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راه و مسكن

چسبیدن قیمت مسکن به بشکه های نفت
بعضی کارشناس��ان بر این نظرند که بخش مس��کن برای رونق 
احتماال باید تا زمان افزایش قیمت نفت صبر کند.به گزارش ایسنا، 
بعضی کارشناسان معتقدند که تجربه نشان می دهد قیمت مسکن 
در ای��ران بی��ش از ه��ر چیز نس��بت به درآمد نفت واکنش داده، لذا 
ت��ا زمان��ی که قیمت نفت در بازارجهانی ضعیف باقی بماند قیمت 
مس��کن افزایش نخواهد یافت.مروری بر تحوالت بازار مس��کن 
نشان می دهد سقوط و صعود این بخش ارتباط تنگاتنگی با قیمت 
نفت دارد و افزایش قیمت مسکن از سال 1380 تا 1391 بیش از 
هر چیز واکنش��ی بود نس��بت به افزایش قیمت نفت از 23 دالر به 
110 دالر و کاهش 36 درصدی قیمت مسکن در 2/5 سال اخیر 
نیز واکنش��ی اس��ت نسبت به کاهش درآمد نفت و پیش بینی های 
کارشناسان مسکن و کارشناسان نفت نیز با مقدار اندکی تفاوت 
حاکی از بازارگرمی همزمان بازار مسکن و نفت دارد.حسام عقبایی 
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران پیش بینی می کند که بازار 
مسکن در بهار 1395 و بعد از انتخابات مجلس شورای اسالمی 
رونق بهتری خواهد گرفت.هرچند به نظر می رس��د کارشناس��ان 
مس��کن ب��رای رونق این بازار عجل��ه دارند اما تصوراینکه قیمت 
مسکن تا قبل از مرداد و شهریور 1395 که از آن به عنوان زمان 
صعود قیمت نفت نام برده می شود دچار تحول می شود کمی دور 
از ذهن است.محمدحسیین ادیب استاد دانشگاه در این خصوص 
می گوید: قیمت مس��کن در ایران نس��بت به اس��فند 91 بالغ بر 
36 درصد کاهش یافته اس��ت مضافا این که نس��بت به تورم 46 
درصدی اسفند 91 تا مهر 94 نیز واکنشی نشان نداده است و لذا 
قیمت مس��کن جهت درس��ت و قابل پیش بینی خود را پیدا کرده 
است.یک تحلیل دانشگاهی نیز که به تحلیل توالی صعود و نزول 
ب��ازار نفت پرداخته و بررس��ی نف��ت )WTI( در بازه زمانی روزانه، 
هفتگی و ماهانه را مورد بررس��ی قرار داده، با نتیجه گیری این که 
بازار نفت یک موج کوچک س��قوط دیگر را تجربه خواهد کرد و 
سپس وارد دوران صعود می شود این نوید را داده است که طالی 
س��یاه به طور طبیعی از ژوئن 2016 )مرداد 95( روند صعودی به 
خ��ود خواه��د گرف��ت و احتماال دربازه زمانی اول 51 دالر را لمس 
می کند.با این ش��رایط، به اعتقاد این کارشناس��ان برای دریافت 
اولین س��یگنال های افزایش قیمت مس��کن احتماال باید تا اواسط 

سال آینده صبر کرد.

رییس اتحادیه صنایع هوایی و فضایی خبرداد:

 ابرازعالقه مندی چینی ها برای راه اندازی 
خطوط پروازی در ایران

 ریی��س اتحادی��ه صنای��ع هوایی و فضایی ای��ران درباره برقرای 
پروازه��ای جدید در کش��ور گفت: عالوه ب��ر چند کمپانی آلمانی 
و ایرفران��س، هلند و ش��رکت های چین��ی نیز برای راه اندازی و یا 
بازگش��ایی خط��وط پروازی در ایران اب��راز عالقه مندی کرده اند.
امیر ساالری در گفت وگو با آنا با بیان اینکه ایرالین های خارجی 
ع��الوه ب��ر راه اندازی خطوط پروازی عالقه من��د به ایجاد مراکز 
تعمیر و نگهداری در زمینه هواپیما و هلی کوپتر در کشور هستند، 
افزود: ایران به علت تحریم ها طی 35 س��ال گذش��ته بازار بس��یار 
بک��ری در صنع��ت هوایی دارد چراکه در این مدت نتوانس��ته ایم 
نیازهای این صنعت را پوش��ش دهیم.وی با تاکید بر اینکه عدم 
تامین نیازهای صنعت هوانوردی طی س��ال های گذش��ته موجب 
شکل گیری بازار مستعد برای شرکت های خارجی است، تصریح 
کرد: بر اساس استانداردهای جهانی و مطالعات نیازسنجی وزارت 
راه و شهرسازی باید تا افق 1404 تعداد 400 هواپیمای جدید وارد 
کشور شود.ساالری اظهار کرد: همچنین از حدود 250 هواپیمای 
موجود در کشور تنها حدود 150 فروند مورد استفاده قرار می گیرد 
و 100 فروند آن به علت نبود قطعات یا تعمیرات اصولی از ناوگان 
خارج شده اند بنابراین بازار تعمیر و نگهداری خوبی در ایران وجود 
دارد.ریی��س اتحادی��ه صنای��ع هوایی و فضایی ایران با بیان اینکه 
از 10 میلی��ون دالر قیم��ت و ارزش واقع��ی یک هواپیما حدود 25 
میلی��ون دالر ص��رف هزینه تعمیر و نگهداری می ش��ود، تصریح 
کرد: بر این اس��اس هزینه تعمیر و نگهداری هواپیما یک چهارم 
قیمت خرید آن اس��ت و به همین علت نیز بس��یاری از کمپانی ها 
عالقه مند به فعالیت در این بخش هستند.وی گفت: از طرفی حجم 
تعمیر و نگهداری هلی کوپتر در ایران بسیار بیش از هواپیماست 
چ��را ک��ه ما ب��ه لحاظ موقعیت اقلیمی خاص در بخش هایی مانند 
نفت و گاز، مدیرت بحران، مدیریت منابع طبیعی و پزش��کی به 
عنوان آمبوالنس و... می توانیم از هلی کوپتر استفاده  کنیم و این 
امر انگیزه ای برای کمپانی ها در جهت س��رمایه گذاری در ایران 

محسوب می شود.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن:

بانک مسکن پرداخت تسهیالت 60 میلیون 
تومانی را از اول دی ماه آغاز می کند

مدی��ر ام��ور طرح و برنامه بانک مس��کن گف��ت: متقاضیان خرید 
مسکن می توانند برای دریافت تسهیالت 60 و 50 میلیون تومانی 
ازاول دی ماه به ش��عب این بانک در سراس��ر کش��ور مراجعه کنند.

محمدحسن مرادی در گفت وگو با ایرنا افزود: عالوه بر تسهیالت 
60 میلیون تومانی در تهران، متقاضیان می توانند از تس��هیالت 
10 میلی��ون تومان��ی جعاله نیز اس��تفاده کنن��د که در این صورت 
مبلغ تسهیالت بانک مسکن در تهران 70 میلیون تومان خواهد 
بود.وی با بیان اینکه با خرید اوراق مسکن سقف تسهیالت این 
بانک در شهرهای بیش از 200 هزار نفر 50 میلیون تومان است، 
گفت: در این شهرها متقاضیان با استفاده از تسهیالت 10 میلیون 
تومانی جعاله می توانند از وام 60 میلیون تومان برای خرید مسکن 
استفاده کنند.مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به سقف 
تسهیالت این بانک برای خرید مسکن در شهرهای زیر 200 هزار 
نفر، افزود: سقف تسهیالت این بانک با ارائه اوراق مسکن در این 
شهرها، 40 میلیون تومان است که با تسهیالت جعاله سقف آن 
به50 میلیون تومان می رسد.مرادی سود این تسهیالت را 18/5 
درصد اعالم کرد و گفت: هم اکنون میزان سود تسهیالت بانک ها 
21 درصد تعیین شده است، اما بانک مسکن این تسهیالت را با 
سود 18/5 درصدی به متقاضیان تا 12 سال پرداخت می کند.وی 
به میزان اقساط این تسهیالت نیز اشاره کرد و افزود: در این روش 
متقاضیان برای بازپرداخت اقساط تسهیالت 40 میلیون تومانی به 
روش ساده باید 693 هزار تومان، پلکانی ساده 578 هزار تومان و 
پلکانی دوره ای پنج ساله 621 هزار تومان پرداخت کنند.مرادی 
یادآورش��د: متقاضیانی که تس��هیالت 50 میلیون تومانی استفاده 
کرده اند به روش ساده 866 هزار تومان، پلکانی ساده 723 هزار 
تومان و پلکانی پنج س��اله 746 هزار تومان قس��ط پرداخت کنند 
واقس��اط تس��هیالت 60 میلیون تومانی در تهران به روش س��اده 
یک میلیون و 40 هزار تومان، به روش پلکانی س��اده 868 هزار 
تومان و پلکانی دوره ای پنج ساله نخست 932 هزار تومان خواهد 
بود وطبق مقررات بانک مسکن، متقاضیان برای خرید واحدهای 
مس��کن زیر 20 س��ال مجاز به اس��تفاده از این تسهیالت خواهند 
بود و واحدهایی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بین 20 
تا 25 سال گذشته است، می توانند تا سقف 35 میلیون تومان از 

تسهیالت بانک مسکن استفاده کنند.

آزادراه ته��ران � ش��مال ب��ا گذش��ت دو ده��ه 
ف��راوان  مش��کالت  دارای  انتظارهمچن��ان 
وگس��ترده ای اس��ت ب��ه طوریک��ه از تکمیل 
نش��دن بعض��ی از قطعات ای��ن آزادراه گرفته تا 
عوارض های هرقطعه داس��تان جدیدی را برای 
تردکنندگان و بومیان اطراف این آزادراه ایجاد 
کرده اس��ت. به گزارش فارس آزادراه تهران � 
شمال حدفاصل سه راهی دشت نظیر مرزن آباد 
� چالوس به طول حدود 20 کیلومتر اس��ت که 
با گذش��ت 20 س��ال از آغاز طرح همچنان در 
دست انداز قرار دارد و هر روز داغی بر دل مردم 
منطق��ه می نهد.ای��ن قطعه که از س��ال 1375 
آغاز ش��د و با پیش��رفت فیزیکی 97درصدی به 
بهره برداری رسید و سپس به تدریج تکمیل شد 
دارای دو خط رفت و دو خط برگش��ت اس��ت اما 
نبود یک تصمیم گیرنده برای حل مشکالت آن، 
سبب شد، هر روز دردسری جدید برای مسئوالن 
و ساکنان حاشیه این مسیر ایجاد شود.ساکنان 
حاش��یه آزادراه به امی��د پایان غ��روب غم انگیز 
و دی��دن طلوع��ی جدید س��ختی های زیادی را 
در ای��ن دو ده��ه به جان خریدن��د، اما گویا قرار 
نیست این قصه پرغصه پایان یابد.دغدغه ای که 
چندی پیش اهالی منطقه و مسئوالن شهرستان 
چال��وس را ب��ا خود درگیر کرده ب��ود، پرداخت 
عوارضی برای عموم مردم و به تبع آن حاش��یه  
نشینان این قطعه بود که 20 سال رنج و مشقت 
را برای دیدن نور و روشنایی تحمل کردند ولی 
امروز با پایتخت نش��ینان که قصد دارند در ایام 
تعطی��الت برای خوش گذرانی و گریز از هوای 
آلوده به این منطقه بیایند، برابر دیده شدند و این 
به حق اجحاف بزرگی در برابر صبر مردم منطقه 
اس��ت.این موضوع اگرچه مس��ئوالن محلی را 
بر آن داش��ت تا برای برون رفت از این معضل 
ب��ه آب و آت��ش زده و مکاتبات و ش��کایت های 
فراوان��ی را رد و ب��دل کنند اما ظاهراً تالش آنها 
نتیجه معکوس داشته و آب در دل کسی تکان 
نمی خورد.هن��وز ب��رای م��ردم منطقه موضوع 
پرداخ��ت عوارض ب��ه مبلغ 3 هزار تومان برای 
ماش��ین های س��واری هضم نشده بود که باخبر 
ش��دند ش��رکت آزادراه درنظر دارد تا این مبالغ را 
برای دس��ت یابی به هزینه کرد خویش افزایش 
دهد.اگرچه اخذ عوارض در این مسیر از مصوبات 
دولت و البته قانونی است، چرا که باید هزینه های 

انجام شده در پروژه های ملی جبران شود، اما آیا 
ای��ن موضوع با انصاف برابری می کند؟ مردمی 
که روزانه ش��اید مجبور ش��وند چندین بار از این 
مسیر تردد کنند و مهم تر اینکه خانواده هایی که 
دو دهه رنج و سختی را متحمل شدند، امروز با 
توریس��ت و گردش��گری که حقوق روزانه اش با 
یک ماه حقوق مردم این منطقه برابری می کند، 
مجب��ور به پرداخت عوارض ش��وند.مردمی که 
مش��کالت ناش��ی از تخریب طبیعت و محیط 
زیس��ت از یک سو، آلودگی های رودخانه بزرگ 
چالوس بر اثر فعالیت های معدنی، آلودگی های 
صوتی، تخریب و رانش های متعدد را در طی این 
مدت تحمل کرده اند، گویی پاداش صبرش��ان 
باید تبدیل به تاوان شود. امانماینده مردم نوشهر، 
چالوس و کالردشت در مجلس شورای اسالمی، 
با اش��اره به افزایش تعرفه پرداخت عوارضی در 
آزادراه تهران � ش��مال، گفت: اگر قرار اس��ت 
بومی ه��ا دیده نش��وند، همین جا اعالم می کنم 
بومی ها عوارض ندهند.قاسم احمدی الشکی با 
اشاره به محقق نشدن قوانینی که برای بومیان 
حاش��یه آزادراه در مورد عدم پرداخت عوارض 

وجود دارد اظهار کرد: در نامه ای که وزارت راه 
و شهرس��ازی در تاریخ 20 آبان صادر کرد، قرار 
شد که مردم بومی 50 درصد عوارض را پرداخت 
کنن��د و ب��ا وجود اینک��ه این نامه از همان تاریخ 
قابیلت اجرایی داشت اما هنوز اعمال نشده است.
وی با تأکید بر اینکه باید قبل از اجرای افزایش 
قیمت این بخش نامه اجرا ش��ود، تصریح کرد: 
مقرر شد تا خودروهایی که دارای پالک »72ص 
و 72ن« هستند، در صورت تردد بیش از یک  بار 
از گیت عوارضی عالوه بر تخفیف 50 درصدی، 
10 درصد دیگر نیز از هزینه عوارضی آنها کاسته 
ش��ود و افرادی که بیش از دو بار از این مس��یر 
عب��ور می کنن��د نیز از تخفیف 20  درصد مازاد بر 
آن برخوردار شوند.نماینده مردم شهرستان های 
نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس شورای 
اس��المی، اس��تقرار نیروهای انتظامی و تهدید 
مردمی که عوارض نمی پردازند را کاری ناپسند 
عنوان کرد و افزود: ش��ورای تأمین، اطالعات، 
فرمان��دار بای��د مردم را ببینند و اگر قرار اس��ت 
م��ردم را نبینیم، اع��الم می کنم که بومیان نیز 
عوارض پرداخت نکنند.وی عمل نکردن به مفاد 

بخشنامه ابالغی در مورد پرداخت 50 درصدی 
عوارض برای بومیان منطقه را ناشایست دانست 
و تصریح کرد: اجرایی کردن این دستور از جمله 
نکاتی اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا 
افزایش تعرفه ظلم مضاعفی در حق مردم منطقه 
اس��ت. از طرفی فرماندار چالوس نیز با اش��اره به 
مکاتبات انجام ش��ده با وزارت راه و مس��ئوالن 
اس��تانی درباره تعیی��ن تکلیف اخذ عوارضی در 
قطعه چهارم آزادراه تهران � شمال، خاطرنشان 
کرد: بر اساس تعهدات وزارت راه و شهرسازی 
با ش��رکت آزادراه، بخشی از هزینه های احداث 
قطع��ه چه��ارم آزادراه در ح��د فاصل چالوس تا 
مرزن آب��اد بای��د با دریافت عوارضی به مدت 10 
س��ال، به ش��رکت آزادراه بازگردد.محمدناصر 
زن��دی اف��زود: دریافت عوارض��ی از بومیان که 
س��ال ها سختی و مشکالت در روند احداث این 
آزادراه تحمل کردند و اکنون پس از احداث این 
قطع��ه از آزادراه، انتظار می رفت بومیان منطقه 
ب��دون پرداخ��ت عوارضی بتوانند با آس��ودگی 
خیال از این مسیر تردد کنند و خطر تصادفات و 
مشکالتی که در طول مسیر جاده قدیم چالوس 

وجود داشت، هم به خودی خود حذف شود می 
تواند نوعی اجحاف در حق بومیان باش��د. وی 
با اش��اره به اینکه دریافت عوارضی از بومیانی 
که باید روزانه چندین بار تردد کنند هزینه  بردار 
بوده و دور از انصاف است اضافه کرد: براساس 
تعهداتی که وزارت راه و شهرس��ازی با ش��رکت 
آزادراه داشت، باید بخشی از هزینه های احداث 
این مسیر از محل عوارضی به مدت 10  سال به 
شرکت آزادراه پرداخت شود.فرماندار چالوس با 
بیان اینکه عدم پرداخت عوارضی توسط بومیان 
منطقه از آغاز اجرای طرح در دستور کار ما قرار 
گرفت، یادآور شد: آزادراه تهران � شمال متعلق 
به همه مردم بوده و این حق مسلم بومیان منطقه 
است که از حاصل تحمل سال ها رنج و سختی که 
برای احداث این مسیر کشیدند، بهره ببرند.این 
مسئول با تأکید بر اینکه پرداخت عوارض برای 
افرادی که به صورت موردی از این مسیر استفاده 
می کنند، شاید سنگین نباشد اما برای بومیانی که 
باید روزانه چندین بار تردد کنند، هزینه  بردار بوده 
و دور از انصاف است، گفت: تردد مجدد در جاده 
قدی��م چالوس و اخذ عوارض از بومیان حالوت 
استفاده از آزادراهی که سال ها انتظار بازگشایی 
آن را داشتند، به کام شان تلخ می کند و بنابراین 
از مس��ئوالن باالدست خواستار ارائه تسهیالت 
برای مردم منطقه هستیم.زندی با اشاره به اینکه 
با وجود درخواست های مکرر برای عدم پرداخت 
عوارضی توسط بومیانی که روزانه چندین بار از 
این مس��یر عبور می کنند، هنوز راهکار اجرایی 
خاصی ارائه نش��د، خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
اینکه شیوه اجرای این کار دارای مشکالتی است 
بنابراین خواستار استثنائاتی برای بومیان دارای 
پالک »72 ن و 72 ص« حوزه شهرستان های 
چال��وس و نوش��هر هس��تیم. در هرح��ال این 
دردس��رهای عظیم تا زمانی که تصمیم گیرنده 
و رفع کننده ای برای مش��کالت نداش��ته باشد و 
کس��ی دلش به ح��ال صبوری ها و مناعت طبع 
مردم حاشیه آزادراه نسوزد، همچنان ادامه دارد 
وبا توجه به اینکه بومیان آزادراه تهران � شمال 
طی این مدت رنج و سختی های بسیاری از جمله 
ترافیک و سایر مسائل را تحمل کردند، ضرورت 
دارد امتیازات ویژه ای برای آنان قائل شد.پروژه 
آزادراه تهران � شمال متعلق به همه مردم است و 
به طور حتم حق همه مردم به ویژه بومیان منطقه 

است که از آن بهره مند شوند.

مشکالت بومیان برای تردد در قطعات مختلف همچنان ادامه دارد

غروب غم انگیز ساكنان حاشیه آزادراه تهران-شمال

نگاه

  تکمیل رواق های غربی و شرقی مصلی تهران حال مسکن با برنامه های كوتاه خوب نمی شود۱۳ هزار كیلومتر راه در دست ساخت است 
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به در دس��ت س��اخت بودن حدود 13 
هزار کیلومتر انواع راه در کشور گفت: 
برای اتمام راه های در دس��ت ساخت 
حدود 100 هزار میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است.
ب��ه گزارش تس��نیم، علی ن��ورزاد اظهار کرد: 1306 کیلومتر 
آزادراه، 4700 کیلومتر راه آهن و 7500 کیلومتر راه و بزرگراه 
نیز در سراسر کشور در دست احداث است.وی اتمام راه های 
در دس��ت اح��داث را نیازمن��د مبلغی حدود 100 هزار میلیارد 
تومان اعتبار دانست.نورزاد افزود: 407 کیلومتر راه اصلی و 
بزرگ��راه و 225 کیلومت��ر راه آهن در صورت تامین اعتبار در 

سال جاری قابل بهره برداری است. 

ی��ک کارش��ناس مس��کن گف��ت: 
برنامه ها و سیاس��ت های کوتاه مدت 
موجب س��اماندهی بخش مس��کن 
نمی شود.س��ید مجید نی��ک نژاد در 
گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 

اش��اره به اینکه بخش مس��کن نیازمند یک سیاست هدفمند 
و بلند مدت اس��ت گفت:  چندین س��ال اس��ت که نابسامانی و 
گاهی رکود و تورم گریبان گیر این بخش شده و اگر تدبیری 
مناس��ب اندیش��یده شود سال های آتی نیز بخش مسکن سر 
و س��امان نخواهد گرفت.وی افزود: نیاز به خانه و س��رپناه 
جز نیازهای ضروری  اولیه هر انس��انی اس��ت و صاحب خانه 
شدن نیز آرزوی بسیاری از خانواده هایی است که هم اکنون 

مستأجرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی از تکمیل 
رواق ش��رق و غرب مصلی تهران تا 
پایان امسال خبر داد.به گزارش ایسنا، 
محمدجعفر علیزاده خاطرنشان کرد: 
امسال رواق های شرق و غرب مصلی 

امام خمینی )ره( تهران را تکمیل می کنیم و در حال حاضر نیز 
با سرعت خوبی در حال ساخت آنها هستیم تا نمایشگاه ها و 
نمازهای جمعه با کیفیت بهتری برگزار ش��وند؛ همچنین در 
روزهای اخیر توانس��تیم تخصیص بودجه خوبی که معادل 
50 درصد بودجه مصوب مصلی تهران است را دریافت کنیم 
و پیگیریم تا مابقی این بودجه هم به حس��اب س��ازمان واریز 
شود.وی افزود: بیش از 400 نفر در حال کار کردن در پروژه 

ساخت و ساز مصلی تهران هستند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

سازمان هواپیمایی بیشتر دنبال منافع ایرالین هاست تا منافع مردم

یارانه مسكن مهر دو برابر می شود

ساخت وساز بعد از لغو تحریم ها چگونه می شود؟

عض��و کمیس��یون عمران مجلس با بیان این که س��ازمان 
هواپیمایی بیش��تر به دنبال منافع ایرالین هاس��ت تا منافع 
مردم،گفت:آزادس��ازی نرخ بلیت هواپیما راحت ترین کاری 
بود که سازمان هواپیمایی انجام داد واین سازمان نباید دافع 
مسئولیت تبعات ناشی از آزادسازی باشد.علیرضا خسروی 
در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم با تاکید بر اینک��ه نمایندگان عضو 
کمیس��یون عمران مجلس عمدتا با آزادس��ازی نرخ بلیت 
هواپیما مخالف هستند، افزود: در جلسه ای که اخیرا با وزیر 
راه و شهرسازی داشتیم شماری از نمایندگان تاکید کردند 
که با توجه به شرایط کنونی حمل ونقل هوایی کشور االن 
وقت آزادس��ازی نرخ ها نبود.وی با تاکید بر اینکه س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری به عنوان متول��ی حمل ونقل هوایی 
مس��افری خ��ود را از موض��وع آزادس��ازی قیمت  بلیت کنار 
کش��یده اس��ت، تصریح کرد:  با توجه به نبود زیرساخت های 
آزادس��ازی معلوم اس��ت که گرانی بلیت اتفاق می افتد. البته 
وزیر راه و شهرس��ازی افزایش قیمت ها را متاثر از فروش 

چارت��ری بلیت ه��ا می داند واین درحالی اس��ت که افزایش 
قیمت ها فقط در این بخش روی نداده است.وی افزود: فرض 
کنیم که بلیت ها فقط در بخش چارتر گران شده است، مگر 
نه اینکه باید با اخالل گران در این بخش برخورد شود. چرا 
وقتی س��ازمان هواپیمایی کش��وری مسئولیت این بخش را 
بر عهده دارد از بار مس��ئولیت ها ش��انه خالی می کند؟وی با 
بیان این که عابدزاده رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری 
آدم خوب��ی اس��ت و تخص��ص ای��ن کار را دارد در عین حال 
اف��زود: اما وی بیش��تر مناف��ع ایرالین ها را می بیند تا منافع 
مردم را در صورتی که باید در حمل ونقل هوایی مس��افری 
منفعت دو طرف را ببینند.عضو کمیسیون عمران مجلس با 
یادآوری اینکه در جلساتی که با مسئوالن و مدیران سازمان 
هواپیمایی داش��ته ایم صحبت های خیلی تندی در رابطه با 
آزادسازی مطرح شده است، گفت: نمایندگان مجلس حتی 
وارد یک سری ریزه کاری های بخش حمل ونقل هوایی هم 
شده  اند وآزادسازی نرخ بلیت هواپیما راحت ترین کاری بود 

که س��ازمان هواپیمایی کش��وری انجام داد واین س��ازمان 
نباید دافع مسئولیت تبعات ناشی از آزادسازی نرخ ها باشد.

خسروی با بیان اینکه شانه خالی کردن سازمان هواپیمایی 
از مسئولیت های این برنامه چراغ سبزی به ایرالین هاست 
که هر کاری دلشان می خواهد انجام دهند، افزود:  با اعالم 
آزادسازی نرخ ها قیمت بلیت، مسیرهای پروازی مانند کیش 
و مش��هد بالفاصله چند برابر ش��د و مطمئنا باید چند وقت 
دیگ��ر منتظ��ر بروز اتفاقات دیگ��ری در این حوزه بود. وی 
ب��ا بی��ان این که با وضعیت کنونی ش��رکت های هواپیمایی 
هواپیماه��ای ارزان قیم��ت مس��ن را خری��داری کرده و در 
مس��یرهای پرتردد مانند مش��هد و کیش به کار می گیرند، 
تصریح کرد:  در این صورت هم باید انتظار بروز هر اتفاقی 
را داشت وعقل سلیم می گوید آزادسازی نرخ بلیت هواپیما 
به ش��اخص هایی از جمله نوع و کیفیت هواپیما بس��تگی 
دارد واالن مسافران که حق انتخاب ندارند و باید سوار هر 
هواپیمایی شوند.به گفته وی، ایرالین ها به جای اینکه یک 

هواپیمای با کیفیت را مثال با 50 میلیون دالر خریداری کنند 
می روند و یک هواپیمای مس��ن را با پنج میلیون دالر وارد 
می کنند که این مسئله امنیت و کیفیت را دچار چالش های 

اساسی می کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر اعالم 
کرد:دولت در الیحه بودجه سال آینده اعتبار یارانه مسکن مهر 
را دو برابر سال جاری در نظر گرفت.احمد اصغری مهرآبادی 
در گفتگ��و ب��ا مه��ر با اش��اره به اینکه یارانه مس��کن مهر در 
بودجه س��ال آینده دوبرابر اعتبار س��ال جاری می شود، گفت: 
امسال مبلغ 200 میلیارد تومان برای تامین خدمات زیربنایی، 
روبنایی، آماده س��ازی معابر، پرداخت عوارض س��اختمانی و 
دیگر موارد مورد نیاز برای مس��کن مهر اختصاص یافت.وی 
با بیان اینکه این کمک ها به عنوان یارانه در اختیار مس��کن 
مهر قرار می گیرد، افزود: دولت هم شب گذشته مصوبه ای 
را مبنی بر افزایش دوبرابری یارانه مس��کن مهر داش��ت که 
براین اساس، در سال آینده مبلغ 400 میلیارد تومان به مسکن 

مهر اختصاص می یابد تا برای هزینه های خدمات روبنایی و 
زیربنایی استفاده شود.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر با اعالم اینکه دولت تاکنون مبلغ 1800 میلیارد 
تومان به مس��کن مهر کمک کرده اس��ت، اظهار داش��ت: این 
رقم ها برای مصارفی به جز ساخت مسکن مهر استفاده می 
شود، زیرا ساخت این واحدها از محل آورده مردم و تسهیالت 
بانک��ی اس��ت.مهرآبادی افزود: دول��ت کمک های خود را در 
بودجه 95 دوبرابر کرده اس��ت که این می تواند کمک بس��یار 
خوب��ی به مس��کن مهر باش��د و بخش زی��ادی از هزینه های 
خدمات روبنایی و زیربنایی را تامین کند، البته در ابتدا مطرح 
ش��ده بود که این خدمات هم از محل آورده مردم باش��د اما از 
آنجایی که متقاضیان مسکن مهر توانایی مالی زیادی ندارند، 

دولت هم در این موضوع به متقاضیان کمک می کند.وی با 
بیان اینکه تاکنون 100 میلیارد تومان هم بابت مابه التفاوت 
سود تسهیالت مسکن مهر از سوی دولت پرداخت شده است، 
اظهارکرد: رقم تسهیالت مسکن مهر 45 هزار میلیارد تومان 
از محل خط اعتباری مسکن مهر بوده اما ما به رقم 55 هزار و 
300 میلیارد تومان نیاز داشتیم که این رقم هم در شورای پول 
و اعتبار تصویب ش��ده اس��ت.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در طرح مسکن مهر افزود: تاکنون 45 هزار میلیارد تومان از 
محل خط اعتباری بانک تامین و قرار ش��ده اس��ت که مابقی 
تا رقم 55 هزار و 300 میلیارد تومان از محل وصول اقس��اط 
مسکن مهر باشد که ما از این محل وام مسکن مهر را از 25 

به 30 میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس کانون سراس��ری انبوه س��ازان تهران ارزیابی خود از 
وضعیت ساخت وساز بعد از لغو تحریم ها را عنوان کرد.رئیس 
کان��ون سراس��ری انبوه س��ازان تهران در رابط��ه با وضعیت 
ساخت وساز بعد از لغو تحریم ها به اقتصادنیوز گفت: بازگشت 
سرمایه های بخش خصوصی و همچنین جذب سرمایه های 
خارجی به بخش ساخت وساز بعد از لغو تحریم ها، بستگی به 
آن دارد که سرمایه گذاران خارجی شرایطی که ایران می گذارد 
را بپذیرند، که شرط اول همکاری با شرکت های ایرانی است، 

یعنی بتوانند با یکدیگر کار کنند.
ای��رج رهب��ر در ادام��ه تصری��ح کرد: نباید ش��رکت هایی که 
تولیدی هس��تند، تنها بازارهای داخلی کش��ور را اشغال کنند 
بلک��ه بای��د کااله��ای تولیدی خود را ص��ادر و از محل صدور 
کاالهایش��ان درآمد کس��ب کنند، البته ش��رایط برای بخش 
مس��کن ب��ا بخش ه��ای دیگر مطابقت ن��دارد و برای بخش 
مس��کن کمی متفاوت اس��ت، چون سرمایه گذاری در بخش 
مسکن یا کارهای عمرانی مانند ریل راه آهن، راه ها و مراکزی 

ک��ه به صورت س��رمایه گذاری خاص��ی می توانند کار کنند با 
مس��اله صدور کاال مطرح نمی ش��ود و اینجا تنها س��رمایه در 
حال گردشش��ان اس��ت که مطرح می شود.وی اظهار کرد: به 
هر حال من فکر می کنم که در بخش مس��کن کش��ورهای 
خارج��ی ب��ه آن صورت��ی که ایران تص��ور می کند تمایلی به 
س��رمایه گذاری نداش��ته باشند زیرا س��رمایه  آنها به کشوری 
می آید و قفل می ش��ود و باید مدتی برای س��رمایه آنها ش��رط 

تعیین شود تا برگردد. 


