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استيضاح وزير راه و شهرسازي
 با بيش از ۳۰ امضا کليد خورد

نماين��ده مردم تربت جام و تايباد در 
مجلس، از کليد خوردن اس��تيضاح 
وزير راه و شهرس��ازي در نشس��ت 
صبح ديروز در صحن علني مجلس 

با بيش از ۳۰ امضاء خبر داد.
جلي��ل  تج��ارت،  گ��زارش  ب��ه 

رحيمي جه��ان آب��ادي در گف��ت وگو با خان��ه ملت، از کليد خوردن 
اس��تيضاح وزير راه و شهرس��ازي در نشس��ت ديروز صحن علني 
مجل��س ش��وراي اس��امي خبر داد و گف��ت: عملک��رد وزير راه و 
شهرسازي و زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه در حوزه هاي مختلف 
مورد انتقاد نمايندگان اس��ت که برخي از اين مش��کات مربوط به 
مسائل ملي است همانند مشکات عديده اي که در حوزه حمل و 
نقل کشور وجود دارد و بخشي از اين مشکات و انتقادها مربوط 

به مسائلي است که در استان ها و مناطق وجود دارد.
نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس شوراي اسامي با بيان 
اينک��ه در ح��وزه انتخابيه بنده ضعيف ترين حوزه عملکردي دولت 
ح��وزه راهس��ازي اس��ت، افزود: در بخش ه��اي مختلفي از حوزه 
انتخابيه بنده جاده هاي اصلي دسترسي مردم روستا به شهر هنوز 
خاکي است و ظرف 2۰ ماهي که بنده نماينده اين حوزه انتخابيه 
هستم وزارت راه و شهرسازي نه تنها عملکرد قابل قبولي نداشته 
بلکه در بس��ياري از موارد پروژه ها به صورت نيمه کاره رها ش��ده 
است. در بخش محروم صالح آباد از حوزه انتخابيه بنده نزديک به 
2۰۰ کيلومتر جاده اصلي خاکي وجود دارد و اگر برف يا باراني ببارد 
راه ارتباطي روستا به شهر قطع مي شود و امکان دسترسي آنها به 

خدمات بهداشتي يا خدمات شهري از بين مي رود.
وي با بيان اينکه در بس��ياري از مناطق مرزي جاده هايي مرزي، 
خاکي و صعب العبور است، يادآور شد: اين سبب شده روستاهايي 
که جاده هاي ارتباطي آنها خاکي اس��ت تمايل به کوچ روس��تاها و 
تخليه روستاهاي مرزي داشته باشند که اين امر به امنيت مناطق 
ارضي آسيب مي رساند. بسياري از جاده ها همانند جاده دوبانده اي 
که تربت جام به تايباد دارد و يا تربت جام به مشهد و جاده ارتباطي 
باهرز به تايباد کار چنداني نش��ده و مردم نارضايتي ش��ديدي از 

عملکرد حوزه راهسازي دارند.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس با بيان اينکه 
اعتباراتي که تقسيم شده و يا اختصاص مي يابد به صورت ناعادالنه 
توزيع مي شود، تصريح کرد: به هيچ عنوان اولويت مناطق محروم 
و مرزي در دس��تور کار وزارت راه و شهرس��ازي نيس��ت لذا اين 
موارد س��بب ش��ده که حدود ۳۰ نفر از نمايندگان اس��تيضاح وزير 
راه و شهرس��ازي را امضا کنند که احتمااًل افزايش مي يابد که به 
زودي تقديم هيئت رئيس��ه مي ش��ود و تا پايان از اين اس��تيضاح 

حمايت مي کنيم.

عدم کارايي تسهيالت مسکن
 با قيد  سپرده گذاري ۱۰ ساله 

عضو هيات رئيس��ه کميس��يون عمران مجلس، با بيان اينکه ارايه 
تسهيات مسکن با قيد سپرده گذاري ۱۰ ساله براي سيستم بانکي 
و جمع آوري نقدينگي مفيد اس��ت، گفت: نرخ س��ود وام ها تاکنون 

به صورت اسمي کاهش يافته است.
به گزارش تجارت، شادمهر کاظم زاده در گفت وگو با خانه ملت، 
با اشاره به تسهيات دهي جديد بانک هاي عامل در حوزه مسکن، 
گفت: تسهيات با سپرده گذاري طوالني مدت و نرخ سود باال به 
خانه دار شدن مردم منجر نمي شود. سپرده گذاري بيش از يک سال 
به اتاف وقت و کاهش ارزش پول مردم مي انجامد، دولت بايد بداند 

راهکار خانه دار کردن مردم ارايه تسهيات ارزان است.
نماينده مردم ايام، دهلران و دره شهر در مجلس شوراي اسامي، 
با اشاره به ايده سپرده گذاري ۱۰ ساله براي اخذ وام مسکن که از 
سوي يکي از بانک ها مطرح شده است، تصريح کرد: اين ايده به هيچ 
وجه عملياتي نيست، زيرا امکان محاسبه نرخ تورم و قدرت خريد 
مردم در اين بازه زماني وجود ندارد. دولت با ارايه چنين طرح هايي 
راه به جايي نخواهد برد،.خانه دار کردن مردم بايد با سياستي همراه 
باش��د تا اقش��ار آس��يب پذير جامعه به راحتي بتوانند در مسير خريد 
خانه گام بردارند. س��پرده گذاري براي اخذ وام مس��کن شايد براي 
سيستم بانکداري کشور و جمع آوري نقدينگي مناسب باشد، اين 
ش��يوه در صورتي که مدت زمان س��پرده گذاري کم و با نرخ س��ود 
بسيار نازل باشد تاثير گذاري بر بازار خواهد داشت. بانک ها در ارايه 
تسهيات مسکن تنها نبايد به جمع آوري نقدينگي و کاهش تورم 
بينديشند، ارايه تسهيات ارزان به اقشار متوسط و ضعيف جامعه 
براي خريد خانه يکي از وظايف دولت است. با ورود چند بانک در 
حوزه تسهيات دهي در بخش مسکن بهبود شرايط پرداخت وام 
مورد انتظار اس��ت. عضو هيات رئيس��ه کميسيون عمران مجلس 
با بيان اينکه خروج بازار مس��کن از وضعيت فعلي نيازمند تامين 
س��رمايه کافي اس��ت، گفت: دولت براي کمک به بخش مس��کن 
منابع مورد نياز در اين حوزه براي تس��هيات دهي را بايد تامين 
کند. موضوع ديگري که جاي نگراني دارد نرخ س��ود تس��هيات 
مسکن است که به صورت اسمي لحاظ شده و با محاسبه کارمزد 

به نرخي بيش از حد تصور مي رسد.

بازار مسکن با حباب شديد قيمتي مواجه است
نايب رئيس کميسيون عمران مجلس، با تاکيد بر ضرورت خروج 
مسکن از حيطه کاالهاي سرمايه اي، گفت: ارزش افزوده ۳ برابري 
مس��کن در س��ايه س��رمايه اي بودن آن رخ داده اس��ت. به گزارش 
تج��ارت، مجي��د کي��ان پور در گفت وگو ب��ا خبرگزاري خانه ملت، 
با تاکيد بر اينکه نبايد همه س��رمايه دولت به س��مت بازار مس��کن 
هدايت ش��ود، گفت: متاس��فانه در حال حاضر سياست هاي اعمالي 
در حوزه اقتصاد کشور به تبديل مسکن به کااليي سرمايه اي بدل 
شده است. نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسامي، 
با بيان اينکه هدايت منابع به س��مت صنعت و اش��تغال مي تواند از 
تاثيرگذاري باالي مسکن به عنوان کااليي سرمايه اي در وضعيت 
کلي اقتصاد بکاهد، افزود: تا زماني که مسکن به کاالي مصرفي 
بدل نشده بهبودي در اين بازار حاصل نخواهد شد. نماينده مردم 
درود و ازنا در مجلس ش��وراي اس��امي، با تاکيد بر اينکه ارزش 
افزوده مسکن از سال 86 تا سال 9۱ منفي بوده است، تصريح کرد: 
از س��ال 9۱ تاکنون با توجه به نوس��انات نرخ ارز و رش��د ۳ برابري 
نرخ آن بازار مس��کن نيز تغييرات قيمتي بس��ياري را ش��اهد بوده 
اس��ت. کيان پور با بيان اينکه جهش ۳ برابري قيمت مس��کن در 
سال هاي اخير بي سابقه بوده است، گفت: براي بهبود اين وضعيت 
بايد سياس��ت گذاري کاني بر مبناي سياس��ت هاي باالدس��تي از 
جمله برنامه هاي 5 ساله کشور و اقتصاد مقاومتي انجام شود. وي 
با بيان اينکه در حال حاضر بازار مس��کن با حباب ش��ديد قيمتي 
مواجه است، افزود: ارزش افزوده بااليي که در بخش مسکن ايجاد 
شده اين بخش را به خواب 6 تا 7 ساله فرو برده است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه نمي توان تاثيرپذيري بازار 
مس��کن از بازارهاي موازي را انکار کرد، گفت: براي اينکه س��هم 
تاثيرپذيري از نوسانات بازار موازي همچون ارز را بر مسکن کاهش 
دهيم بايد اين بازارها را به ثبات قيمتي تشويق کنيم. بهترين اقدام 
در حوزه مس��کن هدايت انگيزه ها و س��رمايه ها به سمت صنعت و 

ايجاد بسترهايي الزم در اين حوزه است.

پيشخوان

راه ومسکن

گروه راه و مس�کن: صبح ديروز س��ه ش��نبه ) 24 بهمن ماه 96( 
بيس��ت و پنجمي��ن هماي��ش ارگان هاي دريايي برگزار ش��د که 
در اي��ن هماي��ش عباس آخوندي وزير راه و شهرس��ازي ضمن 
ابراز خرس��ندي از حضور در جمع فعاالن اقتصادي حوزه بنادر و 
دريانوردي و همچنين با گراميداشت ياد و خاطره شهداي کشتي 
س��انچي، س��خنان خود را بر توجه جدي به بخش خصوصي در 

صنعت دريانوردي آغاز کرد.
آخوندي با بيان اينکه بخش خصوصي ترجيع بند تمام سخنراني ها 
شده است، اما به يک موضوع بي مفهوم تبديل شده است، گفت: 
خارجي ها مي گويند، ايراني ها هنر بااليي در قلب معاني دارند و 
به گونه اي معنا را تغيير مي دهند که هيچ کس متوجه نمي شود 
اين داس��تان چه بود و چه ش��د. از ديگر هنرمندي هاي ايراني ها 

اين است که هيچکدام در جاي خود نمي ايستند.
��� جابه جاي�ي ده ه�ا ميليارد دالر انباش�ت صنعتي تحت عنوان 

خصوصي سازي 
وزير راه و شهرس��ازي تاکيد کرد: آيا ما مي توانيم از معناپريش��ي 
در اقتص��اد اي��ران فاصله بگيريم؟ اصًا خصوصي س��ازي به چه 
معناست؟ يک سوال ظاهراً آشکار و روشن است، اما براين عقيده 
هستم که بسيار پيچيده است و ابعاد آن در ايران به خوبي توضيح 
داده نش��ده اس��ت و دچار پريشاني معنايي درخصوص خصوصي 
س��ازي هس��تيم.از ابتدا که خصوصي س��ازي مطرح شد تا اواخر 
سال 86 حدود يک ميليارد دالر از اموال دولتي واگذار شده بود، 
اما تنها در دو سال دولت دهم، 99 ميليارد دالر انباشت صنعتي 
ايران واگذار ش��د. آيا آنچه انجام ش��د، خصوصي س��ازي بود؟ 
مش��خص اس��ت که واگذاري ها کامًا غيررقابتي و تحت عنوان 
پرداخ��ت دي��ون دولت انجام ش��د. در اين حالت بخش زيادي از 
اموال دولت متعلق به دس��تگاه هاي پاس��خگو به مجلس خارج 
ش��ده و به ش��به دولتي هاي غيرپاس��خگو به هر نهادي واگذار 
ش��د.در اين فرآيندها نه قيمت گذاري در بازار صورت گرفت و 
نه فرآيند رقابتي ش��کل گرفت و نه هيچ يک از مفاهيم رقابتي 
در ايران مس��تقر ش��د. ده ها ميليارد دالر از انباشت صنعتي ايران 

تحت عنوان خصوصي سازي جابجا شد.
وي تصريح کرد: من يکي از مدافعان سرسخت خصوصي سازي 
هس��تم، اما آيا مي ش��ود از اين پريش��اني معنا دفاع کرد؟ آنچه در 
ايران رخ داد، پريشاني معناي مطلق بود و االن وقت آن است که 
بازنگري شود.اين اتفاق در بستري رخ داد که آن بستر را مجموعه 
عوامل تشکيل مي دادند. آن زمان که 99 ميليارد دالر واگذار شد 

هيچ کس مقاومت نکرد، اما االن همه مخالفت مي کنند.
��� پشت پرده  واگذاري  سهام مخابرات در دولت دهم

آخوندي افزود: زماني که مخابرات واگذار شد من عضو شوراي 
رقابت بودم. فکر مي کنم اين از مواردي است که بايد مورد بحث 
کلي و جدي قرار گيرد. اگر ش��ما نحوه اين واگذاري را بررس��ي 
کنيد مي بينيد چگونه در اين واگذاري، برخي افراد تحت عنوان 
ع��دم اهلي��ت در ش��ب آخر خط خوردن��د و چگونه بعد از دريافت 
پيش��نهادات جديد که با پيش��نهادات اصلي مشترک المنافع بود، 
به طرفه العيني يک دس��تگاه برنده مزايده ش��د. عليرغم آنکه آن 
زمان من ده ها بار به ش��وراي رقابت ش��کايت کردم ولي حتي 
يک جلس��ه هم در ش��وراي رقابت تشکيل نشد. به محض اينکه 
در يکي از جلس��ات ش��وراي رقابت نتوانس��تم حاضر ش��وم، در 
همان جلسه رأي گيري شد و اکثريت اعام کردند که واگذاري 
مخابرات صحيح بوده است و همه مي دانند آن واگذاري اشتباه 
ب��ود. آي��ا واقعًا اين واگذاري به بخش خصوصي صورت گرفت؟ 

خير؛ اينگونه نبود.

وي يادآور شد: قبل از خصوصي سازي نياز داريم امور بر مبناي 
بازرگاني اداره ش��ود. بدون بازرگاني کردن مطلب، هيچ اتفاقي 
رخ نمي دهد. اگر قرار باش��د من تحت عنوان خصوصي س��ازي 
هزينه ام را به عهده دولت بيندازم، دخل و خرج خودم نباشم ديگر 

نامش خصوصي سازي نيست.
داغ و درفش دولت در قيمت گذاري ���

آخوندي تصريح کرد: ما در کشوري که هنوز داغ و درفش براي 
قيمت گذاري داريم آيا صحبت از خصوصي س��ازي جاي تأمل 
ندارد؟ مگر خصوصي سازي بدون رقابت ممکن است. آيا وقتي 
خواس��تيم وارد بخش خصوصي ش��ويم، فرآيندهاي خصوصي 

سازي را رعايت کرده ايم؟ اين اتفاقات يعني توضيح رانت.
وزير راه و شهرس��ازي گفت: اگر دوس��تان ما از بحث خصوصي 
س��ازي در دريا صحبت مي کنند من آمادگي آن را دارم، اما بايد 
تجاري س��ازي و رقابتي س��ازي فعاليت ها هم انجام ش��ود که 
در نتيج��ه رعاي��ت آن ها، خصوصي س��ازي خود به خود ش��کل 

مي گيرد.
به گفته وي فعاالن حوزه دريايي، س��نگاپور را به عنوان بهش��ت 
فعاليت هاي خصوصي مي دانند اما آيا مگر شرکت PSA که يک 
شرک کشتي راني است صد درصد دولتي نيست؟ آنچه سنگاپور 
را به عنوان محيطي که مي تواند بخش خصوصي در آن فعاليت 
کند، مطرح مي کند رعايت اصل رقابت است. ما اين دو موضوع 
را دور زده ايم آن وقت مي گوييم خصوصي س��ازي يعني اموال 

دولت را بفروشيم.
آماده ام براي رفع تبعيض ها همکاري کنم ���

آخوندي تأکيد کرد: آيا سازمان بنادر و دريانوردي که قرار است 
درموضع رگوالتوري، وضع مقررات و اعمال حاکميت قرار گيرد، 
درفعاليت هاي تجاري نيز به صورت مستقيم دخالت ندارد؟ من 
کام��ا آماده ام ش��فاف با ش��ما همکاري کنم ک��ه هرگونه اقدام 
تبعيض آميز که در حال انجام است را رفع کنم. تمام مشکات 

ما از اينجا نشات مي گيرد.
��� در چهارراه جهان نمي توان بگير و ببند داشت 

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه ما ايراني ها همواره مي گوييم 
ايران چهارراه جهان است، گفت: اما آيا در چهارراه جهان مي شود 
بگير و ببند کرد! آيا مي توان انواع سيس��تم هاي تبعيض آميز را 

اج��را ک��رد و به کش��تي ها گفت تو مي تواني و ت��و نمي تواني رد 
شوي؟ در حالي که آن کسي که در چهارراه جهان قراردارد بايد 
هموارتري��ن حرک��ت را در چهارراه جه��ان اعمال کند. ما گاهي 
بح��ث چه��ارراه جهان را مطرح مي کنيم آن وقت مي گوييم دانه 

دانه بياييد دندان هاي شما را بشماريم.
وي در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار داش��ت: ما در يک 
ماه گذشته دو دستورالعمل در حوزه نظام مهندسي صادر کرديم 
اما ببينيدچه اتفاقي افتاد. اين دو دس��تورالعمل يکي اين بود که 
مالک مي تواند مهندس پروژه خود را انتخاب کند و ديگر اينکه 
کس��ي حق ندارد 5 درصد از درآمد مهندس��ان را کس��ر کند ولي 
اعام کردند ما چون مهندس هستيم حق داريم به مالک بگوييم 
از چه مهندسي استفاده کند و حق داريم از آن مهندس 5 درصد 
کسر کنيم. جالب است که اين حرف ها را تحت عنوان حمايت از 
بخش خصوصي مطرح مي کردند. وقتي مي گويي من مهندس 
را تعيي��ن مي کن��م رقاب��ت را بر هم مي زني. اگر از بحث رقابت و 
تجارت دفاع نکنيم نتيجه اين مي شود که محيط فعاليت و کسب 

و کار براي همه تنگ مي شود.
س�انحه س�انچي منج�ر به اصالح يا تدوي�ن قوانين جديد  ���

دريانوردي مي شود
همچنين در بيست و پنجمين همايش هماهنگي ارگان هاي 
دريايي محمد راستاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي 
با تاکيد بر اينکه بايد از س��انحه نفتکش س��انچي درس هايي 
در خصوص رعايت ايمني دريايي بياموزيم، گفت: به زودي 
پاس��خ ش��فافي به جامعه مخاطب داده خواهد شد که عوامل 
اين اتفاق چه بوده اس��ت. س��ازمان بين المللي دريانوردي 
ني��ز به خروجي بررس��ي س��انحه توجه خواه��د کرد و آن را 
به عن��وان نتيج��ه اي براي اص��اح يا تدوين قوانين جديد به 

کار خواهد برد.
وي با بيان اينکه در س��انحه س��انچي يک ش��رکت بزرگ 
کش��تيراني از کش��ورمان دچار خس��ران ش��د، افزود: بايد از 
شرکت هاي حاضر در فعاليت دريانوردي و کشتيراني حمايت 
شود. هيچ صنعتي در دنيا مانند صنعت دريانوردي دچار فراز 
و فرود نمي شود. تغييرات ناگهاني کرايه حمل ممکن است 

شرکتي را به ورشکستگي بکشاند.

 س�هم ما از مجموع کش�تي هاي اقيانوس پيماي دنيا ���۱.۱ 
درصد است 

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي يادآور ش��د: آنکت��اد مي گويد ۳88 
ميليارد دالر کرايه حملي است که شرکت هاي کشتيراني به دست 
مي آورن��د و اي��ن رق��م معادل 5 درصد تجارت جهاني اس��ت. ما در 
ايران 229 فروند کشتي اقيانوس پيما داريم که سهم ما از مجموع 
کشتي هاي اقيانوس پيماي دنيا ۱.۱ درصد است و رتبه بيستم دنيا 
را در برمي گيرد که جايگاه خوبي اس��ت، اما در زمينه حمل و نقل 

کانتينري ما در چنين جايگاهي قرار نداريم.
وي با بيان اينکه ساالنه در دنيا ۱45 ميليون TEU کانتينر جابه جا 
مي شود، گفت: اين درحالي است که حداکثر فعاليت کانتينري ما سه 
ميليون TEU بوده است که بخش عمده اي از آن توسط الينرهاي 

خارجي تخليه و بارگيري شده است.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از ديگر موارد مورد توجه را 
بحث تقويت و آموزش دريانوردان عنوان و اظهار کرد: يک ميليون و 
7۰۰ هزار دريانورد در دنيا فعال هستند و پيش بيني شده تا سال هاي 
آينده ۱6 هزار و 5۰۰ دريانورد کمبود وجود داش��ته باش��د که يک 
فرصت براي ايران ش��مرده مي ش��ود. ما صرفا نبايد به کشتي هاي 
داخلي يا تحت پرچم دريانورد اعزام کنيم، بلکه بايد ناوگان جهاني 

را نيز متقاعد کنيم تا از دريانوردان ايراني استفاده کنند.
��� رتبه ما از نظر کيفيت بنادر هفتاد و يکم است

راس��تاد با بيان اينکه در دنيا حرکت اقتصاد دريايي به اين س��مت 
رفته که کشتي ها بايد حداقل حامل 2۰ هزار TEU کانتينر باشند 
و عمق بنادر نيز حداقل ۱7 متر باشد تا اين گونه کشتي ها بتوانند 
پهلوگي��ري کنن��د يادآور ش��د: به همين دلي��ل برخي بنادري که از 
نظر موقعيت جغرافيايي وضعيت خوبي نداشتند توانستند با افزايش 
عمق اسکله و حوضچه پهلوگيري کشتي ها به جايگاه خوبي دست 
يابند. مجمع جهاني اقتصاد در ارزيابي س��االنه خود رتبه ايران در 
زمينه شاخص رقابت پذيري بنادر را هفدهم دنيا اعام کرد که از 
اين نظر دو کش��ور ديگر منطقه هفدهم و بيس��ت و پنجم ش��ده اند، 
اما رتبه ايران در شاخص حمل و نقل دريايي پنجاه و هفتم و رتبه 
ما از نظر کيفيت بنادر هفتاد و يکم اعام شده است، اين در حالي 
اس��ت که همان دو کش��ور منطقه از اين نظر در رتبه هاي سيزدهم 

و بيست و چهارم قرار گرفته اند.
راس��تاد با بيان اينکه در س��طح جهاني گلوبال اپراتورها با الينرها 
ادغام ش��ده اند، افزود: براي آنکه رقابت پذيري خود را ارتقا دهيم، 
اين موضوع مورد حمايت س��ازمان بنادر و دريانوردي اس��ت و قرار 
اس��ت در بندر ش��هيد رجايي، ش��رکت الينر همان شرکت اپراتور 

بندر نيز باشد.
��� گردشگري دريايي

وي از ديگر اقدامات سازمان بنادر را استفاده بهينه از پس کرانه ها 
دانس��ت و گف��ت: 2 ه��زار و 4۰۰ هکت��ار اراضي پس کرانه در بندر 
ش��هيد رجايي داريم که در اين اراضي به دنبال انبارداري نيس��تيم، 
بلک��ه ب��ه دنب��ال ايجاد مراکز تولي��دي و ارزش افزوده و همچنين 
خوشه هاي صنايع بندري و ارتقاي کمي و کيفي تاسيسات در اين 

پس کرانه ها هستيم.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي از ديگر اقدامات اين سازمان 
را توج��ه ب��ه ارتق��اي کيفيت »ش��هر-بندر« و محيط بيروني بنادر 
و ني��ز افزاي��ش س��هم حم��ل و نقل ريلي در بنادر دانس��ت و گفت: 
همچنين ۱2 بندر را در شمال و جنوب کشور به گردشگري دريايي 
اختصاص داده ايم، ضمن اينکه قرار اس��ت از س��ازندگان داخلي 
ناوگان گردشگري دريايي و همچنين سازندگان کشتي هاي امداد 

و نجات دريايي حمايت کنيم.

انتقاد شدیدآخوندي از نحوه واگذاری ها؛

خصوصي سازي یا رانت بازی؟

آزادسازي بيش از ۱۰۰۰ ميليارد از زمين هاي دولتي  اولویت راهداري؛ آشکارسازي نقاط پرحادثهآمادگي فرودگاه امام)ره( براي بارش برف
علي رستمي معاون امور فرودگاهي و عضو 
هيئت مديره ش��رکت شهر فرودگاهي امام 
خمين��ي )ره( از آمادگ��ي کليه واحدها براي 
خدمت رساني در زمان بارش برف خبر داد و 
گفت: بر اساس پيش بيني هاي هواشناسي در 

روزهاي آينده موج جديدي از بارش ها مناطقي از کشور را دربر خواهد 
گرفت و از همين رو تمهيدات الزم براي خدمت رساني به مسافران در 
زمان بارش برف در شهر فرودگاهي امام خميني )ره( انديشيده شده است. 
کليه واحد هاي برف روبي فرودگاه با تمام تجهيزات و ماشين آالت در 
حال آماده باش هستند تا به محض آغاز بارش برف، عمليات پاکسازي 
سطوح پروازي و معابر دسترسي به فرودگاه را آغاز کنند.شرکت هاي 
ارائه دهنده خدمات فرودگاهي نيز براي انجام عمليات زمستاني و يخ 

زدايي هواپيماها در آماده باش کامل هستند.

 داود کش��اورزيان رئيس سازمان راهداري 
و حمل و نق��ل ج��اده اي گفت: ب��ا توجه به 
پيش بيني آغاز س��فرهاي ن��وروزي از 24 
اس��فند و تعطيات منتهي به پايان س��ال 
پيش��نهاد مي شود آغاز طرح نوروزي از 2۳ 

اسفند تعيين و با توجه به ترکيب تعطيات در سال جديد پايان طرح 
نيز ۱7 فروردين باشد. آشکارسازي مقاطع پرحادثه در راه هاي کشور در 
دستور کار سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و ادارات استاني است. 
بهسازي هاي موضعي، عمليات ايمن سازي و خط کشي راه ها پس از 
بارش هاي زمس��تاني در حد مقدورات جهت آماده س��ازي محورهاي 
برون شهري با اولويت راههاي شرياني براي سفرهاي هوطنان در نوروز 
با مساعد شدن شرايط آب و هوايي به عنوان برنامه هاي مهم و اصلي 

ادارات کل راهداري و حمل ونقل جاده اي سراسر کشور قرار دارد.

عل��ي عباس ن��ژاد فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ملي زمين و مسکن، درخصوص 
اقدامات يگان حفاظت سازمان ملي زمين و 
مسکن گفت: در دي ماه سال جاري، 2فقره 
حکم قطعي و ۳ فقره رفع تعرض در سراسر 

کشور انجام گرفت و زمين هاي دولتي به ارزش بالغ بر يک هزار و ۱8 
ميلياردتومان آزادسازي شد. در جنوب استان کرمان دو فقره تعرض به 
اراضي دولتي در متراژهاي ۱5هزار و 5۰ هزار مترمربع انجام شد که طي 
اقدامات يگان حفاظت از ادامه تصرف جلوگيري بعمل آمد و اراضي به 
حالت اوليه برگشت.ارزش ريالي اراضي متصرفي به مساحت ۱5هزار 
مترمربع 5 ميلياردتومان و اراضي 5 هزار متري نيز يک ميلياردريال 
تخمين زده شد که در مجموع از تعرض به 2۰ هزار مترمربع به ارزش 

6 ميلياردتومان در جنوب کرمان ممانعت شد.

معاون مس��کن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي گفت : س��ال آينده بازار 
آرامي براي بخش مسکن پيش بيني مي کنيم و رشد قيمت  متناسب با نرخ 

تورم خواهد بود.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از ايس��نا،حامد مظاهريان در اجاس 
سراسري انبوه سازان ايران، اظهار کرد: اصاح قانون پيش فروش آپارتمان 
ک��ه ب��ه دليل وضعيت نامطلوب کنوني اين قانون پيش فروش س��اختمان 
متوقف ش��ده اس��ت، توسط دولت، مجلس ش��وراي اسامي  و انبوه سازان 
در حال  پيگيري است. سهم مسکن از تشکيل سرمايه ثابت ۳۰ درصد، از 
اشتغال مستقيم ۱2 درصد، سهم مسکن در سبد هزينه خانوار ۳۰ درصد و 

سهم مسکن در توليد ناخالص داخلي هفت درصد است.
معاون مس��کن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي در ادامه  با اش��اره به آمار 
سال ۱۳95 در خصوص موجودي مسکن، گفت : آمارها که تصوير روشني 
از حوزه مسکن به ما مي دهد، مي گويد که 24 ميليون خانوار با بعد ۳.۳ داريم 
و تعداد مس��کن 27 ميليون اس��ت. در اين بين 2.6 ميليون خانه خالي و دو 
ميليون خانه دوم داريم. تصوير اوليه اين اس��ت که تعداد مس��کن موجود از 
تعداد خانوار بيشتر است، اما اين ظاهر قضيه است، چرا که 2.6 ميليون خانه 
خالي وجود دارد که براي متقاضيان واقعي ساخته نشده است. اين خانه ها 
که بخش عمده آن لوکس هس��تند، به فروش نرس��يده اند. س��ال گذشته و 

سال قبل از آن هم به فروش نرسيده اند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در ادامه  اظهار کرد: بنابراين 
آمار واقعي نش��ان مي دهد که به ازاي هر ۱۰۰ خانه ۱۰4 خانوار داريم. در 
زمان وقوع انقاب اسامي به ازاي هر ۱۰۰ خانه ۱26 خانوار وجود داشت 
پس موجودي مس��کن افزايش يافته اس��ت، اما بايد براي اين چهار درصد 

هم فکري شود تا به وضعيت سر به سر دست پيدا کنيم.
وي ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ري��زي افق ۱4۰5، گفت : در س��ال ۱4۰5 ما از 24 
ميليون خانوار به 29 ميليون خانوار خواهيم رسيد و جمعيت شهر نشين از 
74 درصد فعلي به 79 درصد افزايش پيدا مي کند، يعني ش��هرها در آينده 

مشکل کشور خواهند بود.
مظاهريان در خصوص نحوه تامين مسکن 29 ميليون خانوار تا سال ۱4۰5، 
خاطر نشان کرد: ما بايد پنج ميليون خانه جديد توليد کنيم. حدود ۱.۳ ميليون 
خانه هم از طريق فروش خانه هاي خالي تامين مي شود. حدود ۳.8 ميليون 
نياز به نوسازي داريم، پس بايد در يک افق ۱۰ ساله 9 ميليون مسکن تامين 
شود. دو دهک باال مي توانند مسکن خود را تامين کنند. دهک هاي مياني 
احتياج به کمک دولت دارند، اما دهک هاي پايين کساني هستند که دولت 

در قبال تامين مسکن آنها مسئول است و بايد آن را بر عهده بگيرد.
مظاهريان درباره طرح دولت براي دهک هاي مياني، گفت : تشکيل صندوق 
پس انداز مس��کن يکم با همه مقياس ها طرح موفقي بوده اس��ت، تاکنون 
بيش از ۳6۰ هزار نفر در اين صندوق س��پرده گذاري کرده اند و ش��ش هزار 

ميليارد تومان در اين صندوق ذخيره شده است.

وي هدف برنامه شش��م توس��عه را نوس��ازي 5۰ درصد بافت هاي ناکارآمد 
دانست و خاطر نشان کرد: ۱2۳ هزار ميليارد تومان گردش اقتصادي نوسازي 
بافت ه��اي ناکارآم��د خواه��د بود. ابزارهاي تحققي اين طرح بر عهده س��ه 
بخش اس��ت که دولت ۳۱ درصد، بخش خصوصي ۳9 و ش��هرداري ها ۳۰ 

درصد را بر عهده مي گيرند.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در ادامه با طرح اين سوال 
که چگونه ظرف پنج سال نوسازي 5۰ درصد از بافت هاي فرسوده و ناکارآمد 
محقق مي ش��ود، بيان  کرد: براي اين هدف الزاماتي وجود دارد که از جمله 
آنها رس��يدگي به قانون س��اماندهي، حمايت از توس��عه گران و اختصاص 
4۱5۰ ميليارد تومان از محل صندوق توس��عه ملي و منابع توليد اش��تغال 

قانون بودجه ۱۳97 است.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به رکود چهار ساله بازار 
مسکن، گفت : تمام تاش دولت بر اين بود که رونق بازار مسکن واقعي باشد. 
بعد خانوار به ۳.۳ کاهش يافته است. بنابراين نياز به مسکن حداقلي با متراژ 

حدود 7۰ متر وجود دارد که متناسب با توان خانوارهاي ايراني باشد.
مظاهريان درخصوص وضعيت ۱۰ ماهه بازار مس��کن، اظهار کرد: در طي 
۱۰ ماه گذشته در شهر تهران تعداد موبايه نامه ها ۱2.5 و قيمت 8.2 درصد 
افزايش يافته است. حجم ريالي بازار مسکن نيز ۳۰ درصد رشد داشته است 
و تعداد پروانه هاي ساختماني 5.4 درصد افزايش پيدا کرده است و اين نشان 
مي دهد که بازار مسکن به آرامي در حال  حرکت است و خوشحال هستيم 

که آرام است، چرا که دچار تاطم نمي شود.
وي درباره پيش بيني از بازار مس��کن در س��ال آينده، گفت : افزايش قيمت 
مسکن حدود نرخ تورم خواهد بود. اگر کمتر باشد سازندگان وارد نمي شوند 
و اگر بيش��تر باش��د با توان خريد فاصله مي گيرد. بنابراين آينده روش��ن با 
تاطم کمتر و آمادگي براي سرمايه گذاري در بخش مسکن را پيش بيني 

مي کنيم.

۹ ميليون خانه تا ۱۰ سال آينده نياز داريم

مع��اون س��ازمان راه��داري به مردم توصيه ک��رد: از حرکت در الين هاي اضطراري و 
ش��انه  راه ها که براي تردد خودروهاي امدادي اس��ت، خودداري کنند و زنجير چرخ 
و يخ ش��کن همراه داش��ته باش��ند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از وزارت راه و 
شهرسازي، عبدالهاشم حسن نيا با توجه به هشدار سازمان هواشناسي به افرادي که 
قصد س��فر در جاده ها طي روزهاي برفي را دارند، توصيه کرد؛ مردم ضمن پرهيز از 
سفرهاي غيرضروري، در الين هاي اضطراري و شانه  راه ها که براي تردد خودروهاي 
ام��دادي، راه��داري و پلي��س در نظر گرفته ش��ده حرکت نکنند و در صورت ضرورت 
سفر زنجير چرخ و يخ شکن همراه داشته باشند. وي با اشاره به آماده باش نيروهاي 
راهداري استان هاي سراسر کشور گفت: تاکيد ويژه اي بر آماده باش و تجهيز نيروهاي 
راهداري در اس��تان هاي تهران،  البرز،  قم،  قزوين و مازندران اعمال ش��د که در نتيجه 

آن مجموعا 5۰ دس��تگاه ماش��ين االت راهداري براي تجهيز راهداري اين اس��تان ها 
کرايه شد. همچنين مجوز استفاده از پتانسيل بخش خصوصي و پيمانکاران درصورت 
نياز به ويژه در محور تهران-کرج و کرج-قزوين صادر شد. معاون راهداري سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي به مسافراني که قصد سفر طي روزهاي آتي را دارند، 
همراه داشتن زنجير چرخ و يخ شکن را  توصيه کرد و گفت: هنگام بارش شديد برف 
و کوالک پيش��ين در تاريخ 7 و 8 بهمن ماه بيش از 95 درصد خودروهاي عبوري از 
جاده ها فاقد اين دو ملزومات بودند و همين مسئله باعث انسداد سطح اشباع شده راه ها، 
توقف ترددها و کندي در امدادرساني شد. حسن نيا در ادامه تاکيد کرد: مردم ضمن 
پرهيز از سفرهاي غير ضروري، در الين هاي اضطراري و شانه  راه ها که براي تردد 
خودروهاي امدادي، راهداري و پليس در نظر گرفته شده عبور نکنند. وي خاطرنشان 
کرد: حدود 9هزار دس��تگاه ماش��ين آالت و ۱5 هزار نيروي راهداري در سراس��ر کشور 
در حالت آماده باش قرار دارند که تراکم اين نيروها در محورهاي واقع در استان هاي 
سردسير پررنگ تر است. گفتني است؛ سازمان هواشناسي با صدور اخطاريه اي هشدار 
دارد که روز چهارشنبه )25 بهمن ماه( نواحي کوهستاني بويژه در محورهاي تهران به 
چالوس و جاده هراز لغزندگي جاده و کاهش ديد به علت مه آلودگي و کوالک برف 
پيش بيني مي ش��ود، بنابراين اقدامات الزم براي جلوگيري از خس��ارت هاي احتمالي 
شامل برنامه ريزي زمان مناسب براي سفر، تجهيز به زنجير چرخ و وسايل گرمايشي 

توصيه مي شود.

توصيه هاي سه گانه سازمان راهداري
 به مسافران در روزهاي برفي


