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افزايش ۹۰ درصدي جابجايي مسافر
 با قطارهاي حومه اي نسبت به سال قبل 

مع��اون مس��افري راه آهن گفت: 
با احتس��اب جابجايي ۲۷ ميليون 
مسافر در سال، راه آهن جمهوري 
اس��امي ايران چهار ه��زار ميليار 
توم��ان صرف��ه جوي��ي در بخش 

سوخت، آاليندگي زيست محيطي، و تلفات داشته است. 
مير حسن موسوي در نشستي با اعضاي شوراي اداري راه آهن 
آذربايجان نس��بت به تاش بيش��تر تمامي كاركنان برا ي جلب 
بار هاي ريل پسند و ارتقاي كيفيت خدمات مسافري  تاكيد كرد 
و افزود تبلور همه فعاليت هاي راه آهن در جابجايي مسافر است 
و در اين راس��تا بايد نهايت تاش را براي جلب رضايت ارباب 
رجوع انجام داد معاون مسافري راه آهن به تعدا د مسافر جابجا 
شده در قطار هاي مسافري اشاره كرد و گفت "با جابجايي ۲۷ 
ميليون مسافر در سال ، راه آهن جمهوري اسامي ايران چهار 
هزار ميليار تومان صرفه جويي در بخش س��وخت، آاليندگي 
زيس��ت محيطي، و فوتي داش��ته اس��ت"معاونت مسافري راه 
آهن جمهوري اسامي ايران از رده خارج كردن ناوگان باالي 
۴۵ س��ال و بكارگيري ناوگان با عمر ۳۰ س��ال را را بخش��ي از 
خدم��ات راهب��ردي راه آهن در معاونت مس��افري اعام كرد و 
افزود توسعه قطار هاي محلي و گردشگري در بخش مسافري 
به طور جدي پيگيري مي ش��ود. موس��وي ميزان مسافر جابجا 
ش��ده با قطارهاي حومه اي را ۵/۳ ميليون نفر در س��ال اعام 
كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزايش ۹۰ درصدي 

برخوردار بوده است. 

سياست هاي اجرايي وزير راه
 در دولت دوازدهم ادامه پيدا کند 

دبير انجمن ش��ركت هاي سرمايه 
گ��ذار در آزادراه ه��ا ب��ا بيان اينكه 
سياس��ت هاي اجراي��ي وزير راه و 
شهرسازي دولت يازدهم در حوزه 
زيرس��اخت ها و تراب��ري باي��د در 

دول��ت دوازده��م هم ادامه پيدا كند، گفت: هر چند كه عملكرد 
آخون��دي در بخش ه��اي اجرايي و توزي��ع پروژه ها و برگزاري 
مناقصات قابل قبول است اما در دولت دوازدهم بايد نسبت به 

تغيير مديران اقتصادي خود اقدام كند. 
خداي��ار خاش��ع در گف��ت وگو با ايلنا با بي��ان اينكه از مهم ترين 
مش��كات ش��ركت هاي پيمانكاري، انباش��ت مطالباتشان از 
دولت اس��ت، اظهار داش��ت : به طور قطع پرداخت بدهي هاي 
پيمانكاران فراتر از وظايف و عملكرد يک وزارتخانه اس��ت و 
موضوعي اس��ت كه يک وزارتخانه به تنهايي نمي تواند در آن 

نقشي داشته باشد.
وي با اشاره به مشكات متعدد وزارت راه و شهرسازي اظهار 
داشت : بدهي هاي كان به پيمانكاران تنها يكي از مشكاتي 
است كه آقاي آخوندي در زمان به دست گرفتن اداره امور اين 
وزارتخانه با آن مواجه شد و بايد بپذيريم كه پرداخت بدهي هاي 
دولت موضوعي اس��ت كه به اقتصاد كش��ور بر مي گردد و نه به 

عملكرد يک وزير.
 دبي��ر انجمن ش��ركت هاي س��رمايه گ��ذار در آزادراه ها افزود: 
واقعيت اين اس��ت كه امروز ش��ركت هاي پيمانكاري در شرايط 
نامس��اعدي در پروژه هاي عمراني مش��غول به كار هستند اما با 
اين وجود عملكرد وزير راه و شهرس��ازي در بخش اجرايي در 

حوزه راه و ترابري قابل قبول است.
خاش��ع تاكيد كرد: سياس��ت هاي اجرايي وزير راه و شهرسازي 
دول��ت يازده��م در حوزه زيرس��اخت ها و ترابري بايد در دولت 

دوازدهم هم ادامه پيدا كند.

حداث باند دوم گردنه حيران تا پل آق چاي 
مديركل راه و شهرس��ازي استان 
اردبي��ل گفت: احداث باند دوم راه 
گردن��ه حيران تا پل آق چاي تنها 
راه ح��ل معضل ترافي��ک منطقه 
مي باشد. محبوب حيدري مديركل 

راه و شهرسازي استان اردبيل با اعام اين مطلب اظهار كرد: 
اح��داث بان��د دوم راه گردن��ه حيران ت��ا پل آق چاي و تبديل به 
بزرگراه به طول ۲۰ كيلومتر تنها راه حل معضل ترافيک منطقه 
مي باشد.وي گفت: راه گردنه حيران از تونل تا پل آق چاي در 
حوزه استحفاظي استان گيان قرار گرفته كه نگهداري از راه 
ارتباط��ي را هم��كاران م��ا در اداره كل راه��داري و حمل و نقل 
ج��اده اي اس��تان به عهده دارند ول��ي وظيفه ذاتي نگهداري بر 
عهده اس��تان گيان مي باشد.مديركل راه و شهرسازي استان 
اردبيل افزود: با توجه به حساس��يت مردم و پيگيري مس��ئولين 
استاني مسئوليت نگهداري از حوزه استحفاظي تا پل آق چاي بر 
عهده ادارات راه و شهرسازي و راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان اردبيل گذاشته شده است.حيدري تصريح كرد: نزديک 
س��ه س��ال قبل مطالعات امكان س��نجي اين پروژه انجام شده 
اس��ت و به جهت آمار بيش از اندازه ترافيک باال از محل تونل 
ت��ا آق چ��اي باالجبار باي��د احداث باند دوم مصوب و به صورت 

بزرگراهي به طول ۲۰ كيلومتر ايجاد شود.

اتمام سازه پل غدير در محور
 اصفهان – شهرکرد تا پايان شهريور 

در صورت تكميل و به بهره برداري رسيدن پل غدير با ۸ دهانه 
۳۲ متري و به طول ۲۵۰ متر، مس��ير زرين ش��هر – ش��هركرد 

چهارخطه خواهد شد. 
حجت اله غامي مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان با توجه به 
گردش��گري بودن مس��ير زرين ش��هر به شهركرد و تردد بسيار 
باالي ترافيک در اين مسير گفت: پل غدير در راستاي احداث 
و تكمي��ل بان��د دوم زرين ش��هر – ش��هركرد به عنوان يكي از 
پروژه هاي خاص اين اداره كل و با س��ازه بس��يار پيچيده اي در 
حال انجام اس��ت كه تكميل و به بهره برداري رس��يدن آن به 
منظور تسهيل در عبور و مرور وسايل نقليه در اين مسير با توجه 

به ترافيک بسيار باالي تردد حائز اهميت است.
وي به داليل به تعويق افتادن زمان به بهره برداري رسيدن اين 
سازه اشاره داشت و گفت: استفاده از جرثقيل هاي عظيم الجثه 
جهت نصب تيرها در بس��تر رودخانه و آزادس��ازي زمين هاي 
اطراف پروژه از جمله مشكات احداث پل بوده كه با رفع اين 
مشكات خوشبختانه ۵ دهانه پل تكميل و ۳ دهانه ديگر با توجه 
به قرارگيري در مسير آب در جريان رودخانه و نياز به تمهيدات 
الزم به منظور جابجايي تيرهاي ۵۵ تني با جرثقيل هاي موجود 
عاملي اس��ت بر به تعويق افتادن زمان بهره برداري اين پروژه 
كه اميد است با كار شبانه روزي پيمانكار مستقر در محل بتوان 
در ش��رايط مناس��ب نس��بت به نصب تيرها اقدام و سازه اين پل 
را با توجه به پيش��رفت بيش از ۹۰ درصد تا پايان ش��هريورماه 
س��ال جاري تكميل نماييم.مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان 
خاطرنش��ان س��اخت: با تكميل اين س��ازه و اتصال آن به محور 
از طرفين، ۳۵ كيلومتر جاده زرين ش��هر به ش��هركرد چهارخطه 

خواهد شد.

پيشخوان

راه ومسکن

روز گذش��ته هفدهمي��ن نمايش��گاه بين المللي 
صنعت س��اختمان با حض��ور ربيعي وزير تعاون ، 
كار و رف��اه اجتماع��ي و هي��ات هم��راه در محل 
دائمي نمايش��گاههاي بي��ن الملل��ي تهران آغاز 

بكار كرد.
ب��ه همي��ن مناس��بت و به منظ��ور تبيين جايگاه 
نمايش��گاه صنع��ت س��اختمان با مه��رداد بائوج 
الهوتي عضو كميسيون عمران مجلس شوراي 

اسامي گفتگو به عمل آورديم
وي در اين موردگفت: برگزاري نمايشگاه در همه 
دني��ا يک امر پذيرفته ش��ده ب��ا آثار مثبت فراوان 
اس��ت، بازديدكنن��دگان در نمايش��گاه با آخرين 
دس��تاوردهاي عل��م و ف��ن آوري در زمينه حرفه 
و ش��غل خود آشنا مي شوند. بائوج الهوتي افزود: 
در ايران هم وضعيت به همين ش��كل اس��ت. در 
نمايش��گاه س��اختمان هم بايس��تي نوترين و به 
روزترين مصالح و دس��تاوردهاي س��اختمان به 
نمايش گذاشته شود تا فعاالن و دست اندركاران 
با آن ها آشنا شوند و آن ها را در توليدات ساختماني 
و صناي��ع وابس��ته به س��اختمان به اك��ر بگيرند. 
عض��و كميس��ون عمران ادام��ه داد: يكي از اين 
فناوري ها امر صنعتي س��ازي اس��ت كه ضرورت 
دارد در نمايش��گاه هاي صنعت ساختمان و براي 
آشنايي مردم به نمايش در بيايد. وي خاطرنشان 
كرد: متاسفانه در كشور ما اين امر به خوبي رواج 
پيدا نكرده اس��ت و ش��يوه س��اخت و ساز در ايران 
هنوز به همان روش س��نتي اس��ت. لذا براي اين 
موضوع بايس��تي فرهنگ سازي بشود. الهوتي 
بيان كرد: اگر مردم بدانند با صنعتي س��ازي، هم 
صرفه جويي قابل توجهي در به كاربردن مصالح 
ص��ورت مي گي��رد و هم خانه هايي ب��ا مقاومت 
بيش��تر توليد مي ش��ود و هم س��اختمان به روش 
صنعتي س��ازي خيلي س��ريعتر آماده مي ش��ود و 
از هم��ه مهمت��ر هزينه صنعتي س��ازي 1۰ تا 1۵ 
درصد كمتر از روش صنتي هزينه خواهد داشت 
مس��لما با اس��تقبال بهتري از سوي آن ها مواجه 
مي شود. عضو كميسيون عمران همچنين اظهار 
كرد: بنابراين در نمايش��گاه س��اختمان مي توان 
آخرين تكنولوژي ها و روش هاي صنعتي سازي 
را به مردم آموخت و از اين راه در صنعت ساخت 
و س��از كش��ور تحول جدي و اساسي ايجاد كرد. 

وي خاطرنش��ان كرد: البته در نمايش��گاه هاي ما 
متاسفانه هميشه اين آخرين دستاوردها نيست كه 
به نمايش گذاشته مي شود و خيلي وقت ها همان 
مصالح و ش��يوه ها و روش��هاي قديمي و معمولي 
در مع��رض دي��د عموم قرار مي گي��رد. در چنين 
مواقعي ايراد كار اينجاست كه هركسي درخواست 
حض��ور در نمايش��گاه و داي��ر كردن غرفه را ارائه 
مي دهد در مورد كار او ارزيابي صورت نمي گيرد 
وبا اينكه فناوري جديد را عرضه نمي كند باز هم 
براي ش��ركت در نمايش��گاه از او ثبت نام به عمل 
مي آورن��د و به او غرفه مي دهند. نماينده مجلس 
شوراي اسامي در پايان تاكيد كرد: اما همانطور 
كه گفته ش��د داير كردن نمايش��گاه در همه دنيا 
اقدام اقدام مثبتي محسوب مي شود و براي تقويت 
صنعت واقتصاد كشورها نمايشگاه برپا مي شود و 

در ايران هم چنين است.
چشم انداز مسکن در سال ���۹۶ روشن است

وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي در حاش��يه 

بازديد از هفدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت 
س��اختمان، اظهار ك��رد: بخش تعاون در صنعت 
س��اختمان ب��ه ويژه س��اختمان س��ازي حضور 
فع��ال و پررنگ��ي دارد. بخش اعظمي از س��اخت 
و س��از مس��كن مه��ر توس��ط تعاوني ها صورت 
 گرفته و بيش از يک ميليون واحد تحويل ش��ده 

است.
به گزارش ايسنا، علي ربيعي اضافه كرد: تاش ما 
اين است كه مسكن را از طريق گروه هاي صنفي 
به شكلي كه خودشان بسازند و مالک شوند مورد 

حمايت قرار بدهيم.
ربيعي با اش��اره به اهميت صنعت س��اختمان در 
رشد توسعه اقتصاد به ويژه اشتغالزايي، بيان كرد: 
صنعت س��اختمان از جمله صنايع پركشش براي 
ايجاد اشتغال و توليد است. اگرچه سهم اين بخش 
هنوز مناسب نيست ولي با برنامه ريزي هاي پيش 
بيني ش��ده در صدديم به س��مت تقاضاي مسكن 
حركت كنيم. رويكرد شوراي پول و اعتبار نيز به 

سمت تقاضاي مسكن است. 
وي اضافه كرد: انتظار داريم با ساخت و سازهايي 
كه از طريق س��رمايه  گذاري ها در كش��ور انجام 
مي ش��ود چشم انداز رونق مسكن در سال 1۳۹۶ 

را شاهد باشيم.
صنع�ت س�اختمان عام�ل تولي�د و اش�تغال  ���

گسترده در کشور 
ريي��س ات��اق تعاون ايران با اش��اره به تنگناهاي 
موجود در عرصه صنعت ساختمان ابزار اميدواري 
كرد: هفدهمين نمايش��گاه بي��ن المللي صنعت 
ساختمان موجب تحريک بازار عرضه و تقاضا و 

توسعه صادرات غيرنفتي باشد.
به گزارش ايس��نا، بهمن عبداللهي در هفدهمين 
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان اظهار كرد: 
اتاق تعاون ايران براس��اس وظيفه ذاتي و قانوني 
خود براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و كمک 
به رش��د شاخص هاي اقتصادي، افزايش توليد و 
ايجاد اشتغال پايدار اقدام به برگزاري هفدهمين 

نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان كردند.
وي ادام��ه داد: مش��اركت ب��االي فعاالن بخش 
مس��كن موجب مي ش��ود اين نمايشگاه بهترين 
فرصت براي عرضه و نمايش آخرين دستاوردهاي 
صنعت ساختمان باشد تا كارايي كاال بر توليدات 
خ��ود را ب��ه نمايش��گاه بگذارن��د و از اين طريق 

بازارهاي جديد را شناسايي كنند.
وي در پاي��ان ب��ا بيان اين كه مس��كن به عنوان 
ي��ک كاالي مصرف��ي بادوام از اهميت بس��زايي 
برخوردار اس��ت، خاطر نش��ان كرد: گس��تردگي 
تقاضاي مس��كن موجب ش��ده اين بخش نقش 
ممت��ازي در تحقق اه��داف اقتصاد مقاومتي ايفا 
كند و زمينه ي توليد و اش��تغال گس��ترده افراد را 

به وجود آورد.
حضور ���30 کشور جهان در نمايشگاه

الزم ب��ه توضي��ح اس��ت كه طبق اع��ام روابط 
عمومي شركت سهامي  نمايشگاه ها در هفدهمين 
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان تعداد ۸۸۷ 
شركت داخلي و ۳۹1 شركت خارجي از ۳1 كشور 
جهان ش��امل : اتريش، اس��پانيا، استراليا، آلمان، 
افغانس��تان، اندونزي، انگلستان، اوكراين، ايتاليا، 
برزي��ل، بلژي��ک، پرتغال، تاي��وان، تركيه، چک، 
چين، دانمارک، روس��يه، ژاپن، سوئيس، فرانسه، 
فناند، كره جنوبي، لهس��تان، مالزي، مكزيک، 
نيوزلند، ويتنام، هلند، هندوستان و يونان در فضاي 
نمايشگاهي به وسعت ۶۰,۰۰۰ متر مربع حضور 
دارن��د ك��ه در زمينه توليد اب��زار آالت، تجهيزات 
و ماش��ين آالت س��اختماني، مصالح ساختماني 
پايه )آجر،س��يمان ...(، آسانس��ور، پله برقي، نقاله 
و سيس��تم هاي متح��رک، تأسيس��ات، برق��ي، 
الكترونيكي و امنيتي، س��نگ هاي س��اختماني، 
لول��ه و اتص��االت، نازک كاري، لوازم و ماش��ين 
آالت كارگاهي، خدمات فني و مهندسي، پوشش 
سقف و ديوار و قطعات پيش ساخته فعاليت داشته 
و آخري��ن نوآوريهاي��ي خ��ود را در اين عرصه به 

بازديدكنندگان ارايه مي كنند.
توضيح ديگر اين كه اين نمايش��گاه تا روز س��ه 
ش��نبه ۲۴ م��رداد ماه 1۳۹۶ ادام��ه خواهد يافت 
ك��ه عاقمندان و متخصصي��ن محترم ميتوانند 
از س��اعت 1۰ صب��ح ت��ا ۶ بعدازظهر از آن بازديد 

بعمل آورند.

عضو کميسيون عمران در گفتگو با »تجارت« تاکيد کرد:

صنعتي سازي، عامل تحول در ساخت و ساز

ايستگاه راه آهن کرمانشاه از فضا هم قابل رويت است فرسوده سازي در بافت هاي فرسوده آخوندي در بخش مسکن عملکرد قابل قبولي ندارد

سخنگوي كميسيون عمران مجلس، با 
بيان اينكه غفلت آخوندي از مسكن تنها 
موضوع مورد اتفاق نمايندگان در حوزه 
راه و شهرسازي است، گفت: بهبود بازار 
مس��كن موضوعي فرابخشي است كه 

تعامل همه كابينه با وزارت راه و شهرسازي را مي طلبد. صديف 
ب��دري ب��ا اش��اره به معرفي وزراي پيش��نهادي دولت دوازدهم، 
گفت: كابينه اي كه دولت معرفي كرده تغييراتي به نسبت دولت 
يازدهم داشته كه اين نشان از دغدغه مداري دولت است.نماينده 
مجلس ش��وراي اس��امي، با بيان اينكه بايد بيش��ترين چالش و 
دغدغه دولت دوازدهم حوزه اقتصادي و تحرک در آن و خروج 
واقعي از ركود باشد، افزود: توجه به مسائل اقتصادي در مراسم 
 تنفيد حكم رياست جمهوري مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز 

بود.

رئي��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ي 
س��اختمان گف��ت: بي��ش از ۲ ميليون 
نفر در بافت فرس��وده زندگي مي كنند 
ك��ه بدلي��ل رعايت نك��ردن مقررات 
 مل��ي اي��ن بافت ها فرس��وده س��ازي 

مي ش��وند.به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ حسن قربانخاني 
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان در مصاحبه اختصاصي 
با بيان اينكه در ارتقاء كيفيت س��اخت و س��از نظام مهندس��ي 
،شهرداري ها و وزارت راه و شهرسازي درآن نقش دارند گفت: 
مس��ئول كيفيت س��اختمان در كشور مشخص نيست و اگر اين 
نهادها هماهنگي كامل ايجاد نكنند سازمان نظام مهندسي به 
تنهايي نمي توانند اثر گذار شود.وي ادامه داد: در مقررات ملي 
ساختمان ،ايمني، بهداشت، صرفه جويي در مصرف انرژي و... 

امده است كه توجه اي به ان نمي شود.

معاون ساخت و توسعه راه آهن شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل 
كشور با رد اظهارات يكي از نمايندگان 
مجل��س در خص��وص عدم س��اخت 
ايس��تگاه راه آه��ن كرمانش��اه گفت: 

اين ايس��تگاه ۹۶ درصد پيش��رفت فيزيكي دارد و آماده بهره 
ب��رداري اس��ت. جبارعل��ي ذاكري در گفت و گو با تس��نيم در 
واكن��ش ب��ه اين موضوع كه يكي از نمايندگان مجلس مدعي 
شده ايستگاه راه آهن كرمانشاه ساخته نشده است، اظهار كرد:  
عمليات ريل گذاري خط آهن فيروزان به كرمانش��اه درانتهاي 
دولت يازدهم انجام ش��د و اولين قطار نيز در اين مس��ير س��ير 
كرده و به كرمانش��اه رس��يد.وي ، تصريح كرد: اين ايس��تگاه از 
كيلومترها دورتر قابل رويت است، در گوگل مپ و از فضا هم 

به راحتي مي توان ايستگاه مذكور را مشاهد كرد.

عض��و انجم��ن خيري��ن راه و ترابري معتقد اس��ت كه 
نگاه مثبت وزير راه و شهرس��ازي در طول چهار س��ال 
گذش��ته ب��ه تش��كل هاي مردم نهاد باعث ش��ده اين 
س��ازمان ها قدرت بيش��تري پيدا كنند و از اين رو در 
بخش ه��اي مختلف اقتص��اد و حمل و نقل، توانايي و 
تاثيرگذاري ش��ان افزايش يافت. احمد مجيدي معتقد 
است؛ وزير راه و شهرسازي نگاه مثبتي به تشكل هاي 
مردم نه��اد داش��ته و از اي��ن رو ب��ا حمايت هايي كه از 
اين سازمان ها صورت گرفته نقش شان به شكل قابل 
توجهي افزايش پيدا كرده اس��ت؛ از اين رو اين انتظار 
وجود دارد كه در صورت تداوم حمايت ها در چهار سال 
آينده بتوان توانايي اين انجمن ها را در پيگيري مطالبات 
مردمي و استفاده حداكثري از توان خيرين به كار بست.
وي درب��اره وضعيت اقدامات صورت گرفته از س��وي 
انجمن خيرين راه و ترابري، توضيح داد: كار ما جذب 
مش��اركت مردمي در احداث راه ها، پل ها، نمازخانه ها، 
تهيه و نصب امكانات روش��نايي و عائم راهنمايي و 

رانندگي در جاده هاي كش��ور به طور خاص در مناطق 
محروم است.به گفته عضو انجمن خيرين راه و ترابري، 
در طول س��ال هاي گذش��ته با وجود آنكه نگاه اصلي 
خيرين به س��مت مس��ائلي همچون سرمايه گذاري در 
حوزه هاي بهداشتي و درماني، اقتصادي بوده است اما با 
پيگيري مقدمات الزم خوشبختانه سرمايه مردمي قابل 
توجهي براي ورود به عرصه هاي راه و ترابري در دست 

اقدام قرار گرفته است.

ورود خيرين به عرصه هاي راه و ترابري 
فرمان��ده ي��گان حفاظ��ت اداره كل راه و شهرس��ازي 
ف��ارس گف��ت: اراض��ي ملي امان��ت هس��تند بايد از 
 ه��ر گون��ه تعرض اراض��ي ملي با جدي��ت جلوگيري

 شود. 
س��رهنگ عس��كر پرتو فرمانده ي��گان حفاظت راه و 
شهرس��ازي فارس در جلس��ه معارفه جانش��ين يگان 
حفاظ��ت اداره راه و شهرس��ازي ف��ارس افزود: تاش 
مضاع��ف و پيگي��ري در تص��رف و تع��رض به اراضي 
مل��ي در ح��وزه راه و شهرس��ازي ف��ارس و برخورد با 
متصرفان هوشيار در قبال تحركات گروهک هاي معاند 
و تروريستي داعش از مهم ترين اهداف يگان حفاظت 

راه و شهرسازي مي باشد.
وي تصريح كرد: ش��ركت كاركنان در مراس��م عبادي 
اداره و بهره مندي از فيوضات آن، رعايت وضع ظاهري 
و استفاده از لباس فرم مصوب و همراه داشتن تجهيزات 
و همچني��ن رعايت مس��ائل ايمن��ي از ديگر قوانين و 

مقررات يگان حفاظت مي باشد.

س��رهنگ پرتو خاطرنش��ان س��اخت: حفاظت گفتار و 
صداق��ت كاري آم��اده ب��ه كار بودن و تنظيم گزارش و 
پيگي��ري قانون��ي در بحث حفظ اراضي ملي كه همان 
بيت المال مي باشد سرلوحه كار پرسنلي يگان حفاظت 

مي باشد.
در پايان مراس��م س��رهنگ بازنشسته فيروز شريفي به 
عنوان جانشين يگان حفاظت اداره كل راه و شهرسازي 

فارس معرفي گرديد.

بايد با هر گونه تعرض به اراضي ملي جلوگيري شود 

افزایش تقاضا به نسبت عرضه، علت صعود نرخ اجاره

بي توجهي به مؤلفه هاي معماري خوب 

عضو كميسيون عمران مجلس، با تاكيد بر ضرورت ساماندهي 
ب��ازار اج��اره به��ا با ايجاد توازن ميان عرض��ه و تقاضا، گفت: با 
خروج سپرده هاي مردم از شبكه بانكي عاوه بر رشد نقدينگي 
بازار سفته بازي داغ مي شود. سيداحسن علوي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به برخي اظهارنظرها در خصوص 
رش��د نرخ اجاره بها در پي كاهش نرخ س��ود بانكي و همچنين 
ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز، گفت: رشد نرخ اجاره بها 
بيش از اينكه متاثر از تغييرات شبكه بانكي باشد از عرضه و تقاضا 
تاثير گرفته است.نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران در 
مجلس شوراي اسامي، با بيان اينكه برخي از موجران با اخذ 
وديعه به عنوان رهن و سپرده گذاري نزد بانک ها كسب درآمد 
مي كنند، افزود: همزمان با كاهش نرخ سود بانكي شايد تمايل 
به اخذ اجاره بها بيشتر شده باشد اما عامل اصلي رشد نرخ ها در 

اين حوزه پيشي گرفتن تقاضا است.وي با تاكيد براينكه خروج 
سپرده ها از شبكه بانكي تبعات بسياري در بر دارد، تصريح كرد: 
افزاي��ش س��فته بازي، بورس ب��ازي و همچنين خريد و فروش 
كاذب ارز از نمونه تبعاتي است كه مي تواند با كاهش نرخ سود 

بانكي و خروج سپرده ها از شبكه بانكي صورت بگيرد.
رشد نقدينگي با خروج سپرده ها از شبکه بانکي ���

علوي با بيان اينكه خروج سپرده ها از شبكه بانكي به افزايش 
نقدينگي دامن مي زند، گفت: هدايت نقدينگي به سمت برخي 
مشاغل غيرمولد از ديگر پيامدهايي است كه با خروج سپرده هاي 

مردم از شبكه بانكي صورت مي گيرد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اينكه دولت بايد 
سرمايه هاي سرگردان را مديريت كند، افزود: وجود بيش از ۲ 
ميليون خانه خالي از موضوعات مهم ديگري كه در بحث اجاره 

بها و افزايش نرخ ها در اين حوزه تاثير گذار است.
علوي ادامه داد: در نظر گرفتن سازوكاري در خصوص تسريع 
در فروش يا اجاره دادن خانه هاي خالي مي تواند بازار مس��كن 
را ب��ه ثبات��ي نس��بي نزديک كند، گف��ت: در نظر گرفتن ماليات 
سنگين بر اين نوع خانه ها و عملياتي كردن آن به طور حتم از 
حجم خانه هاي خالي كاسته و در ساماندهي بازار رهن و اجاره 

و همچنين خريد و فروش تاثيرگذار است.
اراي�ه تس�هيالت ارزان راه�کاري ب�راي کاه�ش حج�م  ���

خانه هاي خالي
وي ادامه داد: ارايه تسهيات ارزان قيمت مي تواند توان مالي 
مردم در راستاي خريد خانه هاي خالي را افزايش داده از اين رو 

ساماندهي بازار مسكن نيز رخ مي دهد.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينكه س��رمايه مردم 

در خانه هاي خالي مس��تهلک ش��ده و س��ود دهي ندارد، گفت: 
باي��د راه��كاري براي عرضه هر چ��ه زودتر اين خانه ها به بازار 
فراه��م ش��ود ت��ا به اي��ن ترتيب عرضه و تقاض��ا در يک نقطه 
همديگر را ماقات كنند.عضو كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسامي تاكيد كرد: دولت در بحث ساماندهي اجاره بها بايد ورود 
كرده و با عملياتي كردن طرح هايي چون اجاره به شرط تمليک 

يا ارايه يارانه در اين بخش ساماندهي اين بازار را رقم بزند.

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي در نشس��ت دوم طرح معماري 
خوب تأكيد كرد كه بافت شهري مطلوب محصول برهم كنش 
مؤلفه هاي معماري خوب اس��ت كه در س��ال هاي اخير به آن 
بي توجه بوده ايم. به گزارش خبرگزاري مهر ؛ محمدسعيد ايزدي، 
معاون وزير راه و شهرس��ازي و مديرعامل ش��ركت عمران و به 
سازي شهري ايران در نشست دوم طرح معماري خوب به بيان 
ديدگاه هاي خود با موضوع چالش هاي سازوكاري معمار، كاربر 
و بس��تر جامعه پرداخت و گفت: معماري خوب داراي الگوهاي 
مختلفي است و بافت شهري مطلوب به بافتي اطاق مي شود 
كه داراي انسجام بوده، شهر آن داراي سازماني متعادل، متشكل 
از ساختارهاي هم پيوند اجتماعي و مكاني باشد، مبادي ورودي  
تعريف ش��ده داش��ته باش��د و در نهايت داراي استخوان بندي با 
عناص��ر هم پيون��د از بناها و فضاهاي عمومي و محات مختلف 
با س��اختاري رقابتي متش��كل از مجموعه واحدهاي همسايگي 
باشد.ايزدي افزود: در بافت شهري مطلوب كالبد شهر هم پيوند 

و هم نش��ين با طبيعت بوده و در عين حال معماري هر ش��هر 
ويژگي هاي خاص خود را داش��ته كه از جمله آن ها به معماري 
ش��هرهاي بيرجند، بوش��هر، گرگان و اصفهان اش��اره كرد. در 
بافت ش��هري مطلوب ميان كاربر و معمار تعامات دو س��ويه 
و پويا بر مبناي اهميت س��اختارهاي تش��كيل دهنده شهر وجود 
داشت است.وي ادامه داد: در بافت شهري نامطلوب مانند بافت 
امروز تهران ش��اهد اغتش��اش و هرج و مرج در معماري هستيم 
و با محات منفصل و مناطق مس��كوني بي هويت و برج هاي 
بي ارتباط با محيط پيرامون مواجه هس��تيم.از جمله مس��ائل و 
چالش هاي بافت ش��هري نامطلوب مي توان به فقر ش��هري، 
آس��يب هاي اجتماعي، بحران ايمني و تاب آوري در برابر بايا، 
بحران هويت، ناكارآمدي نظام جابه جايي و بحران محيط زيست 
اشاره كرد كه نتيجه غلبه نظام متمركز، غلبه رويكرد كالبدي و 
معيارهاي كمي در برنامه ريزي ها و ... است.اين مقام مسوول با 
تأكيد براينكه مسكن مهر معماري ما را به قهقهرا كشانده است 

گفت: بافت ش��هري مطل��وب محصول برهم كنش مؤلفه هاي 
معم��اري خ��وب و بافت ش��هري نامطلوب نتيجه بي توجهي به 
اين مؤلفه ها است. البته در سال هاي اخير اتفاقات خوبي افتاده 
و ت��اش ش��ده با حفظ معماري هاي منحص��ر به فرد معماري 
خوبي ايجاد شود.همچنين سيد محمد بهشتي، رييس پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي به سخنراني با موضوع معماري خوب، يک زبان 
مشترک در اين نشست پرداخت و با تأكيد براينكه دچار نوعي 
باي »بلبله«)اختاط( و اغتش��اش در زبان معماري هس��تيم 
گف��ت: ت��ا اوايل دهه ۴۰ در عرصه معماري و شهرس��ازي امت 
واحده بوديم و زبان هم را مي فهميديم و براي ما ش��هر معنايي 
ويژه داش��ت و بين واژه فلكه و ميدان تفاوتي وجود داش��ت ولي 
از س��ال ۴۸ فلكه و ميدان يكي ش��دند و ش��هر معناي گستردگي 
گرفت و دچار اغتش��اش معنايي ش��ده ايم.وي افزود: تا سال ۴۶ 
خانه و اتاق معنا و مفهوم خاصي داشتند و آنچه امروز به آن اتاق 
مي گوييم با آن معيار صدق نمي كند چراكه حد اعاي كيفيت 

زندگ��ي در ات��اق بود. ام��روز بدون توجه به معناي واقعي واژه ها 
خيابان را به جاده تبديل كرده و متوجه اغتشاش زباني و باي 
»بلبله« در اين حوزه نيستيم.رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي 
تأكيد كرد: براي رهايي از مشكل اغتشاش زباني در گام اول بايد 
زبان را بس��امان كنيم و براي مصطلح واژه ها اعتماد نكنيم كه 
مي دانيم كوچه و خيابان و ديوار و پنجره و باغ چيست. ما گمان 
مي كنيم زبان امري اعتباري اس��ت در حالي كه زبان فارس��ي ما 
داراي اصالت بوده و ابزار دست شعرا بوده است.وي خاطرنشان 
كرد: مش��كل اصلي ما از متوليان زبان معماري ماس��ت كه يک 
دس��ته از آن ها بنگاه هاي معامات ملكي هس��تند، گروه ديگر 
محيط هاي آكادميک كه ۸۰ درصد واژه هايشان فارسي نيست 
و به ما ترجمه هاي نيم خرد نشخوار نشده را تحويل مي دهند و 
گروه ديگر جامعه مديريتي ما هس��تند كه سررش��ته اي در زبان 
معماري ندارند. اين سه گروه اصالتي براي زبان قائل نيستند و 

الزم است بازگشتي به زبان و ادبيات كهن داشته باشند.


