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اخبار
حادثه در قطار باري
در مسير راهآهن اصفهان

ساعت  ۷:۱۵دیروز قطار باري با دو لوکوموتيو
در مسير راهآهن اصفهان و ايستگاه شيرازکوه
دچار حادثه و خروج از خط شــد .به گزارش
فارس ،قطــار باري ســاعت  7:15دیروز با
دو لوکوموتيو به شــمارههاي ( 7025يدک)
و ( 7024راهنمــا) با وضعيــت  40واگن به
وزن  1200تن و متراژ  840متر در کيلومتر
 587+500در انتهاي خط تأمين  3ايستگاه
شيرازکوه در راهآهن اصفهان دچار حادثه شد.
در اين حادثه ديــزل  7024به طور کامل و
ديزل  7025يک بوژي از خط خارج شــد .از
آن نظر که حادثه در خط  3ايســتگاه اتفاق
افتاد ،خطوط عبوري باز است .اين اتفاق پس
از برخورد دو ترن  3در ايســتگاه تهران ،فرار
قطار باري از راهآهن شرق ،خروج از خط قطار
در ايستگاه کاشــمر و خروج از خط  4واگن
گندم در ايستگاه قائمشهر چهارمين حادثه
ريلي در يک هفته اخير است.
شهرداري تهران مانع ساختوساز مسکن

رئيس اتحاديه مشــاوران امالک با اشاره به
اينکه شايعات مربوط به نرخ  ۱۵۰۰توماني
بنزين روي بازار مسکن تاثير منفي گذاشت،
گفت :متاسفانه شهرداري آنقدر مانع درست
کرده که جلوي ساخت و ســازها را گرفته
است .مصطفيقلي خسروي به تسنيم گفت:
 4مولفه در اقتصاد کشور روي قيمت مسکن
تاثيرگذار است؛ نر خ حاملهاي انرژي ،بورس،
طال و ارز چهار عامل بيروني اســت که بازار
مسکن از آنها تاثير ميپذيرد .وي با يادآوري
اينکه حــرف زدن از قيمت  1500توماني
بنزين روي بازار مسکن اثر گذاشت ،افزود :در
شرايط کنوني قدرت خريد مردم براي ورود
به بازار پايين اســت .وي با بيان اينکه رشد
قيمت مسکن در سال جاري کمياز شاخص
تورم عبور کرده است ،تصريح کرد :مرکز آمار
ايران رشد  15درصدي را براي قيمت مسکن
اعالم کرده اســت .رئيس اتحاديه مشاوران
امالک در ادامه با انتقاد از رويه شــهرداري
تهران در حوزه ساخت و سازها ،اظهار کرد:
متاسفانه شــهرداري مانع بر سر سازندگان
ايجاد کرده و جلوي ساخت و سازها را گرفته
است .خسروي گفت :شــهرداري بايد روند
ساخت و ساز مسکن را تسهيل و تسريع کند
چراکه اين صنعت با  174صنعت در ارتباط
است و اشتغالزايي بااليي دارد.
ساالنه  ۱۰ميليارد دالر يارانه انرژي
خانههاميشود

رئيس تحقيقات راه ،مســکن و شهرسازي
گفت:دولت ســاالنه بيــش از  ۱۰ميليارد
دالر يارانه براي انرژي که در ســاختمانها
مصرف ميشــود هزينه ميکند .به گزارش
صدا و ســيما ،محمد شکرچي زاده افزود :با
بکارگيري روشهاي نوين ساختمان سازي،
ميتوان  ۳۰درصــد از  ۴۰درصد انرژي که
در ساختمانها هدر ميرود جلوگيري کرد.
وي گفت :به دنبال بازيابي صنعت ساختمان
هســتيم که ببينيم چگونــه ميتوانيم اين
جايگاه را ارتقاء ببخشــيم با توجه به اينک
کشــوري هســتيم که به دنبال ارتقاء اين
جايگاه هستيم .شــکرچي زاده با اشاره به
اينکه صنعت ســاخت در توسعه کشور بايد
جايگاه اساســي داشته باشــد ،افزود :اين
صنعت ميتواند در رشــد صنعت اقتصادي
کشــور و اشتغالزايي تأثيرگذار است که بايد
با همکاري بخش خصوصي انجام شود .وي
گفت :در کنفرانس صنعت ســاختمان احياء
بافتهاي فرسوده يک موضوع ساخت است
که با توجه به بحثهاي مالي آن بايد بخش
خصوصي وارد شود .رئيس مرکز تحقيقات
راه ،مســکن و شهرســازي افزود :به دنبال
آن هستيم که مقاوم ســازي در برابر زلزله
و ساخت شهرهاي هوشمند را پيگيري کنيم
و ظرفيت هوشمند ســازي را در ساختمان
سازي باال ببريم.
جزئيات عرضه اوراق تسهيالت مسکن
ک ملي در فرابورس
بان 

معاون توسعه بازار فرابورس ايران از پذيرش
اوراق تسهيالت مسکن بانک ملي در بازارهاي
فرابورس و آغاز معامالت آن از اسفندماه در
ايــن بازار خبر داد و به تشــريح جزئيات آن
پرداخت .رضا غالمعليپور به تسنيم گفت :از
پذيرش اوراق تسهيالت مسکن بانک ملي در
فرابورس و آغاز معامالت آن در فرابورس از
اسفندماه خبر داد .معاون توسعه بازار فرابورس
ايران با بيان اين که در مردادماه امسال بانک
ملي با دريافت مجور از بانک مرکزي امکان
انتشار اوراق تســهيالت مسکن را همانند
بانک مسکن پيدا کرد افزود :براي تأمين مالي
بخش مسکن پس از موافقت بانک مرکزي با
انتشار اوراق ،موضوع پذيرش اوراق تسهيالت
ت پذيرش فرابورس
مسکن بانک ملي در هيأ 
مطرح و با آن موافقت شــد .وي اضافه کرد:
بر اين اساس افراد متقاضي ميتوانند سپرده
خود را در حســاب سپرده ســرمايهگذاري
خاص سپردهگذاري کرده و به ازاي آن سود
کوتاهمدت دريافت کنند.

عضو کميسيون عمران مجلس در گفتگو با «عصرايرانيان» :مجلس در انتظار جعبه سياه هواپيماي آسمان است

گروه راه و مســکن :هواپيماي  ATR72شرکت
هواپيمايي «آســمان» بهشــماره پروازي  3704در
مسير تهران ــ ياسوج به مقصد نرسيد و در منطقه
دناکوه سميرم سقوط کرد .به گزارش «عصرايرانيان»
پس از اين سقوط و چندين روز براي پيداکردن الشه
هواپيما ،جعبه سياه و پيکر مسافران اين پرواز هنوز
اين امر به طور کامل محقق نشده و خبري از جعبه
سياه اين هواپيما نيست .بعد از اين فاجعه تاسف بار
اظهار نظرو گمانه زنيهاي زيادي شده است.مجلس
و کميسيون عمران در حال بررسي اين حادثه هستند.

در ارتفاعــات کمتر از  20هزار پا ســرويس
راداري ارائه نميشود

مديرعامل آســمان دريافت تضمين از خلبانان
را تأييد کرد

مديرعامــل هواپيمايي آســمان با تأييــد دريافت
تضامين از خلبانان اين شــرکت نسبت به مطالب
مطرحشــده در خصوص استعفاي خلبانان واکنش
نشــان داد .به گزارش تسنیم طي روزهاي گذشته
يکي از نمايندگان کميسيون عمران مجلس شوراي
اسالميگفته بود :سازمان هواپيمايي به هواپيمايي
آسمان هشدارهاي سازمان هواشناسي در خصوص
نامساعد بودن آبوهواي منطقه دنا را داده بود اما اين
شرکت دستور پرواز را لغو نکرد .دامادي با يادآوري
اينکه چند ســال قبل همين پرواز دچار نقص فني
شده بود ،تصريح کرد :شکايتهاي بسياري از سوي
خلبانان آسمان به کميسيون عمران مجلس ارسال
شده بود و بيش از  30نفر از خلبانان توانمند آسمان
در ماههاي قبل بهدليل سوء مديريت استعفا دادهاند.
وي تأکيد کرد :متأســفانه تعدادي از خلبانان اعالم
کردهاند که اين شرکت با دريافت چک از خلبانان،
آنها را مجبور به پرواز ميکند .اين در حالي است که
مديرعامل هواپيمايي آسمان حسين عاليي با بيان
اينکه هيچکس حتي مديران شــرکت هواپيمايي
نميتواننــد خلبــان را وادار به انجام پــرواز کنند،
گفته اســت« :قبل از انجام هر پروازي سه گزارش
هواشناســي به خلبان ارائه ميشود .در مرحله اول
اگر فرودگاه تشخيص بدهد هوا براي پرواز مناسب
نيست اص ً
ال منتظر نظر خلبان نميماند .در صورت
تأييد هوا بــراي پرواز نوبت به خلبان ميرســد تا
تشــخيص دهد امکان پرواز وجود دارد يا نخير .در
صورتي که خلبان هوا را براي پرواز مناســب بداند،
فرم تأييد را امضا و سپس پرواز ميکند .وي با بيان
اينکه «هيچ تضميني در قالب چک براي پرواز از
خلبانها مطالبه نميکنيم» ،افزود :تضمينهايي که
از خلبانها گرفته ميشود مربوط به مرحله آموزش
در فضاي شبيهسازيشده يا همان «سيميالتور» در
شرکتهاي خارجي اســت .خلبانها قبل از اعزام
براي اين مرحله به شرکتهاي هواپيمايي تعهدي
معادل اين هزينه ميدهند تا بهاندازه هزينه آموزش
براي همان شــرکت پرواز انجــام دهند ،اين يک
عرف بينالمللي است .وي همچنين با ابراز اينکه
ن در شرکت آسمان از رويه عادي ساير
استعفاي خلبا 
شرکتها برخوردار است ،تصريح کرد« :نه استعفا در
حد معناداري داشتهايم و نه استخداميدر اين ابعاد.
خلبانها بهطور معمول بين شرکتهاي مختلف در
حال چرخش هستند».

رئيس کميســيون عمران مجلس با اشاره به اينکه
محور اصلي اســتيضاح وزير راه و شهرســازي در
زمينه ســقوط هواپيماي  ۷۲ ATRپرواز تهران-
ياســوج است ،گفت :آخوندي پس از سقوط هواپيما
عذرخواهي نداشته است .محمدرضا رضایی کوچی
در گفتوگو با خانه ملت ،در خصوص استيضاح وزير
راه و شهرســازي ،اظهار داشت :استيضاح وزير راه و
شهرسازي براي جلسه يکشنبه هفته آينده در دستور
کار کميسيون عمران مجلس قرار گرفته بود اما به
دليل تعطيلي مجلس شــوراي اسالميبا تاخير يک
هفتهاي بررســي ميشود .رئيس کميسيون عمران
مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه اين استيضاح
از طريق هيات رئيســه مجلس شوراي اسالميبه
کميســيون ارجاع داده شده است ،گفت :کميسيون
نيز بايد بر اســاس قانون جلسهاي را تشکيل دهيم
و بعد از برگزاري جلســه در کميسيون گزارش آن
تقديم هيات رئيسه و ســپس در دستور کار صحن
قرار ميگيرد .نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي
اسالميدر خصوص اينکه علت اين استيضاح حوادث
اخير و يا عملکرد وزارت راه و شهرسازي است ،اظهار
داشت :اين استيضاح  5محور دارد که بخشي از آن در
خصوص عملکرد وزارتخانه و محور اصلي در زمينه
ســقوط هواپيماي  72 ATRپرواز تهران-ياسوج
است.

در همين حال رئيس کميســيون عمران مجلس
نيز با اشــاره به اينکه مسئوالن حملونقل هوايي
کشــور در انجام وظايف خود کوتاهي کرده و بايد
هرچه زودتر اســتعفا دهند ،گفــت :در صورتي که
مســئوالن اين کار را نکنند ،مجلس اقدامات الزم
را در خصوص سانحه سقوط  ATRآسمان انجام
ميدهد .محمدرضا رضايي با انتقاد از رويه درپيش
گرفتهشده توسط مسئوالن حملونقل هوايي کشور
بهخصوص در ســانحه ســقوط هواپيماي ATR
آســمان اظهار کرد :مديران و مســئوالن ذيربط
حملونقــل هوايــي حتم ًا بايــد بالفاصله پس از
سقوط هواپيماي آســمان عذرخواهي کرده و پس
از آن اســتعفا ميدادند .وي تصريح کرد :هر کسي
که مسئول است و احساس مسئوليت ميکند بايد
از ســمت خود اســتعفا دهد .وي با انتقاد از اينکه

رضایی در اين زمينه که وزير راه و شهرســازي پس
از سقوط هواپيماي پرواز تهران-ياسوج عذرخواهي
نداشــته است ،گفت :وزير و تماميمسئوالني که در
اين زمينه دخيل بودهاند بايد از مردم عذرخواهي کنند،
مسئوالن کشــور اين تصور را دارند که عذرخواهي
کردن به معناي قبول کردن بار مسئوليت است؛ آن
هم در حال حاضر که همه به فکر اين هستند که از
زير بار مسئوليت شانه خالي کنند .رئيس کميسيون
عمران مجلس شوراي اسالميدر پايان در خصوص
اينکه آيا وزير راه و شهرســازي مجددا راي اعتماد
مجلس را کســب ميکنند يا خير ،خاطرنشان کرد:
براي قضاوت بر روي اين مســئله زود است و بايد
شــرايط مجلس و زمان را در نظر بگيريم چون اين
مسئله از اهميت بااليي برخوردار است.

مسئوالن کوتاهي کردند

مسئوالن مربوطه يک عذرخواهي خشک و خالي
بابت جــان باختن  66مســافر و خدمه هواپيماي
 ATRنکردند ،افزود :متأســفانه مســئوالن هيچ
احســاس مسئوليتي در قبال اين سانحه نميکنند،
وقتي هواپيما ايرادي نداشــته ،خلبان تجربه 400
ساعت پرواز داشته و وضعيت جوي نيز خوب بوده
چه اتفاقي افتاده که منجر به ســقوط هواپيما شده
اســت؟ رئيس کميســيون عمران مجلس با تذکر
اينکه برخي از مسئوالن که خودشان ميدانند بايد
از مــردم عذرخواهي کنند ،گفت :اينها ميدانند در
انجام وظايف کوتاهــي کردهاند و بايد عذرخواهي
کرده و استعفا دهند ،در غير اينصورت مجلس در
اين رابطه اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
استيضاح آخوندي يک هفته به تاخير افتاد

وزير راه از مردم بابت سقوط هواپيما عذرخواهي
هم نکرد

بررسي موضوع خالي بودن کپسول آتشنشاني
هواپيماي ATR۷۲

رضايي با اشاره به پيدا شدن کپسول آتش نشاني خالي
از هواپيماي سانحه ديده آسمان ،گفت :اين موضوع که
چرا کپسول آتش نشاني خالي بوده؛ از ابتدا به صورت
خالي در هواپيما قرار گرفته يا اينکه داخل هواپيما آتش
سوزي رخ داده ،از جمله مواردي است که در کميسيون
عمران بررسي ميشود؛ البته احتمال اين موضوع که
هواپيما پس از برخورد با کوه دچار آتش سوزي شده
باشــد ،کامال مردود است .رييس کميسيون عمران
مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه اصل موضوع
حادثه هواپيما اين است که در آن شرايط جوي هواپيما
بايد پرواز ميکرده است يا خير که اين مورد بايد مورد
بررسي قرار گيرد ،افزود :بزرگترين قطعهاي که تاکنون
از اجســاد پيدا شده ،باالتنه بدن يک انسان است که
اين نشان ميدهد هواپيما با کوه برخورد کرده و اجساد
تکه تکه شده است.
پرواز هواپيماهاي  ATR72تا زمان پيدا شــدن
جعبه سياه متوقف ميشود

وي با اشــاره به اينکه کميســيون عمران در حال
حاضر روي شــرايط جوي و وضعيت ايمني هواپيما
کار ميکنــد ،چراکه مهمترين ابهام همين موضوع
است ،ادامه داد :هواپيماهاي  ATR72سن بااليي
دارنــد و پرواز آنها متوقف شــده؛ تا زماني که جعبه
سياه هواپيما پيدا شده و باز شود؛ چراکه ممکن بوده
هواپيماي سانحه ديده نقص و ايرادات فني داشته و
سقوط کرده باشــد .نماينده مردم جهرم در مجلس
شوراي اسالمي ،يادآور شد :اين امکان وجود دارد که
هواپيماهاي مشابه  ATR72نيز دچار سانحه شوند،
لذا تا بازخواني جعبه سياه ديگر اين هواپيماها پرواز
نميکنند که اقدام صحيحي است.
خلبان پس از خروج از رادار با برج مراقبت مکالمه
داشته است

رئيس کميسيون بررسي سانحه هواپيماي تهران-
ياســوج با بيان اينکه خلبان پس از خروج از رادار با
برج مراقبت مکالمه داشته است ،گفت :تا قبل از باز
شدن جعبه سياه هواپيما نميتوان با قطعيت از علت
سانحه حرف زد .حســن رضايي فر در گفت وگو با
ايلنا با اشــاره به کاهش ارتفاع غير مجاز هواپيما در
محل وقوع ســانحه گفت :اينکــه هواپيما از ارتفاع
مجــاز کاهش ارتفــاع داده اســت ميتواند داليل
متعددي داشته باشد .رئيس کميسيون بررسي سانحه
هواپيماي تهران -ياســوج ادامه داد :در ساعت  9و
 28دقيقه صبح امکان اينکه موبايل روشن يکي از
مسافران بســته به قدرت ماهوارههاي مخابراتي در
محل ســيگنالي داده باشد وجود دارد اما اين امکان
بعد ازساعت  9و  30دقيقه به بعد وجود نداشته است.
رضايي فر با تاکيــد بر اينکه خلبان پس از اينکه از
رادار محو شــده با برج مراقبت مکالمه داشته است،
گفت :ســاعت  9و  30دقيقه آخرين مکالمه خلبان
با برج مراقبت بوده اســت و هواپيما ساعت  9و 25
دقيقه از رادار خارج شده است و بعد از اينکه از رادار
خارج شده توانســته  6دقيقه پرواز و با برج مراقبت
مکالمه داشته باشد.

رضاییفر افزود :از آنجايي که منطقه کوهستاني است،
سيگنالهاي ارســالي از هواپيما به انتنهاي راداري
نميرسد به همين دليل پوشــش نقطه کور راداري
محسوب ميشود .رضايي فر گفت :هواپيما در ارتفاع
بيش از  18هزار و 600پا از رادار خارج شده و به کوهي
با ارتفاع  13هزار پا برخورد کرده است يعني  5هزار و
 600پا کاهش ارتفاع بدون پوشش راداري داشته است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا پس از اينکه هواپيما از
رادار خارج شده است ،در مکالمات خلبان با برج مراقبت
اشارهاي به علت خروج از رادار نشده است ،تاکيد کرد:
اساســا آن منطقه فضاي راداري ندارد و در اسناد هم
آمده اســت در ارتفاعات باالي  20هزار پا سرويس
راداري بايد وجود داشته باشــد و براي مرکز کنترل
باالي  20هزار پا سرويس راداري ارائه ميشود.
تحريمهــا و احتمــال عهدشــکني در تحويل
هواپيماهاي خريداري شده به ايران

افضلی عضو کميســيون عمران مجلــس ،با رد
 ۷۵ســاله بودن تکنولوژي هواپيماي سانحه ديده
گفت :بــراي کاهش هزينهها و ريســک پروازي
بايد نوســازي ناوگان هوايي کشــور تسريع شود.
سیدحســین افضلی در گفت وگو با خانه ملت ،با
تاکيد بر ضرورت نوســازي ناوگان هوايي کشور،
گفت :براي بهبود حمل و نقل هوايي و جلوگيري
از حوادث احتمالي خريد هواپيما و نوســازي اين
ناوگان ضروري اســت .عضو کميســيون عمران
مجلس شــوراي اســامي ،با اشــاره بــه برخي
تحريمهــا و احتمــال عهدشــکني در تحويــل
هواپيماهاي خريداري شــده به ايــران ،افزود :در
صورتي که چنين تحريمهايي عليه ايران از سوي
کشــورهاي غربي اعمال شود راهي جز حرکت به
سمت ساير کشورها براي نوسازي ناوگان هوايي
نداريم .نماينــده مردم اقليد در مجلس شــوراي
اسالمي ،با اشاره به سانحه رخ داده براي هواپيماي
تهران -ياسوج ،تصريح کرد :نميتوان تا پيدا شدن
جعبه سياه در خصوص نقص فني اين هواپيما در
نتيجه عمر باال اظهارنظر کرد .اين نماينده مردم در
مجلس دهم ،با تاکيد بر اينکه کاهش عمر ناوگان
هوايي کشــور يکي از ضرورتها در حوزه کاهش
سوانحي همچون سقوط و يا اتفاقاتي از اين دست
است ،گفت :متاســفانه تحريمها امکان تسريع در
نوسازي ناوگان هوايي را از ما سلب کرد اما اکنون
بايد با هر ترفندي نوسازي ناوگان صورت بگيرد.
مجلس در انتظار جعبه سياه هواپيماي آسمان

سيد ابوالفضل موســوي بيوکي نماينده مردم يزد
و عضو کميســيون عمران مجلــس در گفتگو با
«عصرايرانيان» گفت :جلســهاي در کميســيون
عمران تشکيل شد با حضور نمايندگان هواپيمايي
اسمان تشــکيل و توضيحاتي ارائه شد.وي بابيان
اينکــه تا جعبه ســياه هواپيما  ATRپيدا نشــود
نميتوان دقيقا گفت چه اتفاقي افتاده است ،افزود:
گزارشهايي که به کميسيون عمران ارائه شده است
نشان هنده اين اســت که اين هواپيما اجازه پرواز
داشته و پرواز انجام شده است.موسوي اظهار کرد:
سازمان هواپيمايي کشوري که بر پروازها و حوادث
نظارت دارد 11،کارگروه دارد که از تماميجوانب اين
موضوع را بررسي ميکنند و يک قسمتي از کار اين
گروها منوط به وجود اطالعات جعبه ســياه است.
وي خاطر نشــان کرد :کميسيون عمران در نهايت
گزارش پاياني خود را به صحن مجلس ارائه خواهد
کرد و مجلس دراين بــاره با اختياراتي که مجلس
و قانونگــذار دارد تصميمگيري خواهــد کرد و با
مشخص شــدن مقصر پيگيري اين موضوع با قوه
قضايي است.وي با اشاره به استيضاح وزير راه تاکيد
کرد :از طرف  2گروه امضا براي استيضاح اخوندي
جمع اوري شده است که يکي از ان گروه نامه خود
را ارائه کردند و اين نامه به کميسيون عمران ارجاع
شده است بعد از بحث بودجه اين بحث در کميسيون
عمران مطرح ميشود.

شوكتي:

قيمت مسكن وجود ندارد
ظرفيت افزايش ّ

بر اساس گزارشــات ميداني رونق در بازار مسكن
جــاي خود را به ركــود و افزايش حباب وار قي ّمت
داده و شــاهد عدم كندي بــازار عرضه و تقاضا در
ايــن روزها بوده ايم .خروج از اين بحران با چرتكه
و نظرات غير آكادميك ميسر نخواهد بود  .عباس
شــوكتي كارشناس مســكن در گفتگو با خبرنگار
«عصر ايرانيان» اعالم كرد .دو ميليون و هفتصد و
هشتاد و پنج هزار خانه خالي در سطح كشور موجود

است كه اول بايد اين خانهها را به بازار تزريق كنيم
و دولت خدمتگذار هم با دادن تســهيالت بانكي با
ســود كمتر اجاره نشينها را به خريد خانه تشويق
كند  .شــوكتي اضافه كرد  :بيــش از ده عامل در
ركود يا رونق بازار مسكن موثر خواهد بود كه شامل
بورس و ارز  ،طال و حاملهاي انرژي و درآمد نفتي
و سياستهاي داخلي و خارجي  ،تسهيالت بانكي و
قوانين شهرداري و درآمد خانوار كه برآيند تمام آنها

بر قي ّمت مسكن تاثير ميگذارد .شوكتي با بيان اينکه
 :اگر فوريتي براي خريد خانه نداريد تا ســال آينده
دست نگه داريد ،خاطرنشــان کرد :ثبات قي ّمتها
حتمياست و جهشي در سال آينده شاهد نخواهيم
بود وحباب قي ّمت مســكن در ســال  ٩٧شكسته
خواهد شــد و بازار روي آرامــش و ثبات را خواهد
گرفت  ،پيشبيني ما از آينده بازار مســكن كاهش
بيست درصدي تا تابستان  ٩٧خواهد بود .

رضايي خبر داد
زمان برگزاري نخستين جلسه کميسيون تفکيک وزارت راه و شهرسازي

وزارت راه و شهرسازي هر روز به دنبال ايجاد اختالف جديد با سازمان نظام مهندسي

رئيس کميســيون عمران مجلــس ،از تعيين
اعضــاي کميســيون تفکيــک وزارت راه و
شهرسازي به رياست نايب رئيس اول مجلس
خبــر داد و گفت :عريــض و طويل بودن اين
وزارتخانه مشکالت بسياري را ايجاد کرده است.
محمدرضا رضایی در گفت وگو با خانه ملت ،با
اشــاره به موافقت کميسيون عمران مجلس با
تفکيک وزارت راه و شهرســازي ،گفت :طبق
اين موافقت مقرر شــد کميسيوني متشکل از
نمايندگان عضو کميسيونهاي مختلف تشکيل
و اين طرح را بررســي کند .رئيس کميسيون
عمران مجلس شــوراي اســامي ،از تعيين
اعضاي کميســيون مذکور خبــر داد و افزود:
اين کميســيون بايد پس از بررسي بودجه 97
کل کشور نخستين جلســه خود را به رياست
مسعود پزشکيان نايب رئيس اول مجلس آغاز
کند .نماينده مردم جهرم در مجلس شــوراي
اسالمي ،با بيان اينکه زياد بودن حوزه کاري در

وزارت راه و شهرسازي و وجود برخي کمبودها
نمايندگان را بــه تفکيک اين وزارتخانه راضي
کرده اســت ،تصريح کرد :در بحث مســکن و
شهرســازي حوزه کاري شهرداريها از وزارت
کشور به وزرات مســکن و شهرسازي منتقل
ميشود .وي با اشــاره به تغييراتي که پس از
تفکيک اين وزارتخانــه رخ خواهد داد ،افزود:
حوزه راهداري ايــن وزارتخانه به وزارت حمل
و نقل تبديل شــده و همه شقوق حمل و نقل
از قبيل دريايي ،زميني ،ريلي و هوايي در حوزه
ايــن وزارتخانه لحاظ خواهد شــد .رضايي با
بيان اينکه تسريع در برگزاري نخستين جلسه
کميسيون تفکيک وزارت راه و شهرسازي الزم
است ،گفت :بايد بار بسيار زياد موجود بر دوش
اين وزارتخانه در راســتاي افزايش کارايي آن
کاهش يابد .شــايان ذکر اســت؛ وزارت را ه و
شهرسازي فعلي متشکل از وزارت راه و ترابري
و وزارت مسکن و شهرسازي قديم است.

بار مسافران پرواز استانبول-تهران
آتا در ترکيه جا ماند

پرواز اســتانبول-تهران هواپيمايي آنا در
حالي دو شــب پیش انجام شــد که بار
تعدادي از مسافران اين پرواز در ترکيه جا
مانده است .يکي از مسافران پرواز 6604
هواپيمايي آتا در گفت وگو با تسنیم ،اظهار
کرد :ساعت  23و  10دقيقه  2شب پيش
به وقت اســتانبول پرواز هواپيمايي آنا از
استانبول به تهران انجام شد .وي تصريح
کرد :اين شــرکت بار حدود 13مسافر را
به بهانه ســنگين شدن هواپيما در ترکيه
جا گذاشــته است .وي با بيان اينکه همه
زندگي ام از مدارک شناســايي گرفته تا
کليد منزل و سوئيچ ماشين داخل چمدان
به جا مانده در استانبول است ،افزود :پس
از پيگيريهاي فــراوان هواپيمايي آنا به
مسافران اعالم کرد به شهرهاي خودتان
برويد چند روز ديگر بار را ارسال ميکنيم.
وي با بيان اينکه بنده ساکن شيراز هستم
و از شب گذشته سرگردان شده ام ،افزود:
متاسفانههواپيماييآتاپاسخگويمسافران
نيست.
موانع پيشروي ريل ملي
در نشستن روي خطآهن

کارشناس ريلي با اشاره به موانع پيشروي
توليد ريل ملي ،بــه نبود اهتمام کافي از
ســوي ذوبآهن بابت توليد ريل اشــاره
کرد و گفت :وقتي تعرفــه واردات ريل،
صفر است ،مشــوقي براي ذوبآهن در
توليد ايجاد نميشود .حسين محمدرضايي
در گفتوگــو با فــارس ،بيــان کرد :ما
امروز در واگنسازي باريتقريب ًا خودکفا
هستيم و حتي توانايي توليد محور واگن
را هم داريم ،البته سيســتم ترمز وارداتي
اســت ،اما تا  80درصد خودکفا هستيم
که اگر سرمايهگذاري مناسبي در بخش
واگنســازي انجام شود ،ميتوانيم واگن
با قيمت کمتر هم بسازيم .محمدرضايي
اضافه کرد :مشکل اصلي واگنسازهاي
ما آن اســت که پول نقد ميخواهند ،زيرا
بانکهــا حمايت مالي و تســهيالتي از
صنعت ريلي ندارند و اين در حالي اســت
که شرکتهاي ريلي هم امکان پرداخت
نقدي ندارند .اين کارشناس حمل و نقل
ريلي با تأکيد بر اينکه ميتوانيم در ساخت
ريل هم خودکفا شويم ،گفت :اگر بخواهيم
هدف برنامه و سند چشمانداز بابت ساخت
 25هزار کيلومتر خطآهن تا سال 1404
را محقق کنيــم ،بايد  2ميليارد دالر ريل
وارد کنيم ،يا اينکه خود آن را بسازيم که
البته در بوميسازي ريل ،پتانسيل زيادي
وجود دارد .وي به مشکالت توليد ريل در
ذوبآهن اشاره کرد و گفت :ضرورت دارد
ذوبآهن اهتمام بيشتري بابت توليد ريل
ملي داشته باشد ،از سال  73ذوبآهن به
توليد ريل پرداخته است ،اما همان سالها
ريل مناسبي ساخته نشد و راهآهن آن را به
بهانه نبود کيفيت تحويل نگرفت
گردش  ۵۶.۵هزار ميليارد توماني
مسکن در  ۹ماهه امسال

گزارشهاي جديد نشان ميدهد گردش
مالي بخش مســکن در ۹ماهه امســال
۵۶۰۵هزارميليارد تومان و ميانگين قيمت
هر متر مربع واحد مسکوني در پايتخت در
پاييز امسال  ۴ميليون و  ۸۴۰هزار تومان
بود .به گزارش مهر ،اداره کل دفتر برنامه
ريزي و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازي گزارش
وضعيت بازار مســکن در پاييز امسال را
منتشر کرد .بر اساس اين گزارش در پاييز
ســال جاري ( ۴۷ )۹۶هزار و  ۱۴۶واحد
مسکوني معامله شد که نسبت به تابستان
امسال  ۳.۵درصد کاهش داشته است اما
نسبت به پاييز سال قبل ( ۳۵.۱ )۹۵درصد
رشــد را نشــان ميدهد .بيشترين تعداد
معامله در تهران در پاييز امسال در منطقه
 ۵پايتخت با  ۷هزار و  ۱۱۷فقره و کمترين
ميزان معامله نيز در منطقه  ۱۹با تنها ۲۹۲
فقره معامله خريد و فروش مسکن بود.
ممنوعيت پروازهاي فرودگاه اربيل
به زودي برداشته ميشود

غراوي مطرح کرد

عضو شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي کشور
با غيرقانوني خواندن دريافت  ۵درصد حقالزحمه
مهندسان ناظر و واريز آن به حساب سازمانهاي
نظام مهندسي ،گفت :يکنهاد خصوصي توانايي
مبارزه با يک ارگان دولتي را ندارد .شهرام کوسه
غــراوی در گفت وگو با خانه ملت ،با اشــاره به
دســتورالعمل اخير وزير راه و شهرسازي ،گفت:
درحالي بر اساس دســتور وزير راه از  ۱۰بهمن
امســال دريافت  ۵درصد حقالزحمه مهندسان
ناظر و واريز آن به حســاب ســازمانهاي نظام
مهندسي لغو ميشود که سازمان نظام مهندسي
ســاختمان اين کار را غيرقانوني اعالم و آن را
موجب ضعف يک نهاد کامال خصوصي ميداند.
عضو شوراي مرکزي ســازمان نظاممهندسي
کشــور با بيان اينکه عباس آخوندي مهندس
راه و ســاختمان اســت و مانند اکثر مهندسان
ايراني در اين رشــته ،سازمان نظاممهندسي در
جغرافياي ذهني او جايگاهي بسيار خاص دارد،

اخبار

گفت :متأســفانه از همان ابتداي ورود او به برج
بلند وزارت مسکن و شهرسازي ،برنامههاي وي
براي نظاممهندسي به عاملي براي بروز اختالف
ميان وزارت راه و سازمان نظاممهندسي بدل شد،
امضا فروشي ،سياستگذاريها و نحوه نظارت
سازمان نظاممهندســي برساخت و ساز و موارد
بسيار ديگر بر دامنه اين اختالفات افزوده است.
کوسه غراوي با بيان مطلب فوق افزود :متأسفانه
وزارت راه و شهرسازي هرروز به دنبال کليد واژه
جديدي براي ايجاد اختالف جديد با اين سازمان
است .عضو کميســيون عمران مجلس شوراي
اسالمي ،گفت :در حال حاضر اين اختالفها با
تغيير آييننامه کنترل ساختمان و حذف سازمان
نظاممهندسي از چرخه نظارت بر ساختمان و ب ه
جاي آن ايجاد مفهوم بازرسي ساختمان از سوي
شهرداري و همچنين امکان انتخاب مهندس ناظر
و مجري ذيصالح در پروژههاي ساختوساز از
سوي مالک پروژه ،به نقطه اوج خود رسيد.

کنســول ايران در استان سليمانيه عراق
گفت ،ممنوعيت دولت عــراق در زمينه
پروازهاي بين المللي بــه مبدا و مقصد
فرودگاههاي اربيل و ســليمانيه به زودي
برداشــته خواهد شــد .به گزارش پايگاه
خبري کردستان  ،24کنســول ايران در
استان ســليمانيه عراق گفت ،ممنوعيت
دولت عــراق در زمينــه پروازهاي بين
المللي به مبدا و مقصد فرودگاههاي اربيل
و سليمانيه به زودي برداشته خواهد شد.
سعداهلل مسعوديان ديپلمات ايراني اظهار
داشــت« :تا جايي که مــن اطالع دارم،
پيشــرفت خوبي بين (اربيل و بغداد) در
ســطوح فني به دســت آمده است .وي
افزود ،فرودگاههاي اربيل و سليمانيه «در
مدتي کوتاه» بازگشايي خواهند شد .وي
ضمن ابراز اميدواري نســبت به برقراري
مجدد پروازهــا از ســليمانيه به تهران
گفت« :مسائل ميان اربيل و بغداد بر سر
گذرگاههاي مــرزي و فرودگاهها حل و
فصل شده است ...جمهوري اسالميايران
تمام تالش خود را براي حل مسائل ميان
اربيل و بغداد و تثبيت وضعيت منطقه به
کار خواهد بست».

