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اخبار
احداث واحدهاي مسکوني در بافت
فرسوده تهران با چند ماه تأخير

معاون وزير راه و شهرســازي با اشاره به
اينکه استارت احداث  ۱۰۰واحد مسکوني
در قالب بازســازي و نوسازي شهري در
محله ســيروس تهران با چند ماه تأخير
زده شده اســت ،گفت :اخيراً شهرداري
تهران براي نوسازي  ۱۲قطعه فراخوان
داده اســت کــه  ۲۰شــرکت حائز اين
رتبه شــدند.به گزارش فارس ،هوشنگ
عشــايري در جمع خبرنگاران با اشــاره
به تغيير نام ســازمان عمران و بهسازي
شهري ايران به شرکت بازآفريني شهري
ايران و تصويب آن از ســوي شــوراي
نگهبــان گفــت :اوليــن موضوعي که
اتفاق افتاده اين است که اين شرکت از
تصديگري به يک شرکت سياستگذار
بازآفريني شــهري تبديل شده است.وي
با بيان اينکه شــرکت بازآفريني شهري
ايران مصوبه دولت شــده و روز گذشته
با امضاي معاون اول رئيسجمهور ابالغ
شد ،گفت :اين شــرکت سياستگذار و
بازآفريني شــهري قرار است در  ۵گونه
مورد بافتهاي تاريخي ،مياني و فرسوده،
سکونتگاههاي غيررسمي ،حاشيه شهرها
با پيشــينه روســتايي و نقاط ناهمگون
شهري مداخله کند.
سازمان بنادر  ۴۰۰میلیاد تومان به
صادرکنندگان کاال تخفیف میدهد

حســن زاده ،گفت :امســال با توجه به
تخفيفهاي جديــد تعرفــهاي ،حدود
 ۴۰۰ميليارد به صادرکننــدگان کاال از
کشــور تخفيف داده ميشود.به گزارش
باشــگاه خبرنگاران جوان ،سازمان بنادر
و دريانوردي ،محمدعلي حســن زاده که
در ديــدار با مديران و مســئوالن روابط
عمومياين ســازمان به مناسبت هفته
روابط عموميســخن ميگفــت ،افزود:
سال گذشته ســازمان بنادر و دريانوردي
حدود  ۳۰۰ميلياد تومان به صادرکنندگان
کاال از کشــور تخفيف داده است و اين
حمايت از صادرکننــدگان همچنان در
دستورکار سازمان بنادر است.وي اذعان
داشت :امســال با توجه به تخفيفهاي
جديــد تعرفهاي حــدود  ۴۰۰ميليارد به
صادرکنندگان کاال از کشور تخفيف داده
ميشــود .بخش روابط عموميسازمان
بنــادر و دريانــوردي مکلف اســت که
تخفيفات ســازمان بــه صادرکنندگان
کاال از کشــور را درجهــت افزايــش
حجم صادرات کاال از کشــور به فعاالن
اقتصادي اطالع رساني کند.عضو هيأت
عامل ســازمان بنادر و دريانوردي ادامه
داد :قانون به ســازمان بنادر ودريانوردي
مجــوز داده اســت که ميــزان تخفيف
بــه تعرفه صادرات را بــه تعرفه واردات
اضافه کند ،اما طبق بررسيهاي صورت
گرفته از سوي سازمان مشخص شد که
 ۷۰درصــد از کاالهاي صادراتي از بنادر
ايران تحــت عنوان صادرات مجدد کاال
بوده است.

اخبار

گروه راه و مسکن :مدير بخش زلزله و خطرپذيري
مرکز تحقيقات راه ،مسکن و شهرسازي روز گذشته
اعالم کرد که نتايج مطالعات انجام شده نشان داده
اســت که حدود  320هزار متر مربع بافت فرسوده
در محدوده حريم گســلهاي شــهر تهران واقع
شده اســت ضمن آنکه بخش عمدهاي از پايتخت
تحتتاثير اين گسل قرار دارد.
به گزارش «عصرايرانيان» به گفته محققان؛ لغزش
اليههاي زمين ،ســاختمان ،ابنيه و شهرســازي،
لرزهخيزي تهران ،وجود گسلهاي فعال و شناخته
شده آن و نيز گسلهايي که در اطراف تهران گسترده
شدهاند ،از ديرباز سطح خطر لرزهاي پايتخت را در
باالترين حد خود نســبت به پهنههاي ديگر کشور
قرار داده اســت.عالوه بر آن نوار حريم گسلهاي
شهر تهران به دليل احتمال وقوع جابجائي اليههاي
زمين در هنگام رخــداد زلزله ،از جمله زونهاي با
خطر باال نسبت به ساير محدودههاي شهر تهران
بشمار ميرود .به گزارش ایسنا ،اين در حالي است
کــه به گفته مدير بخش زلزله و خطرپذيري مرکز
تحقيقات مسکن ،آن قسمت از حريم گسلها که
داخل محدوده شهري تهران (مناطق  22گانه) قرار
ميگيرند ،داراي مساحت  26کيلومتر مربع است و
با توجه به اينکه ســاخت و ساز در حريم گسل ،در
نقاطي مانند کاليفرنيا از حدود  30سال پيش ممنوع
بوده است ،متاســفانه ساخت و ساز به هر شکل و
از هر نوع در حريم گســلهاي شهر تهران تا قبل
از ابالغ مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري
(تابستان سال  )1395ادامه داشته است.به گزارش
ايســنا ،از کل  75کيلومتر حرايم گسلهاي شهر
تهران و حواشي آن حدود  50کيلومتر آن مربوط به
گسل شمال تهران ميشود.
گسل ري نقش مهميدر لرزشهاي آتي کالن
شهر تهران خواهد داشت

دکتر علي بيتاللهي با بيان اينکه گســل ري که
از جنــوب تهــران عبور ميکند ،نقــش مهميدر
لرزشهاي آتي کالن شــهر تهران خواهد داشت
گفت :منطقه  17شهرداري در پهنه گسلي باريک

قيمت مسکن حباب دارد

مختلف شــهر تهران بافتهاي فرسوده داريم .از
حدود  ۱.۱ميليون پــاک  ۲۰۰هزار پالک يعني
يک پنجم ســاختمانهاي تهران در بافت فرسوده
متراکم با معابر تنگ ،ســاختمانهاي فرســوده و
کوچک ،منطقه نفوذناپذير ،ريزدانه و غيرمستحکم
قرار دارد.به هر حال تهران ،کرج ،تبريز ،مشــهد،
کرمان ،شــيراز و بسياري ديگر از شهرهاي بزرگ
کشور در کنار گسل هستند که حداقل بايد ساخت
و ساز در اين شهرها بسيار جدي گرفته شود.
نوسازي بافتهاي فرسوده اولويت اول

حدود  200متر با طول بيــش از  10کيلومتر قرار
گرفته اســت ،ولي بخش عمده شهر تهران تحت
تاثير گســل شــمال تهران قرار دارد.به گفته اين
محقق زلزله شناسي ،گســل شمال تهران گسلي
است که از شــمال غرب تا شــمال شرق تهران
کشــيده شــده اســت و از آنجايي که يک گسل
معکوس به شمار ميرود ،پهناي گسلي آن وسيعتر
ميشود؛ از اين رو مساحت زيادي از شهر تهران را
در بر گرفته اســت.مدير بخش زلزله و خطرپذيري
مرکز تحقيقات مسکن با بيان اينکه در کل حريم
شهر تهران حدود بيش از  11هزار ساختمان واقع
شده است ،يادآور شــد :در کل شهر تهران حدود
يک ميليــون و  100هزار پالک وجــود دارد که
ســاختمانهاي مهميمانند بيمارستان ،مدارس و
مرکز مديريت بحران در حرايم گسلها وجود دارد.
خطر زلزله در کمين ۱۰ميليون ساختمان

علي بيتاللهي اظهار کرد :ايران کشوري لرزهخيز
و نيازمند تدبير براي آمادگي با بحران زلزله است.
به گزارش تســنیم.،وي با بيان اينکه  320گسل
اصلي در کشــور وجــود دارد ،افزود :زلزله ســال
گذشــته کرمانشــاه 1900 ،پسلــرزه ،زلزله اخير
طالقان و گســلهاي فراوان تهران و البرز همگي

نشان ميدهد بايد در برابر زلزله آمادگيهاي الزم
را ايجاد کنيــم.وي با تأکيد بر اينکه زلزلهها نبض
زندگي طبيعت هســتند ،تصريح کرد :از حدود 22
ميليون واحد مسکوني در سراسر کشور  10ميليون
ساختمان خشتي و گلي هستند که بايد مقاومسازي
شوند ،همچنين بايد در برابر حريق و ديگر حوادث
طبيعي آمادگيهــاي الزم را در ســاختمانهاي
موجود ايجاد کنيم.وي يادآور شــد :در روستاهاي
کرمانشاه در بعضي نقاط آسيبهاي  100درصد را
شاهد بوديم و همين مطلب مؤيد آن است که بايد
در کشور اسکان اضطراري و موقت در اولويتهاي
مسئوالن قرار گيرد.بر اســاس اين گزارش ،بنا به
گفته کارشناســان و خُ برگان حوزه زمين شناسي و
لرزه نگاري ،شهر بزرگ تهران به دليل قرار گرفتن
بر روي تعداد قابل توجهي از گسلها همواره با خطر
احتمالي زلزلههاي بزرگ روبرو است به طوري که
دکتــر بيتالهي پيش از اين نيــز اظهار کرده بود:
گاهي از من ســوال ميکنند که اين گسلها چه
زلزلهاي را ميتوانند ايجاد کنند .طبق مســتندات
تاريخي ،گسل ري يا گسل شمال تهران ميتوانند
زمينلرزهاي با شدت  ۷تا  ۷.۵ريشتر را ايجاد کنند
و مطمئنا آمار کشــتهها و مجروحان احتمالي آن
حدود يک ميليون نفر خواهد بود؛ چرا که در مناطق

در همين خصوص شهرام غراوی عضو کميسيون
عمــران مجلس در گفتوگو بــا «عصر ايرانيان»
گفت :نوسازي بافتهاي فرســوده ،مقاوم سازي
ساختمانهاي موجود و آموزش  3نکته قابلتوجه
مهم در مســئله مقاومسازي ســاختمان در برابر
زلزله هســتند .غراوي بابيان اينکه رويکرد دولت
ميبايستي نوسازي بافتهاي فرسوده باشد ،افزود:
براي ســاختمانهاي ساختهشــده جديداالحداث
کار کارشناســي صورت بگيرد تــا در صورت لزوم
مقاومســازي بــراي آنها صورت بگيــرد .عضو
کميســيون عمران مجلس تأکيــد کرد :خانههاي
روســتاي در کشور که مقاومت الزم در برابر زلزله
نيز جز اولويتهاي مقاومســازي هستند و عالوه
بر آن ساختمانهاي در کشــور ساختهشدهاند که
نه اســکلت بتني و نه فلزي و نه ماســونري دارند
و در عمــل مقاومت الزم در برابــر زلزله را ندارند.
وي بابيان اينکه در شهرســازي هم اصولي وجود
دارند که رعايت نميشــوند و در صورت بروز زلزله
احتمالي بســيار خطرناک هستند ،تصريح کرد :در
خيلي از نقاط بافت شــهري خصوص ًا در شهرهاي
بزرگ رعايت تراکم انجامنشــده است .غراوي در
پايان اظهار کرد :آمــوزش يکي از حلقههاي مهم
در بحث ساختوساز مقاوم در برابر زلزله است و ما
نياز به آموزش بيشتري در نظاممهندسي ساختمان
داريم و حتي نياز است به خود مالکين و سازندگان
ســاختمان هــم آموزشهــاي مقدماتــي درباره
ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله داده شود.

گزارشی ویژه از وضعیت روستاهای محروم «استیلی»«،احمدفداله»«،هیتکلیرباال» و«آزاتی»

روســتاهای زیادی در سراسر کشور وجود
دارند که علی رغم وجود گروه های جهادی
و سازندگی و تالش شبانه روزی این گروها
بــرای محرومیت زدایی ،همچنان در فقر و
محرومیت به سر می برند و نیاز است مورد
توجه بیشتری قرار بگیرند چرا که برخی از
آنها از حیاتی ترین نیازهای روزمره مثل آب
آشــامیدنی هم محروم هستند .به گزارش
«عصــر ایرانیان» امروزه بخش عمدهای از
محرومین در نواحی روستایی زندگی میکنند
و عمدتا شامل کشاورزان هستند و می توانیم
بگوییم که وجود روســتاهای محروم یکی
از مشــکالت کشور محســوب می شود و
به همین دلیل توجه به روســتاها در کانون
برنامهها و طرحهای محرومیت زدایی قرار
دارد که برای اثربخشی طرحهای حمایتی و
خدمات رسانی مؤثر به محرومین روستایی،
این طرحها بایــد در چارچوب برنامههای
توسعه یکپارچهی روستایی اجرا شوند.
روستای استیلی؛روســتای محروم با
اسطوره هایی تکرار نشدنی

در کشور ما علیرغم سابقهی زیاد برنامههای
توسعهی روستایی و طرحهای محرومیت
زدایی ،همچنان ســایه محرومیت بر سایه
بسیاری از روستاهای کشور است که برای
مثال می توان به روســتای استیلی ،زادگاه
پدری حمید استیلی بازیکن سابق تیم ملی
فوتبــال ایران و زننــده گل قرن به آمریکا
اشــاره کرد .این روستا در شهرستان سراب
در استان آذربایجان شرقی قرار دارد و علی
رغم وجود اســطوره هایی همچون حمید
استیلی و مســئوالنی همچون دکتر علی
اکبرمحمدزاده،حجت االسالم محسن زاده
و حجت االســام احمد فتحی به ترتیب
نمایندگان رهبری در شهرآخن آلمان،وین
اتریش و کشور مالی؛ این روستا همچنان در
محرومیت به ســر می برد و حتی از داشتن
آبکشاورزی،آنتنتلویزیون،خطوطارتباطی

روستاهای محروم کشور در انتظار جهادگران سازندگی

تلفن همراه،خانه بهداشت و ...محروم است.
این روستا در طول دوران دفاع مقدس قریب
به  12شــهید را در راه حراســت از خاک
کشــورمان تقدیم انقالب اسالمی نموده
است و تا به امروز افراد زیادی از این روستا
بودند که با مهاجرت به شهرهای بزرگ ،در
رشته های قضائی و حقوقی ،جایگاه های
خوبی در ســطح کشور کسب نمودند اما با
این همه ،این روستا در محرومیت به سر می
برد.دکتر یوسف داودی نماینده مردم مجلس
در شهرستان ســراب ،در سفر اخیر خود به
این روستا ،از نزدیک با مشکالت این روستا
آشنا شده است و در جهت رفع این مشکالت
 «هیت کلیر باال»؛ روســتایی فراموش
قول های مساعدی داده است اما نیاز است
که نهادها و سازمان ها در جهت محرومیت شده در جنوب سیستان و بلوچستان
زدایی روستاهایی همچون روستای استیلی ،هیت کلیر باال ،روســتایی با دوازده خانوار
که در  20کیلومتری که در شــمال غرب
همت بیشتری بگذارند.
بخش مرکزی در شهرستان دلگان استان
تــاش جهادگــران بســیجی برای سیستان وبلوچستان واقع شده است.ساکنان
خدماترسانی به روستای محروم احمدفداله این روستا به امید بهتر شدن اوضاع زندگی
روســتاهای احمد فدالــه از مناطق محروم روســتا را رها نکرده اند و اهالی این روستا
و دور افتاده شهرســتان دزفول است که تا همچنان امیدوارند که سرانجام به وضعیت
کنون از زیر ســاختهای اولیه مانند جاده ،محرومیت این روســتا رسیدگی شود.رفع
آب آشامیدنی سالم و برق بی نصیب مانده محرومیت در این روســتا نیازمند اقدامی
اســت .برای نمونه از حــدود  150کیلومتر جهادی از سوی مسئوالن ب ه صورت مستمر
مســیر این منطقه  80کیلومتر آن آسفالته و مداوم است چراکه عمق محرومیت در این
نیست و مسیر صعب العبوری دارد.نداشتن منطقه محروم به حدی اســت که ساکنان
آب آشــامیدنی اســت که همواره تهیه آب روستا نه برق نه آب و نه مسکن و....دارند.به
برای مردم روســتاها همراه با خسارت های هر روی توجه به روستاها در اجرای برنامهها
جانی و مالی روبرو بوده یکی از مشــکالت و طرحهای «فقرزدایی و رفع محرومیت»
این روستا است 2 .سال پیش منطقه احمد ضروری به نظر میرسد و بر همین اساس
فداله به عنوان یک منطقــه کم برخوردار انتظار میرود مسئوالن امر در سطح استان
مورد توجه جهادگران بســیجی قرار گرفت سیستان وبلوچســتان و شهرستان دلگان
وطی این مدت ،مسکن مردم این روستاها
مورد بازسازی قرار گرفت.مسئوالن بسیجی
و جهادگر ،برنامه دارند تا مسیر مواصالتی این
منطقه را تکمیل کنند،همچنین یکجانشینی
روستاهای مشخص شــده و تصمیم دارند
بحث اشــتغال زایی را در این منطقه دنبال
کنند.این منطقه با وجود ظرفیت های خوب
در بخش گردشگری ،کشاورزی و دامداری از
محرومیت ها رنج می برد و وظیفه مسئوالن
اجرایی است که برای رهایی این منطقه از
فقر و محرومیت گام های مهم و تاثیرگذار
بردارند.خوشبختانه در بخش پوشش تلفن
همراه و اینترنت کارهای خوبی در این روستا
انجام شده و در حوزه برق رسانی و جاده نیز
تصمیم های مطلوبی گرفته شده است که
مسئوالن جهادگر و بسیجی بسترهای الزم
برای محرومیت زدایی این منطقه را کلید زده
اند.

رســیدگی جدی به وضعیت روســتاها را
دردستور کار خود قرار دهند ،چراکه استمرار
کمتوجهی به روســتاها منجر به افزایش
مهاجرت و خالی شــدن روستاها از سکنه
خواهد شد.
محرومیت در «روستای آزاتی» همچنان
ادامه دارد

اهالی روستای «آزاتی» از توابع کشاری در
بخش مرکزی شهرســتان سرباز سیستان
و بلوچســتان هنوز هم با حسرت از مرگ
دلخــراش علیرضا میگوینــد .او قربانی
آب شــده است.خشکســالیهای اخیر و
طوفانهای شــن زندگی مردم روستاهای
این مناطق را براســتی فلج کرده است و
دیگر خبری از آبادانی در این مناطق نیست
و هر روز به تعداد مهاجران به شهر افزوده
میشود .آنهایی هم که ماندهاند بیشترشان
دلخوشــند به یارانه تا گذران زندگی کنند.
داستان تلخ زندگی علیرضا بزرگزاده ،تنها
داستان او نیست؛ روایت انسانهایی است
که زندگیشــان تحتالشعاع آب و کمبود
شــدید آن قرار گرفته و سالهاست که در
این مناطق کشاورزی از رونق افتاده است.
اهالی روستای آزاتی هنوز هم دهم تیرماه
1395را به خاطر دارند .صدای ضجههای
مادر علیرضا همه را از خانهها بیرون کشید
و دور او جمع کرد .دســتان لرزان پدر که
تاالب پایین روســتا را نشان میداد خبر از
حادثه تلخی میداد .همسایه و همکالسی
علیرضا درحالی که شوکه و از ترس زبانش
بند آمده بود ،با کلمــات بریده بریده تنها
میگفت« :گانــدو ...گاندو»!تاالبی در این
روستا وجود داشت که تنها منبع تأمین آب
آشــامیدنی اهالی این روستا بود و هر روز
زنان و کودکان با دبه برای برداشــت آب
به این تاالب میروند.علیرضایی که رفته
بود تا از تاالب ،آب بــردارد ،گرفتار گاندو
شده و به زیر آب کشیده شده بود .همه به

سوی تاالب دویدند .آب گلآلود شده بود و
تعدادی از مردم با وجود حضور چند گاندو به
آب تاالب زدند .جست و جوها چند ساعتی
ادامه داشت تا اینکه پیکر بیجان این پسر
 ۱۰ساله که جای عمیق آروارههای تمساح
روی پای چپش نمایان بود ،روی آب آمد.
پــدر بهتش زده و مادر از حــال رفته بود.
مدتها بود که ایــن خزندههای حفاظت
شــده در این تاالب شناور بودند و با وجود
اطالع به اداره محیط زیست ،اقدامی برای
انتقالشان انجام نمیشد .کسی باور نمیکرد
که این تمســاح پوزه کوتــاه و بومی این
منطقه که بسیار هم خجالتی است ،بتواند
جان پســر  ۱۰سالهای را بگیرد .یک سال
بعد ،با هدف تامین آب شرب ساکنین آزاتی
از توابع شهرســتان ســرباز ،پروژه تصفیه
خانه این روستا با حضور مسئوالن به بهره
برداری رسید اما دیر بود و علیرضا دیگر در
میان خانواده اش نبود و این روستا همچنان
در محرومیت به سر می برد.
فقــر و محرومیت مانــدگار در برخی
روستاهای کشور

متاسفانه با تمام تالش گروه های جهادی
و تالشــها فقر و محرومیــت در بعضی از
روستاها ماندگار شــده و قرار داشتن 26/4
درصد جمعیت روستایی کشور در زیر خط
فقر ،مبین این موضوع است .باید این نکته
را مد نظر داشت که ظرفیت و امکانات گروه
های جهادی برای رفع محرومیت محدود
اســت و نیاز است که دولت ،خیرین و نهاد
مردم نهــاد در کنار جهادگــران برای رفع
محرومیت تالش بیشــتری انجام دهد.با
توجه به تجربیات گذشته و واقعیات کنونی،
بازنگری در رویکردها و راهبردهای توسعهی
روســتایی و تغییر گرایش در جهت خدمت
رســانی هدفمند،میتواند نقش مؤثری در
تأمین نیازهای روســتاییان و کشاورزان در
نواحی روستایی داشته باشد.

عضو هيئت مديره بانک مسکن از برنامه
اين بانک براي پرداخت ۷۰۰هزار فقره وام
ســاخت و خريد مسکن در سال  ۹۷خبر
داد و گفت :به سازندگان حرفهاي مسکن
بهشــرط ارائه گارانتي ۵ساله کيفيت به
خريداران تســهيالت با يک درصد سود
کمتر پرداخت ميشود .به گزارش تسنیم
نادر قاســميدر نشســت خبري اعالم
برنامههاي بانک مســکن در ســال 97
براي خريد و ساخت مسکن ،اظهار کرد:
سياستهاي بانک مسکن در سال جاري
هوشمند است و دستورالعملهاي مربوطه
اسفند ماه سال گذشته با هدف تسريع در
روند پرداخت تسهيالت ابالغ شد .وي در
خصوص وضعيت قيمت مسکن و تأثير آن
در کاهش قدرت خريد مردم گفت :قيمت
مسکن واقعي نبوده و حباب دارد .در حال
حاضر نسبت وام پرداختي با ارزش ملک
تناسب دارد .گزارشهاي افرايش قيمت
مسکن تهران ناهمگن و نقطهاي بوده و
قابل استناد نيست.
تعلل در راه اندازي سامانه امالک
چراغ سبز به گراني مسکن است

عضو هيات رئيســه کميســيون عمران
مجلــس ،از بي اطالعي دســتگاههاي
مسئول از تعداد دقيق خانههاي خالي در
کشــور انتقاد کرد و گفــت :تعلل در اخذ
ماليات از خانههاي خالي چراغ ســبز به
گرانيها و تاييد احتکار خانه است.شادمهر
کاظــم زاده در گفت وگو با خبرنگار خانه
ملــت ،با انتقاد از تعلــل دولت در اجراي
قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي ،گفت:
ايجاد ســامانه ملي امالک براي اجراي
قانون اخذ ماليات از خانههاي خالي الزم
بوده که دولــت در اين حوزه تاکنون کم
کاري کرده است.نماينده مردم ايالم ،دره
شهر و آبدانان در مجلس شوراي اسالمي،
با بيان اينکه زمان وعدههاي بدون عمل
در خصوص اجــراي قانون اخذ ماليات از
خانههاي خالي به پايان رســيده اســت،
افزود :با توجه به شرايط فعلي بازار مسکن
تعلل در اخذ ماليات از خانههاي خالي يعني
چراغ سبز به گرانيها و تاييد احتکار خانه
از ايــن رو ادامه وضــع موجود به صالح
نيست.
آخوندی :چه کسی خبر افزایش
عوارض بزرگراهها را داده است؟!

وزیر راه و شــهر سازی در پاسخ به سوال
خبرنــگار مهر درباره افزایــش  ۲۵تا ۵۰
درصدی عوارض بزرگــراه ها گفت :چه
کسی به شــما این خبر را داده است؟!به
گزارش مهر ،بنا بر اعــام وزارت راه در
یکی از برنامه های رادیویی عوارض تردد
از آزاد راه ها  ۲۰درصد افزایش یافته است
و این در حالی اســت که بسیاری از آزاد
راه ها از این عدد گذشــته و حتی برخی
از آنها تا  ۵۰درصد افزایش قیمت داشــته
اند.در همین رابطه در جریان ســفر وزیر
راه به استان مرکزی ،خبرنگاری از وی در
این زمینه سوال پرسید و آخوندی به این
پاســخ که «چه کسی به شما این خبر را
داده است؟» بسنده کرد.برای نمونه دو روز
پیش حسن رئیسیان ،رئیس آزادراه قزوین-
رشت در گفت و گو با یکی از خبرگزاری
های دولتی هرگونه افزایش نرخ عوارض
در آزادراه های کشــور را منوط به مصوبه
شورای عالی قیمت گذاری دانسته که در
نهایت نیز توسط وزارت راه و شهرسازی به
آزادراه ها ابالغ می شــود و گفته بود :نرخ
عوارض آزادراه قزوین -رشــت  ۳۰درصد
افزایش پیدا کرده اســت.گفتنی است که
یک بخش خبری سیما نیز در گزارشی از
افزایش عوارض تردد در آزادراه ها خبر داده
و نســبت به عدم هماهنگی ارائه خدمات
با افزایش نرخ عوارض از قول مردم انتقاد
کرده بود.
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