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اخبار
شرط اصلي افزايش سقف
تسهيالت خريد مسکن

مديرعامل بانک مســکن بــا تأکيد بر
اينکه شــرط افزايش سقف تسهيالت
 ۸۰ميليوني خريد مســکن اين اســت
کــه متقاضيان اســتطاعت بازپرداخت
اقساط را داشــته باشند ،گفت :پرداخت
تســهيالت تا  ۵۰درصد قيمت مسکن،
همواره در دســتور کار بانک مســکن
بوده است.ابوالقاســم رحيميانارکي در
گفتوگو بــا فارس ،در پاســخ به اين
سؤال که سياست بانک مسکن همواره
بر اين پايه بوده اســت که تســهيالت
را تــا  50درصد قيمــت را حفظ کند،
حال اگر طبــق پيشبينيهاي صورت
گرفته ،قيمت مســکن در ســال آينده
افزايش يابد ،آيا پيشنهاد افزايش سقف
تسهيالت  80ميليوني خريد مسکن به
بانک مرکزي ارائه خواهد شــد ،گفت:
حفظ قدرت خريد و پرداخت تسهيالت
تا  50درصد قيمت مســکن همواره در
دســتورکار بانک مســکن بوده است.
وي ادامه داد :اگر اقســاط در استطاعت
متقاضيان دريافت تســهيالت نباشــد،
اين موضوع بــه مطالبات معوق تبديل
ميشود .رحيميانارکي خاطرنشان کرد:
يکي از فاکتورهايــي که براي افزايش
سقف تســهيالت خريد مسکن همواره
لحاظ ميشــود اين است که گروههاي
هدف بتوانند اقســاط خــود را پرداخت
کنند.
هيچ خطايي در سازمان
راهداري رخ نداد

رئيس سابق ســازمان راهداري گفت:
طي ســالهاي اخيــر ،هيچگونه اتفاق
ناخوشــايند و خطايي در اين ســازمان
رخ نداد که اين امر از ســامت فضاي
حاکم بر اين ســازمان حکايت دارد .به
گزارش ســازمان راهداري و حملونقل
جادهاي عبدالهاشم حسن نيا در مراسم
توديع و معارفه معاونان ســابق و جديد
وزير راه و شهرســازي که بدون حضور
عبــاس آخوندي برگزار شــد ،با تقدير
از فعاليتهــا و خدمــات ارزشــمند و
تاثيرگذار ســازمان راهــداري در طي
ســالهاي اخير ،اظهار داشــت :بدون
ترديد موفقيتها و خدمات ارائه شده به
مردم عزيز کشورمان و بخش راهداري
و حمل و نقل جادهاي مرهون مديريت
توام با شــجاعت و توانمندي مســئول
ارشد ســازمان بوده که طي سالهاي
همکاري با ايشان اين ويژگيها همواره
بارز و مشهود بوده اســت .کشاورزيان
سازمان راهداري و حملونقل جادهاي
را مجموعهاي ســالم برشمرد و گفت:
در اين مدت هيچگونه اتفاق ناخوشايند
و خطايي در اين ســازمان رخ نداد که
اين امر از سالمت فضاي حاکم بر اين
ســازمان حکايت دارد کــه اميدوارم با
همين شرايط ،اين سازمان مسير پويايي
و تعالي را بپيمايد.
سود بانکي ليزينگ مسکن
منطقي نيست

نايب رئيــس اتحاديه امالک اســتان
تهران گفت :ســود بانکي بــاال براي
ليزينگ مسکن منطقي به نظر نميرسد
و ورود مســتقيم بانکهــا بــه عرصه
ليزينگ مسکن مخالف قانون بانکداري
اســت.به گزارش راديو اقتصاد ،حسام
عقبايــي گفت :راه انــدازي ليزينگ در
عرصه مســکن در ميان کشــورهاي
جهــان وجــود دارد به طــوري که در
برخي از کشــورها اين امر توسعه يافته
است.وي اظهارداشت :با توجه به اينکه
مســکن در ايران به عنوان سرمايه به
شــمار ميرود بنابراين براي ســرمايه
گذاري در حوزه ليزينگ به پشتوانههاي
کالن مالي نياز اســت.نايب رئيس اول
اتحاديه امالک استان تهران ادامه داد:
ورود مستقيم بانکها به عرصه ليزينگ
مسکن مخالف قانون بانکداري است.
وي افــزود :اگر شــرکتها به ليزينگ
مســکن روي بياورنــد در صورتي که
تحقــق اين مهم فرصتي براي خانه دار
شدن مردم به ويژه اقشار ضعيف جامعه
که از واماندگان و جاماندگان تسهيالت
بانکي هستند ،باشد ،جامعه از اين مسئله
اســتقبال خواهد کرد و سرمايه گذاران
نيز منتفع خواهند شد.
تردد اتوبوسي ارگانهاي نظاميو
انتظاميبين شهرها محدود شد

وزير راه و شهرســازي دربخشنامهاي
به وزارتخانهها ،استانداران ،سازمانها،
ارگانها و نهادهاي نظاميو انتظاميتردد
اتوبوسهــاي تحــت مالکيــت ايــن
مجموعهها در مسيرهاي بين شهري را
بدون اخذ پروانه از ســازمان راهداري و
حملونقل جادهاي ممنون کرد.

گروه راه و مسکن :اوايل ديماه امسال
احمــد اصغــري مهرآبــادي قائممقام
وزير راه و شهرســازي گفته بود :طرح
پيشنهادي اتمام مســکن مهر در يک
بازه زماني 2ساله و يکسانسازي نحوه
ارائه تســهيالت بانکها به متقاضيان
مســکن مهر در کارگروهي با محوريت
بانک مرکزي ارائه شــد تا اين طرحها
به کميســيون اقتصاد ارائه داده شوند.
اصغري مهرآبــادي با ابراز اينکه «2.2
ميليون مسکن مهر در کشور داريم که
 2ميليون واحد آن در مرحله اتمام قرار
دارد» ،افزود :براي اتمام طرح مســکن
مهر به  100هزار ميليارد ريال نياز است
کــه  40هزار ميليارد ريال آن مربوط به
تأمين خدمات زيربنايي است.روز گذشته
اصغر مهرآبادي در جلسهاي که با حضور
فرماندار ،نمايندگان و مديران رشت در
فرمانداري برگزار شــد ،اظهار کرد :در
استان گيالن اقدامات خوبي انجامشده
و مسکن مهر روبه اتمام است ،حدود ۶۰
درصد واحدها خود مالک است و دولت
فقط تسهيالت بانکي ميپردازد.
تکميل مسکن مهر  ۱۱هزار ميليارد
تومان ميخواهد

وي بابيان اينکه دولت در مســکن مهر
زمين را بهصورت اجــارهاي ميدهد و
 ۵۰درصد عوارض پروانه ســاختماني را
دولت در حد توانــش پرداخت ميکند،
افــزود :در حال حاضر کارگروهي تحت
عنوان مســکن مهــر در هيئت دولت
تشکيلشده که طبق برآوردها حدود ۱۱
هزار ميليارد تومان اعتبار براي تکميل
پروژههاي مســکن مهر فقــط ازنظر

تحويل  ۱۰۵۰کانکس به
زلزلهزدگان شهرسرپلذهاب

داداشي :حل معضل مسکن مهر در کشور نيازمند همت دولت است

خدمات زيربنايي ،رو بنايي ،دسترســي
و راههاي ارتباطــي نياز داريم.قائممقام
وزير راه و شهرسازي گفت :اعتبار فوق
به تصويب کارگروه رسيد ،طي جلسات
مشــترک با دفاتر خدمات رسان به اين
نتيجه رسيديم که حدود  4000ميليارد
تومــان براي تأمين خدمــات زيربنايي
نظيــر تصفيهخانه ،مخازن و خط انتقال
نياز داريــم؛  4000ميليارد تومان ديگر
هم براي تأمين خدمــات روبنايي نياز
داريم.وي بابيان اينکه در مســکن مهر
کشــور به  ۲۵هــزار کالس درس نياز
داريم ،اضافه کرد:بهطور متوسط حدود
 ۲۵۰۰باب مدرســه ميشــود ،در حال
حاضر  ۵۰۰باب مدرســه توسط دولت
در نظر گرفتهشده که بيش از  ۵۰درصد
آن داير اســت .عمدت ًا از منابع داخلي يا

از محــل فروش زمين يــا تهاتر تأمين
اعتبار صورت گرفته اســت.مهرآبادي
تأمين امنيت و رفاه عموميسايتهاي
مسکن مهر را بسيار موردتوجه دانست
و تصريح کرد :در حال حاضر  ۳۰۰هزار
واحد مســکن مهر در کشــور ساخته و
آمادهشده اســت اما به دليل عدم وجود
کالنتري ،مدرســه و درمانگاه کســي
تحويل نميگيرد.قائممقــام وزير راه و
شهرســازي گفت :تصميم بر اين شده
کــه از اعتبار  ۱۱هزارميليــاردي ،هزار
ميليارد تومان بــه وزارت نيرو پرداخت
شــود و  ۴۰۰ميليارد تومــان هم براي
آمادهســازي و محوطهســازي در نظر
گرفتهشــده است .با تصويب و پرداخت
ايــن مبلغ ،بخش عمــدهاي از خدمات
زيرساختي حل ميشود.وي تصريح کرد:

اعزام ۲تيم «هيماليا نورد» به منطقه سانحهATR

تأمينفلزياببرايکوهنوردانوآموزشنحوهيافتنقطعات

مديــرکل نظارت بر عمليات هوانوردي ســازمان
هواپيمايي گفت :در جلسه با دو تيم «هيماليا نورد»
آموزش تخصصي درباره نحوه يافتن جعبه سياه و
آالت دقيق هواپيما که ميتواند در کشــف علت
سانحه مؤثر باشد ،انجام شد و تيم دیروز به ارتفاعات
دنا اعزام ميشود.محمدسعيد شرفي در گفتوگو با
فارس ،در تشريح آخرين جزئيات جستجوي جعبه
سياه هواپيماي سانحهديده  ATRدر کوههاي دنا
اظهار داشت :به دليل بارندگي ،باد و کوالک شديد
و شرايط نامســاعد جوي ،کماکان جستوجو در
ارتفاعات دنا با مشــکل مواجه است .وي ادامه داد:
سازمان امداد و نجات در حال بررسي سناريوهايي
بابت اعزام تيم جســتوجو به سايت سانحه است.
مديرکل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي سازمان
هواپيمايي افزود :با دو تيم هيماليا نورد که چندين بار
به اورست صعود داشتهاند جلساتي برگزار کرديم،
آموزشهــاي الزم تخصصي بابــت نحوه يافتن
 ،FDRجعبه سياه و بعضي آالت دقيق هواپيما که
ميتواند در کشــف علت يا علل بروز سانحه مؤثر
باشد از سوي سازمان هواپيمايي انجام شد،همچنين

نحوه جمعآوري قطعات هواپيما و نحوه عکسبرداري
از قطعات و تجهيزات به آنها آموزش داده شد.شرفي
ادامه داد :دستگاه فلزياب براي اين دو گروه هيماليا
نــورد تأمين شــد و از امروز صعود به کــوه دنا را
آغاز ميکنند ،اين تيمها ،کوهنورداني هســتند که
شــرايط نامســاعد جوي تأثيري در عملکردشان
نــدارد و ميتواند تا  10روز هــم در آن ارتفاعات
بمانند .مديرکل دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي
سازمان هواپيمايي افزود :همچنين در قالب خدمات
لجستيکي ،از طريق هليکوپتر روزانه يکبار تغذيه
براي اين گروه کوهنورد حرفهاي ارسال ميشود و
همچنين تجهيزات يا قطعاتي از هواپيما که توسط
آنها يافته ميشود ،از طريق هليکوپتر به پايين آورده
خواهد شد.وي افزود :همچنين در فرودگاه ياسوج
سولهاي در نظر گرفته شد تا قطعاتي از هواپيما که از
باال به پايين آورده ميشود ،در همان محل گذاشته
شود تا کار بررسي سانحه روال عادي خود را پيش
ي که ممکن
بگيرد .شرفي افزود :برخي شرايط جو 
اســت بر عملکرد کوهنوردان مؤثر باشد ،باد ،دما و
بارش است.

صحبتهاي روز گذشته اشارهاي به اسم
کارگروه که در ان اين اعتبار تايين شده
اســت نکرد اما با توجه به صحبتهاي
قبلي وي اين کار گروه با محوريت بانک
مرکــزي در کميســيون اقتصاد دولت
مطرح شده است .کل اعتبارات مسکن
مهر اعم از روستايي مجموع تخفيفات و
اورده دولــت در بودجه  97نزديک 300
ميليارد تومان است و عمال با اين اعتبار
پايان مسکن مهر تا مدتها شدني نيست.
پيشتر در همين رابطه حسينعلي حاجي
دليگاني نماينده مردم شاهينشــهر در
مجلس در گفتگو بــا «عصر ايرانيان»
گفت :مسکن مهر قابل تمام شدن است
اما اعتبار مناسبي براي پايان ان در نظر
نگرفته شده است.

قرار بود از محــل يارانهها  ۱۰۰ميليارد
تومان به ما پرداخت شود که  ۸۵ميليارد
تومان تخصيص يافــت و از اين محل
 ۸۰ميليارد تومان به گيالن عالوه بر ۲۲
ميليارد تومان اسناد خزانه پرداخت شد
که مجموع ًا  ۱۰۰ميليارد تومان ميشود.
بر اساس اين گزارش با توجه به سخنان
مهرآبادي و بودجه سال  97مسکن مهر
در امــور زير بنايي که هيچ افزايشــي
نسبت به امســال نداشته است بعيد به
نظر ميرسد مسکن مهر با اين زودي به
پايان برسد.بودجه  100ميلياردي مسکن
مهر در سال  97در حالي است  110برابر
اين مبلغ نياز اســت تا اين پروژه عظيم
به پايان برســد .نحوه تأمين اين بودجه
و نوع تخصيص ان به اســتانها هنوز
دقيق ًا مشخص نيست .قائم مقام وزير در

کل کشور گرفتار مسئله عدم تکميل
مسکن مهر

در همين رابطه ولي داداشــي ،نماينده
آســتارا در گفتگو با «عصــر ايرانيان»
گفت :دولت ميبايســتي هرچه سريع
پروژه مســکن مهر را تمام کند چراکه
خيلي از مردم کل کشور گرفتار مسئله
عدم تکميل مسکن مهر هستند.نماينده
آستارا بابيان اينکه چند تن از مردم آستارا
در خصوص مسکن مهر با بنده تماس
گرفتند و اظهار کردند «:گرفتارشدهاند و
پولشان گرفتهشــده و مسکن آنها در
هوا معلق است» و هيچ تصميميبراي
تکميل خانههايشان گرفته نشده است.
داداشــي افزود :اميدواريم دولت همت
کند و معضل مسکن مهر در کشور حل
شــود و اميدواريم وعدههاي دادهشده
براي پايان اين پروژه محقق شود.

بتکليا:

ارسالاساميمقصراننابسامانيبازارمسکنبهقوهقضاييه

عضو کميســيون عمران مجلس ،با انتقاد از
اينکه حباب قيمت مسکن بزرگترين حالت
خود را تجربه ميکند ،گفت :مجلس با تشديد
نظارتها اساميافراد دامن زننده به گرانيها را
به قوه قضاييه اعالم ميکند .یوناتن بت کلیا
در گفت وگــو با خانه ملت ،با اشــاره به آمار
بانک مرکزي در خصوص رشــد  22درصدي
نرخ مسکن ،گفت :متاسفانه در روزهاي پاياني
سال  96حباب مسکن بزرگترين حالت خود را
تجربه ميکند.عضو کميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي ،با بيان اينکه تسهيالت دهي
بانکها در حوزه مسکن ضمن افزايش قدرت
خريد مردم به داغ شــدن بازار تقاضا دامن زده
است ،افزود :يکي از عوامل اصلي وضعيت فعلي
بازار مسکن عدم تناسب عرضه و تقاضا و بي
توجهي دولت به اين رويه است.نماينده مردم
مسيحيان آشوري و کلداني در مجلس شوراي
اســامي ،با بيان اينکه نرخ سودهاي باالي
بانکي نيز از جملــه عوامل دخيل در وضعيت
فعلي مســکن است ،افزود :شبکه بانکي يکي

از مقصران اصلي گراني مسکن در برهه فعلي
است.اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با تاکيد
بر اينکه دولت در شرايط فعلي بايد با افزايش
بدون ضابطه نرخ مسکن برخورد کند ،تصريح
کرد :بدون نظارت مستمر دولت افزايش نرخها
از  22درصد هم خواهد گذشت.وي با ناکافي
خواندن ورود دولت براي ســاماندهي وضعيت
مسکن ،گفت :متاسفانه نابه ساماني بازار ارز نيز
تنشهاي قيمتي بسياري بر بازار مسکن ايجاد
کرده در حالي که اگر دولت اقدام ورود جدي به
اين حوزه ميکرد حباب مســکن به اين اندازه
بزرگ نميشد.دبير کل اتحاديه جهاني آشوريان
با اشــاره به کاهش نرخ ارز در روزهاي اخير،
افزود :چرا بايد نرخ ارز در کشور ما درگير تنش
قيمتي شده و در بازه زماني کوتاه بيش از 500
تومان رشد قيمت را تجربه کند؟وي ادامه داد:
گراني نرخ ارز و پس از آن کاهش نرخ تاثير خود
را بر بازار مسکن گذاشته و به طور حتم همسو
با کاهش نوسانات ارزي آرامش نسبي بر بازار
مسکن حاکم نخواهد شد.

عضو انجمن انبوه سازان مسکن مطرح کرد

ت مسکن در ابتدای سال آینده
کاهش  ۲۰درصدی قیم 

شــوکتي عضو انجمن انبوه ســازان مسکن گفت:
اميدوار هســتيم در ابتداي سال آينده شاهد کاهش
ت مســکن باشيم.عباس شوکتي
 ۲۰درصدي قيم 
عضو انجمن انبوه سازان مسکن در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جوان،با بيان اينکه در تغيير قيمت مسکن
بيش از ده عامل اصلي اثرگذار اســت ،اظهار کرد:
تحوالت بازار مســکن مبتني بر عوامل گوناگوني
از جمله ارز ،حاملهاي انــرژي ،طال ،در آمد نفتي

دولت  ،سياســت کالن کشــور در حوزه داخلي و
خارجي ،تسهيالت بانکي  ،قوانين شهرداري و درآمد
خانوارهاســت و برآيند اين فاکتورها تعيين کننده
قيمت مســکن به شــمار ميرود.وي با بيان اينکه
هريک از عوامل مذکور به تنهايي در افزايش قيمت
مسکن کار ساز نيستند،افزود :بايد اين عوامل در کنار
يکديگر قرار گيرند تا در بازار مسکن اثرگذارباشند.
عضو انجمن انبوه ســازان تصريح کرد :البته نکته
مهميکه نبايد فراموش کرد اين اســت که اتمسفر
رواني و ذهنيت آحاد جامعه نقشي سازنده در نحوه
شکلگيري بازار قيمتي مسکن دارد.شوکتي با اشاره
به اينکه هم اکنون بيشــتر سازندگان از بازار توليد
داخلي استفاده ميکنند ،افزود :خدمات عموميمانند

آب و برق هيچ ارتباطي با افزايش قيمت مســکن
ندارد به طوري که نرخ دستمزد کارگر ساختماني در
ايران نسبت به ساير کشورهاي دنيا ارزانتر است.وي
توضيح داد :سوداگران نقش به سزايي در جو رواني
و حباب گونه مسکن دارند .از اينرو شکستن حباب
به وســيله اطالعرساني درست و آگاه سازي جامعه
مسير است.شــوکتي با اشاره به اينکه به طور قطع
بازار مسکن تثبيت و تعادل خود را به دست خواهد
آورد ،افزود :هم اکنون بالغ بر دو ميليون و  ۷۸۵هزار
خانه خالي در کشــور وجود دارد کــه رکود در بازار
باعث شــده است تا خريد فروش اين واحدها انجام
نشود.عضو انجمن انبوه سازان تاکيد کرد :مشاهدات
ميداني طي دو ماه اخير نشــان داده است که بازار

مسکن کامال در رکود است و فروش واحدهاي خالي
با مشکل مواجه شده است؛ بنابراين افزايش قيمت با
اين وضعيت کامال بعيد است.شوکتي با تاکيد براينکه
بازار مســکن به هيچ عنوان ظرفيت افزايش قيمت
را ندارد افزود :نبايد در خريد مســکن عجله کرد و
متقاضيــان فعال براي خريد دســت نگه دارند.وي
اظهار کرد :زماني که تقاضايي براي خريد مســکن
نباشــد درنتيجه مالکان قيمت مســکن را تعديل
ميکنند بنابراين اميدوار هستيم در ابتداي سال آينده
شاهد کاهش  ۲۰درصدي قيمتها باشيم.اين فعال
بازار مســکن گفت :دولت با اجراي تمهيدات جدي
کمک خواهدکرد که سال آينده شاهد ثابت قيمتي و
رونق بازار مسکن باشيم.

هاشميمطرح کرد

تعداد شناورهای دریایی در بنادر کاهش یافت

مديرعامل اتحاديــه تعاونيهاي حمل و
نقل دريايي گفت :همزمــان با افزايش
چنــد درصــدي قيمت ســوخت ،تعداد
شــناورهاي دريايــي در بنــادر کاهش
يافتــه است.احمدهاشــمي ،مديرعامل
اتحاديه تعاونيهاي حمل و نقل دريايي
بار و مسافر کشــور در گفتگو با باشگاه
خبرنگاران جــوان اظهار کرد :همزمان با
افزايش چند درصدي قيمت سوخت ،تعداد

شــناورهاي دريايي در بنادر کاهش يافته
اســت.وي افزود :پيشنهاد کاهش قيمت
سوخت شــناورهاي دريايي را به هيأت
ت اعالم کرده ايم و اميدوار هســتيم
دول 
دولت حداقل افزايش قيمت پلکاني را در
دســتور کار خود قرار دهد ،به طوريکه با
نوسازي شناورها ،قيمت سوخت آنها نيز
افزايش يابد.هاشــميدر ادامه بيان کرد:
هزينه ايجاد شغل به ويژه در بخش حمل

نرخ خرید و فروش آپارتمان در مشهد

ونقل دريايي بســيار باال است .متاسفانه
برخي از مسئوالن به جاي آنکه اقدام به
حفظ اين شغل پر درآمد در بخش دريايي
کنند ،زمينه را براي از بين بردن آن فراهم
کرده اند.مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي
حمل و نقل دريايي بار و مسافر کشور در
ادامه افزود ۸ :در هزار کل سوخت مصرفي
کشور در بخش شناورهاي سنتي دريايي
استفاده ميشــود که با توجه به مزاياي

اخبار

اقتصادي که شــناورهاي دريايي در اين
صنعت ايجاد کرده اند؛ عدد بااليي نيست.
به گفته وي؛ در بندر هنديجان در استان
خوزستان  ۴۵۰شناور دريايي فعال بود که
در حال حاضر از اين تعداد ،تنها  ۵۰شناور
باقي مانده است.وي در خاتمه يادآور شد:
هر شــناور دريايي براي  ۱۰تا  ۱۵خانوار
اشتغال ايجاد کرده است ،بنابراين با از بين
رفتن هر يک از شناورها ،تعداد زيادي از

رئيس ســتاد بازســازي ســرپل ذهاب از
تحويل  ۱۰۵۰کانکس به زلزلهزدگان اين
شــهر خبر داد و با اشــاره به اينکه براي
ساخت واحد مســکوني  ۷ميليون تومان
کمک بالعوض به زلزلــهزدگان پرداخت
ميشود ،گفت ۴۷۷۰ :نفر براي دريافت وام
بالعوض اجارهبها به بانک معرفي شدهاند.
حميد ديمويي در گفتوگو با تسنیم درباره
روند احداث واحدهاي تخريب شــده زلزله
کرمانشاه ،اظهار کرد :در سرپل ذهاب 7267
واحد شهري شامل  6502واحد مسکوني و
 765واحد تجاري  100درصد تخريب شد
که تاکنــون آوربرداري  3479واحد احداثي
آغاز شــده است.وي با بيان اينکه پيکني
 6پالک شــامل  11واحد انجام شــده و
 4770نفــر نيز براي دريافت وام بالعوض
اجارهبها به مبلغ  5ميليون تومان به بانک
معرفي شدهاند ،تصريح کرد :تاکنون 4000
نفر  5ميليون تومان را دريافت کردهاند.مقام
مسئول بنياد مســکن انقالب با يادآوري
اينکه براي واحدهاي احداثي  40ميليون
تومان وام پرداخت ميشود،گفت :عالوه بر
اين  6ميليون تومان نيز به صورت بالعوض
نيز در اختيار مردم قرار ميگيرد.
افزايش  ۱۵درصدي ظرفيت
قطارهاي مسافري در نوروز

معاون مسافري راه آهن گفت :نوروز امسال
براي روزهاي اوج مسافرتها ،چهار هزار و
 ۸۴۰رام قطار پيشبيني شده که رشد ۱۵.۷
درصدي نســبت به نوروز پارسال دارد .به
گزارش صداوســيما ،سيدحســن موسوي
افزود :در هميــن زمينه ۳۵۰ ،واگن با عمر
باالي  ۴۵ســال و  ۲۸۰واگن با عمر باالي
 ۳۰سال از رده خارج و تعدادي واگنهاي نو
و يا تعمير و بازســازي شده جايگزين شده
است.وي اظهار داشت :امسال  ۲۲ميليون
و  ۷۰۰هزار نفر مســافر در حوزه شهري و
حومهاي با راه آهن جابجا شدند که نسبت
به سال گذشته  ۶درصد رشد داشته است.
معاون مســافري راه آهن کشور افزود :در
پنج سال گذشته توجه مسئوالن کشوري
به حمل و نقل ريلي ،بيشــتر شده و شاهد
اقدامات اساســي خصوصا در قانون برنامه
ششم توسعه بوده ايم که سفر رئيس جمهور
و هيات وزيران با قطار نيز نشان از اهميت
دادن به ناوگان ريلي است.موسوي ادامه داد:
همچنين اختصاص يک درصد درآمدهاي
نفتي به راه آهن ،بيانگر اهميت دادن به رشد
و توسعه حمل و نقل ريلي است.
انگيزه کاهش هزينهها علت رشد
سازههاي غير استاندارد

عضو کميسيون عمران مجلس ،از رعايت
آيين نامههاي نظام فني و اجرايي کشور در
ساختمانهاي بزرگ ساخته شده به دست
دولــت و بخش خصوصي خبر داد و گفت:
ميزان دخالت مجريان ذي صالح در ساخت
و سازها در شــهرهاي کوچک کم است.
سیدابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو با
خانه ملت ،با انتقاد از برخي ساخت و سازها
در کشــور بدون رعايت اصول مهندسي و
فني ،گفت :رعايت آيين نامههاي مرتبط با
نظام فني و اجرايي کشور مهمترين عامل
ساخت و سازهاي استاندارد در کشور است.
عضو کميســيون عمران مجلس شوراي
اســامي ،با بيان اينکه هر نوع ســاخت
و ســازي در کشــور بايد بر اساس اصول
کارشناســي و با حضور مجري ذي صالح
باشــد ،افزود :ساخت و ســاز بدون رعايت
اصول مهندسي تبعات بسياري براي کشور
به همراه خواهد داشت.نماينده مردم يزد در
مجلس شوراي اسالمي ،با اشاره به اينکه در
برههاي از زمان از ساخت و ساز مجري غير
متخصص خوداري شد ،تصريح کرد :حتي
آموزشهايي نيز براي افراد غيرمتخصص
در اين حوزه برگزار شد و اکنون خوشبختانه
رعايت اصول فني در ساخت و سازها بيشتر
شده است.
کاهش حداکثر سرعت در آزادراهها
از  ۱۲۰به  ۱۱۰کيلومتر منتفي شد

خانوارها دچار مشکل ميشوند.

قیمت اجاره آپارتمان در منطقه پونک تهران

در حالــي که معاون ســابق وزيــر راه و
شهرســازي بــه دنبال کاهــش حداکثر
سرعت خودروها در آزادراهها و جادههاي
اصلي و فرعي بود ،با مخالفت يکي ديگر
از معاونــان آخوندي ،ايــن طرح منتفي
شــد.به گزارش مهر داوود کشــاورزيان،
معاون ســابق وزير راه و شهرســازي و
رئيس پيشين سازمان راهداري و حمل و
نقل جادهاي در همايشي در ابتداي آذرماه
امســال اعالم کرد که اين ســازمان ،به
دنبال کاهش حداکثر سرعت خودروهاي
ســواري در آزادراهها ،بزرگراهها ،راههاي
اصلي و راههاي فرعي هر کدام به ميزان
 ۱۰کيلومتر بر ســاعت است تا با اجراي
اين طرح ،حداکثر ســرعت در آزادراهها از
 ۱۲۰بــه  ،۱۱۰در بزرگراههــا از  ۱۱۰به
 ،۱۰۰در راههــاي اصلــي از  ۹۰به  ۸۰و
در راههاي فرعــي از  ۸۰به  ۷۰کيلومتر
بر ســاعت کاهش يابد.وي از ارسال اين
طرح به کميســيون ايمنــي راهها براي
بررســي و تصويب احتمالي آن و اجراي
طرح در نوروز  ۹۷خبــر داده بود؛ اين در
حالي است که تاکنون پليس راهنمايي و
رانندگي ناجا ،هيچ گونه واکنشي در برابر
اين طرح نشان نداده است.

