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اخبار
زمان بررسی و تصویب نهایی طرح
اصالح قانون نظام مهندسی در مجلس

عضو کمیس��یون عمران مجلس ،با بیان
اینکه دولت در الیحه پیش��نهادی خود در
خصوص اصالح قانون نظام مهندسی نگاه
درستی به داشته ها و وضع موجود نداشته
اس��ت ،گفت :رس��یدگی و تصویب طرح
پیشنهادی مجلس در این باره در دستور کار
اس��ت.فرج اهلل رجبی در گفت وگو با خانه
ملت ،از بررسی و تصویب نهایی قانون نظام
مهندسی در کمیسیون عمران مجلس خبر
داد و گفت :به زودی تا اواس��ط اردیبهشت
ماه سال جاری رسیدگی نهایی به این طرح
در کمیسیون به پایان خواهد رسید.رئیس
سازمان نظام مهندسی کشور ،با بیان اینکه
کمیسیون عمران مجلس مدت زمان زیادی
در انتظار ارسال الیحه دولت در خصوص
اصالح قانون نظام مهندس��ی بوده است،
افزود :طرح دولت در این باره بعید است به
این زودی ها آماده ش��ود و نکته جالب این
اس��ت که طرح مذکور از استحکام و قوام
کافی نی��ز برخوردار نیس��ت.نماینده مردم
شیراز در مجلس شورای اسالمی ،با تاکید
بر اینکه در طرح پیشنهادی نمایندگان در
خصوص اصالح قانون نظام مهندسی نگاه
تحولی به نظام مهندسی شده است ،تصریح
کرد :متاسفانه دولت در تدوین الیحه خود
در این خصوص فقط به دنبال رفع تکلیف
بوده و الیحه پیش��نهادی از پختگی کافی
برخوردار نیست.
ضوابط ساخت و ساز
در شهرها تغییر میکند

گروه راه و مس�کن:بازار مسکن طی شش سال اخیر
درگیر رکود بوده و حباب سرسامآور قیمتها در سال
 91طی  60ماه اخیر کم و بیش خالی شده است .آینده
این بازار در س��ال جاری ب��ه عوامل درونی و بیرونی
متعددی از جمله برنامهریزیهای دولت در این بخش
در راستای توانمندسازی مردم و تاثیر بازارهای دیگر
اقتصادی بر آن بستگی دارد .در خصوص مورد اول به
گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است سقف وام خرید
مسکن به  200میلیون تومان کاهش یابد که در این
صورت میتوان به رونق نسبی بازار مسکن آنهم پس
از سالها امیدوار بود .البته باید به سود و اقساط باالی
وام مذکور بهعنوان مانعی برای عدم رغبت مردم به
استفاده از آن توجه کرد ،احتماال با  200میلیون تومان
ش��دن وام مسکن تغییراتی نیز در زمان بازپرداخت و
میزان س��ود آن صورت خواهد گرفت .امسال نیز با
شروع شدن سال جدید و ظهور و بروز نوسانات نرخ
ارز ،ا ِعمال نرخ های آنچنانی در بخش اجاره بها حاکی
از نرخ گذاریهای سلیقهای برخی مالکان است و با
وجود رکودی که همچنان بر بازار مسکن و ساخت و
سازها حاکم است (به استثنای شهر تهران که در سال
 96با رشد معامالت مسکن همراه بوده و همین امر
به رشد  25درصدی قیمت مسکن در برخی مناطق
دامن زده) این موضوع با شدت بیشتری در حال ظهور
و بروز است .آنچنان که پیش از این نیز مرسوم بوده،
رشد قیمت مسکن در تهران به تدریج ،شهرهای دیگر
را نیز تحتالشعاع قرار میدهد ،اما متاسفانه در ماههای
اخیر و بخصوص در طول دو هفته گذشته ،مالکان با
نرخ های نجوم��ی در صدد تمدید یا انعقاد قرارداد با
مستاجران هس��تند .حمید مروتی ،یکی از مشاوران
امالک فعال در اس��تان تهران در گفتوگو با باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اشاره به افزایش اجارهبها و رهن
نسبت به سال گذشته ،اظهار کرد :رشد نرخ ها در این
بخش (اجارهبهای مسکن) موضوعی جدید نیست و
هر ساله به نسبت سال گذشته شاهد ضریبی از رشد و
افزایش اجارهبها هستیم.وی افزود :این افزایش نسبت
به موقعیت منطقه ای ،شرایط منازل و امکاناتی که از
آن برخوردار میباشد ،متفاوت است و نمیتوان یک
الگو و قاعده ای خاص را برای تمامی نقاط استان یا
شهر تهران مد نظر قرار داد.محمد نوری،یک دیگر از
مشاوران امالک در غرب استان تهران نیز با اشاره به
نرخگذاری توهم گون��ه برخی مالکان در اجاره بها و
رهن منازل ،گفت :به نظر می رسد با گذشت زمان و
قرار گرفتن در فصل نقل و انتقاالت و بخصوص در
هفتهها و ماههای پایانی این ،منطق هر چه بیشتری در
بازار مذکور حاکم شود و تَجا ُر ِب گذشته نشان میدهد

ن باالست
تب بازار اجاره مسک 

بسیاری از مالکان به دلیل هراس از فصل انتقاالت و
خالی ماندن ملک خود قیمت و نرخی که برای اجاره
بها و رهن منزل خویش تعیین کردهاند را شکسته و
تعدیل کنند.وی افزود :عمده نرخگذاریهای نجومی
در ارتباط با رهن به منازلی معطوف میش��ود که به
تازگی خرید و فروش شدهاند و مالکان تالش میکنند
با افزایش مبلغ رهن ،کس��ری پول خود برای خرید
ملک را تأمین کنند.
اجاره نشینی در ایران روبه افزایش است


عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،با بیان اینکه در سال 96
بازار مسکن رونق گرفت ،گفت :طبق آخرین آماری
که بانک مرکزی ارائه داد بازار مسکن سهم عمدهای
از رش��د اقتصادی کشور را ش��امل میشد به طوری
که رشد این بازار معادل  6.9درصد بود .وی در ادامه
افزود :امس��ال به طور یقین رشد بازار مسکن بیشتر
خواهد ش��د و هیچ دلیلی برای جهش قیمتی در این
بازار وجود نخواهد داشت .وزیر راه و شهرسازی درباره
وضعیت بازار اجاره در ش��هرها ،گفت :هم اکنون در
بس��یاری از شهرها این طور به نظر میرسد که افراد
تمایل دارند از سرمایههایشان در بازار بیشتر استفاده
کنند به طوری که آمارها نشان میدهد که در بخش
تجاری میزان فروش س��رقفلی مغازهها کاهش پیدا
کرده و مالکان ترجیح میدهند با س��رمایه خودشان
مغازه را اداره کنند .آخوندی در ادامه افزود :در گذشته
برخی از خریداران سرقفلی را خریداری میکردند و از
طریق اج��اره آن مبلغی را دریافت میکردند ،اما هم
اکنون این ش��یوه تغییر پیدا کرده اس��ت .وی ،افزود:
آمارها نشان میدهد که میزان اجاره نشینی در ایران

رضايي:

کاپيتاننقشيدرسانحهسانچينداشتهاست

مع��اون معماری و شهرس��ازی وزارت راه
و شهرس��ازی گفت :ب��رای جلوگیری از
روند نابسامان ش��هرها درصدد هستیم تا
ضوابط ساخت و ساز تغییر کند .به گزارش
تسنیم ،محمد سعید ایزدی گفت :به استناد
مصوبه  95ش��ورای شهرس��ازی ،وزارت
راه و شهرس��ازی موظف ش��ده است که
در کالنشهرها به شناسایی پهنه های پر
خطر و تعیین حریم بپردازد که خوشبختانه
پهنه های س��ه گانه گسل در شهر تهران
تهیه شد .وی با بیان اینکهدر کرج و تبریز
نقشه پهنه فعال گسل ها تهیه شده است
گفت :در تهران این عرصه ها مش��خص
شده است و شهرداری نباید بر روی پهنه
های مش��خص شده،مجوز ساخت و ساز
به ساختمانهای مهم از جمله مراکز درمانی
و خدمات��ی و غیرهده��د.ایزدی گفت2 :
فعالیت بعد از ابالغ نقش��ه ه��ا باید مورد
توجه قرار گیرد که یکیممانعت از ساخت
و س��از در پهنه های پرخطر و دوم مقاوم
س��ازیساختمانهاس��ت.وی افزود :دقت
نقشه های پهنه های گسل بسیار باالست
یعنیبه طور مجزا در هرپالک مشخص
شده است که آیا ساختمان بر روی گسل
است یا خیر ؟
ابراز عالقمندی ایران برای توسعه
همکاری کشتیرانی با پاکستان

رئيس کميس��يون عمران مجلس ،با بيان اينکه
خطاي انس��اني طرف چيني نيز در بروز سانحه
براي سانچي دخيل بوده است ،گفت :مجموعه
از عوامل در بروز اين حادثه دردناک دخيل بوده
و مقصر مش��خصي براي اين سانحه نميتوان
معرف��ي کرد.محمدرضا رضای��ی در گفت وگو
با خانه ملت ،با اش��اره ب��ه برخي نقل قولها در
خص��وص مقصر بودن کاپيتان در بروز س��انحه
س��انچي ،گفت :مجموعه از عوامل در بروز اين
س��انحه دردناک دخيل بوده و مقصر مشخصي
براي اين س��انحه نميت��وان معرفي کرد.رئيس
کميسيون عمران مجلس ش��وراي اسالمي ،با
بيان اينکه طبق بررسيهاي انجام شده کاپيتان
سانچي يکي از نيروهاي با تجربه کشور در حوزه
دريانوردي بوده که در اين س��انحه جان خود را
در راه خدم��ت به مردم از دس��ت داد ،افزود :در
خص��وص مقصر بودن کاپيتان در اين س��انحه
س��وء برداش��ت صورت گرفته زيرا در حين بروز
س��انحه براي نفتکش ايراني هدايت کش��تي با
يکي از افس��ران بوده و کاپيتان نقش��ي در اين
س��انحه نداش��ته اس��ت.نماينده مردم جهرم در
مجلس ش��وراي اس�لامي ،با تاکيد بر اينکه در
بحث سانحه براي سانچي خطاي انساني عامل
اصلي بروز حادثه بوده است ،تصريح کرد :خطاي
انساني هم از سوي کشتي سانچي رخ داده و هم
کشتي کريس��تان از اين رو مقصر نبودن طرف
چيني در اين سانحه به کل رد ميشود.وي ادامه

داد :اظهاراتي که در خصوص کش��تي کريستال
مطرح شده فقط مبني بر اين بوده که تعمدي در
کار نبوده اما بروز خطاي انس��اني از سوي طرف
چيني در اين سانحه محرز است.رضايي با بيان
اينک��ه از وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعي و
همچنين سازمان بنادر و دريانوردي ميخواهيم
هر چه سريع تر گزارش نهايي سانچي را به مردم
ارايه کند ،گفت :با توجه به رمزگشايي اطالعات
جعبه سياه دو کشتي طبيعي است که اطالعات
بايد با کشورهاي ذي نفع هماهنگ شود.وي با
تاکيد بر اينکه از ابتدا از مسئوالن به ويژه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعي در خصوص رسيدگي
به مطالبات خانوادههاي داغدار سانچي مطالباتي
داشته ايم ،افزود :با توجه به اينکه حادثه ديدگان
سانچي ش��هداي خدمت بوده که در راه اقتصاد
کش��ور جان خود را از دس��ت داده ان��د ،بايد به
مطالبات خانواده جان باختگان توجه ش��ود.اين
نماين��ده م��ردم در مجلس دهم ،ادام��ه داد :هر
چه س��ريع تر بايد مطالب��ات خانوادههاي حادثه
ديده گان سانچي مورد رسيدگي واقع شده و در
صورت امکان مسئوالن براي پيدا کردن اجساد
جان باختگان تمام تالش خ��ود را انجام دهند.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي،
يادآور شد :انتظار ما اين است که سازمان بنادر و
دريان��وردي از حق و حقوق ايران در عرصه بين
المللي در خصوص سانحه سانچي دفاع کرده و
وضعيت خانوادههاي داغدار را تعيين تکليف کند.

شهریاری:

اعطایوام ۲۰۰میلیونیمسکنمحرکمعامالتخانههاینقلی

ای��ران اعالم کرد عالقمند به همکاری با
پاکس��تان برای برقراری ارتباط کشتی با
کشتی بین بندر کراچی و بندر عباس است.
به گزارش پایگاه خبری داون ،ایران نسبت
به شراکت با پاکستان جهت کشف ظرفیت
های کوریدور اقتصادی چین و پاکس��تان
که به عنوان بخش��ی از پروژه بزرگ یک
کمربند یک جاده چین تعریف می ش��ود،
ابراز تمایل کرد.این اظه��ارات در جریان
سفر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی
ایران در صدر یک هیئت بلندپایه به بندر
کراچی پاکستان بیان شد.آخوندی در این
سفر ضمن ابراز عالقمندی نسبت به حمل
بار کش��تی به کشتی تاکید کرد که ایران
عالقمن��د به همکاری با پاکس��تان برای
برق��راری ارتباط بین بن��در کراچی و بندر
عباس اس��ت.وی همچنین گفت ،فضای
وس��یع  204هزار هکتاری در بندر عباس
برای ایجاد و گسترش تاسیسات حمل بار
کشتی به کش��تی وجود دارد.در این دیدار
هیئ��ت ایرانی از پایانه ه��ای دریایی بندر
کانتینتری آب عمیق کراچی بازدید کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ،با تاکید بر اینکه
تالطم های بازار ارز به تدریج در حوزه مسکن تاثیر
گذار است ،گفت :اعطای وام  ۲۰۰میلیونی مسکن
به تحرک در خانه های نقلی می انجامد.سیدکمال
الدین شهریاری در گفت وگو با خانه ملت ،با تاکید
ب��ر اینکه تالطم های ب��ازار ارز به تدریج در حوزه
مس��کن تاثیر گذار اس��ت ،گفت :اگر تالطم ها به
تثبیت نرخ جدید بیانجام��د در دراز مدت بازارهای
موازی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.عضو کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی ،با بیان اینکه باال
رفتن قیمت مسکن در یک ساله اخیر ادامه رشدی
است که بر اثر تورم در سایر حوزه ها نیز دیده می
ش��ود ،افزود :با توجه به توقف رشد قیمت مسکن
در ح��دود  5س��ال حبابی که در س��ال های  90و
 91ایجاد ش��د قیمت مسکن را بسیار بیش از نرخ
تورم افزایش داد.نماینده مردم دشتی و تنگستان در
مجلس شورای اسالمی ،با تاکید بر اینکه رشد نرخ

مسکن از انتهای سال  91و اوایل سال  92متوقف
شد ،تصریح کرد :با توجه به رکود چندساله مسکن
می توان گفت که در سال گذشته این حباب تقریبا
تخلیه ش��ده و با توجه به نرخ رشد تورم ساالنه از
س��ال  91تا  96قیمت مسکن به حد تعادل رسیده
است.ش��هریاری با بیان اینکه با به تعادل رسیدن
نرخ مس��کن از سال  96به آرامی رشد نرخ در بازار
آغاز شده است ،گفت :این رشد منفی بوده و برای
تحرک در بازار مسکن نیاز است.این نماینده مردم
در مجلس دهم ،ادامه داد :قیمت مسکن با توجه به
نرخ��ی که دولت برای ارز اعالم کرده کاهش پیدا
نمی کند.وی در پاس��خ به این س��وال که با توجه
به زمزمه ها در خصوص افزایش سقف وام قیمت
مسکن باز هم افزایش یابد یا خیر ،گفت :این موضوع
می تواند تحریک تقاضا کند و البته در معامله خانه
های بزرگ و گران قیمت تاثیر زیادی نمی گذارد.
شهریاری ادامه داد :ارایه تسهیالت مسکن ممکن
اس��ت در خانه های کوچک ،ب��رای خانه اولی ها
و زوج های جوان به تحریک تقاضا منجر ش��ود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی،
با بیان اینکه اقتصاد کشور از رشد سقف تسهیالت
مسکن ضرر نمی کند ،گفت :ایجاد سرمایه گذاری،
رشد تولید و اشتغال مزایای این تحرک است که با
افزایش نسبی مسکن می تواند تحرکی در اقتصاد
ایجاد کرده که برای اقتصاد زیان بار نیست.

همانند س��ایر کشورها رو به افزایش است .وزیر راه و
شهرسازی ،تأکید کرد :برخی از منتقدان این شیوه را
درست نمیدانند ،البته به نظر من شیوه اجاره نشینی
شیوه بدی نیست و میتوان از طریق تزریق سرمایه
اقتصاد کشور را رونق بخشید.
س�اماندهی بازار ره�ن و اجاره به�ای منازل چه

زمانی در دستور کار مراجع ذیربط قرار میگیرد؟

با نیم نگاهی به بازار مسکن و میزان حقوق دریافتی
کارکنان دولت،جامعه کارگری و غیره این واقعیت به
اثبات میرس��د که عمده پرداختی خانوارها به تأمین
هزینه مس��کن معطوف میشود.با چنین شرایطی( ،
نابسامانی در بازار مذکور) ،ورود دستگاههای ذیربط
برای س��اماندهی و لحاظ ک��ردن چارچوب و نظم و
قاعدهای مش��خص ،ضرورتی اس��ت که متأس��فانه
همچن��ان مورد بی توجهی و غفلت ق��رار میگیرد.
به واقع در ش��رایطی که حت��ی برای یک قرص نان
 500تومانی ،دستگاههای مربوطه مداخله میکنند،
عدم ورود به بازاری همچون مسکن با حجم انبوهی
از موجر و مستأجر هیچگونه توجیهی ندارد و انتظار
میرود یکبار برای همیش��ه با تدوین دستورالعملی
مشخص و بازنگری سالیانه در آن به نسبت نرخ تورم،
به نرخ گذاریهای سلیقهای برخی از مالکان و افسار
گسیختگی موجود در این حوزه پایان داده شود.
ِ
رش�د مالیمتر قیمت مس�کن در مقایسه با سال
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نیمه ماه ج��اری مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد
مس��کن از افزایش ارزش افزوده بخش مس��کن در
سال  97خبر داده و گفته بود :رشد قیمت مسکن در
سال جدید نسبت به سال  96مالیمتر خواهد شد.علی

اخبار
وزیر نیرو میهمان نشست
کمیسیون عمران مجلس

چگنی با یادآوری اینکه از نیمه دوم سال گذشته شاهد
رشد قیمتها و معامالت در بخش مسکن به ویژه در
شهر تهران بودیم ،اظهار کرد:پیشبینیها حاکی است
که این موج شروع شده رشد در پروانههای ساختمانی
و س��اختمانهای شروع به ساخت به ساختمانهای
نیمه تمام و تکمیل ش��ده هم برس��د.وی با تاکید بر
اینکه انتظار رش��د شدید در هیچکدام از متغیرهای
بخش مسکن ،پیشبینی نمیشود ،افزود :با توجه به
رشد صدور پروانههای ساختمانی و سرمایهگذاری در
بخش مسکن پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی
افزایش یایبد که به تب��ع آن ارزش افزوده در بخش
ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت.چگنی با اشاره به
ت مسکن و معامالت
اینکه پیشبینی میشود قیم 
در حد تورم و کمی باالتر از آن تغییراتی داشته باشد،
تصریح کرد :دیماه و بهمن سال گذشته قیمت مسکن
نس��بت به مدت مشابه سال قبل از ان به ترتیب 20
و  22درصد افزیاش یافت اما رشد قیمت مسکن در
سال جدید مالیمتر خواهد شد.
دول��ت برای کنت��رل اج��اره بها از طرح مس��کن
اس��تیجاری اس��تفاده کند در همین زمینه حس��ام
عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه مش��اوران امالک
استان تهران در گفتوگو با «عصرایرانیان» گفت:
میزان قیمت اجاره در تابستان  ۹۷بیش از نرخ تورم
خواهد بود ،و بر این اساس اجاره نشینان ،امسال با
رشد قیمتی روبهرو هستند.نایب رئیس اول اتحادیه
مش��اوران امالک استان تهران با بیان اینکه دولت
میبایستی برای فصل تابس��تان سال جاری طرح
مسکن استیجاری و تسهیالتی را برای مستأجران
ب��رای کنترل قیمت اج��اره ارائه کند ،یاداور ش��د:
صاحبان خانه با توجه به کاهش نرخ س��ود بانکی،
به جای مبلغ ودیعه تمایل به دریافت بیش��تر اجاره
دارند و این موضوع در شهرهای بزرگی مانند تهران
بیش از سایر شهرها و مناطق خواهد بود.عقبایی در
پایان اظهار کرد :در بهار امسال بازار خرید و فروش
با ثبات نس��بی همراه خواهد بود و ما شاهد افزایش
حج��م معامالت مس��کن را تا اواخر خرداد ش��اهد
خواهیم بود.وی با بیان اینکه س��ال  96در سه ماه
پایان سال با توجه نوساناتی که در قیمت ارز رخ داد
بازار مسکن هم تأثیرات خود را از این افزایش قیمت
پذیرفت ،یاد اور ش��د :بازار مس��کن در سه ماه اول
یعنی فروردین تا خرداد  97شاهد ثبات قیمت است
و ظرفیت افزایش قیمت را نخواهد داشت .معامالت
بر روند طبیعی خواهد داشت و شاهد افزایش قیمت
نخواهیم بود.اما با شروع فصل تابستان رشد قیمت
مسکن در حد رشد نرخ تورم خواهد بود

 ۴۰۰هزار مرتبه تردد کامیون های ایرانی به خارج از کشور در سال ۹۶

جزئیاتارزتخصیصیبهرانندگانکامیون

رئیس س��ازمان راهداری گفت:اعطای ارز تک
نرخی به رانندگان حم��ل و نقل بین المللی بر
اساس معیارهایی همچون عوارض ورود به هر
کش��ور و هزینه های جاری تردد در کش��ورها
انجام خواهد شد .به گزارش مهر ،بانک مرکزی
در یازدهمین اطالعیه خود درباره اجرای مصوبه
 ۲۲فروردین هیئت وزیران مبنی بر ساماندهی
بازار ارز که پس از بروز مش��کالتی در بازار ارز
و ایجاد نوس��انات ارزی دو هفت��ه قبل رخ داد،
یکی از اقش��اری را که مشمول اعطای ارز تک
نرخ��ی معرفی کرد ،رانندگان حمل و نقل بین
المللی کاال بود که ش��بکه بانکی مکلف ش��د
با همکاری س��ازمان راه��داری و حمل و نقل
ج��اده ای ارز مورد نیاز رانن��دگان حمل و نقل
بی��ن المللی را با نرخ اعالم ش��ده ،تامین کند.
محمدج��واد عطرچیان رئی��س انجمن صنفی
شرکت های حمل بین المللی کاال با بیان اینکه
هنوز از سوی بانک مرکزی رقمی برای اجرای
ای��ن مصوبه در خصوص رانندگان حمل و نقل
بین المللی کاال تعیین نش��ده است ،اظهار کرد:
رانندگان حمل و نقل بین المللی بخش مهمی
از نیاز کش��ور به صادرات و واردات را انجام می
دهند اینه��ا باید برای هزینه ه��ای بین راهی
خود مانند مصرف س��وختی که در کش��ورهای
اروپایی یا همس��ایه مصرف می کنند و یا سایر
هزینه ها ،پول (ارز) نقد به همراه داشته باشند.
وی ادام��ه داد :اجرای ای��ن موضوع را از بانک

مرکزی پیگیری کرده ای��م بانک مرکزی هم
قبول کرده اس��ت تا به رانن��دگان حمل و نقل
بی��ن المللی کاال نیز در کنار س��ایر گروه هایی
که به خارج از کش��ور تردد دارند ،ارز تخصیص
داده ش��ود تا بتوانند هزینه های بین راهی خود
را با اس��تفاده از اس��کناس ارز برطرف کنند .با
توج��ه به اینکه ارز مورد نی��از رانندگانی که به
مقاص��د کش��ورهای مختل��ف ،کاال حمل می
کنند ،متفاوت اس��ت ،درنتیجه س��قف رقم ارز
تخصیصی به آنها نیز تف��اوت خواهد کرد.این
فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده ای ادامه
داد :به عن��وان مثال رانندگان��ی که به مقاصد
کشورهای همسایه تردد می کنند با رانندگانی
که به کشورهای اروپایی می روند ،میزان ارزی
ک��ه نیاز دارن��د فرق دارد .با توج��ه به قیمت و
کیفیت سوختی که در کش��ورهای متفاوت به
رانندگان کامیون های حمل و نقل بین المللی
کاال داده می ش��ود ،مبل��غ ارز تخصیصی فرق
خواهد داش��ت.وی خاطرنشان کرد :بنابراین در
حال حاضر انجمن صنفی ش��رکت های حمل
و نقل بین المللی کاالی ایران در حال بررسی
تقاضای ارز رانندگان کامیون های بین المللی
است و جلسات کارشناسی را با حضور اعضای
انجمن برگزار می کنیم تا کشورهای مختلفی
که مقاصد یا مبادی رانندگان ایرانی هس��تند را
بررسی کنیم و بر اساس هزینه های آنها ،میزان
ارز تخصیصی را تعیین کنیم.

مظنه رهن آپارتمان در محدوده یوسف آباد تهران

س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس از
حضور وزیر نیرو در نشس��ت فردا صبح
کمیسیون متبوعش خبر داد.صدیف بدری
در گف��ت وگو با خانه ملت ،با اش��اره به
دستور کار دوشنبه ٢٧فروردینکمیسیون
عمران مجلس ،گفت :وزیر نیرو و معاونان
وی امروز صبح میهمان کمیسیون عمران
مجلس خواهند بود.سخنگوی کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی ،با بیان
اینک��ه بررس��ی معضل کم آب��ی محور
نشست با وزیر نیرو خواهد بود ،افزود :با
توجه به بحرانی ش��دن کمبود آب شرب
و کشاورزی در کشور کمیسیون عمران
مجلس در پی وظیفه نظارتی خود اقدام
به برگزاری آین نشس��ت کرده اس��ت.
نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و سرعین
در مجلس ش��ورای اس�لامی ،ادامه داد:
بررس��ی چرایی بروز معضل کم آبی در
کشور و راه های مقابله با آن از مهم ترین
دستور کار های این کمیسیون است.وی
ادام��ه داد :با توجه به تبدیل موضوع کم
آبی به مش��کل چالشی برای کشور باید
هر چه سریع تر راهکاری برای مقابله با
آن اتخاذ شود.
مدیرعامل جدید سازمان
منطقه آزاد ماکو منصوب شد

طی حکمی از س��وی دبیر ش��ورایعالی
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی ،غالمرضا
س��لیمانی به عنوان مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد ماکو منصوب شد .به گزارش
گروه اقتص��ادی خبرگزاری تس��نیم در
حکم مرتضی بانک آمده است؛به استناد
ماده ( )6قانون چگونگ��ی اداره مناطق
آزاد تج��اری ـ صنعت��ی و ب��ا توجه به
تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری
و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان
به موجب این اب�لاغ به عنوان «رییس
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو» منصوب می
ش��وید.تحقق سیاست های کلی اقتصاد
مقاومت��ی ،اجرای برنام��ه های هدفمند
در راس��تای پیاده س��ازی ش��عار سال و
حمایت از کاالی ایران��ی ،برنامه ریزی
و مدیریت بهینه به منظور گس��ترش و
تسهیل تولید ،صادرات و سرمایه گذاری
داخل��ی و خارجی ،انتق��ال فناوری های
پیش��رفته در راس��تای حمایت از تولید
ملی ،حضور فعال در بازارهای جهانی و
عرضه محصوالت تولیدی منطقه ،ارتقاء
اشتغال و افزایش مشارکت جامعه محلی
در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه
از مهمترین وظایفی است که از جنابعالی
انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی
با دبیرخانه ش��ورایعالی ،اعضای محترم
هی��ات مدیره س��ازمان و بهره گیری از
تج��ارب مناطق آزاد تج��اری ـ صنعتی
موفق در دنیا در انجام آن نهایت مساعی
الزم را معمول دارید.پیش از س��لیمانی
حس��ین فروزان مدیریت عامل سازمان
منطقه آزاد ماکو را بر عهده داشت.
بهره برداری از آزادراه
تهران-شمال؛ پایان شهریور

مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه
زیربناهای حمل و نقل کش��ور از افتتاح
آزادراه تهران-شمال تا پایان نیمه نخست
امس��ال خبر داد .به گزارش مهر ،خیراهلل
خادمی در نشس��ت خبری تشریح برنامه
های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کش��ور با بیان اینکه س��ال
 ۹۶از نظ��ر عمرانی س��ال خاصی برای
این ش��رکت محسوب می شود ،گفت :از
یک سو با تنگنای شدید مالی دولت روبرو
بودیم و از س��وی دیگر توانس��تیم ۵۰۰
کیلومتر در بخش ریلی پروژه ها را به اتمام
برسانیم.وی ادامه داد :اگرچه تعهداتی که
م��ا در خصوص پروژه ه��ای عمرانی به
دول��ت داده بودی��م بر اس��اس مصوبات
قانونی تخصیص بودجه بود اما با توجه به
تنگنای مالی دولت ،در سال گذشته انجام
این تعهدات با دش��واری روبرو شد و تنها
 ۸۵درصد منابع به ما پرداخت شد.معاون
وزی��ر راه و شهرس��ازی اف��زود :بیش از
 ۹۰درصد منابع اختصاص داده ش��ده به
ش��رکت ساخت و توسعه در سال گذشته
اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت بود
که تبدیل آنها به نقدینگی مش��کل بود.
ما برای بخش��ی از اجرای پروژه ها مانند
خرید مصالح و تملک اراضی محل اجرای
پروژه چاره ای جز خرید نقدی نداش��تیم.
وی اظهارداشت :در محور میانه-تبریز از
مجموع  ۱۳۲کیلومتر ۱۲۲ ،کیلومتر ریل
گذاری شده و تنها  ۱۰کیلومتر پایانی آن
باقی مانده است.

