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اخبار
استقبال سرد ايرالينهاي ايراني
از سوخو روسيه

عدم حضور شــرکتهاي هواپيمايي داخلي
در مراســم معرفي هواپيماي سوخو  ۱۰۰در
فرودگاه مهرآباد و آشيانه هواپيمايي آسمان
نشــان داد ،ايرالينهاي ايراني فعال تمايل
چنداني براي خريد يــا اجاره اين هواپيماي
روسي ندارند .به گزارش تسنیم ،سفراي ايتاليا
و روسيه ،دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي و
مديرروابطعموميسازمانهواپيماييکشوري
چهار مســئولي بودند که دوشنبه گذشته در
مراســم معرفي هواپيماي ســوخو  100در
آشيانه آسمان حضور يافتند .طبق گفته برگزار
کنندگان اين مراسم (نهاد رياستجمهوري)
اطالعرساني بسيار گستردهاي براي حضور
شرکتهاي هواپيمايي داخلي جهت بازديد
از اين هواپيماي  100نفره انجام شــده بود،
امــا در نهايت نه خبــري از مديران عامل
شــرکتهاي هواپيمايي شد و نه مسئوالن
مربوطه .دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي
گفت :ســوخو عالقهمند بود تا اين هواپيما
را با تغييرات اعمال شده براي ايرالينهاي
ايراني به نمايش بگذارد تا در صورت تمايل
شــرکتهاي هواپيمايي داخلي با آنها وارد
مذاکره شده تا در قالب اجراه يا خريد اين نوع
هواپيما وارد ناوگان کشور شود.

عبور رشد قيمت مسکن از شاخص تورم در سال آينده

گروه راه و مســکن :قيمت مسکن در
ســال آينده و پيشبيني قيمت در اين
بازار باعث شــده که خيلي از خريداران
و فروشندگان دست نگهدارند و منتظر
سال آينده باشــند اما بازار مسکن در
سال  ،۹۷بازهم افزايش قيمت هيجاني
و شــوکه آور نخواهد بود .به گزارش
«عصر ایرانیان» در ســال آينده ســير
صعــودي افزايش تعــداد معامالت و
متوســط قيمت ادامه خواهد داشت اما
اين افزايش با شيب ماليميخواهد بود.
اين نکاتي بود کــه رهبر ،نائب رئيس
انجمن انبوهســازان و خسروی ،رئيس
اتحاديه مشــاوران امالک در گفتوگو
با «عصر ايرانيان» مطرح کردند .پيشتر
نيز در همين صفحه در مطلبي با عنوان
«ســايه بازار ارز بر معامالت مسکن»
موضوع قيمت مســکن بررســي شده
بود.
در همين رابطه ايرج رهبر نائب رئيس
انجمــن انبوهســازان در گفتوگو با
«عصر ايرانيان» گفت :اگر حاملهاي
انرژي گران شود در قيمت همه کاالها
ازجمله مسکن تأثيرگذار خواهد بود.
وي افزود :در بازار مسکن شيب ماليم
افزايــش قيمت موجود نشــان از عدم
قدرت خريد مسکن مردم است چراکه
ازنظر اقتصــادي اگر مــردم از درامد
مناسب و خوبي بهرهمند شوند ميتواند
محرک بازار مســکن باشد تا مردم به
سمت خريد خانه روي بياورند.
رهبر بابيــان اينکه اگر قــدرت خريد
مردم تقويت شود احتمال رها شدن فنر

قيمت مســکن افزايش مييابد ،رکود
از بازار مســکن خارج ميشود ،پس ما
طالب رشد قيمت مســکن نيستيم ،اما
رشد قيمت مسکن واقعيت است.

تسهيالت مسکن براي اقشار متوسط
به باال کارايي دارد

عضو کميســيون عمران مجلس ،با تاکيد
بر ضرورت بازنگري در ســبک و ســياق
تســهيالت دهي بانکها ،گفت :تسهيالت
اعطاي بانکهاي عامل در حوزه مســکن
تنها براي اقشار متوسط به باال کارايي دارد.
اقبال محمدیان در گفت و گو با خانه ملت ،با
تاکيد بر ضرورت بازنگري در سبک و سياق
تسهيالت دهي در حوزه مسکن ،گفت :قيد
ســپرده گذاري براي تسهيالت دهي براي
بسياري از اقشار جامعه ممکن نيست .عضو
کميسيون عمران مجلس افزود :دولت با ارايه
منابع به صــورت يارانه به بانکها بايد روند
تسهيالت دهي در بخش مسکن را تسريع
کند .وي ادامه داد :سياست دولت در راستاي
تسهيل شــرايط خانه دار کردن مردم بايد با
کاهش نرخ سود بانکي و همچنين افزايش
سقف تسهيالت همراه باشد تا اثرگذاري در
جامعه هدف داشته باشد .محمديان با بيان
اينکه در حال حاضر تسهيالت مسکن براي
عامه مردم نيست ،گفت :تسهيالت اعطاي
بانکهاي عامل در حوزه مسکن تنها براي
اقشار متوسط به باال کارايي دارد.
تاخير  ۴۵درصدي پرواز ايرالينهاي
داخلي در دي ماه

آمار سازمان هواپيمايي نشــان ميدهد در
ديماه امسال  ۴۵.۸درصد پرواز ايرالينهاي
داخلي با تاخير انجام شده است .آتا ،ايراناير،
کارون (نفت) و قشــماير بيشترين تاخيرات
پروازي را در اولين ماه زمستان داشتهاند .به
گزارش تسنیم ،در ديماه امسال  6110پرواز از
فرودگاه مهرآباد انجام شد که  2804پرواز آن
معادل  45.8درصد با تاخير انجام شده است.
هواپيمايي آتا در ماه مورد اشــاره  583پرواز
انجام داد که از اين تعداد  357پرواز معادل 61
درصد با تاخير انجام شده است .آتا آذرماه نيز
با  72درصد پرواز تاخيردار صدرنشين فهرست
پروازهاي تاخيردار بود .پس از اين ايرالين،
هواپيمايي جمهوري اسالميايران قرار گرفته
اســت .اين شرکت در اولين ماه زمستان 96
بالغ بر  731پرواز انجــام داد که  58درصد
آن يعني  424پروازهاي تاخيردار بوده است.
هما ماه آذر  65درصد پرواز تاخير دار داشت.
هواپيمايي کارون (نفت سابق) با  57درصد
پرواز تاخيردار در رتبه سوم بيشترين تاخيرات
پروازي قرار گرفته ،سهم اين ايرالين تغيير
نام يافته در تاخيرات پروازي آذرماه امســال
 64درصد بود .هواپيمايي قشم نيز در ديماه
امسال  51درصد پرواز تاخيردار داشته است.

پروازهاي چارتري
حذف خواهند شد

وام مسکن تاثیر چندانی بر بازار ندارد

قيمت بازار مســکن است ،خاطرنشان
کرد :اگــر قدرت خريد مــردم تقويت
نشود اين شــيب به همين نحوه باقي
خواهــد ماند و اگر قيمــت خانه خيلي
گران شــود باز به همان رکود مسکن
بازخواهيم گشت.
وي تأکيد کرد :قطعا رشد قيمت مسکن
در حد نرخ تورم هم به نفع متقاضيان و
هم به نفع سازندگان خواهد بود ،چراکه
رشــد قيمت مسکن در حد معقول هم
از افزايش جهشــي قيمــت جلوگيري
ميکند و هم سازندگان را براي ساخت
مسکن ترغيب ميکند.
نائب رئيس انجمن انبوهسازان با اشاره
به فنر قيمت مســکن اظهار کرد :اين

فنر هميشه بوده است و براي رها شدن
نياز به زمينه دارد و متقاضيان مســکن
زمينهساز اين امر اســت و با توجه به
وضع موجود فنري رها نخواهد شد.
رهبــر بابيــان اينکه افزايــش قيمت
مسکن کميبيشــتر از نرخ تورم کشور
بوده اســت ،تأکيد کرد :تــا وقتيکه
نزديک به  5درصد بيشــتر از نرخ تورم
کشور مسکن گران نشود قيمت حبابي
نيست.

ارز ،طال و حاملهــاي انرژي عامل
افزايش قيمت مسکن

مصطفي قليخســروي رئيــس اتحاديه
مشــاوران امالک در گفتوگو با «عصر
ايرانيان» با اشاره به همين موضوع گفت:

خانههای نقلی در تهران نایاب شد

در حالي که دولت در سه سال گذشته با ارايه
تسهيالت صندوق پسانداز يکم تالش کرد
قدرت خريد دهکهاي متوسط را براي خريد
مسکن ترميم کند اما افزايش قيمتهاي اخير
اين اثر را خنثي کرده و عرضه براي خانههاي
نقلي و متراژ پايين در تهران براي تقاضاي
ايجاد شده بســيار محدود است .با توجه به
اينکه تسهيالت ارايه شــده از سوي دولت
براي خريد مســکن 50 ،درصد هزينه يک
خانه متوســط را پوشــش ميدهد ،متوسط
قــدرت خريد و عمده تقاضــا در بازار براي
خانههاي کم متراژ است که سقف قيمتي آنها
به  400ميليون تومان ميرسد .حال اينکه با
توجه بــه افزايش تقاضا براي اين واحدهاي
مسکوني ،فايلهاي مربوط به اين خانههاي
نقلــي در بازار محدود شــده اســت .طبق
گزارشهاي ميداني ايلنا و براساس گفتههاي
مشاوران امالک تهران ،افزايش تقاضا براي
خانههــاي کم متراژ و عرضــه محدود آن،
باعث شده قيمت واحدهاي مسکوني کوچک
افزايش يابد.

اخبار

در خبرها اعالمشده است (حامد مظاهريان
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و
شهرســازي گفته بود :پيشبيني ميشود
قيمت مسکن در سال آينده ،تنها  ۲درصد
بيشتر از نرخ تورم افزايش يابد ).که افزايش
قيمت مسکن در سال آينده تنها  2درصد
از نرخ تورم بيشتر خواهد بود لذا با توجه به
مسئله باال رفتن قيمت ارز و بهتبع آن سکه
و تحوالت بازار بورس و افزايش احتمالي
حاملهاي انرژي نشاندهنده اين است که
سال آينده افزايش قيمت مسکن از شاخص
تورم  2درصد و بيشتر خواهد بود.
گران شدن مسکن به نفع مشاورين
امالک نيست

قليخســروي تصريح کرد :قطع ًا وقتي

خســروي بابيان اينکه بر اينکه قيمت
مسکن در بازار را چندين مؤلفه افزايش
ميدهد ،تصريح کرد :ارز ،طال ،بورس و
حاملهاي انرژي موجب تأثير گذاشتن
بر بازار و رشــد قيمت مسکن ميشود.
وي بابيان اينکه گران شدن مسکن به
نفع مشاورين امالک نيست ،تأکيد کرد:
قيمت باالي مسکن اين بازار را به رکود
ميبرد و طبيعت ًا کار مشاورين مالک را
تحت تأثير قرار خواهد داد؛ ثبات قيمت
به نفع متقاضيان و مشــاورين امالک
و رونق بازار اســت .خســروي با تأکيد
بر اينکه مسکن آبســتن حوادث است،
تصريح کرد :احتمال اين اســت که نرخ
رشد قيمت مســکن از نرخ تورم باالتر
برود .وي با شــاره به وامهاي مســکن
موجود در بانکها يادآور شد :اين وامها
تأثيــر آنچناني بر بازار مســکن ندارد
چراکه مبلغ آن براي شــهرهاي بزرگي
چون تهران ،اصفهان و شيراز ...کم است
و خيلي تأثيرگذار نيست .خسروي بابيان
اينکه وجود اين تسهيالت مفيد است اما
براي تأثيرگذار باشــد بايد موردبازنگري
قرار بگيرد ،عنوان کرد :ميبايســتي به
اين انديشه برسيم که بر اساس ارزشيابي
ملــک وام خريد مســکن ارائه دهيم و
تحقق اين امر با کارشناسان و مشاورين
امالک قابل انجام است.

نایب رئیس کمیسیون عمران:

نوسازي بافت فرسوده جايگزين تامين مسکن اقشار ضعيف جامعه نميشود

نايب رئيس کميســيون عمران مجلس ،با تاکيد بر
ضرورت نوسازي بافت فرســوده شهري به عنوان
وظيفه قانوني دولت ،گفت :نوسازي بافتهاي فرسوده
جايگزين تامين مسکن براي اقشار متوسط و ضعيف
جامعه نيست.
قلــی اهلل قلی زاده نايب رئيس کميســيون عمران
ي در گفت وگو با خانه ملت،
مجلس شوراي اسالم 

با بيان اينکه بهســازي بافت فرسوده در کشور به
رونق مسکن و خروج بازار مصالح ساختماني از رکود
ميانجامد ،افزود :شکي در بهبود وضعيت بازار مسکن
با ورود دولت به حوزه نوسازي بافت ناکارآمد شهري
وجود ندارد اما موضوع مهم عملياتي نشدن اين مهم
در سالهاي اخير است .نماينده مردم کليبر ،خداآفرين
و بخش آهوراند در مجلس شوراي اسالمي ،با تاکيد
بر اينکه دولتها در حوزه نوسازي و بهسازي بافت
ناکارآمد و فرسوده شهري تنها به شعار بسنده کرده
اند ،تصريح کرد :با توجه به مقاوم نبودن سازههاي
قديميدر برابر زلزله و ساير باليا دولت بهسازي اين
واحدهــا را بايد در اولويت کاري خود قرار دهد .وي

رئيس کميسيون عمران مجلس

ارزش تجاري ساختمان جديد پالسکو و کاربري آن تفاوتي با قبل ندارد

رضایی رئيس کميسيون عمران مجلس ،با تاکيد
بر اينکه در فروش واحدهاي تجاري تازه تاسيس
پالسکو بايد مابه تفاوت کيفيت ساختمان و ارزش
مصالح محاسبه شــود ،گفت :بايد قيمت روز در
محاسبه ارزش واحدهاي تجاري اين ساختمان
قبل از تخريب نيز حســاب شــود .محمدرضا
رضایی رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي
اســاميدر گفت وگو با خانه ملت ،با اشاره به
اظهارات يکي از مسئوالن بنياد مستضعفان در
خصوص فروش واحدهاي ســاختمان پالسکو
پس از ســاخت مجدد به قيمت روز ،گفت :اين
تصميم به طور حتم مشکالتي را براي کسبه اين
ساختمان ايجاد ميکند .رئيس کميسيون عمران
مجلس شوراي اســامي ،با تاکيد بر ضرورت
تسريع در ســاخت مجدد پالسکو ،افزود :تاخير
در ساخت اين ســاختمان کسبه را با مشکالت
عديده مواجه کرده اســت .نماينده مردم جهرم
در مجلس شوراي اســامي ،با بيان اينکه بايد
قيمت روز در محاسبه ارزش واحدهاي تجاري

ساختمان پالســکو قبل از تخريب نيز حساب
شود ،تصريح کرد :تنها اختالف قيمتي که ميان
ساختمان تازه ايجاد شــده صورت ميگيرد به
عنوان افزايش قيمت پذيرفتني است .وي ادامه
داد :به طور حتم تغييري در نرخ و ارزش تجاري
واحدهاي پالسکو صورت نگرفته و ارزش افزوده
رخ داده تنها براي ساخت سازه جديد بايد باشد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با بيان اينکه
نبايد هزينههاي گزافي به کســبه براي تحويل
واحدهاي تجاري تحميل شــود ،تصريح کرد:
ارزش تجاري ســاختمان و کابري آن تغييري
نکرده که به اين علت هزينههايي از کسبه طلب
شــود .رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي
اســامي ،با تاکيد بر اينکه در فروش واحدهاي
تجاري تازه تاســيس پالسکو بايد مابه التفاوت
کيفيت ساختمان و ارزش مصالح محاسبه شود،
يادآور شد :نظارت بر روند ساخت اين ساختمان و
همچنين نحوه معامله با کسبه بايد مستمر باشد
تا اجحاف در حق کسي صورت نگيرد.

با بيان اينکه به روز شدن نماي شهري نيز در گرو
بهسازي بافت ناکارآمد است ،گفت :دربرنامه ششم
توسعه و قوانين بودجه سنواتي اين مهم ديده شده
اما هيچ سالي طبق پيش بينيها نوسازي واحدهاي
فرسوده صورت نگرفته است .اهلل قلي زاده با تاکيد
بر اينکه نوسازي بافت فرسوده شهري وظيفه قانوني
دولت اســت ،افزود :دولت نميتواند با نوسازي اين
واحدها وظيفه کالن و اصلي خود که ساخت مسکن
براي اقشــار متوســط و ضعيف جامعه است زير پا
بگذارد .ايــن نماينده مردم در مجلس دهم ،با بيان
اينکه نوسازي بافت فرسوده و بازآفريني سازههاي
ناکارآمد شــهري جايگزين مسئوليت اصلي دولت

در ساخت مســکن ارزان براي خانه اوليها و اقشار
ضعيف جامعه نميشود ،تصريح کرد :دولت بايد در
کنار عمل به تعهدات خود در خصوص نوسازي بافت
فرسوده طرح مشــخصي نيز در حوزه مسکن ارايه
کند .اهلل قلي زاده ادامه داد :دولت بايد ساالنه رقميرا
براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص
بدهد تا روند بهسازي اين واحدها با سرعت بيشتري
پيگيري شود .نايب رئيس کميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي ،يادآور شد :هدايت بخش خصوصي
به سمت نوســازي بافت ناکارآمد شهري نيز اقدام
خوبي است که ميتواند کمکهاي شاياني به دولت
در اين زمينه انجام دهد.

موسويبيوکي:

هواپيماهاي روسي در ايران خوشنام نيستند

عضو کميسيون عمران مجلس ،با بيان اينکه
علي رغم اســتفاده از سوخو  100در روسيه اما
در بازار داخلي ما خوشــنام نيست ،گفت :خريد
هواپيما از شرکت روسي سوخو مبتني بر تاييد
آن از هر جهت از ســوي کارشناســان داخلي
است .ســیدابوالفضل موسوی بیوکی در گفت
وگو با خانه ملت ،با اشــاره به عالقه روسها
براي فروش سوخو  100به ايرالينهاي ايراني
پس از جدي شــدن خريد هواپيماهاي غربي،
گفت :علي رغم اينکه ســوخو  100در روسيه
مورد استفاده قرار ميگيرد اما در بازار داخلي ما
خوشنام نيست .عضو کميسيون عمران مجلس
شوراي اســامي ،با بيان اينکه سابقه سقوط
هواپيماي روســي در ايران پس زمينه بدي را
در ذهنها ايجاد کرده اســت ،افزود :تا مدتها
خريد هواپيماي روسي ممنوع بود اکنون نيز اگر
قرار بر واردات هواپيما از اين کشــور باشد بايد
کيفيت آن مورد تاييد باشــد .نماينده مردم يزد
در مجلس شــوراي اسالمي ،با تاکيد بر اينکه

اگر روسيه خواهان ورود به بازار رقابت فروش
هواپيما به ايران باشد بايد ابتدا به اثبات توليدات
خود بپردازد ،تصريح کــرد :هر نوع خريدي از
ســوخو مبتني بر تاييد آن از هر جهت از سوي
کارشناسان ما است .موســوي بيوکي با بيان
اينکه خريد ســوخو از روســيه نيازي به مجوز
آمريکا ندارد ،گفت :شايد نيازي به مجوز براي
فروش سوخو به ايران باشــد اما به طور حتم
تفاهمهايي در پشــت پرده ميان سران انجام
خواهد شد .وي با تاکيد بر اينکه با ورود سوخو
به فضاي رقابتي فروش هواپيما به ايرالينهاي
ايراني گزينههاي بيشتري پيش روي کشور ما
قرار گرفته است ،افزود :بايد از ميان گزينههاي
موجود بهترين هواپيما با بهترين شرايط انتخاب
شود .عضو کميســيون عمران مجلس شوراي
اسالمي ،يادآور شد :با تاکيد بر نوسازي ناوگان
هوايي کشور ،گفت :فضاي خوبي براي نوسازي
اين ناگان فراهم شــده و بايــد از اين فرصت
حداکثر استفاده صورت بگيرد.

نظر متفاوت رئیس نظام مهندسی تهران درباره ابالغیه آخوندی
رئیس ســازمان نظام مهندســی اســتان تهران با
بیان اینکه ابالغیــه وزارت راه درباره حقالزحمه
 ۵درصدی کمک به ســازمانهای نظام مهندسی
اســت ،گفت :در برخی سازمانهای نظام مهندسی
ســاختمان اســتانها دریافت  ۵درصد حقالزحمه
مهندســان کفاف هزینهها را نمیدهد .به گزارش
تســنیم ،حســن قربانخانی با اشــاره به اینکه به
طور مشــخص درماده  37قانــون منابع درآمدی
سازمانها را تعریف کرده است ،اظهار کرد :در این
ماده گفته شــده درصدی از حقالزحمه مهندسان
درباره کارهای ارجاع شده به سازمان پرداخت شود.

وی با بیان اینکه ســازمانهای استان درصدی را
بهعنوان ارجاع کار برداشــت میکنند ،تصریح کرد:
با مسئوالن وزارت راه و شهرسازی -درباره ابالغیه
لغو کسر برداشت  5درصد از حقالزحمه مهندسان
ناظر -هم که صحبــت کردیم ،نظر آنها این نبوده
که سازمانهای نظام مهندسی استانها نمیتوانند
پول برداشت کنند .بحث این است که مجامع نظام
مهندسی ساختمان میزان برداشت از حقالزحمه را
تعیین کنند نه بر اساس درصد قبلی .وی با تاکید بر
اینکه وزارت راه و شهرســازی با ابالغیه به دنبال
کمک به سازمانهای نظام مهندسی است ،افزود :در

مظنه خرید امالک کلنگی در منطقه 4تهران

برخی استانها  5درصد کفاف هزینهها را نمیدهد و
مجامع میتوانند بیشتر تصویب کنند؛  10درصد15 ،
درصد یــا  20درصد .وی بیان کرد :مجمع عمومی
عالیترین مقام در ســازمانهای نظام مهندســی
ســاختمان اســتانها نظر داده و آنرا تصویب کند،
بنابراین اگر یک مجمع عدد  20درصدی را تصویب
کند کســی نمیتواند اعتراض کند .رئیس سازمان
نظام مهندسی ساختمان تهران گفت :ابالغیه وزیر
راه و شهرسازی به سازمانها کمک میکند که به
جای  5درصد عددهای بیشتری را دریافت کرده تا
بتوانند ســازمانها را اداره کرده و بهتر عمل کنند.

رئيس سازمان هواپيمايي کشوري گفت:
شرکتهاي هواپيمايي ،الزم است نسبت
به مديريت فروش خــود با هدف حذف
تدريجي پروازهاي چارتري اقدامات الزم را
انجام دهند .به گزارش سازمان هواپيمايي
کشوري ،علي عابدزاده با بيان اينکه ميزان
جابه جاييها در  ۱۰ماه گذشته نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۹درصد افزايش
يافته است ،گفت :با مسئوليت پذيري بيشتر
تماميبخشهاي دخيل در سرويس دهي
به مردم در حوزه حمل و نقل هوايي امکان
پيشرفت سريعتر و تضمين حرکت به سمت
توسعه و تعالي در جهت برآوردن انتظارات
مردم ميسر است .وي افزود :با نگاه جامع
به فعاليتهاي انجام شده و اينکه يکي از
اولويتهاي مهم سازمان دور کردن پروازها
از مخاطرات و تضمين بي خطري در چند
روزي که با وضعيت بد جوي مواجه بوديم
و با جديت هم دنبال شده است نوع نگاه
و قضاوتها نسبت به تالش بخش هوايي
منصفانه تر خواهد شد.
آخرين وضعيت سامانه
امالک و اسکان

مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن
درباره سامانه اخذ ماليات از خانههاي خالي
گفت :مســووليت ايجاد ســامانه امالک
و اســکان کــه يک طرح ملي اســت و
دســتگاهها و نهادهاي بســياري بايد در
آن مشــارکت کنند به سازمان ملي زمين
و مســکن واگذار شــده و کارها در حال
انجام اســت .علي چگني در گفتوگو با
ايســنا ،اظهار کرد :کارهاي ايجاد سامانه
امالک و اســکان در حال انجام اســت.
وزيــر راه و شهرســازي در ماههاي اخير
طي حکميمســووليت ايجاد اين سامانه
را به سازمان ملي زمين و مسکن محول
کرده اند .بخشهاي مختلف وزارتخانه نيز با
آن دوستان همراهي و هماهنگي ميکنند.
ولي اين يک اقدام ملي است و اطالعاتش
منحصر به يک وزارتخانه و دستگاه نيست.
تمام دستگاههاي دولتي و حتي نهادهاي
غيردولتي مثل ســازمان ثبت درگير اين
مساله هستند که در حال پيش بردن کارها
هســتند .وي همچنين قيمت مسکن در
ســال آينده را مقداري باالتر از نرخ تورم
پيشبيني کرد و گفت :بازار مسکن در سال
آينده به لحاظ معامالت ،قيمتها و رشــد
پروانههاي ساختماني بهتر از سال ۱۳۹۶
خواهد بود.
 ۵ميليون خانه ظرف يک دهه آينده
بايد در کشور ساخته شود

معــاون وزير راه و شهرســازي گفت۵ :
ميليون خانه ظرف يک دهه آينده بايد در
کشور ساخته شود .به گزارش مهر ،حامد
مظاهريان با اشــاره تــوان مردم در تهيه
مســکن افزود :طبق اطالعات مرکز آمار
در سرشــماري نفوس مسکن سال ،۹۵
 ۲۴ميليــون خانوار با بعــد  ۳.۳حدود ۲۷
ميليون مسکن وجود دارد که از اين تعداد
 ۲.۶ميليون خانه خالي و دو ميليون خانه
دوم داريم .در بخش خانه دوم براي اسکان
مقطعي ســاخته شده است و تقريبا شش
ماه از ســال در آن سکونت انجام ميشود
و شــش ماه ديگر در خانه ديگر زندگي
ميکنند .اما مشــکل اصلي در خانههايي
اســت که ساخته شــده و خالي از سکنه
است .وي با بيان اينکه بايد  ۵ميليون خانه
جديد ساخته شود ،گفت :تا سال  ۱۴۰۵قرار
بر اين است که  ۵ميليون خانه جديد ساخته
شود همچنين حدود  ۳.۸ميليون خانه نياز
به نوسازي دارند.
تشکيل شبکه حملونقل و اتصال
بين بنادر اصلي و فرعي

وزیر راه و شهرسازی  26دیماه امسال در ابالغیهای
دریافت  5درصد کمیســیون از محل حق نظارت
مهندســان ناظر توسط سازمانهای نظام مهندسی
ساختمان استانهای سراسر کشور را لغو کرد.

نرخ خرید و فروش آپارتمان در تهران چقدر است؟

مديرعامل ســازمان بنادر و دريانوردي با
اشاره به تشــکيل و اتصال شبکه حمل
و نقل بين بنادر اصلــي و فرعي ،گفت:
برنامهريــزي کردهايم ،بنــادر کوچک از
گردانه فعاليت دريايي کشور کنار گذاشته
نشوند .محمد راستاد در گفتوگو با فارس
با اشــاره به وجود بنادر کوچک در کشور
و ظرفيتهايي بالقوه آنها ،اظهار داشت:
برنامهريزي کردهايم اين بنادر کوچک از
گردانه فعاليت دريايي کشور کنار گذاشته
نشوند .وي تأکيد کرد :به دنبال چارچوب
تشکيل شــبکه حمل و نقلي بين بنادر
اصلي و فرعي کشور هستيم که پيشنياز
آن ،نبود محدوديت زيرســاختي در اين
بنادر اســت .معاون وزير راه و شهرسازي
به جذب سرمايههاي بخش خصوصي در
حوزه دريا و بندر اشاره کرد و گفت:بخش
خصوصي تاکنون در پس کرانهها ،روبناها
و تجهيزات بندري کشور بيش از  12هزار
ميليارد تومان سرمايهگذاري کرده است.
مديرعامل ســازمان بنــادر و دريانوردي
تأکيد کــرد :در شــرايط فعلي چارچوب
مناسبي براي جذب سرمايهگذاري بخش
خصوصي در حوزه دريايي و بندري کشور
وجود دارد.

