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اخبار
واکنش تاجگردون به عدمعذرخواهي
آخوندي؛ «دنا» تو مقصر بودي!

غالمرضا تاجگردون با بيان اينکه نميداند
نتيجه استيضاح وزير راه چه ميشود ،گفت:
ولي دنا ،تو مقصر بودي که قامتت بلندتر
از تصور ما بود! به گزارش تســنيم عباس
آخوندي ،وزير راه و شهرسازي در يادداشتي
با انتقاد شــديد از نمايندگان مجلس بابت
طرح استيضاحش بدون عذرخواهي گفت
که حوادث اخير از جمله سقوط هواپيماي
تهران ــ ياسوج به او ارتباطي ندارد که بابت
آن استيضاح شــود.غالمرضا تاجگردون،
نماينده مجلس شــوراي اسالميو يکي
از طراحان اســتيضاح آخوندي در صفحه
اينســتاگرام خود به عدم عذرخواهي وزير
راه واکنش نشان داد و نوشت :در اين ايام
هر چه تالش کردم وزير عزيزي از سقوط
هواپيما عذرخواهي کند نشد و نپذيرفتند و
هر کسي گفت اگر عذرخواهي کنيم يعني
مقصريم.وي با بيان اينکه نميداند نتيجه
استيضاح وزير چه ميشود ،گفت :ولي دنا،
تو مقصر بودي که قامتت بلندتر از تصور
ما بود!
آمادهسازي  ۲۴۰هکتار
منطقه آزاد فرودگاه امام (ره)

مدير فرودگاه امام خميني (ره) از فراخوان
آمادهسازي زيرســاختهاي  ۲۴۰هکتار
از منطقه آزاد اين فــرودگاه با هدف ورود
ســرمايهگذاران بورسهاي طال ،بانک و
بيمه به اين منطقه خبر داد .به گزارش مهر،
شهرام آدمنژاد در نشست مشترک مديران
عامل مناطق آزاد تجاري صنعتي در فرودگاه
امام خميني (ره) گفت :اين نشست با هدف
تبــادل تجارب ميان مناطــق آزاد برگزار
شده ،ولي ساير مناطق آزاد تجربه عملياتي
بيشتري نسبت به منطقه آزاد فرودگاه امام
خميني (ره) دارند.وي افزود :اسناد زمين و
اراضي مناطق آزاد فرودگاه امام خميني (ره)
آماده شده و مشکالت اراضي اين منطقه
حل شــده اســت.آدمنژاد از وجود ۱۵۰۰
هکتار از اراضي فرودگاه امام خميني (ره) به
عنوان منطقه آزاد و  ۲۵۰۰هکتار به عنوان
منطقه ويژه اقتصــادي خبر داد و تصريح
کرد :ترمينال يک فــرودگاه امام خميني
(ره) به عنوان مهمترين فرودگاه کشــور
در منطقه آزاد واقع شــده است و ترمينال
«سالم» با  ۵ميليون مسافر ظرفيت تا چند
ماه آينده افتتاح خواهد شد.
نشست و برخاست  ۳۵۰۰۰پرواز
در فرودگاههاي کشور

آمار شــرکت فرودگاهها حاکي از آن است
که در بهمن امســال  ۳۵هزار و  ۷۳پرواز
در فرودگاههاي کشور نشست و برخاست
داشتهاند که نســبت به بهمن پارسال ۷
درصد رشد نشان ميدهد .به گزارش گروه
تسنیم ،مطابق آمار شرکت فرودگاهها در
دومين ماه زمستان امسال  35007نشست
و برخاســت در فرودگاههاي تحت تملک
اين شرکت انجام و  4ميليون و  319هزار
و  651مسافر جابجا شده است.در اين بين
فــرودگاه مهرآباد با  11هزار و  619فروند
بيشترين نشست و برخاســت را به خود
اختصــاص داد و با جابجايي بيش از يک
ميليون و  418هزار مسافر پرترافيکترين
فرودگاه بود.فرودگاه مشهد با  5143فروند
نشســت و برخاســت و اعزام و پذيرش
بيش از  730هزار مسافر دومين فرودگاه
پرترافيک کشور و فرودگاه امام خميني(ره)
نيز با  3960فروند نشســت و برخاست و
پذيرش نزديک به  586هزار مسافر از اين
نظر در جايگاه سوم قرار دارد و از طرفي با
ارسال و پذيرش حدود  10ميليون و 440
هزار کيلوگرم بار ،رتبه نخســت را در اين
زمينه به خود اختصاص داده است.
احداث  ۴هزار کيلومتر آزادراه
تا پايان برنامه ششم

وزير راه و شهرســازي بــا بيان اينکه تا
سال  ۱۴۰۴بايد  ۱۰هزار کيلومتر آزادراه
ســاخته شود گفت :سهم برنامه ششم ۴
هزار کيلومتر است که اين مهم تا  ۴سال
آينده محقق خواهد شد .به گزارش مهر،
عباس آخوندي در مراسم امضاي قرارداد
احداث  ۴۳۹کيلومتر آزادراه با مشــارکت
بخش خصوصي با بيان اينکه اصل کار
ما اين اســت که کار را پي شــبببيم تا
گوشهاي از کار ايران را حل کنيم ،گفت:
معتقدم آباداني ايران با يک دست صورت
نميگيرد و همه بايد به هم اعتماد کنند.
هم مجلس به دولت اعتماد داشته باشد
و هم بخــش خصوصي به دولت اعتماد
کند.وي با بيــان اينکه وقتي صحبت از
احداث ســه هزار و  ۵۰۰کيلومتر آزادراه
يعني معال  ۱.۵برابر آزادراههاي موجود
ميشود ،به اين معناست که اميد ملي و
اعتماد صورت گرفته اســت ،افزود :سال
 ۹۲که به وزارت راه و شهرســازي آمدم
 ۷۰درصد آزادراهها را دولت و  ۳۰درصد
را بخش خصوصي ميساخت.

خسارتهای اقتصادی از یک تعلل در وزارت راه
خسروي :راهاندازي سامانه ملي امالک و اسکان کشور ابتر مانده است

گروه راه و مسکن :در حال حاضر نبود آمار دقيق و
صحيح از ميزان خانههاي خالي ،شناسايي خانههاي
خالي براي دريافت ماليات ،تعداد متقاضيان مسکن
و تماميعوامل درگير در ساختوساز مسکن باعث
شده کشور ما فاقد برنامه مشخص در حوزه مسکن
و مســتغالت باشــد .به گزارش «عصر ايرانيان»
وزارت راه و شهرســازي موظف شده «سامانه ملي
امالک و اسکان کشور» «سماک» را ايجاد کند .اين
سامانه بايد بهگونهاي طراحي شود که در هر زمان
امکان شناسايي برخط مالکان ،ساکنان يا کاربران
واحدهاي مســکوني ،تجاري ،خدماتــي و اداري و
پيگيري نقلوانتقال امالک و مستغالت بهصورت
رســمي ،عادي ،وکالتي و ...را در کليه نقاط کشور
فراهم کند .همچنين بر اساس اين قانون ،واحدهاي
مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100
هزار نفر که به استناد سامانه ملي امالک بهعنوان
«واحد خالي» شناسايي ميشــوند ،از سال دوم به
بعد مشمول ماليات معادل مالياتي بر اجاره خواهند
شد.مجازات درجه شش که نتيجه جرم مالياتي است،
شــامل حبس بيش از  ۶ماه تا ۲سال ،جزاي نقدي
بين دو تا ۸ميليون تومان ،شالق از  ۳۱تا  ۷۴ضربه،
محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج
سال و انتشار حکم قطعي در رسانهها ميشود .يکي
از خواص ماليات ،مبارزه با سوداگري در بازار است.
ازاينرو وضع ماليات بر خانههــاي خالي ميتواند
بهعنوان ابزاري تنظيمگر جهت مقابله با اين فعاليت
سوداگران و بهبود وضعيت بازار مسکن مورداستفاده
ِ
قرار گيرد .ضمن اينکــه از اين منبع براي افزايش
درآمدهاي مالياتي نيــز ميتوان بهره برد.مرداد 94
بود که در جريان اصالح قانون مالياتهاي مستقيم
واحدهاي خالي مســکوني در شهرهاي با جمعيت
بيش از  100هزار نفر ،طبق ماده  54مکرر قانون ،از
سال دوم به بعد مشمول ماليات شدند .بر اين اساس
نيز تشــخيص خانههاي خالي به استناد دادههاي
«سامانه ملي امالک و اسکان کشور» بود و ميزان
ماليات آنها در سال دوم معادل يکدوم ماليات بر
اجاره متعلقه است که در سالهاي بعدي بهصورت
پلکاني افزايش مييابد.

تخمين زدهشده است.

راهاندازي سامانه ملي امالک و اسکان کشور ابتر
مانده است

دستگاههاي مختلف موظف به در ارائه اطالعات
موردنياز سازمان امور مالياتي

تبصــره  7ماده  169مکرر قانون اصالح مالياتهاي
مستقيم ،دستگاههاي مختلف را موظف به در اختيار
گذاشــتن اطالعات موردنياز به سازمان امور مالياتي
کرده است .بنا به اين تبصره ،وزارت راه و شهرسازي
موظف شده حداکثر  6ماه پس از تصويب اين قانون
«ســامانه ملي امالک و اسکان کشــور» و امکان
دسترسي برخط به سامانه را براي سازمان امور مالياتي
کشور ايجاد کند .به گزارش تسنيم ،اين سامانه بايد
امکان شناســايي برخط مالکان و ساکنان واحدهاي
مســکوني ،تجــاري و اداري و پيگيري نقلوانتقال
امالک را در کليه نقاط کشــور فراهم سازد.بنابراين
سامانه ملي امالک بايد اواخر سال  94عملياتي شده
و ماليات بر خانههاي خالي از ســال گذشته اجرايي
ميشــد .اين در حالي اســت که در روزهاي پاياني
سال  96به سر ميبريم و باوجود مطالبه چندينباره
سازمان امور مالياتي نه خبري از راهاندازي سامانه ملي
امالک هست و نه اعمال ماليات بر خانههاي خالي.
طبق ماده  274و  275امتناع از انجام ارسال اطالعات
مالي موضوع ماده  169مکرر به سازمان امور مالياتي

و واردکردن زيان به دولت با اين اقدام ،جرم مالياتي
محسوب شده و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد ،به
مجازات درجه شش محکوم ميگردند.مجازات درجه
شش ،شــامل حبس بيش از  6ماه تا 2سال ،جزاي
نقدي بين دو تا 8ميليون تومان ،شــاق از  31تا 74
ضربه ،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شــش
ماه تا پنج ســال و انتشــار حکم قطعي در رسانهها
ميشود.براي اشخاص حقوقي نيز ممنوعيت از يک
يا چند فعاليت شــغلي و ممنوعيت از صدور برخي از
اسناد تجاري براي مدت شش ماه تا دو سال در نظر
گرفتهشده اســت .عالوه بر مجازات مقرر ذکرشده،
طبق تبصره 3ماده 169مکرر ،اشــخاص متخلف از
حکم اين ماده ،مسئول جبران زيانها و خسارات وارده
به دولت خواهند بود.براي محاســبه زيان وارده براثر
عدم اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي به گزارش
رسميمنتشرشده توسط معاونت امور اقتصادي وزارت
اقتصاد در ديماه امسال مراجعه ميکنيم .طبق جدول
با در نظر گرفتن تعداد واحدهاي مســکوني خالي در
کشور ،متوسط مساحت واحدهاي استيجاري ،ارزش
اجاري واحدها و  ...درمجموع درآمد يک ســال اخذ
ماليات بر خانههاي خالي بيش از 320ميليارد تومان

آياآمريکابهبمبارديربرايفروشهواپيمابهايرانمجوزدادهاست؟
آيا اداره کنترل داراييهاي خارجي خزانه داري آمريکا
مجوزهاي جديدي براي شــرکت هواپيماســازي
بمباردير کانادا جهت فروش هواپيماهاي مسافري
به ايران صادر کرده است يا نه؟ به گزارش تسنیم
به نقل از پايگاه خبري المانيتور ،سواالتي در اين باره
مطرح شده که آيا اداره کنترل داراييهاي خارجي
خزانه داري آمريکا (اوفک) مجوزهاي جديدي براي
شرکت هواپيماسازي بمباردير کانادا جهت فروش
هواپيماهاي مسافري به ايران صادر کرده است يا
نه .اگر خبر صدور اين مجوزها صحت داشته باشد،
اولين مجوز اينچنيني اســت که از زمان روي کار
آمدن دولت ترامپ صادر ميشــود.مرتضي شيخ
زاده ،سخنگوي ســازمان منطقه آزاد قشم گفته،
گزارش شده که شرکت بمباردير مجوز فروش 10
فروند هواپيماي منطقهاي سري سي آر جي به اين
ســازمان را دريافت کرده است .اين هواپيماها قرار
است توسط شرکت هواپيمايي فالي قشم که به
زودي راه اندازي ميشود ،به کار گرفته شوند .شيخ
زاده افزود« :ما و شــرکت کانادايي در حال بررسي
پيش نويس قرارداد هستيم ،اما هنوز اسناد قرارداد
را مبادله نکرده ايم ...مجوزهاي اوفک براي فروش
اين هواپيماها اخيرا صادر شــده است».شــرکت
بمباردير به درخواست اظهارنظر در اين باره پاسخي
نداده و يک ســخنگوي خزانه داري آمريکا نيز از
اظهارنظر در اين باره خودداري کرده است.در طي
 2سال گذشته ،درخواســتها براي صدور مجوز
صــادرات هواپيما به ايــران در وزارت خزانه داري
آمريکا معطل مانده است .عالوه بر بمباردير ،تعداد
ديگري از شــرکتهاي هواپيماسازي نيز در حال
مذاکره با ايرالينهاي ايراني براي فروش هواپيما
به آنها بودهاند که از جمله ميتوان به شرکتهاي
بوئينگ ،ايرباس ،اي تي آر ،امبرائر و ســوخو اشاره

کرد .اگر بيش از  10درصد تجهيزات يک هواپيما
ساخت شرکتهاي آمريکايي باشد ،شرکت سازنده
هواپيما بايد قبــل از فروش آن بــه ايران مجوز
واشنگتن را کسب کند .بعد از صدور دور نخست اين
مجوزها در دوران رياســت جمهوري اوباما ،اوفک
به درخواستهاي شرکتهاي هواپيماسازي در اين
زمينه پاســخي نداده است.تاخير اوفک در اعطاي
مجوز فروش هواپيما به ايران چشمانداز فعاليتهاي
شرکت اي تي آر در خصوص همکاري تجاري با
ايرالينهاي ايراني را تغيير داده است .اين شرکت
در مــي 2016برآورد کرده بــود که ايران ظرفيت
خريد  60تا  70فروند از هواپيماهاي اين شــرکت
را دارد ،اما به گفته يکي از مديران ارشد اي تي آر،
بالتکليفي مجوزهاي درخواستي از اوفک موجب
شده تا اين شرکت از عرضه هواپيما به ايرالينهاي
ايراني و به طور مشــخص شــرکت آسمان عقب
نشيني کند.اين مدير شرکت اي تي آر که نخواست
نامش فاش شــود گفت« :آنها (شرکت آسمان) 6
هواپيمــاي اي تي آر دارند و مــا از اين  6هواپيما
پشتيباني ميکنيم ...ما همچنين در حال مذاکره در
مورد همکاريهاي آينده هستيم ...اما امروز درهاي
اوفک بسته است .بنابراين ما نميدانيم چه زماني
ميتوانيم به آســمان بگوييم که لطفا با ما تعامل
کنيد».عالوه بر مانع تراشيهاي اوفک ،تامين مالي
قراردادهاي خريد هواپيما نيز يکي ديگر از مشکالت
ايرالينهاي ايراني به شمار ميرود .مواضع خصمانه
ترامپ در قبال توافق هستهاي و تهران موجب شده
تا بانکها و موسسات مالي بزرگ اروپايي از تامين
مالي قراردادهاي بزرگ اينچنيني خودداري کنند.
شــرکت ايران اير نتوانسته به موقع پيش پرداخت
خريد هواپيماهاي ايربــاس و بوئينگ را پرداخت
نمايد.

مصطفي قليخســروي ،رئيس اتحاديه مشــاورين
امالک تهران در گفتگو با «عصر ايرانيان» با اشــاره
به اينکه ســامانه ملي امالک و اســکان کشور در
صورت راهاندازي ميتواند يکي از شــفاف سالترين
نرمافزارهاي بخش مسکن باشد ،گفت :اين سامانه در
صورت اجرا ميتواند بهعنوان منبع قابلاعتماد براي
بخشها و ترجمانهاي مربوط به ساختوساز لحاظ
شود.رئيس اتحاديه مشاورين امالک بابيان اينکه در
خصوص مفيد بودن اين سامانه هيچ شک و شبهي
وجود ندارد،تأکيد کرد :اما بايد ديد چه کسي يا کساني،
چه عامل يا عواملي باعث تأخير در ايجاد و راهاندازي
اين سامانه شده است.
خسروي با اشــاره به اهميت سامانه ملي امالک و
اسکان کشور بهعنوان سامانهاي براي امور ضروري
افزود :متأســفانه سرنوشت اين ســامانه نيز ازنظر
شفافسازي در بخش معامالت ملکي مسکن مشابه
سرنوشت کد رهگيري ميماند.
خسروي با اشاره به اينکه عدم راهاندازي اين سامانه
باعث عدم پرداخت ماليات خانههاي خاليشده است،
تأکيد کرد :در تمام کشورهاي توسعهيافته وجود اين
سامانه جز الينفک بازار امالک و مستغالت است ،زيرا
بسياري از برنامههاي راهبردي همانند اخذ ماليات از
خانههاي خالي از طريق اين سامانه قابلاجرا است.
راهاندازي اين سامانه به نفع بازار مسکن

رئيس اتحاديه مشاورين امالک بابيان اينکه خيلي از
طرحها و مصوبات است که ابتر مانده است ،تصريح
کرد :اخيراً وزارت راه شهرســازي گفته است که اين
سامانه در دست اقدام است و عم ً
ال حرکتي انجامنشده
است.
راهاندازي اين سامانه به نفع بازار مسکن است چرا قشر
متوسط به صالحش نيست که خانه خالي داشته باشد
و با توجه به نياز مالي اجرا را اجاره ميدهد.اما خانههاي
خالي که صاحبانان فقط بهمنظور ساختوساز و سود
مالي ساختهاند و نياز مالي ندارد اين سامانه ميتواند به
ورود اين دست خانهها به بازار مسکن کمک کند.

بخش خصوصي در ايران جدي گرفته نميشود
عضو کميسيون عمران مجلس ،ريشه اختالفات
وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي
را بي توجهي دولت به قوانين و همچنين ناديده
گرفتن بخش خصوصي دانست.فرج اهلل رجبی
در گفت وگــو با خانه ملت ،با تاکيد بر ضرورت
توجه به جامعه مهندســان در کشور ،گفت :هر
چند ســخت شدن شــرايط زندگي براي همه
اقشار جامعه مشکالتي ايجاد کرده اما مهندسان
با معضالت بيشــتري درگير هستند زيرا ميزان
ساخت و ساز به پايينترين رقم خود در سالهاي
اخير رسيده و ساخت مسکن سال گذشته بدترين
رکود  15ســال اخير را شاهد بوده که به تبع آن
بيکاري مهندسان مشهود است.رئيس سازمان
نظام مهندسي کشور با اشــاره به افزايش آمار
فارغ التحصيالن بيکار در رشــته مهندســي،
افزود :متاسفانه رشد آمار مهندسان در سالهاي
اخير از يک طرف و اينکه اساسا نظام دولتي ما
نميخواهد بپذيرد که تشکيالت نظام مهندسي با
يک تشکيالت غيردولتي متفاوت است مشکالت
عديدهاي را براي اين قشــر ايجاد کرده است.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسالمي،
با بيان اينکه ســازمان نظام مهندسي به عنوان
تشکيالت غير دولتي بايد روي پاي خود بايستد،
تصريح کرد :متاســفانه دولت به ويژه وزارت راه
و شهرسازي عالقه مند به زير نظر گرفتن اين
تشکيالت است.عضو کميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي ،با تاکيد بر اينکه اکنون وزارت
راه و شهرســازي فارق از اينکــه قانون و آيين
نامهها چه ميگويند مدتها است حتي با بخش
نامههاي هيات دولت نيز مخالفت ميکند ،گفت:
صدور بخش نامه و دستورالعملها از سوي اين
وزارتخانه مشکالتي را در روند فعاليت سازمان

نظام مهندسي ايجاد کرده است.وي با بيان اينکه
جامعه مهندسان به لحاظ اشتغال در حداقل بوده
و به لحاظ حمايت اجتماعي از سوي دستگاههايي
مانند وزارت راه در فشــار هستند ،افزود :اکنون
بيش از هر زمان ديگري جامعه مهندسان نيازمند
مراقبت و محافظت هستند در غير اين صورت
تبعات آن زياد خواهد بود.
رجبي در پاســخ به اين سوال که اين اختالفات
به کجا خواهد رسيد ،گفت :اگر همه ما مقررات
و قوانين را رعايت کنيم اختالفات مرتفع خواهد
شــد.وي با تاکيد بر اينکه ســازمانهاي نظام
مهندســي قطعا به عنوان يک اصل معتقد به
تبعيت از قانون و آيين نامههاي مصوب اســت،
تصريح کرد :متاســفانه ديگران از قانون عدول
ميکنند و نمود بارز آن آقاي وزير راه وشهرسازي
است که حتي بخش نامه دولت و آيين نامه آن را
نيز رعايت نميکند و با تفسيرهاي من درآوردي
و برداشتهاي شخصي از قانون سعي سعي در
ورود بــه اين حيطه دارد.ايــن نماينده مردم در
مجلس دهم ،با بيان اينکه وزير راه و شهرسازي
قوانيــن مرتبط با ســازمان نظام مهندســي را
به ســمتي هدايت ميکند که خود نيز از آينده
آن بي اطالع اســت ،گفت :شايد ساختار شکل
گرفته حول محور مهندسان با بيش از دو دهه از
شکلگيري داراي ايراداتي باشد اما قابل اصالح
است.وي ادامه داد :دولت بايد در قالبي مشخص
کــه قانون هم مجوز داده مانند بخشــنامهها و
نظام نامههاي مختلف به اصالح ،حفظ و تقويت
سازمان نظام مهندسي اقدام ميکرد.رجبي با بيان
اينکه دعواي سازمان نظام مهندسي و وزارت راه
بر سر قانون اســت ،افزود :اين ماجرا بايد حوزه
اختيارات قانون مرتفع شود.

رئيس اتحاديه امالک:

اميدواريممستاجرانبيشترنشوند

رئيس اتحاديه مشاوران امالک با بيان اينکه اميدوار
هستيم تعداد مستاجران در سال آينده بيشتر نشود،
گفت :رشــد تقاضا براي مســکن در فصل اجاره
موجب بحران ميان مالک و مســتاجر ميشــود.
مصطفي قليخســروي در گفتوگــو با فارس ،در
پاسخ به اين ســؤال که آيا با توجه به اينکه گفته
ميشود رشد قيمت مســکن در سال آينده در حد
نرخ تورم و يا  2درصد بيشــتر از آن خواهد بود ،آيا
اجاره بها نيز در همين حد خواهد کرد گفت :اجاره
بها همواره تابع قيمت مســکن بوده است و از آنجا

که پيشبيني ميشود قيمت مسکن در سال آينده
در حد نرخ تورم و يا  2درصد بيشتر از شاخص تورم
باشد رشــد اجاره بها نيز در همين حد خواهد بود.
وي با اشاره به اينکه برخي تصور ميکنند که سال
آينده جهش قيمت مســکن خواهيم داشت ،اظهار
داشت :بايد در جواب تصورات برخي از فروشندهها
و يا متقاضيان خريد مسکن بگوييم که هيچ اتفاق
خاصي و يا جهش قيمت مســکن در ســال آينده
نخواهيم داشت.خســروي اضافــه کرد:عالوه بر
تعيين کننده بودن قيمت مســکن بر نرخ اجاره بها

نرخ رهن و اجاره آپارتمان های  50متری در تهران

عرضــه و تقاضا نيز در باال رفتــن نرخ اجاره تاثير
دارد ،بنابراين اميدواريم ســال آينده در فصل نقل
و انتقاالت تعداد مســتاجران افزايش نيابد.به گفته
وي ،هر زمان که تقاضا بيش از عرضه باشد بحران
ميان مالک و مســتاجر رخ ميدهد.رئيس اتحاديه
مشاوران امالک در پاسخ به اين سوال که چرا آمار
معامالت مسکن در اسفندماه نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته کاهش يافته است ،خاطرنشان کرد:
برخي تصور ميکنند که قرار است اتفاق خاصي از
لحاظ قيمتي در بازار مسکن در سال آينده رخ دهد،

اخبار
ممنوعيت افزايش نرخ بليط هواپيما

معاون نظــارت ســازمان حمايت مصرف
کنندگان و توليدکنندگان گفت :با عنايت به
مصوبات کارگروه تنظيم بازار و با سياستهاي
دولت مبنــي بــر جلوگيــري از افزايش
غيرمنطقي قيمتها ،شــرکتهاي هواپيمايي
هيــ چ افزايش نرخــي در پروازهاي داخلي
نخواهند داشت.به گزارش سازمان حمايت
توليد کنندگان ومصــرف کنندگان ،وحيد
منايي معاون نظارت بر کاالهاي سرمايهاي
و خدمات سازمان حمايت مصرف کنندگان
و توليدکنندگان گفت  :با عنايت به مصوبات
کارگروه تنظيم بازار و همگام با سياستهاي
دولت مبنــي بــر جلوگيــري از افزايش
غيرمنطقي قيمتها  ،شرکتهاي هواپيمايي
هيچ گونــه افزايش نرخــي در پروازهاي
داخلي نخواهند داشت .منايي اظهار داشت
 :با عنايــت به مصوبــات کارگروه تنظيم
بــازار و در پي پيگيريها و تمهيدات صورت
گرفته اين سازمان و همکاري وزارت راه و
شهرسازي  ،شــرکتهاي هواپيمايي در ايام
نوروز هيچگونه افزايش نرخي در پروازهاي
داخلي نخواهندداشت.وي تأکيد کرد :مقرر
شده کليه شــرکتهاي هواپيمايي بمنظور
رعايت حقوق مصرف کنندگان ؛ نسبت به
درج حداکثر نــرخ مصوب بليط در اين ايام
در مسيرهاي مختلف بويژه مسيرهايي که
متقاضي بيشتري دارند در سايت مربوط اقدام
نمايند.
امضاي  4/5ميليارد دالر
قرارداد سرمايهگذاري در منطقه آزاد

دبير شورايعالي مناطق آزاد از امضاي ۹۰۰
ميليــون دالر قرارداد ســرمايهگذاري طي
 ۴ســال اخير در مناطق آزاد خبــر داد .به
گزارش تســنیم ،مرتضي بانک در حاشيه
نشست مشترک شوراي معاونان ،مشاوران
و مديران عامل سازمانهاي مناطق آزاد و
ويژه اقتصادي کل کشور اظهار کرد :سرمايه
گذاراني از کشــورهاي ترکيه ،چين ،ايتاليا،
فرانسه و کره در مناطق آزاد سرمايهگذاري
کردهانــد که بنا به نوع فعاليت و با توجه به
صنايع کوچک و متوســطي که در مناطق
آزاد مشــغول به فعاليت هستند مشارکت
ميکنند.وي با يادآوري اينکه  4.5ميليارد
دالر سرمايه گذاري جديد در مناطق آزاد به
امضاء رسيده که به زودي اجرايي ميشود،
تصريح کرد :طي چهار سال اخير حدود 900
ميليون دالر قرارداد در مناطق آزاد عملياتي
و اجرايي شــده استوي افزود :ريشه فعاليت
مناطــق آزاد فعاليت اقتصــادي مبتني بر
همکاري و مشارکت با کشورهاي همسايه
اســت ،امروز در مناطق آزاد همکاريهاي
مختلفي با کشورهاي همجوار آنها آغاز شده
و ظرفيتهاي توســعه همکاري ميان اين
مناطق با بازار کشورهاي هدف وجود دارد.
بازنگری طرح هادی روستایی
با هدف جلوگیری از مهاجرت

يک مقام مسئول گفت :با توجه به افزايش
جمعيت روســتايي و مهاجرت آنان درصدد
بازنگري طرحهادي هســتيم .غالم رضا
مجيدي مديرکل برنامهريزي و هماهنگي
طرحهاي بنياد مسکن در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با بيان اينکه در سال ۹۶
يک هزار و  ۲۱دوره  ۱۰ســاله طرحهادي
روســتاها به اتمام رسيده است ،اظهار کرد:
با توجه بــه افزايش جمعيت روســتايي و
مهاجرتهايــي که صــورت ميگيرد بايد
طرحها بر اســاس نيازها اجرا شود ،بنابراين
ضمن بازنگــري در اجراي طرحهايهادي
تــاش ميکنيم تا اين طرح مجدد اجرايي
شــود.به گفته وي؛ با اقدامات انجام شــده
تاکنون  ۹۶درصد از روســتاهاي باالي ۲۰
خانوار داراي طرحهادي هســتند.مديرکل
برنامه ريــزي و هماهنگي طرحهاي بنياد
مسکن با اشــاره به اينکه براي  ۳۶هزار و
 ۹۳۴روســتاي باالي  ۲۰خانوار طرحهادي
تهيه کرده ايــم ،گفــت :در زمينه اجراي
طرحهادي  ۹۳۰روستاي جديد را در برنامه
کاري خــود قــرار داديم و  ۲هــزار و ۷۳۱
روستاي نيمه تمام نيز را اجرايي کرديم.
امضاي قرارداد
احداث  ۴۳۹کيلومتر آزادراه

بنابراين منتظر ماندهاند و همين موضوع باعث شد
تا حدودي معامالت مســکن در ماه جاري کاهش
يابد.وي افزود :البته افزايش نرخ ارز و طال نيز باعث
شــد تا برخي از خريد و فروش مسکن خودداري و
به سمت اين بازارها کشيده شوند.

خرید زمین در محدوده شهرک غرب متری چند تمام می شود؟

مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي
کشور از امضاي قرارداد احداث  ۴۳۹کيلومتر
آزادراه در مناطق مختلف کشــور به ارزش
 ۲۵۰۰ميليارد تومان با مشارکت  ۷۰درصدي
بخش خصوصــي خبر داد .به گزارش مهر،
خيراهلل خادميدر مراســم امضــاي قرارداد
احداث  ۴۳۹کيلومتــر آزادراه گفت :در حال
حاضر در کشور ،عمليات اجرايي در بخش
زيرساختها به صورت گســترده در حال
انجام است .در بخش ريلي سه هزار و ۴۱۰
کيلومتر پر وژه در دســت احداث داريم و ۵
هــزار کيلومتر ريل جديــد در حال مطالعه
اســت.وي افزود :تا پايان سال جاري۵۱۶ ،
کيلومتر ريل گذاري را تحويل مردم ميدهيم
ولي بهره برداري از آنها در سال آينده اتفاق
خواهد افتاد که با ساخت اين  ۵۱۶کيلومتر
در يک ســال به  ۹۱۹کيلومتر ريل گذاري
در دولت دست خواهيم يافت.معاون وزير راه
و شهرســازي ادامه داد :در بخش آزادراهي
 ۱۱۷۰کيلومتر آزادراه در حال اجراست که
اجراي اين پروژهها ســبب فعاليت  ۵هزار
دستگاه ماشين االت سنگين و اشتغال ۱۷
هزار نفر شده است که اميدواريم تا چهار سال
آينده به بهره برداري برسد.

