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ابالغ افزايش وام مسکن مهر
 در انتظار تاييد اداره اعتبارات بانک مرکزي

با گذشت يک هفته از تصويب افزايش ۱۰ ميليون تومان به سقف 
تسهيالت مسکن مهر از سوي شوراي پول و اعتبار هنوز اين مصوبه 
بانک مسکن براي اجرا ابالغ نشده است که دليل آن امضاء و تاييد 
نشدن اين مصوبه از سوي اداره اعتبارات بانک مرکزي است. به 
گزارش فارس، شوراي پول و اعتبار ۱4 دي ماه جاري با افزايش 
سقف فردي تسهيالت مسکن مهر به 4۰ ميليون تومان موافقت 
کرد و قرار شد تا اين افزايش قيمت ۱۰ ميليون توماني به سقف 
تس��هيالت فردي و تمام واحدهاي مس��کن مهر طبق ش��روطي 
تعلق گيرد.  بر اساس اين گزارش، تمام واحدهاي مسکن مهر در 
سراسر کشور که واحدهاي آنها فروش اقساطي نشده و دفترچه 
اقساط دريافت نکرده اند مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار شامل 
حال  ش��ان خواهد ش��د و بانک مرکزي نيز براي اجرايي شدن اين 
رش��د ۱۰ ميليون توماني س��قف تس��هيالت اين مصوبه را بايد به 
بانک مسکن ابالغ کند تا اين مصوبه قابليت اجرايي پيدا کند. اما 
اجرايي شدن اين مصوبه با گذشت يک هفته هنوز از سوي اداره 
اعتبارات بانک مرکزي تاييد و براي اجرا به بانک مسکن ابالغ نشده 
است. بر اساس اين گزارش  پس از اين که شوراي پول و اعتبار 
سقف وام مسکن مهر را به 4۰ ميليون تومان افزايش داد،برخي از 
سازندگان و پيمانکاران مسکن مهر بهانه جويي هاي خود را آغاز 
کرده و درصدد باال بردن قيمت ساخت هستند و عنوان مي کنند 

که قيمت هاي کنوني ساخت پايين است.

مصوبات کميسيون  تخلفات
 ساخت وساز استانها بايد رسانه اي شود

دبير شوراي عالي شهرسازي ومعماري در نامه اي به استانداران بر لزوم 
انتشار دستور جلسات و مصوبات کميسيون هاي ماده ۵ در رسانه هاي 
عمومي و پرتيراژ محلي تاکيد کرد. به گزارش تجارت به نقل از وزارت راه 
و شهرسازي، پيروز حناچي طي نامه اي به استانداران و روساي شواري 
برنامه ريزي و توسعه استان هاي سراسر کشور، مصوبه شورا را درباره 
نحوه عملکرد دبيرخانه هاي کميسيون ماده ۵ شهرهاي کشور ابالغ 
کرد. در نامه دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به استانداران 
استان هاي سراسر کشور آمده است: شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران در جلسه مورخ ۹۵.۱۰.۶، پس از استماع گزارش دبيرخانه پيرامون 
نحوه عملکرد دبيرخانه کميسيون ماده ۵ ضمن تقدير از فعاليت هاي 
انجام شده در اغلب استان هاي کشور و در راستاي قانون دسترسي 
آزاد به اطالعات مقرر کرد: ۱. تاکيد مجدد بر لزوم انتش��ار دس��تور 
جلس��ات و مصوبات کميس��يون هاي ماده ۵ در رسانه هاي عمومي و 
پرتيراژ محلي در راستاي قانون دسترسي آزاد به اطالعات، به منظور 
امکان اطالع رساني عمومي موضوعات مرتبط با کميسيون هاي ماده 
۵، ايجاد زمينه ورود مردم و سازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد به فرآيند 
بررسي و تصميم گيري در مورد طرح هاي تفصيلي شهري و ارتقاي 
اعتماد عمومي به تصميمات مراجع حاکميتي به منظور تقويت اعتبار 
اين تصميمات. ۲. ضرورت آگاهي عموم مردم پيرامون موضوعات 
مرتبط با شهرسازي و حقوق متقابل شهر و شهروند و از جمله ماهيت 
و وظايف کميسيون هاي ماده ۵ از طريق دبيرخانه شوراي عالي و لزوم 

ارايه گزارش هاي دوره اي به شوراي عالي در همين خصوص.

پيشخوان

راهومسکن

مرکز آمار ايران با اعالم افزايش متوس��ط قيمت 
فروش يک متر مربع زمين يا ساختمان مسکوني 
کلنگ��ي، از باال رفت��ن ۹.۹ درصدي اجاره بها در 
تابستان ۹۵ خبر داد. مرکز آمار ايران در گزارشي 
تغيي��رات متوس��ط نرخ ف��روش يک متر زمين يا 
زمين س��اختمان مس��کوني کلنگي و اجاره بها را 
اعالم کرد. بر اين اس��اس، افزايش ۳.۳ درصدي 
متوسط قيمت فروش يک مترمربع زمين يا زمين 
ساختمان مسکوني کلنگي و افزايش ۶ درصدي 
قيمت فروش يک مترمربع زيربناي مسکوني در 

اين گزارش به چشم مي خورد.
همچنين متوس��ط مبلغ اجاره به عالوه سه درصد 
وديع��ه پرداختي ب��راي يک مترمرب��ع زيربناي 
مسکوني در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان سال 
قبل، ۹.۹ درصد افزايش داش��ته اس��ت. بر اساس 
س��امانه اطالعات مديري��ت معامالت امالک و 
مس��تغالت کش��ور، بنگاه ه��اي معامالت ملکي 
موظف هس��تند مشخصات کليه معامالت خريد 
و فروشي که سند آن ها از طريق دفتر ثبت اسناد 
انتقال پيدا مي کند را در اين س��امانه ثبت نمايند؛ 
در اين ميان، با توجه به اين که کاهش يا افزايش 
حج��م )تعداد( معامالت در مناطق ش��هر تهران 
باعث کاهش يا افزايش شديد متوسط )حسابي( 
قيمت در س��طح کل ش��هر مي ش��ود، از متوسط 
تعديل ش��ده )وزني( که در آن، وزن با اس��تفاده از 
س��هم واحدهاي مسکوني داراي سکنه محاسبه 
مي ش��ود، اس��تفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم 
معام��الت، تغيي��رات واقعي قيمت را مش��خص 

کرد.
��� متوس�ط قيمت فروش هر متر زمين يا زمين 
ساختمان کلنگي ۴ ميليون و ۵۴۱ هزار تومان

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين 
ساختمان مسکوني کلنگي معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملکي در شهر تهران 4۵4۱۶ 
هزار رالش با ميانگين مساحت ۲۷۷ مترمربع بوده 
است که نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد کاهش 
و نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل ۳.۳ درصد 
افزايش داشته اس��ت. همچني��ن تعداد معامالت 
فروش زمين يا زمين ساختمان مسکوني کلنگي 
انجام ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملکي 
در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۲۱.۱ درصد 
افزايش و نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل ۵.۳ 

درصد، کاهش داشته است.
��� متوس�ط قيم�ت ف�روش ه�ر مت�ر زيربناي 

مسکوني ۴ ميليون و ۲۷۲ هزار تومان
متوس��ط قيمت ف��روش هر مترمرب��ع زيربناي 
مس��کوني معامل��ه ش��ده از طري��ق بنگاه هاي 
معام��الت ملکي در ش��هر ته��ران 4۲۷۲۵ هزار 
رالس با ميانگين مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط 
عمر بناي ۹سال بوده است که نسبت به فصل قبل 
۰.۸ درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل ۶ 

درصد، افزايش داشته است، همچنين تعدا
د معامالت فروش زيربناي مسکوني انجام شده 
از طري��ق بنگاه ه��اي معامالت ملکي در ش��هر 
تهران نسبت به فصل قبل ۲4.۹ درصد و نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال قبل ۲۲ درصد، افزايش 

داشته است.
 متوس�ط اج�اره به�ا، هر متر ۲۲ هزار و ���۵۱۴ 

تومان
متوس��ط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه س��ه درصد 
وديعه پرداختي براي اجاره يک مترمربع زيربناي 
مس��کوني معامل��ه ش��ده از طري��ق بنگاه هاي 
معامالت ملکي در ش��هر ته��ران ۲۲۵۱44 راال 
با ميانگين مس��احت ۷۷ مترمربع و متوس��ط عمر 
بناي ۱۳ س��ال بوده اس��ت که نس��بت به فصل 

قبل ۶.۱ درصد و نس��بت به فصل مش��ابه س��ال 
قبل ۹.۹ درصد، افزايش داش��ته است، همچنين 
تع��داد معامالت اجاره زيربناي مس��کوني انجام 

شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملکي در شهر 
تهران نسبت به فصل قبل ۳4.۲ درصد و نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال قبل 4.4 درصد، افزايش 

داشته است.
��� سياس�ت انقباضي رکود مس�کن را عميق تر 

کرد
 ام��ا در همي��ن ب��اره رييس انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران با بيان اين که سياست هاي دولت 
باعث رکود بخش مس��کن و افزايش بيکاري در 
کشور شده، گفت: کاهش عرضه مسکن در کشور 
در آينده نزديک مي تواند باعث ورود س��وداگران 
به اين بخش ش��ده و زمينه افزايش سرس��ام آور 
قيمت ها را فراهم آورند. دولت يازدهم نرخ رشد 
مس��کن در س��ال ۹۲ منفي ۵.۲ درصد، سال ۹۳ 
منفي ۱۶.۱ درصد، سال ۹4 منفي ۱۳.۵ درصد و 
شش ماهه ۹۵ هم منفي ۹.۷ درصد بوده است که 
از منفي بودن اين بخش در تمامي 4 سال گذشته 
و يک رکورد شکني در رکود مسکن حکايت دارد. 
حس��ن محتش��م در باره داليل اين رکوردشکني 
با اش��اره به اين که سياس��ت هاي انقباضي دولت 
يازدهم بخش مسکن را دچار رکود عميقي کرده 

است، اظهار کرد: مسکن کشور چند ماه پيش از 
استقرار دولت يازدهم با بيش از ۷۰ درصد افزايش 
قيمت نس��بت به چندماه قبل از آن )در ماه هاي 

ابتدايي سال ۹۲ و سال ۹۱( مواجه شده بود.
وي با بيان اين که مسکن کشور هميشه افزايش 
قيمت سينوسي داشته است، تصريح کرد: قيمت 
مس��کن همواره اين گونه بود که پس از افزايش 
متوقف شده و با گذشت يکي دو سال روند افزايش 
قيمت بازگشته و به صورت افقي پيش مي رود.

وي ادامه داد: پس از رشد افقي قيمت ها، بخش 
مسکن پس از مدتي نصف رقم تورم گران مي شود 
و پس از طي اين دوران نيز عقب ماندگي در برابر 
تورم را جبران مي کند. رييس انجمن انبوه سازان 
اس��تان تهران با بيان اين که بازار مس��کن کشور 

طي ۳۷ سال اخير همواره چنين رفت
اري داش��ته اس��ت، گفت: زمانيکه دولت يازدهم 
آغاز به کار کرد تورم به مرز 4۰ درصد رسيده بود 
که براي اقتصاد کش��ور مضر بود، به همين دليل 
دولت سياس��ت انقباضي را در پيش گرفت که به 
سبب اين سياست بخش مسکن بيشترين آسيب 
را ديد. محتش��م با بيان اين که سيس��تم انقباضي 
دول��ت يازدهم همچنان ادامه دارد، يادآور ش��د: 
چند وقتي است که دولت تورم را تک رقمي اعالم 
مي کن��د ک��ه در اقتصاد ما اين تورم نمي تواند رقم 

قابل قبولي براي اقشار مختلف جامعه باشد.
وي با انتقاد از اين که بخش مس��کن زير همين 
فش��ار سيستم انقباضي روزگار مي گذراند، افزود: 
مس��کن مولد بس��ياري از صنايع وابس��ته است و 
متاس��فانه با روال و سياس��تي که دولت در پيش 

گرفته شاهد افزايش بيکاري در کشور هستيم.
وي با هشدار نسبت به منفي شدن بيش از پيش 
رشد بخش مسکن اظهار کرد: با توجه به سياست 
انقباضي و همچنين نبود يک برنامه مش��خص 
در بخش مس��کن، نمي توان به مثبت ش��دن اين 

بخش در سال آينده نيز اميدوار بود.
وي ي��ادآور ش��د: ط��ي س��ال هاي ۹۲، ۹۳ و ۹4 
صدور پروانه هاي س��اختماني در کش��ور کاهش 
چش��مگيري داش��ته که اين مس��ئله زنگ خطر 

کمبود مسکن را به صدا درآورده است.
رييس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران تاکيد 
کرد: کاهش عرضه مس��کن در کش��ور در آينده 
نزدي��ک مي تواند باعث ورود س��وداگران به اين 
بخش شده و زمينه افزايش سرسام آور قيمت ها 

را فراهم آورند.

در اوج رکود، طی سال های اخیر؛

اجاره بها قد کشید

سهم راه آهن در بايد به 30 درصد برسدمسکن مهر رها نشده استبهره برداري از 3 پل روگذر در دهه فجر
مدي��رکل راه آهن جن��وب از افتتاح ۳ پل 
روگذر در مس��ير ريلي اهواز- خرمش��هر 
در دهه فجر امس��ال خبرداد. عبدالکريم 
درويش زاده در گفت وگو با ايس��نا، اظهار 
کرد: اين پل ها شامل پل روگذر شلمچه، 
پل روگذر المهدي و پل جفير بوده است.

 وي با اشاره به اين که ساخت ۵ پل روگذر در مسير ريلي اهواز - 
خرمشهر در برنامه راه آهن جنوب بوده است، افزود: در سال گذشته 
دو پل شامل پل شاه حسيني و سه راه حسيني ساخته شد و امسال 
نيز سه پل ديگر احداث شده است.  درويش زاده تصريح کرد: اين 
پروژه ها با هدف جلوگيري از تردد خودروها از خطوط و بروز حوادث 
و تلفات جاني در اثر اين ترددها بوده است که انتظار داريم پس از 

افتتاح اين پل ها رانندگان از روي خطوط عبور نکنند.

معاون وزير راه وشهرسازي و مديرعامل 
شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي 
جديد گفت: س��اخت و تکميل واحدهاي 
مسکن مهر بخصوص در شهرهاي جديد 
رها نشده و عملکرد دولت يازدهم در اين 

زمينه قابل مقايس��ه با دولت قبل نيس��ت. به گزارش ايرنا ؛ محسن 
نريمان افزود: تکميل واحدهاي مس��کن مهر نياز به کمک همه 
دستگاهها و همچنين انجام تعهدات مالي متقاضيان دارد. وي ادامه 
داد: وقتي پيشرفت اجراي اين واحدها به ۹۲ درصد رسيده يعني کارها 
در حال انجام اس��ت و به زودي به ۱۰۰ درصد مي رس��د. وي انجام 
طرحهاي زيربنايي و روبنايي مورد نياز اين واحدها را از اهداف دولت 
تدبير و اميد ذکر و بيان کرد: تالش دولت يازدهم در اين است که 

واحدهاي مسکن مهر با کيفيت مناسب تحويل متقاضيان شوند.

 مدير عامل شرکت راه آهن ايران مي گويد، 
در برنامه پنجساله ششم توسعه بايد سهم 
جابجايي بار با شبکه ريلي کشور، به ۳۰ 
درص��د افزايش يابد. به گزارش تجارت،  
سعيدمحمد زاده افزود: ظرف ۵ سال آينده 

رسيدن به اين سهم بسيار سخت است، اما معتقدم با حمايت صندوق 
پس انداز راه آهن از بخش ناوگان و جذب مشتريان بيشتر مي توانيم به 
اين سهم برسيم. وي اعالم کرد: صندوق پس انداز راه آهن، مجموعه 
اقتصادي بالنده و شتاب دهنده است که در بخش ناوگان و فني و 
زيربنايي مي تواند راه آهن را حمايت هاي مالي و به تعبيري صندوق 
شتاب دهنده اقتصاد ريلي کشور باشد و به هر ميزان اين صندوق 
فعاليت اقتصادي و کسب و کار بيشتري داشته باشد، به طور حتم 

خانواده راه آهن از سود و منفعت آن بهره مند خواهند بود.

مسابقهپسابرجاميبرايتحولدرساختارترابريايران

درآمدترانزيتجايگزينفروشنفت
توس��عه زيرس��اخت هاي کشور به ويژه در بخش 
حمل و نقل فرايندي اس��ت که به دور از هياهو 
و تبليغ��ات در ح��ال انج��ام اس��ت. اقدام ه��اي 
صورت گرفته در راس��تاي عملياتي س��ازي بند 
دهم سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي در خصوص 
گس��ترش خدمات تج��ارت خارجي و ترانزيت و 
زيرس��اخت هاي مورد نياز طي س��ه سال گذشته 
چنان چش��مگير بوده که مي تواند در آينده مس��ير 

جايگزيني را براي درآمدهاي نفتي ايجاد کند.
** سرازيري سرمايه هاي خارجي به حوزه هاي 

گوناگون حمل و نقل در پسابرجام
نقد عملکرد دولت در حوزه حمل و نقل که پس 
از حادثه ريلي سمنان در ميانه آذرماه به اوج خود 
رس��يد در حال��ي صورت مي گي��رد که حوزه راه و 
ترابري و شهرسازي کشور طي سه سال گذشته 

شاهد پيشرفت هاي قابل توجهي بوده است.
 تنها در بخش پس کرانه در بازه زماني سه ساله 
س��رمايه گذاري ها به رق��م خيره کننده ۱۰ هزار 
ميليارد تومان رسيد. در حوزه دريايي پس از برجام 
ش��اهد حضور ۱۸ خط کش��تيراني بين المللي در 
آب هاي ايران بوديم. بي ش��ک با حضور خطوط 
کش��تيراني خارجي در بنادر ايران که تا همين ۲ 
س��ال پيش در وضعيت تحريم به س��ر مي بردند، 

رونق به اين بنادر باز مي گردد.
يک��ي از مهم تري��ن بخش هايي ک��ه مورد توجه 
س��رمايه گذاران خارجي قرار دارد، راه آهن ايران 
اس��ت که تاکن��ون تفاهمنامه ه��ا و قراردادهاي 
متع��ددي در اي��ن بخش با آلماني ها و ايتاليايي ها 
و ساير کشورهاي اروپايي والبته کره اي ها منعقد 
ش��ده اس��ت. طبق برنامه ريزي هاي انجام شده 
در راه آهن، تا س��ال ۱4۰۲ بايد ۷۰ هزار ميليارد 
تومان در بخش ريلي کشور سرمايه گذاري شود. 
در اين راستا سرمايه گذاري چهارميليارد يورويي 
ش��رکت ايتاليايي در ۲ پروژه راه آهن سريع السير 
صورت مي گيرد و با شرکت »زيمنس« آلمان هم 
براي س��رمايه گذاري در بخش تامين تعدادي از 
ناوگان مس��افري توافق صورت گرفته اس��ت. در 
حال حاضر کره اي ها در پروژه س��اخت راه آهن 
اصفهان- اهواز حاضر ش��ده اند وطبق قرارداد تا 

چهار سال ديگر اين پروژه را تحويل مي دهند.
در بخش راهسازي تاکنون در هيچ دوره اي اين 
حجم پروژه س��اخت آزادراه، بزرگراه و راه اصلي 
به طور همزمان در حال اجرا نبوده است. در حال 
حاض��ر ۱۶ آزادراه ب��ا ۱۳۰۰ کيلومتر طول يعني 
معادل ۶۰درصد تمام آزادراه هايي که تاکنون در 
کش��ور طي بيش از ۳۰ س��ال ساخته شده در حال 
آماده شدن است. نکته مهم اين است که وزارت 
راه و شهرس��ازي اعالم کرده که تنها ۳۰ درصد 

سرمايه گذاري در ساخت آزادراه را مي پذيرد. در 
حال حاضر آزادراه بازرگان با سرمايه گذاري کشور 
ترکيه در حال ساخت است . همچنين پيش نويس 
قرارداد ساخت آزادراه کرمانشاه- همدان با يک 

شرکت ايتاليايي به امضا رسيده است.
حضور گس��ترده ش��رکت هاي خارجي در فرايند 
توس��عه زيرس��اخت هاي حمل و نقل به معناي 
برکن��ار مان��دن ش��رکت هاي داخلي نيس��ت به 
طوري که همه پيمانکاران پروژه آزادراه تهران- 
ش��مال چ��ه در قطع��ه يک و چ��ه در قطعه ۲ که 
ب��ه تازگ��ي مناقصه واگذاري آن به پيمانکاران با 
حضور ش��رکت هاي داخلي و خارجي انجام ش��د، 

از شرکت هاي ايراني هستند.
از دي��د بس��ياري از ناظ��ران، اق��دام وزارت راه و 
شهرس��ازي دولت يازدهم در بخش حمل و نقل 
هواي��ي و خري��د ۲۰۰ فروند هواپيماي جديد يک 
ش��اهکار محس��وب مي ش��ود که البته عده اي با 
نادي��ده گرفت��ن اين گام بلند دولت در راس��تاي 
نوس��ازي ناوگان هوايي کشورمان که سن بسيار 
بااليي دارد، س��عي در زير س��وال بردن اين اقدام 
دولت دارند و مي خواهند برچسب مصرف گرايي 
را به دولت بچسبانند. کارشناسان در پاسخ به اين 
بهان��ه جويي تصريح مي کنند، ايراني ها س��االنه 
چي��زي بيش از چه��ار ميليارد دالر بليت هواپيما 
از ايرالين هاي خارجي مي خرند که با نوس��ازي 
ن��اوگان هواي��ي اين ميزان س��رمايه مي تواند به 
شرکت هاي هواپيمايي کشورمان تعلق گيرد. به 
اي��ن ترتي��ب، تصميم دولت به نوس��ازي ناوگان 
هوايي پيرو سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.

** تالش براي جايگزيني درآمد نفتي از طريق 
توسعه ترانزيت

بخ��ش مهم��ي از درآمد ش��ماري از کش��ورها را 
درآمد ترانزيتي تش��کيل مي دهد. کش��ورمان که 
در ش��اهراه ارتباط��ي اتصال آس��يا ب��ه اروپا قرار 
دارد اما تا چند س��ال گذش��ته از اين مزيت غافل 
ب��ود. اکن��ون هدفي که دولت يازدهم از توس��عه 
زيرس��اخت هاي کش��ور به ويژه در بخش حمل و 
نقل دنبال مي کند، افزايش ترانزيت و درآمدهاي 

حاصل از آن است.
در اين پيوند، »خيراهلل خادمي« معاون وزير راه و 
شهرسازي و مديرعامل شرکت ساخت و توسعه 
زيربناهاي کش��ور در گفت وگو با گروه پژوهش 
و تحليل خبري ايرنا با تاکيد بر اينکه درآمدهاي 
حاصل از ترانزيت مي تواند جايگزين درآمدهاي 
فروش نفت باش��د، گفت: در دولت يازدهم براي 
تکميل زيرساخت هاي ترانزيتي، ساخت و تکميل 

۱۰ کريدور جاده اي را تعريف کرده ايم.
وي ادام��ه داد: موض��وع مهم در اين ۱۰ کريدور 

جاده اي که همه آنها به مرزهاي کشورمان منتهي 
مي ش��وند اين اس��ت که هيچ ناپيوستگي در اين 
کريدورهاي جاده اي نباشد و دولت به دنبال اين 
است که حلقه هاي اتصال اين کريدورها را تکميل 
کند. در حال حاضر زيرساخت هاي اين کريدورها 
و مسيرهاي ترانزيتي وجود دارد اما متاسفانه اين 

کريدورها به هم پيوسته نيستند.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه نبايد 
از موضوع ترانزيت و منافعي که ترانزيت مي تواند 
براي کشورمان داشته باشد به راحتي عبور کنيم، 
اظهار کرد: در بخش راهس��ازي اولويت ها را به 
ساخت کريدورهاي ترانزيتي اختصاص داده ايم. 
البته کريدورهايترانزيتي ريلي هم تعريف ش��ده 
اس��ت که ش��ايد بتوان گفت مهم ترين آن اتصال 
ايران به افغانستان است که بخشي از اين مسير 

اخيرا به افتتاح رسيد.
خادمي ادام��ه داد: در ح��ال حاضر در بس��ياري از 
کشورهاي همسايه نقشه هاي کريدوري در حال 
تدوين و اجرا هستند که با ساخت اين کريدورهاي 
جدي��د نقش کريدورهاي اي��ران در تجارت بين 
الملل ضعيف خواهد شد. در اين شرايط بايد نگاه 
متفاوتي به اولويت ها داش��ته باش��يم و نگذاريم 
کريدورهاي ترانزيتي ايران به فراموش��ي سپرده 
ش��وند.به طور قطع فاصل��ه گرفتن کريدورهاي 
جهاني از منطقه ايران به ما خسارت هاي فراواني 
وارد مي کن��د و ش��رايط ام��روز الزام مي کند که از 
اقتصاد نفتي خارج ش��ويم و به اقتصاد ترانزيتي 

روي بياوريم.
مديرعامل ش��رکت س��اخت و توسعه زيربناهاي 
حم��ل و نق��ل همچني��ن با اش��اره به اس��تقبال 
شرکت هاي خارجي از پروژه هاي آزادراهي گفت: 
س��ه ميليارد يورو پروژه آزادراهي در دس��ت اجرا 
اس��ت و تاکنون اين حجم از س��اخت و س��ازها در 

بخش راه به طور همزمان انجام نشده است.
��� ض�رورت توج�ه ب�ه مس�يرهاي ترانزيت�ي 

جايگزين
يک��ي از پرترددترين مس��يرهاي کش��ور، جاده 
بازرگان در مرز ترکيه است که متاسفانه به دليل 
برخي ناامني ها در اين کش��ور و اختالفات ايجاد 
ش��ده در خصوص قيمت س��وخت در مرز ايران 
و ترکيه، ميزان ترانزيت از اين مس��ير پرنوس��ان 
ش��ده اس��ت. از اين رو برخي مسووالن به دنبال 
مس��يرهاي جايگزين براي اتصال ايران به اروپا 

هستند.
»محمدجواد عطرچيان« مديرکل دفتر ترانزيت 
و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا با 
اشاره به اهميت ترانزيت گفت: جمعيت قابل توجه 

کش��ورهاي همس��ايه ايران باعث شده موضوع 
ترانزيت اهميت بسيار زيادي براي اقتصاد منطقه 
اي و ملي داش��ته باشد. برخورداري اين کشورها 
از روند رو به رش��د اقتصادي باعث ش��ده بسياري 
از کشورها براي ايجاد ارتباط بين آسياي ميانه با 
کشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين برقراري 
رابطه تجاري بين شرق آسيا با کشورهاي اروپايي 
ب��ه ظرفيت هاي ايران چش��م بدوزند. مهم ترين 
مزي��ت ترانزي��ت از اي��ران کوتاه بودن مس��ير و 
ارزان تمام ش��دن حمل و نقل اس��ت. با توجه به 
موقعيت مناسب کشورمان، ايران مي تواند نقش 
برجسته اي در تسهيل تجارت ميان آسيا و اروپا 
و کشورهاي منطقه و توسعه ترانزيت ايفا مي کند. 
نقش ايران به عنوان حلقه اتصال اروپا به آس��يا 
مي تواند در رونق اقتصادي کشور سهم به سزايي 

داشته باشد.
عطرچي��ان اظهار ک��رد: مهم ترين کريدوري که 
در افزاي��ش ترانزيت کش��ورمان تاثيرگذار بوده، 
کريدور ش��مال به جنوب اس��ت که البته در دولت 
يازدهم مسيرهاي ترانزيتي ديگري اعم از جاده 

اي و ريلي براي آن تعريف شده است.
وي همچنين درباره راه هاي جايگزين مسيرهاي 
پرخط��ر ترانزيت��ي ترکي��ه گف��ت: چندي پيش 
موافقتنام��ه حم��ل و نق��ل بين المللي و ترانزيتي 
کريدور خليج فارس– درياي س��ياه نهايي ش��د و 
اين مس��ير مي تواند يک گزينه جايگزين ترکيه 
براي دسترس��ي به اروپا باش��د تا در مواقعي که 
مسير ترکيه به هر دليلي قابل تردد نبود، بتوان به 
ترانزيت ادامه داد و کاميون ها پشت مرزها معطل 
نمانن��د. عطرچي��ان همچنين با اش��اره به ميزان 
ترانزيت در چند ماه امس��ال گفت: در ۹ ماهه اول 
امسال ۵ ميليون و ۶۷۲ هزار تن کاال از کشورمان 
ترانزيت شده است که سهم ترانزيت جاده به جاده 
در اي��ن مي��زان ترانزيت ۹ ماهه اول کش��ور يک 

ميليون و ۷۱۸ هزار تن بوده و همچنين از طريق 
جاده به دريا هم يک ميليون و ۲۲۱ هزار تن کاال 
جابه جا شده است. سهم ترانزيت کاال از دريا به 
جاده هم چيزي حدود دو ميليون و ۶۰۰ هزار تن 
ب��وده و مي��زان ترانزيت دريا- جاده- دريا هم به 
۱۲۰ هزار تن مي رسد. نکته قابل توجه اين است 
که مواد نفتي در اين آمار ترانزيتي س��هم بس��يار 
کمت��ري نس��بت به کااله��اي غير نفتي دارد و از 
بيش از ۵ ميليون و ۶۷۱ هزار تن کاالي ترانزيتي، 
حدود يک ميليون و ۲۱۳ هزار تن مربوط به جابه 

جايي کاالها و مواد نفتي است.
توس�عه زيرس�اخت پي�ش ش�رط افزايش  ���

سطح ترابري
بند دهم سياست هاي اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد 
رهبري مبني بر افزايش و گسترش ترانزيت محقق 
نمي شود مگر با توسعه زيرساخت هاي کشور يعني 
هدف��ي که ام��روز وزارت راه و شهرس��ازي دنبال 
مي کند. توسعه زيرساخت ها با سهم حداقلي دولت 
و از طريق جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي 
صورت مي گيرد به طوري که تاکنون ۱۲۰ پروژه 
زيرساختي به سرمايه گذاران خارجي معرفي شده 
و برخ��ي از اي��ن پروژه ها هم مورد توجه س��رمايه 

گذاران خارجي قرار گرفته است.
 در اين ش��رايط نامس��اعد مالي کش��ور، ش��يوه و 
مدل جذب س��رمايه گذاري ها و زنده نگهداشتن 
کارگاه هاي عمراني مي تواند الگويي براي س��اير 
نهادهاي عمراني باشد. از ديد بسياري از ناظران، 
وزارت راه و شهرس��ازي در فض��اي پس��ابرجام 
توانس��ته اس��ت با اتکاي حداقلي به منابع دولتي 
و ايجاد ش��رايط رقابتي و جذب س��رمايه گذاران 
غي��ر دولت��ي و خارج��ي کارنام��ه اي فراتر از حد 
انتظار در توس��عه زيرساخت هاي کشور ارايه دهد 
و حتي رکورد س��اخت و س��از و عمران در کش��ور 

را بشکند.
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نمايد در غير اينصورت بدوا هزينه هاى انجام شده از سپرده اخذ و الباقى 
مورد  ملك   : ملك  ثبتى  ومشخصات  نشانى  گردد   مى  ضبط  دولت  نفع  به 
مزايده برابر مدارك موجود در پرونده عبارت است از ششدانگ يك دستگاه 
آپارتمان مسكونى واقع در نشانى تهران طرشت شمالى بلوار چوب تراش خ 
حسينمردى برج ياس پ 4 بلوك B طبقه 3 واحد 8 بمساحت شصت و هشت 
متر و سى دسى مترمربع( 68/30)  كه مقدار سه متر و هفتاد دسى مترمربع 
در طبقه سوم سمت  واقع  تفكيكى  بيست و چهار  قطعه  باشد  بالكن مى  آن 
جنوب شرقى بانضمام ششدانگ يك باب انبارى قطعه چهل و چهار تفكيكى 
بمساحت پنج متر و شصت و پنج دسى مترمربع( 5/65) واقع در زيرزمين 
و همچنين بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ قطعه شماره بيست تفكيكى 
بمساحت دوازده متر و پنجاه دسى مترمربع ( 12/50 ) واقع در طبقه همكف 
با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها 
آيين نامه اجرايى آن كه با پالك ثبتى 2395/98396 با شماره ثبت 438292 
در مورخه 81/9/23 در صفحه 121 دفتر 2356 بنام صالح غضنفرى و سهيل 
غضنفرى بالسويه انتقال يافته است الزم بذكر است كه براساس توضيحات 
سند مالكيت شماره ثبت به 12112 و صفحه به 106 و شماره دفتر به 74 
تغيير يافته است مشخصات اعيانى و شرايط ملك : بلوك ساختمانى مربوط 
به اين آپارتمان ساختمانى است حدودا بيست ساله كه در زمينى با مساحت 
حدود 2000 مترمربع با اسكلت فلزى احداث گرديده است بناى موجود شامل 
سه بلوك A , B , C مى باشد كه آپارتمان  مورد كارشناسى در قسمت جنوب 
شرقى بلوك B قرار دارد كه اين بلوك شامل ده طبقه مى باشد كه عبارتند از 
زيرزمين – همكف و طبقات اول تا هشتم كه زيرزمين و طبقه همكف آن شامل 
انبارى و پاركينگ ها بوده و در ساير طبقات در هر طبقه سه واحد مسكونى 
و در مجموع در اين بلوك 24 واحد مسكونى وجود دارد كه در مجموع اين 
مجتمع شامل 60 واحد مسكونى مى باشد آپارتمان مورد نظر داراى يك اتاق 
خواب ، هال و نشيمن آشپزخانه حمام و سرويس بهداشتى از نوع ايرانى و 
آن  ديوارهاى  پوشش  و  از سنگ  آپارتمان  اين  باشد جنس كف  مى  فرنگى 
گچكارى و نقاشى مى باشد و آشپزخانه آن بصورت OPEN بوده و در آن 
داراى كابينت از انواع فلزى مى باشد نماى بيرونى اين ساختمان از سنگ و 
سيمان مى باشد همچنين اين واحد مسكونى داراى انشعاب و كنتور تك فاز 
مجزا و انشعاب آب و گاز شهرى مشترك با ساير واحدها و همچنين داراى 
يك خط تلفن مى باشد گرمايش اين ساختمان توسط موتورخانه و شوفاژ و 
سرمايش آن توسط كولر آبى تامين مى گردد هر كدام از بلوكهاى اين مجتمع 
داراى يك واحد آسانسور مى باشد ضمنا در حال حاضر اين آپارتمان در 
اجاره مستاجر مى باشد  با عنايت بموارد باال و همچنين موقعيت زمانى و 
مكانى و با در نظر گرفتن جميع جهات قيمت پايه برگزارى مزايده ششدانگ 
ملك مذكور مبلغ 2/000/000/000 ريال دو ميليارد   ريال تعيين گرديده است 
طالبين مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به شعبه چهارم اجراى احكام 
دايره نظارت بر زندان اوين واقع در تهران اتوبان يادگار امام محله اوين خ 
شهيد اعرابى درب مالقات زندان اوين دايره نظارت بر زندان اوين مراجعه تا 

موجبات بازديد از ملك فراهم گردد 
 408106/م الف    داديار اجراى احكام كيفرى دايره نظارت بر زندان اوين 
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