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گمرکات از پايانه هاي مرزي خارج شوند
رئيس س��ازمان راهداري بابيان 
اينک��ه تجمي��ع تمام ام��ور در 
پايانه ها مشکالتي را در مديريت 
و اج��را ب��ه وج��ود آورده ،گفت: 
پيشنهاد مي شود وظايف برخي 
نهادها از پايانه ها خارج و به نقاط 
ديگري منتقل ش��ود. به گزارش 

تجارت به نقل از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي، داوود 
کشاورزيان اظهار داشت: ايران موقعيت استراتژيک جغرافيايي 
خوب��ي دارد و مي توان��د از امتيازات��ي مانند محصور بودن تمام 
همسايگانش در خشکي در زمينه توسعه ترانزيت و حمل ونقل 
کاال و دسترسي به آب هاي آزاد بهره گيرد.  وي افزود: با فعاليت 
نقاط و پايانه هاي مرزي کش��ور، رونق و کس��ب وکار در آن ها 
افزايش مي يابد و ظرفيت هاي ايجاد اشتغال و درآمدزايي کشور 
رش��د مي کند بنابراين دولت برنامه هايي براي افزايش توس��عه 
روابط ترانزيتي با کشورهاي منطقه و آسياي ميانه در دستور کار 
دارد.  وي س��رمايه گذاري، مديريت و توس��عه پايانه هاي مرزي 
را از وظايف سازمان حمل ونقل و راهداري عنوان کرد و تأکيد 
کرد: اين سازمان اعتبارات زيادي در پايانه هاي مرزي جاده اي 
هزينه کرده و بايد به گونه اي شايسته از اين سرمايه ها حفاظت 
و نگهداري کند.  کش��اورزيان با اين پيش��نهاد که برخي امور 
ترانزي��ت کاال مانن��د امور گمرکي در خارج از پايانه هاي مرزي 
انجام شود، تصريح کرد: تجميع تمام امور در پايانه ها مشکالتي 
را در مديريت و اجرا به وجود آورده است و به همين دليل  پيشنهاد 
مي ش��ود که وظايف برخي از نهادها و س��ازمان هاي ذي ربط از 
پايانه ها خارج و به نقاط ديگري منتقل شود همچنين مي توان 
ب��ا برنامه ري��زي و تدوين آيين نامه ها و قوانين الزم درآمدهاي 

دولت از مناطق مرزي را افزايش داد. 

وجود ۱۱۷ هزار مسکن مهر بدون متقاضي
قائم مقام وزير راه در طرح مسکن 
مهر با اش��اره به وجود ۱۱۷ هزار 
مس��کن مهر ب��دون متقاضي در 
کش��ور گفت: براساس تأکيدات 
کميسيون اصل ۹۰ بايد کميته اي 
مرکب از دس��تگاه هاي مربوطه 
براي تکميل طرح هاي مس��کن 

مهر تشکيل مي شد که تشکيل نشده است. به گزارش تجارت 
ب��ه نق��ل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي احمد اصغري 
مهرآبادي در نشست با مديران کل ۱۰ استان اولويت دار جهت 
تکميل سايت مسکن مهر با تأکيد براينکه پرونده مسکن مهر ۱۰ 
استان تا ارديبهشت سال۹6 بايد بسته شود گفت: در حال حاضر 
تکميل مسکن مهر يکي از اولويت هاي اصلي دولت يازدهم به 
شمار مي رود که براي تحقق آن بايد همه بخش ها فعال شده و به 
وظايف خود عمل کنند چرا که منافع مردم در پيشبرد اين پروژه 
دخيل است. وي با اشاره به تأکيدات اخير رئيس جمهور نسبت 
به اتمام هرچه سريعتر پروژه ها اعالم کرد: بدون شک تحقق اين 
وعده نيازمند تالش گسترده همه دستگاه ها خصوصا استانداران 
اس��ت. در اين راس��تا جلسات شوراي مسکن در تمامي  استان ها 
به وپژه ۱۰ اس��تان اولويت دار ش��امل يزد، اردبيل، ايالم، زنجان، 
مرکزي، سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، قم، چهارمحال 
و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد که پروژه هاي آن ها در شرف 
اتمام است بايد به صورت منظم و به رياست استانداران هر هفته 
برگزار و مس��ائل و مش��کالت پيش رو مورد بررس��ي قرار گيرد. 
مهرآبادي در ادامه جلسه با اشاره به اين نکته که رئيس جمهور 
ب��ا اي��ن وعده حجت را با همه دس��تگاه هاي ذي ربط تمام کرده 
است گفت: به اعتقاد من اگر دستگاه هاي مربوط کمک کرده و 
مصوبات دولت )که همگي با پيگيري هاي وزارت راه و شهرسازي 
به تصويب رسيده است( محقق شود مي توانيم تمامي پروژه ها به 
غير از واحدهاي فاقد متقاضي و مشکل دار را تا پايان دولت به پايان 
برسانيم. وي همچنين با بيان اين مطلب که تمامي تعاوني ها بايد 
نسبت به رفع مشکالت واحدهاي تعاوني ساز نيز هرچه سريعتر 
اقدام کرده و فعال شوند گفت: در حال حاضر 28۹ هزار واحد در 
سطح کشور باقي مانده که نزديک به ۱5۰ هزار واحد آن در مرحله 
ن��ازک کاري ق��رار دارد و ۱۱۷ هزار واحد آن با وجود به کارگيري 

تدابير متعدد همچنان فاقد متقاضي است.

نرخ اجاره در مناطق مرفه نشين پايتخت
ن��رخ نهايي اج��اره آپارتمان در 
مناطق مرفه نش��ين شمال شهر 
تهران با توجه به محله، متراژ، سن 
بنا، امکانات و موقعيت با احتساب 
پ��ول پيش از ماهيانه حدود يک 
ميليون تا حدود ۱۰ ميليون تومان 
است. به گزارش ايسنا، در ۱6 روز 

ابتداي دي ماه 226۰ مورد قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت 
رسيده که از اين تعداد فقط 68 مورد مربوط به منطقه يک بوده 
است. با اين حال بازار اجاره در شمال شهر تهران، شرايط خاص 
خود را دارد و نرخها تبعيت چنداني از ميانگين قيمت اجاره در شهر 
تهران ندارد. با اينکه امالک شمال تهران سهم بااليي از بازار اجاره 
پايتخت را به خود اختصاص نمي دهد، به دليل داشتن متقاضيان 
خاص، از ثبات بيش��تري برخوردار اس��ت و مدت زمان قراردادها 
نسبت به قراردادهاي اجاره مناطق مرکزي و جنوب تهران بيشتر 
اس��ت. در ماههاي اخير بازار اجاره ش��هر تهران برخالف انتظار 
دچار تالطم چنداني نش��د. با اينکه پيش بيني ها از ايجاد ش��وک 
در اي��ن ب��ازار ب��ه تبعيت از کاهش نرخ س��ود بانکي به ۱5 درصد 
بود، افزايش چنداني در نرخهاي اجاره ديده نمي ش��ود؛ چرا که 
بعضي بانکها هنوز نرخهاي بيش از ۱5 درصد پرداخت مي کند، 
توان مس��تاجران چندان باال نيس��ت و از س��وي ديگر تعداد قابل 
توجهي واحد مسکوني خالي در شهر و استان تهران وجود دارد. 
اجاره بها تابعي از قيمت ملک است و نبايد بر اساس سود بانکي 
محاس��به ش��ود. اين صحبتي است که رييس اتحاديه مشاوران 

امالک مرتبا بر آن تاکيد مي کند. 

پيشخوان

راهومسکن

معاون س��ابق س��ازمان هواپيمايي معتقد است: 
ب��ا توجه به ش��رايطي ک��ه فرودگاه هاي ايران در 
طول سال هاي گذشته داشته اند مي توان به اين 
موضوع فکر کرد که تا زمان انجام نشدن تغييرات 
ساختاري در مديريت آنها نمي توان انتظار توسعه 

يا بهبود شرايط اقتصاديشان را داشت.
ب��ه گ��زارش ايس��نا عليرض��ا منظ��ري درباره 
صحبت ه��اي مط��رح ش��ده از بازاريابي خاص 
فرودگاه ه��اي بين الملل��ي و حت��ي پرداخت پول 
به ايرالين ها براي نشس��ت و برخاس��ت، توضيح 
داد: اي��ن موض��وع درب��اره فرودگاه هاي بزرگ و 
پ��ر رف��ت و آمد جهان صدق نمي کند. آنها هزينه  
خدم��ات فرودگاه��ي خ��ود را به ط��ور کامل و با 
مبالغي اس��تاندارد دريافت مي کنند اما تعدادي از 
فرودگاه هاي کوچک تر هس��تند که با پيش بيني 
م��دل بازارياب��ي خ��اص خ��ود نس��بت به جذب 

ايرالين هاي جديد اقدام مي کنند.
وي ادام��ه داد: اي��ن فرودگاه ها به طور معمول در 
مناطق توريستي قرار دارند و برايشان اين صرفه 
اقتصادي وجود دارد که با ارائه تخفيف در خدمات 
فرودگاه��ي و ي��ا در نظر گرفتن ش��رايط مالي و 
تس��هيالتي به ايرالين ها، آنها را به انجام پرواز 
در فرودگاه هايشان ترغيب کنند زيرا در صورتي 
ک��ه ايرالين بتواند براي آنها مس��افران جديدي 
به همراه بياورد ش��رايطي پيش بيني کرده اند که 
ن��ه تنه��ا هزينه ه��ا از بين خواه��د رفت که حتي 

درآمدهاي جانبي کالني نيز خواهند داشت.
معاون س��ابق س��ازمان هواپيمايي با بيان اينکه 
شرايط اقتصادي و مدل هاي مالي فرودگاه است 

ک��ه چگونگ��ي مديريت خدم��ات فرودگاهي را 
مش��خص مي کنند، توضي��ح داد: هر فرودگاهي 

طبق برنامه ريزي و شرايط خاصي که دارد 
تبادالت مالي خود با ايرالين ها را نهايي مي کند 
البته تخفيف هايي که به شرکت هاي هواپيمايي 
ارائه مي شود در بسياري از موارد زمان بندي خاص 

خود را دارد و به شکل دائمي ارائه نمي شود.
منظري درباره امکان استفاده از اين رويکردهاي 
مالي در فرودگاه هاي ايران نيز بيان کرد: امروزه 
در تمام دنيا به طور متوس��ط ۷۰ تا 8۰ درصد از 
فرودگاه ها در اختيار بخش خصوصي است حتي 
کشورهايي که سخت گيري هاي زيادي داشته اند 

مالکي��ت ف��رودگاه را در اختيار دولت قرار داده اند 
اما مديريت را به سرمايه گذاران بخش خصوصي 
س��پردند. از اي��ن رو مي بينيم ک��ه فرودگاه هاي 
مختلفي درسطح جهان توانسته اند به درآمدهاي 
باال دس��ت يافته و جداي از خدمات هوانوردي از 
ديگر امکانات اقتصادي موجود نهايت اس��تفاده 

را ببرند. به گفته وي، برخالف اين تجربه جهاني 
هنوز فرودگاه هاي ايران به طور متمرکز از سوي 
دولت اداره مي ش��وند و از اين رو مي توان گفت 
مش��کل در مديريت رابطه ايرالين و فرودگاه ها 

به اساس و ساختار باز مي گردد.
معاون س��ابق س��ازمان هواپيمايي با اش��اره به 
صحبت ه��اي مط��رح ش��ده از س��وي ش��رکت 
فرودگاه ه��ا درب��اره اينک��ه از مح��ل درآمدهاي 
هوان��وردي حق��وق کارکنان اين بخش پرداخت 
مي ش��ود، گفت: اين مساله خالف توصيه ايکائو 
است.  طبق اين توصيه فرودگاه ها بايد تمام درآمد 
خود از امور هوانوردي را به توس��عه زيرساخت ها 
و کار در همين حوزه اختصاص دهند اما با توجه 
به اينکه ما نتوانستيم فرودگاه هايمان را به محل 
درآمدهاي اقتصادي نز ديک کنيم ضرورت باعث 

شده اوضاع فرودگاه ها چندان مناسب نباشد.
منظري خاطرنش��ان ک��رد: وقتي مي بينيم حتي 
بعض��ي از فرودگاه ه��ا نيروهاي امنيتي خود را نيز 
به ش��رکت هاي خصوصي س��پرده اند نشان از آن 
دارد ک��ه تجربه جهان��ي برخالف عملکرد امروز 
ما را نش��ان مي دهد. اگر بتوانيم تغيير س��اختاري 
ج��دي در عملکرد فرودگاه ه��اي ايران به وجود 
بياوري��م مي ت��وان انتظار داش��ت که در آن زمان 
ه��ر ف��رودگاه با توجه به ش��رايط اقتصادي خود 
و برنامه ريزي ه��اي تج��اري ک��ه انجام مي دهد 
رابط��ه اش را ب��ا ايرالين ها مديريت کند و در اين 
چارچوب اگر نياز بود تخفيف و بس��ته هاي مالي 
ارائ��ه ک��رده و در غير اين صورت هزينه خدمات 

خود را به طور کامل دريافت کند.

معاون سابق سازمان هواپيمايي کشور:

مديريت، چالش اصلی فرودگاه های کشور

سايت مسکن مهر از دسترس خارج شد  ۶00هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطي نشدهسفارش هاي بوئينگ به کمترين رقم طي ۶سال رسيد
تعداد سفارش��ات بزرگ ترين س��ازنده 
هواپيماي جهان در سال 2۰۱6 ميالدي 

به کمترين رقم در 6 سال اخير رسيد.
به گزارش رويترز، شرکت هواپيماسازي 
بوئين��گ آمري��کا اعالم کرد، در س��ال 

2۰۱6 مي��الدي تع��داد ۷۴8 فروند هواپيماي جت مس��افربري 
و بارب��ري به مش��تريان خود در سراس��ر جه��ان تحويل داده اما 
سفارش��ات اي��ن ش��رکت تع��داد 668  فرون��د هواپيما به ارزش 
۹۴ ميلي��ارد دالرثب��ت ش��ده که از س��ال 2۰۱۰ ميالدي به بعد 
بعنوان کمترين رقم براي بزرگ ترين ش��رکت هواپيماس��ازي 

جهان محسوب مي شود.
  عل��ت اصل��ي کاهش سفارش��ات بوئينگ ب��ه روند نزولي خريد 

هواپيماي جت از سوي ايرالين ها بازمي گردد.

وزير سابق راه و مسکن شهر سازي گفت: 
طبق آمارهاي رسمي بانک مسکن حدود 
6۰۰هزار واحد مسکن مهر هنوز فروش 
اقس��اطي نش��ده اس��ت، بگذريم از انبوه 
واحدهايي که فروش اقس��اطي شده اما 

تحويل نش��ده اس��ت. به گزارش تس��نيم، علي نيکزاد وي با بيان 
اين که رييس جمهوري گزارش شهرهاي پرند، پرديس و گلبهار در 
خصوص عدم تحويل واحدهاي فروش اقساطي شده را از مسئوالن 
مربوطه اخذ کند، تصريح کرد: نکته سوم در خصوص رشد منفي 
بخش مسکن در 3.5سال گذشته است که رييس جمهور به درستي 
به ناکارآمدي دولت در اين حوزه اشاره داشت. وي ادامه داد:  سياست 
ناکارآمد تحريک تقاضا به صورت تک بُعدي نظير افزايش 8برابري 

سقف تسهيالت خريد مسکن عمال ناموفق بوده است.

فزاي��ش ۱۰ ميلي��ون توماني س��قف 
تس��هيالت مس��کن مه��ر و مصوب��ه 
مجلس براي توقف آن، سايت مسکن 
مهر نيز از دسترس خارج شد. به گزارش 
تس��نيم، متقاضيان مسکن مهر براي 

اطالع از جديدترين وضعيت واحدهاي خود از جمله اطالع از 
 Maskanmehr.net ميزان واريزي و برداشتي از طريق سايت
اقدام مي کردند. اين در حالي است که سايت مذکور چند روزي 
است از دسترس خارج شده و متقاضيان نمي توانند به آن وارد 
شوند. اين اتفاق در حالي روي داده که اخيرا سقف تسهيالت 
مسکن مهر ۱۰ ميليون تومان افزايش يافته و همزمان وزير راه 
و شهرسازي با انتقادات شديد از اين طرح از هزينه هاي باالي 

تکميل واحدهاي نيمه تمام آن خبر داده است.

افزايش سقف تسهيالت مسکن مهر به معني رشد قيمت ساخت نيست
مديرکل راه و شهرسازي تهران با تأکيد بر اينکه افزايش 
س��قف تس��هيالت مسکن مهر به اين معني نيست که 
پيمانکاران و سازندگان مسکن مهر تصور کنند تغييري 
در قيمت س��اخت ايجاد خواهد ش��د، گفت: رشد سقف 
تس��هيالت موجب  س��رعت گرفتن تحول واحدهاي 
مسکن مهر خواهد شد اما تکميل واحدهاي مسکن مهر 
شهر پرديس بنا به داليلي به نيمه دوم سال آينده کشيده 
خواهد شد. به گزارش فارس، محمدنادر محمدزاده ، در 
پاسخ به اين سؤال که افزايش سقف تسهيالت مسکن 
مه��ر س��رعت تحويل واحده��ا را افزايش مي دهد، اما 
ظاه��راً برخي از پيمان��کاران درصدد بهانه جويي براي 
افزايش قيمت س��اخت  هس��تند، گفت: قطعاً با افزايش 
سقف تسهيالت فردي مسکن مهر از 3۰ به ۴۰ ميليون 
تومان سرعت تحويل واحدهاي مسکوني نيز افزايش 
مي يابد، اما اين به منزله افزايش قيمت ساخت نيست 
ک��ه برخ��ي تص��ور مي کنند.  وي اف��زود: تورم و قيمت 
مصالح ساختماني افزايش نيافته که بخواهيم بپذيريم 
قيمت ساخت واحدهاي مسکن مهر نيز بايد رشد داشته 
باش��د. مديرکل راه و شهرس��ازي استان تهران تصريح 
کرد: اين افزايش ۱۰ ميليون توماني س��قف تسهيالت 
ف��ردي مس��کن مهر ب��ه خصوص براي ش��هر جديد 
پرديس مي تواند به تکميل خدمات زيربنايي و س��هم 
آورده متقاضيان مس��کن مهر کمک کند.  محمدزاده 
در پاس��خ به اين س��ؤال که آيا پرونده واحدهاي مسکن 
مهر شهر پرديس با اين افزايش سقف وام تا شهريورماه 
س��ال آينده به پايان مي رس��د، گفت: پروژه مسکن مهر 
در شهر پرديس نيازمند يک برنامه ريزي مجدد است و 

بايد  اذعان کرد که در بررسي هاي قبلي به اين نتيجه 
رس��يده بوديم که واحدهاي مسکن مهر پرديس، سال 
۹6 هم به اتمام نمي رسد، اما با افزايش سقف تسهيالت 
قطعاً اين بررسي ها و نتايج ها آن تغيير خواهد کرد.  وي 
اضافه کرد: در حال حاضر از ۷5 هزار مسکن مهر پرديس 
تاکنون ۱۴ تا ۱5 هزار واحد مسکوني تحويل متقاضيان 
ش��ده اس��ت و مابقي نيز پيش��رفت بااليي دارند.  وي 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۰ هزار واحد مسکوني 
مهر در شهر پرديس بيش از ۹۰ درصد پيشرفت فيزيکي 
دارند که منتظر تأمين خدمات زيربنايي هس��تند، پس 
با اين حس��اب مي توان گفت افزايش سقف تسهيالت 
مي توان��د کمک بزرگي به تکميل اين واحدها داش��ته 
باش��د.  محمدزاده با اش��اره به اينکه قطعاً پروژه هاي 
مسکن مهر تا پايان دولت يازدهم به پايان مي رسد اما 
ش��هر پرديس با س��اير پروژه ها متفاوت است و استارت 
برخي از واحدها دير زده شد، گفت: در مورد اتمام مسکن 
مهر شهر پرديس تا شهريورماه سال آينده نمي توان با 

قطعيت اظهارنظر کرد. 

يک کارشناس مسکن گفت: نوسان نرخ دالر، جذابيت 
س��رمايه گذاري در اين بخش را باال برد و بازار مس��کن 
که خيلي ماليم در حال خارج شدن از رکود بود مجددا 
دچار افت معامالت شد. به گزارش ايسنا شهريار شقاقي 
اظهار کرد: نوسان ارز حالتي را پديد آرده که االن هرکس 
س��رمايه اي داش��ته باش��د قصد دارد تبديل به طال و ارز 
کند. از س��وي ديگر مس��کن که در يک سال اخير دچار 
تکان اندکي در افزايش قيمت  شده بود با باال رفتن نرخ 
ارز مجددا افت کرد. البته شوک قيمتي در بازار مسکن 
ايجاد نش��ده اس��ت بلکه اين بازار داش��ت از خواب بيدار 
مي ش��د. با اين حس��اب حداقل در سال جاري تحولي در 
بخش مسکن ايجاد نخواهد شد. وي افزود: در حال حاضر 
متقاضيان بالقوه بازار مس��کن دو دسته هستند؛ عده اي 
که پول دارند و با توجه به پايين بودن بازده سرمايه در 
بخش مس��کن پول خود را نگه داش��ته اند. عده اي ديگر 
ه��م ک��ه به منزل مس��کوني نياز دارند ام��ا پول ندارند. 
بنابراي��ن هيچ ي��ک از دو گروه تحرکي در بازار مس��کن 
ايجاد نخواهند کرد. اين کارشناس مسکن با بيان اين که 
براي خارج ش��دن مس��کن از رکود بايد خريد و فروش 
اتفاق بيفتد، گفت: مردم بايد در جيبشان پول براي خريد 
مسکن داشته باشند تا سرمايه گذاران با خيال راحت اقدام 
به س��اخت و س��از کنند و  مطمئن باش��ند سود منطقي از 
اين بازار به دس��ت مي آورند. اما هم اکنون بس��ياري از 
س��رمايه گذاراني که طي س��الهاي اخير اقدام به ساخت 
و ساز کرده اند حاضرند واحدهاي خود را با قيمت هايي 
حتي کمتر از قيمت تمام ش��ده بفروش��ند.  اين در حالي 
است که سال هاي قبل شاهد بوديم سازندگان بين 3۰ 

تا ۱۰۰ درصد مي کردند. ش��قاقي درخصوص تاثير نرخ 
سود بانکي در بخش مسکن گفت: کاهش نرخ بانکي 
به ۱5 درصد که از سوي شوراي پول و اعتبار اعالم شد 
مي توانس��ت به رونق مس��کن کمک کند اما بانک ها به 
هر طريقي مي خواهند سپرده گذار را راضي نگه دارند و 
شاهديم که سود 22 درصد مي دهند، به همين دليل مردم 
راغب نيستند پول هاي خود را از بانک بيرون بياورند. اگر 
سود به صورت واقعي به کمتر از ۱5 درصد برسد ممکن 
است عده اي در بخش مسکن سرمايه گذاري کنند. وي 
تصريح کرد: نمي  توان بهره را پايين تر از نرخ تورم آورد. 
با دستورالعمل هم نمي توان اقتصاد را اداره کرد. اقتصاد 
عامل داد و س��تد اس��ت و بايد با عرضه و تقاضا تعيين 
ش��ود. اين عرضه و تقاضا فعال دس��تورات بانکي را دور 
مي زند. اين کارشناس مسکن در پيش بيني از بازار اجاره 
سال آينده گفت: سال ۱3۹6 حتما اجاره بها افزايش پيدا 
خواهد کرد و بيش از ميانگين ۱۰ درصد امسال خواهد 
بود؛ زيرا س��ال قبل دالر گران نش��ده بود ولي هم اکنون 

با ۱5 درصد افزايش قيمت مواجه شده است.

يک کارشناس: تکان دالر باعث ثبات مسکن شد

معاونعملياتفرودگاهيشرکتفرودگاههاخبرداد

غذايقطارهاازکجاتامينميشود؟

هدایتهواپيمايقزاقستانيتوسطپدافندهوایيصحتندارد

درراهآهنکترینگخارجيفعالنيست

مع��اون عملي��ات فرودگاهي ش��رکت فرودگاه ها با بيان اين که 
هدايت هواپيماي قزاقستاني توسط پدافند هوايي صحت ندارد 
و شايعه است، گفت:  ممکن است شرکت فرودگاه ها از ايرالين 
قزاقس��تاني ش��کايت کند. به گزارش تس��نيم، سعيد اکبري در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد:  »اين ش��ايعه را ش��نيده ايم که يک 
هواپيماي خارجي ظاهرا قزاقس��تاني اعالم وضعيت اضطراري 
ک��رده و نيره��اي پدافن��د اين را برداش��تند و روي هوا مواظب 
آن بوده اند و در يکي از کش��ورهاي حاش��يه خليج فارس آنرا 
نشانده اند.« وي تصريح کرد: »بعيد مي دانم چنين چيزي بتواند 
اتفاق بيفتد. به عنوان کس��ي که 2۴ س��ال اس��ت سابقه داريم و 
ادع��ا مي کن��م ک��ه حرف حداقل اول را در حرفه کنترل ترافيک 

هوايي مي زنم چنين چيزي واقعا غيرممکن است.« وي افزود: 
»هواپيماهايي که وضعيت اضظراري دارند هم خلبان روي موج 
به کنترل ترافيک که مرکز کنترل ما اس��ت اعالم مي کند. هم 
اين که کد راداري مربوط به وضعيت اضطراري را رادار مي بندد. 
در سه روز مانور چنين اتفاقي نيفتاده است. در مرکز کنترل در 
آن واحد 3۰ تا 35 نفر کار مي کنند و همه گفته اند چنين چيزي 
نبوده اس��ت.« وي ادامه داد: »مگر اين که بپذيريم اين 35 نفر 
خواب بودند، خلبان و کمک هم خواب بوده اند، رادار کشورهاي 
حاشيه جنوب خليج فارس نيز همه خواب بوده اند. چنين ادعايي 
را شديدا تکذيب مي کنيم.« معاون عمليات فرودگاهي شرکت 
فرودگاه ها با بيان اين که بنده نگران چيز ديگري هستم، اظهار 

ک��رد:  »اگ��ر پدافن��د واقعا آم��ده و روي هواپبما تماس گرفته و 
صحبت کرده و به آن استراکش��ن داده به لحاظ س��ازمان هاي 
بين المللي زير س��ئوال مي رويم. چون طبق ضميمه ش��ماره 2 
کنوانسيون شيکاگو فقط يک نفر مي تواند با خلبان صحبت کند 
آن کنترلر ترافيک هوايي اس��ت.« اکبري افزود:  »هر کش��وري 
کنت��رل ترافيک هوايي منحصربف��ردي دارد، کما اين که تمام 
کنترلره��اي ترافي��ک هوايي در ايران قاعدت��ا همکاران ما در 
شرکت فرودگاه ها هستند. بنابراين چنين چيزي از اصل صحت 
ن��دارد و در ح��د يک ش��ايعه آن��را در نظر گرفت. نگرانم اگر اين 
قضيه را باور کنند بالفاصله هم ياتا و هم ايکائو از ما ش��کايت 
مي کنن��د ک��ه چرا ش��ما به واحدي اج��ازه داده ايد در امر کنترل 

هوايي دخالت کند.« وي با بيان اين که »ممکن است از ايرالين 
قزاقس��تاني ش��کايت کنيم«، گفت: چون وقتي ايراليني اعالم 
وضعيت اضطراري مي کند س��ابقه در رزومه آن درج مي ش��ود. 
فکر مي کنم اطالعات اشتباهي را به امير بزرگوار فرمانده پدافند 
هوايي داده اند يا اين که خبر صحت ندارد. بعيد مي دانم با توجه 
به سواد و تجربه اي که ايشان دارد چنين چيزي را داشته باشد.« 
وي با بيان اين که »هدف پش��ت پرده اين داس��تان را نمي دانم 
و نمي دانم هدف امتياز گيري در جهات مختلف اس��ت« تاکيد 
کرد: »ما همه حقوق بگير يک سيستم هستيم از يک سيستم 
تغذيه مي شويم تا بتوانيم بهترين سرويس را به يوزرها از جمله 

ايرالين هايي که از فضاي ما استفاده مي کنند، ارائه دهيم. 

در ط��ول هفته ه��اي گذش��ته و پ��س از حادثه ريلي اخير يکي از 
فشارهاي عمده اي که به وزارت راه و شهرسازي و شرکت راه آهن 
وارد شده بحث استفاده از خارجي ها در حوزه هايي است که نياز 
به آنها وجود نداشته است موضوعي که نگاهي به واقعيت هاي 
قراردادهاي منعقد شده نشان مي دهد صحت ندارد. به گزارش 
ايسنا، چند ماه قبل وزير راه و شهرسازي با حضور در راه آهن از يک 
کترينگ جديد ريلي بهره برداري کرد. کترينگي که هر چند يک 
شرکت ايراني محوريت کار را در آن دارد اما در جريان فشارهاي 
اخيري که به راه آهن آمده صحبت از فعاليت يک شرکت اتريشي 
مطرح شده است. مديريت اين کترينگ جديد ريلي در نامه اي که 
به طور مستقيم خطاب به علي الريجاني رييس مجلس شوراي 
اسالمي نوشته در توضيحاتي اعالم کرده است که نه تنها شرکت 
اتريشي کار را در اين حوزه در اختيار ندارد که به طور خاص تمام 

فرآيند اجرايي اين کترينگ از س��وي اين ش��رکت داخلي انجام 
مي گيرد. در متن اين نامه ابتدا به مسائل و مشکالتي که در حوزه 
تهيه غذاي قطارهاي مسافري وجود داشته اشاره شده و اعالم 
شده است از سال ۱3۹۰ که آخرين واگن هاي متعلق به راه آهن 
به بخش خصوصي واگذار شد اين شرکت ديگر هيچ واگن باري 
يا مس��افري ملکي در اختيار ندارد. پس از واگذاري اين قطارها 
به بخش خصوصي، مالکان قطارها هستند که نسبت به انعقاد 
قرارداده��اي نگه��داري و تعميرات امور مهمانداري و راهبري و 
نيز تامين، پذيرايي و کترينگ با پيمانکاران اقدام مي کنند. بر اين 
اس��اس به دليل نبود هيچ آش��پزخانه مجهز و مدرني در محدوده 
خيابان ش��وش و س��اير خيابان هاي منتهي به ايستگاه راه آهن، 
مالکان قطارها يا اقدام به حذف پذيرايي از برنامه سفرهاي خود 
کرده اند که اين موضوع باعث نارضايتي مسافران شده و يا مجبور 

به خريد غذا از آشپزخانه هاي موجود در اطراف ايستگاه راه آهن 
ش��ده اند که اين مس��اله در طول س��ال هاي قبل به ايجاد برخي 
مسموميت هاي غذايي و تبعات اجتماعي منجر شده است. پس از 
اين مقدمات مديريت اين کترينگ ريلي اعالم کرده که با تاسيس 
کارخانه اي عظيم در حوالي راه آهن در طول س��ه س��ال گذش��ته 
اقدام به ارائه وعده هاي پذيرايي در قطارها کرده که س��رانجام 
در مرداد ماه سال جاري با حضور مديرعامل راه آهن، وزير راه و 
شهرسازي و سفير اتريش در ايران افتتاح شد. اين کترينگ پس 
از مقدمات ابتدايي در پنج محور نسبت به شايعه حضور اتريشي ها 
در اين حوزه واکنش نشان داده است. در ابتدا اعالم شده که اين 
ش��رکت س��هامي صددرصد ايراني دارد که براي تامين بخشي از 
سرمايه و تجهيزات مورد نياز خود با معتبرترين شرکت کترينگ 
ريلي اروپا اقدام به همکاري کرده تا مقدمات انتقال دانش فني 

و آموزش پرسنل ايراني و نيز تامين 5۰ درصد سرمايه مورد نياز 
براي خريد ماش��ين آالت را تامين کند. بر اين اس��اس در حال 
حاضر حدود 2۰۰ نفر از کارکنان اين شرکت را ايراني ها تشکيل 
مي دهن��د و تنه��ا دو کارش��ناس خارجي فرآيند کنترل کيفيت و 
تعمير ماش��ين آالت نصب ش��ده را در دستور کار دارند. همچنين 
۹۰ درصد از تجهيزات مورد اس��تفاده در اين کيترينگ با انتقال 
دانش فني توسط طرف اتريشي به پيمانکاران و سازندگان داخلي 
توليد شده و مواد اوليه نيز به طور کامل از سوي طرف هاي ايراني 
تامين مي ش��ود. اين توضيحات نش��ان از آن دارد که شايعه هاي 
مطرح ش��ده درباره آغاز به کار يک ش��رکت اتريشي براي تامين 
پذيراي��ي در قطاره��اي ايران��ي از واقعيت به دور بوده و آنچه در 
عمل اتفاق افتاده حضور آنها به عنوان مشاور و سرمايه گذار در 

بخشي از اين پروژه بزرگ به حساب مي آيد.

» برگ اجرائيه«
 مشخصات محکوم له: احسان مسلمی نام پدر ذوالفعلی نشانی محل اقامت ساری 
خيابان شهبند کوچه قريشی پالک ۸۵. مشخصات محکوم عليه : مير جمال موسوی 
نام پدر سيد رمضان نشانی محل اقامت  مجهول المکان. بموجب رای شماره ۳۰۳ 
تاريخ 94/۱۱/۱۱ شعبه ۱۵ شورای حل اختالف شهرستان ساری )و رای شماره... 
تاريخ... شعبه... دادگاه عمومی...( که قطعيت يافته است محکوم عليه به پرداخت 
مبلغ ۳/۸۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۸۵۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه 
دادرس�ی و حق الزحمه کارش�ناس در حق خواهان محکوم می نمايد. و نيم عش�ر 
دولتی. به اس�تناد ماده ۲9 قانون ش�ورای حل اختالف مصوب س�ال ۱۳94 محکوم 
عليه مکلف است: پس از ابالغ اين برگ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ�ذارد و ي�ا ترتيب�ی ب�رای پرداخ�ت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در 
غير اينصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 

محل تحويل خواهد شد.
  »مسئول دفتر شعبه ۱۵ شورای حل اختالف ساری«


