٩٥٠٠ کیلومت��ر خطوط ریلی 
تحت برنامه، نزدیک ب��ه ٣٣٠٠ کیلومتر در 

دس��ت اجرا قرار دارد که ح��دود ٣٠ درصد 
ریل های موجود کشور را تشکیل می دهد.

به گفته مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه 
زیربناه��ای حمل و نقل کش��ور از این میزان 
ح��دود ٩٨٠ کیلومتر در اولویت برنامه کاری 
این ش��رکت قرار گرف��ت که ش��امل اتصال 
ریلی به کش��ورهای ترکمنستان و افغانستان، 
همچنی��ن اتصال پنج مرکز اس��تان همدان، 
کرمانشاه، آذربایجان غربی، گیالن و آذربایجان 
ش��رقی از مسیر جدید به شبکه ریلی بود که 
س��رانجام این پنج مرکز اس��تان در سال های 
٩٦ و ٩٧ و ٩٨ ب��ا حض��ور رئی��س جمهوری 
به بهره برداری رس��ید. وی گفت: برای اتصال 
مرکز استان آذربایجان شرقی از مسیر جدید، 
راه آهن میانه-بستان آباد-تبریز در دستور کار 
قرار داشت که میانه-بستان آباد به بهره برداری 
رس��ید و طبق وعده رئی��س جمهوری تالش 
می ش��ود ٤٤ کیلومت��ر باقیمانده ت��ا تبریز تا 
پایان س��ال مالی ٩٩ در صورت تامین منابع 
الزم به بهره برداری برسد. خادمی با بیان اینکه 
»طبق برآورد انجام شده، ارزش ریالی روز این 
پنج پ��روژه بیش از  ١٨ ه��زار میلیارد تومان 
است« گفت: این حجم از سرمایه گذاری رقم 
قابل توجهی است و امیدواریم از این مسیرها 
به خوبی برای رفاه عمومی و انتقال بار و مسافر 

استفاده شود.  وزارت راه و شهرسازی

تا پایان امسال انجام می شود؛
 بهره برداری از ۲ میلیارد دالر 

طرح پتروشیمی
معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی از افتتاح 
فاز دوم یک پتروشیمی در ماهشهر خبر داد و 
گفت: نزدیک به ٢ میلیارد دالر طرح پتروشیمی 

تا پایان سال ٩٨ به بهره برداری می رسد.
تکمیل و افتتاح واحدهای مسکن مهر پردیس 
با اعالم این خبر گفت: فردا )سه ش��نبه، ٢٤ 
دی ماه( فاز دوم یک پتروشیمی در ماهشهر 
به عن��وان بزرگ ترین واحد تولیدکننده ماده 
اولیه الستیک )پلی بوتادین رابر( که کاربرد 
بس��یاری در صنای��ع پایین دس��تی دارد به 

بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه با بهره برداری از فاز دوم این 
پتروشیمی ساالنه ٥٥ هزار تن محصول خاص 
پلیمری )پی بی آر( تولید خواهد شد، افزود: این 

محصول در صنایع تکمیلی پتروشیمی به ویژه 
صنایع تولید تایر و الستیک دارای کاربردهای 
متعددی اس��ت و کشور را از واردات برخی از 
انواع )گریدهای( خاص پلیمری بی نیاز خواهد 
کرد. معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی با 
اعالم اینکه از امروز تا پایان س��ال ٩٩ به طور 
میانگی��ن هر م��اه یک طرح پتروش��یمی در 
کشور به بهره برداری می رس��د، ادامه داد: در 
سه ماه باقیمانده از سال ٩٨ افزون بر فاز دوم 
یک پتروشیمی در ماهشهر، یک طرح متانول 
نی��ز به عن��وان بزرگ ترین طرح پتروش��یمی 
متانول جهان با ظرفیت س��االنه ٢ میلیون و 
٣٠٠ هزار تن و طرح شیرین سازی، جداسازی 
و تولید متانول پتروش��یمی بوشهر با ظرفیت 
تولید س��االنه یک میلیون و ٦٥٠ هزار تن به 

بهره برداری می رسد.
محمدی با بی��ان اینکه نزدیک به ٢ میلیارد 
دالر طرح پتروش��یمی تا پایان س��ال ٩٨ به 
بهره برداری می رس��د، اظهار کرد: در جهش 
دوم صنعت پتروش��یمی ک��ه بهره برداری از 
طرح های آن تا آخر س��ال ١٤٠٠ ادامه دارد 
در مجموع ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور 
از ٦٦ میلیون تن کنونی به ١٠٠ میلیون تن 
خواهد رس��ید و درآمد کشور از ١٧ میلیارد 
دالر کنون��ی ب��ه ٢٥ میلیارد دالر در س��ال 

افزایش خواهد یافت.  وزارت نفت

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پردیس خبرداد؛

  تحویل واحدهای مسکن مهر به 
متقاضیان بدون افتتاح

در حال��ی ١٠ ه��زار مس��کن مه��ر پردیس 
تکمیل شده و بدون افتتاح در حال تحویل به 
متقاضیان است که گفته می شود، این اقدام 
تنها با هدف کاه��ش هزینه های مازاد برای 

ساکنان است.
تکمی��ل و افتت��اح واحده��ای مس��کن مهر 
پردی��س در حال��ی این روزها ب��ا جدیت در 
ح��ال پیگیری اس��ت ک��ه این ب��ار تحویل 
واحدهای مس��کن مهر به شکلی جدید و بر 
اساس دس��تور و توجه وزیر راه و شهرسازی 

همراه است.
در ش��هر جدی��د پردی��س برخ��الف ادوار 
گذش��ته که واحدها به صورت ناقص افتتاح 

و تحویل متقاضیان می ش��د و برای سکونت 
ب��رای مجموعه  مازاد  مس��تلزم هزینه های 
وزرات راه و شهرس��ازی می شد، این روزها 
تحویل واحدهای مس��کن مهر به این شکل 
اس��ت تا برای کاه��ش هزینه ه��ای مازاد 
برای س��اکنان ابتدا واحدها تحویل مالکین 
ش��ده و بعد از رفع نواقص، س��کونت واقعی 
اتف��اق افت��اده و س��پس افتتاحی��ه مهدی 
هدای��ت مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر 
جدید پردیس با اش��اره ب��ه این که تا پایان 
س��ال جاری ١٥ هزار واحد مس��کن مهر را 
در این ش��هر جدید تکمی��ل می کنیم گفته 
ب��ود، پیگیر وام هزار میلی��ارد تومانی برای 
تکمیل واحدهای مس��کن مهر تا ش��هریور 

س��ال آینده هس��تیم.
هدایت با اش��اره به این ک��ه در حال پیگیری 
تعهداتمان در بخش مس��کن مهر هس��تیم، 
گف��ت: ١٠ ه��زار واحد مس��کونی این طرح 
تکمیل ش��ده و بدون افتتاح در حال تحویل 
به متقاضیان اس��ت. پیش بینی ما این است 
ک��ه بتوانیم ١٥ هزار واحد مس��کن مهر را تا 
آخر س��ال تکمیل کنیم؛ تعهد ما برای سال 
جاری، رس��اندن واحدهای افتتاح  شده به ٦٠ 
هزار عدد است و پبیش بینی می کنیم بتوانیم 

این کار را به سرانجام برسانیم.
 فارس 
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