 2ﺑﺮﻧـــﺎﻣﻪ دوﻟـــﺖ ﺑـــﺮای
ﺧـﺎﻧﻪدارﮐﺮدن ارزان ﻣـﺮدم /ﮐـﺎﻫﺶ
15درﺻـﺪی ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺴـﮑﻦ ﺑـﺎ ﮐـﺎرت
اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺼﺎﻟﺢ -اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
– اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
][ad_1
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻣﺤﻤﺪ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻗﻄﺎر ﺑﺮﻗﯽ
ﺗﻬﺮان ــ ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎﻟﺮوز ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﮑﻠﯿﻒ وﯾﮋه ﻣﺎ ﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺰت ﻣﺮدم ،ﻋﻤﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎر
اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ آراﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺸﻮقدار در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎز اﺳﮑﺎن
داده ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻣﺮوز را  2000ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺑﺮاز اﯾﻨﮑﻪ “در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ـﺮای
ـﺎزار ﺑـ
ـﺎد ﺑـ
ـﺮای اﯾﺠـ
ـﺘﯿﻢ و در ﺗﻼش ﺑـ
ـﻮد ﻫﺴـ
ـﺎﻧﯽ در رﮐـ
ﺳﺎﺧﺘﻤـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫﺴـﺘﯿﻢ” درﺑـﺎره ﮐـﺎرت اﻋﺘﺒـﺎری ﻣﺼﺎﻟـﺢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﻣﺮوز در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ رﮐﻮد دارﯾﻢ و ﮐﺎرت

اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﺸﺎر ﻫﺪف
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،در راﻫﮑﺎر دوم ﻧﯿﺰ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﮔﺬار
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺮدم را ﺧﺎﻧﻪدار ﮐﻨﯿﻢ.
وزﯾﺮ راه اﯾﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ 40 :درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﺮح ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺼﺎﻟﺢ را
ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ 15درﺻﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم*/
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