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راه و مسکن

اخبار

در حال خرید هواپیماهای جدید هستیم

چهارشنبه24شهریور- 1400شماره1162

رئیس کمیسیون عمران مجلس از برنامه خرید هواپیماهای جدید با استفاده از تسهیالت بانکی خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد رضا رضایی کوچی درباره خرید هواپیمای
جدید گفت ۵۰ :درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند در حالی که تقاضا برای سفرهای هوایی باالست.وی با اشاره به وجود فاصله زیاد عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردی
و محدود بودن تعداد صندلیهای پروازی نسبت به تقاضای سفر گفت :همین موضوع ســبب باال رفتن قیمت بلیت هواپیما شده است.نماینده مردم جهرم در مجلس هزینه هر
یک ساعت-صندلی هواپیما را  ۹۰۰هزار تومان دانست و یادآور شد :این نرخی است که سازمان هواپیمایی کشوری مصوب کرده است بنابراین باید به سمت خرید و وارد کردن
هواپیماهای جدید حرکت کنیم.وی با بیان اینکه با کشورهای مختلفی برای واردات هواپیما مذاکره شده ،تصریح کرد :شرکتهایی هستند که میتوانند به راحتی هواپیما خریداری
کنند و ما برای خرید و واردات هواپیما مشکلی نداریم.

نگاه
نوسازی در بافتهای فرسوده تهران
کلیدخورد

با تصویب الیحه تشــویقی در شــورای
اســامی شــهر تهران پرداخت عوارض،
محرکی برای ایجاد ســاخت و ساز و رفع
موانع بازآفرینی بافت های فرسوده پایتخت ایجاد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد،الیحه دو فوریتی اصالحیه
مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرســازی شــهرداری
تهران ،به منظور تشویق و تســهیل وصول مطالبات
شــهرداری تهران امروز به عنوان اولین الیحه مطرح
شده در شورای شهر ششــم تهران مورد بررسی قرار
گرفت.
اقراریان گفت :باید کمیسیونهای درگیر درباره چرایی
دو فوریت این الیحه توضیح دهند .و امانی به عنوان
موافق اظهار داشت :این الیحه از سوی شهرداری ارائه
شده و باید درباره دوفوریت آن توضیح دهد.
گلپایگانی معاون شهرسازی درباره علت دو فوریت
آن گفت :به واسطه اینکه صدور پروانه ساختمانی بازه
کوتاهی است و اگر بخواهد به صورت عادی مطرح
شود باعث میشــود ارباب رجوع بالتکلیف بمانند
و میخواهیم تکلیف نحــوه مواجهه با صدور پروانه
جدید مشخص شود تا درآمد شــهرداری از صدور
پروانه به حالت عادی برگردد.
وی افزود :معموالً در بازه شــهریور مهر و آبان درآمد
شهرداری از این محل پایین است و میخواهیم در این
بازه زمانی اثرگذاری داشته باشد.
چمران با اشاره به اینکه این روش چندین ساله است
و قبل از این قانــون مصوب با بهره این مســاله حل
میشد گفت :تصمیم گرفتیم کلیه پرداخت دوساله و
خانواده ایثارگران سه ساله پرداخت کنند ،اما کسانی
که خواستند نقدا بپردازند از تخفیف خوبی برخوردار
باشــند .و این مســاله میتواند در تأمین درآمدهای
شهرداری مؤثر باشد.
عباسی افزایش عوارض ساختمانی در صدور پروانه
را نسبت به سال گذشته افزایشی عنوان کرد و گفت:
این افزایش بسیاری از متقاضیان را دچار مشکل جدی
کرده است و شــهرداری باید بتواند این بخشنامه را
تعدیل کند.
وی افزود :اگر دو فوریت مصوب شود به نظرم بسته
تشــویقی خوبی است و درست اســت که بخشی از
درآمدهای شهرداری را محقق کنیم اما در اصل باعث
رونق ساخت و ساز در تهران میشــود و شهرداری
بخشی از حقوقش صرف نظر میکند تا کلید ساخت و
ساز در تهران زده شود.
بابایی با اشاره به اینکه موافق این الیحه است و آنرا
محرکی برای ایجاد ســاخت و سازهای جدید و رفع
موانع بازآفرینی بافتهای فرسوده است.
وی پیشــنهاد کرد :برای پرداخت بعد از  ۴۵روز نیز
تخفیفی قائل شــویم تا با جایزه کمتــری از این فضا
اســتفاده کنیم .چون ما میخواهیم ایــن پالس را به
شــهروندان بدهیم که شــورا آماده و رونق صنعت
ساخت و ساز است.
چمران گفت :در مــدت  ۴۵روز بررســی خواهیم
داشــت و بعد از آن تصمیم میگیریم که آیا تخفیفی
قائل شویم یا نه
امانی پیشــنهاد داد که مدت  ۴۵روز به دوماه افزایش
دهد چون تا زمان ابالغ زمان میبرد و درصد پیشنهادی
من  ۲۵درصد اســت .و این تبصره را هم اضافه کنیم
که با ارائه گزارش شــهرداری به بررســی عملکرد
تصمیمات جدید بگیریم.
اقراریان گفت :تا زمانیکه این قانون ابالغ شود حداقل
زمان را از دســت میدهیم و پیشــنهاد  ۲ماهه امانی
میتواند کمک کند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران گفت :در  ۴ساله گذشته
سابقه تخفیف تا  ۲۷درصد هم داشــتهایم و پیشنهاد
اولیه معاونت شهرســازی  ۲۵درصد بود و پیشنهاد
شد که اگر تخفیف  ۳۰درصد باشد ،ترغیب پرداخت
نقدی بیشتر شود.
وی ادامه داد :اگر این میخواهید پرداخت عوارض ۲
مرحلهای شود همین امروز تصمیم بگیرید چون تزلزل
ایجاد میکند و شهرداری متضرر میشود.
شــهرداری تهران پیشــنهاد کرد که اگر تخفیف ۳۰
درصد داشته باشیم ترغیب بیشتری ایجاد میکند اما
اگر  ۲۵درصدی خواستیم در مرحله دوم عدد معنادار
 ۵درصدی را در نظر بگیرند تا متقاضیان اقبال نشــان
دهند.صادقی گفــت :گلپایگانی بخشــنامهای را در
این ماه داده و تخفیف تــا  ۲۵درصدی را برای مناطق
قائل شده است و اگر فرض را بر افزایش سال جاری
بگیریم این تخفیف  ۳۰تا  ۶۵درصد بوده و این تخفیف
براســاس اختیارات شــهرداری بوده است؟ اگر این
اختیار وجود داشته چرا این الیحه ارائه شده است.
ســروری با دو مرحلهای کــردن کار مخالفت کرد و
گفت ۲۵ :درصد انگیزهای ایجاد نمیکند.گلپایگانی
درباره ابهامات مطرح شــده توضیح داد :در مصوبه
عوارض  ۱۴۰۰گفتند ســقف افزایش عوارض از ۵۰
درصد بیشتر نشود و ما برای اینکه این کل عوارض از
سقف عوارض بیشتر نشود ،شهر تهرن را به  ۴دهک
تقسیم کردیم .و این  ۵۰درصد حداکثر سقف مدنظر
بوده است.صادقی گفت :کف افزایش از  ۱۲۰درصد به
باالست و به خاطر همین کسی پرداخت نمیکند و اگر
قبل از این میدانستیم با دوفوریت موافقت نمیکردیم.
وقتی معاون شهرسازی میگوید صدور فیشها اشتباه
صادر شده است و اگر اشتباه بوده است که دیگر این
الیحه معنایی نداشت.چمران گفت :موجی با افزایش
 ۱۲۰درصدی ایجاد شده و اصالح شده است.
کاشانی گفت :با این مصوبه میخواهیم انگیزه ایجاد
کنیم که برای کار اقتصادی اگر مطالبات شــهرداری
امتیاز خوش حسابی بگذاریم.در نهایت پیشنهاد میزان
تخفیف  ۲۵درصد و پیشــنهاد زمان  ۲ماه پس از الزم
االجرا شدن با اکثریت آرا رأی آورد.

دالل و ردپایی که پاک نخواهد شد «،اقتصادسرآمد» گزارش می دهد

قصه برق وسیمان،آیندهای تاریک برایمسکن!

گروه راه و مسکن  -قطع برق صنایع
این روزها موجب کمبود سیمان و گران
شدن این کاال در بازار شده است .قطع
برق با این هدف که برق خانگی دچار خاموشــی
نشود مورد انتقاد اکثر کارشناســان شد و برخی
کارشناســان و تولیدکنندگان در همان روزهای
نخست این تصمیم از سوی دولت اعالم کردند که
این اقدام موجب گرانی و کمیاب شدن کاالهایی
چون فوالد و سیمان خواهد شد .برخی انبوه سازان
مســکن نیز با این عنوان که مقایسه میزان تولید و
مصرف دو محصول ســیمان و میلگرد نشان می
دهد بر خالف آنکه مازاد تولیــد داریم اما قیمت
ها افزایش یافته است و یک هفته است که سیمان
در بازار نایاب شده و اگر کســی بتواند سیمان از
عامل فروش تهیه کند  ۷۰هــزار تومان برای هر
پاکت می پردازد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،کمیاب شدن سیمان به
واسطه قطع برق باعث شد تا هر پاکت سیمان به
 ۶۰تا  ۷۰هزار تومان برسد و حتی به گفته سلیمیان
مدیر عامل هلدینگ ســیمان غدیر ،قیمت سیمان
در بوشهر به  ۱۲۰هزار تومان هم رسیده است .در
این وضعیت که قطعی برق عرضه سیمان ،به زیر
 ۱۰درصد رسیده اســت و در این میان این دالالن
هســتند که با دســته چک های خود وبدون هیچ
سرمایه گذاری سودهای میلیاردی می برند.
فروش سیمان در بورس کاال یک تصمیم جمعی از
سوی انجمن صنفی سیمان بود تا سیمان بواسطه
بورس کاال به کمــک این صنعت بیایــد .تقریبا
عرضه در بورس کاال قبــل از این قطعی برق بود.
فروش در بورس کاال مثل این می ماند که مکانیزم
را تا حدودی مدرن تر کنیــد .همزمان با این مدل
هلدینگ سیمان غدیر هم بخش عمده ای از تولید
خود را در بورس کاال عرضه کرد و این مدل از شنبه
هفته جاری ادامه پیدا خواهد کرد .تصور می کنم
که اگر رانت از سیمان کنار گذاشته شود مکانیزمی
بهتر از بورس کاال وجود ندارد.
بهروز محبی نماینده مردم ســبزوار در مجلس در

گفتگو بــا روزنامه اقتصادســرآمد در این باره به
خبرنگار ما ،گفت :عده ای سودجو و فرصت طلب
فقط به دنبال سوءاستفاده از فضای موجود هستند
و قطعی برق را هم بهانه ای برای ســودجویی و
افزایش قیمت ها در بخش سیمان کرده اند.
دالل و ردپایی که در ایران هیچگاه پاک
نخواهد شد
وی با بیان این مهم که ،قطعــی برق باعث کمبود
سیمان شــده اســت اما نباید تاثیری در افزایش
قیمت آن داشته باشد و کســانی که قیمت سیمان
را باال بردند ،قانون را زیر پا مــی گذارند ،افزود:
دولت و ســازمان تعزیرات موظف هســتند که
جلوی این افراد دالل بایســتند و ما به هیچ عنوان

نمی توانیم بپذیریم که سیمان کیسهای شصت و
پنج هزار تومان و یا باالتر به فروش برسد .تخلف
واســطه گران در زمینه گرانی سیمان قطعی است
و کارگــزاران و تعزیرات باید بــه وظیفه قانونی
خودشان عمل کنند و به شدت با کسانیکه به این
موضوع دامن می زنند ،باید برخورد شود.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :ســیمانی که با انرژی ارزان
و مواد اولیه و سنگ معدن بســیار ارزان و به یک
سوم قیمت جهانی در اختیار شرکتهای داخلی
قرار می گیرد ،به چه دلیل باید قیمت آن تا این حد
باال باشد؟ چرا ملت ما باید سیمان را معادل قیمت
صادراتی بخرند و ما نمایندگان مجلس نقد جدی

به این مسئله دارد.
وی تاکید کرد :مجلس شورای اسالمی قطع ًا باید
به این مســائل ورود کند و کمیسیون های انرژی
و صنایع و معادن مجلــس هم باید به طور ویژه به
بحث گرانی شدید ســیمان ورود کنند تا هر چه
سریعا این موضوع حل و قیمت این محصوالت
کاهش یابد.
محبینــژاد بیان کرد :قیمت ســیمان مشــخص
اســت و نباید قطعی مقطعی برق باعث شود که
تا این حد گران شود .متاسفانه عده ای سودجو و
فرصت طلب فقط به دنبال سوءاستفاده از فضای
موجود هســتند و قطعی برق را هم بهانه ای برای
ســودجویی و افزایش قیمت ها در بخش سیمان
کرده اند.
به نظر میرســد در ایران ،در تولید سیمان مشکل
نداریم .به ازای هر یک متر مربع واحد مســکونی
 ۴کیسه ســیمان مصرف خواهد شد .االن سیمان
درب کارخانه توســط ما هر کیسه  ۲۵هزار تومان
است و  ۴کیسه مبلغ  ۱۰۰هزار تومان خواهد شد.
حال فرض کنید هر کیســه سیمان  ۵۰هزار تومان
شود می شود  ۴کیســه  ۲۰۰هزار تومان .حال اگر
قیمت تمام شده یک واحد مسکونی هر متر  ۶تا ۷
میلیون تومان باشد  ۱۰۰هزار تومان قیمت سیمان
در هر متر مربع چه میزان سهم دارد؟ پس آن وعده
رئیس جمهور منتخب برای تولید یک میلیون واحد
مســکونی به خوبی می تواند با این تولید کنونی
محقق شود .مشکل جای دیگر است .به هر حال
شرایط کنونی به دلیل قطع برق قیمت ها را تحت
تاثیر قرار خواهد داد .این ربطی به تولیدکننده ندارد
چرا که تولید وقتی صــورت می گیرد تولیدکننده
هیچ وقت محصول را نگه نمــی دارد و آن زمان
مثل آبی می ماند که مسیر خود را پیدا خواهد کرد.
کمیاب شدن سیمان به واسطه قطع برق باعث شد
تا هر پاکت سیمان به  ۶۰تا  ۷۰هزار تومان برسد و
حتی به گفته سلیمیان مدیر عامل هلدینگ سیمان
غدیر ،قیمت سیمان در بوشهر به  ۱۲۰هزار تومان
هم رسیده است.

برگزیده
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی

عضو کمیسیون عمران مجلس

230هزار متقاضی وام ودیعه مسکن
بهبانکهامعرفیشدند

تولید ۱میلیونمسکن
سخت اما امکان پذیر است

معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی
از معرفــی  ۲۳۰هزار متقاضی دریافــت وام اجاره
به بانکها خبر داد و گفــت :تاکنون هفت هزار نفر
وام اجاره را دریافت کنند.به گزارش اقتصادســرآمد،محمود
محمــودزاده درباره آخریــن وضعیت پرداخــت وام ودیعه
مسکن به متقاضیان ،افزود :تا کنون حدود  ۷هزار پرداخت وام
ودیعه مسکن از سوی بانکها انجام شده است که البته سرعت
پرداخت مورد قبول نیست.وی از رایزنی با بانک مرکزی برای
افزایش ســرعت پرداخت وام ودیعه به مســتاجران خبر داد
وگفت :چندین بار اعالم کردیم که سرعت پرداختی ها توسط
نظام بانکی باید افزایش یابد.معاون مسکن و ساختمان وزارت
راه و شهرسازی ادامه داد :تا روز گذشته حدود یک میلیون و
 ۵۰هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه ثبت نام
کردند و  ۲۳۰هزار نفر از رقم ثبتنامی به بانکها معرفی شدند
و تکمیل مدارک داشتند .هم چنین از این رقم نیز حدود  ۷هزار
نفر توانستند وام ودیعه را دریافت کنند.محمودزاده عنوان کرد:
یکی از مشکالت عمده ما در این مقطع ،سختگیری بانکها و
تضامینی است که سرعت دریافت وام را برای متقاضی کاهش
داده است که امیدواریم راهکاری برای آن اتخاذ شود.معاون
وزیر راه وشهرسازی درباره احتمال تمدید مهلت ثبت نام وام
اجاره نیز گفت :برای تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مســکن
روز شنبه در ســتاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری و اعالم
خواهد شــد.به گزارش ایرنا ،ثبتنام وام ودیعه مسکن از ۲۶
خرداد آغاز شده است و همه مستأجران واجد شرایط دریافت
تسهیالت کمک ودیعه مســکن که در سامانه ثبتنام کردهاند
اکنون یا منتظر پاســخ استعالم خود هســتند با به نظام بانکی
معرفی شدهاند.سقف تســهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن
در منطقه شــهری تهران  ۷۰میلیون تومان ،سایر کالنشهرها
(شــهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شــهرهای
مشهد ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،تبریز ،قم ،اهواز و کرمانشاه) ۴۰
میلیون تومان و سایر شهرها  ۲۵میلیون تومان است .همچنین،
متقاضیان دریافت این تســهیالت باید متاهل یا سرپرســت
خانوار باشند.متقاضیان همچنین باید دارای اجارهنامه رسمی
یا اجارهنامه ثبت شــده در ســامانه ثبت معامــات امالک و
مســتغالت و دارای کد رهگیری باشــند.چنانچه متقاضی تا
حداکثر  ۲هفته از تاریخ معرفی به شــعب بانکی نســبت به
تکمیل مدارک خود و ضامنان اقدام نکند ،درخواست متقاضی
رد میشود.

عضو کمیســیون عمران مجلس با اشاره به اینکه تولید
یک میلیون واحد مسکونی در کشور سخت اما امکان
پذیر اســت گفت :با توجه به برنامه ریزی مناســب
صورت گرفته می توان با ســاخت  ۵میلیون واحد مسکونی در ۵
سال بخش زیادی از تقاضا را پوشش و تعادل را به بازار برگردانیم.به
گزارش اقتصادسرآمد،از آنجا که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی
قانون جهش تولید مســکن را قانونی راهبردی برای خانهدار شدن
متقاضیان مسکن دانسته و معتقد اســت مردم در خصوص تامین
مســکن نگرانی نداشته باشند به نظر می رســد همراهی مجلس و
دولت می تواند کشور را برای اولین بار به مرحله تولید ساالنه یک
میلیون واحد مسکونی که در طرح جامع مسکن به آن تاکید و اشاره
شده است برساند .عضو کابینه دولت سیزدهم در توییت خود نوشته
است که قانون جدید (قانون جهش تولید مسکن) به ما اجازه خوبی
داده است که در آن زمین ،وام و کمکهای مناسب به مردم ارائه دهیم
تا صاحب خانهای مناسب و در خور شأن یک ایرانی شوند .منصور
آرامی نماینده مردم بندرعباس ،قشم ،ابوموسی ،حاجی آباد و بندر
خمیر در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این پرسش که به نظر
می رسد دولت سیزدهم و تاکید مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی
به خانه دار شدن مردم نشان می دهد هماهنگی خوبی میان مجلس
و دولت به وجود آمده است گفت :در دوره ای که رستم قاسمی در
کمیسیون عمران مجلس برای اخذ رای اعتماد حضور پیدا کرده بود
به خوبی نشــان می داد که برای خانه دار شدن مردم برنامه داشته و
مصمم است.وی با تاکید بر اینکه تولید یک میلیون مسکن در طول
یکسال ایده ای بزرگ اما امکان پذیر است افزود :ما اگر پنج میلیون
واحد مسکونی را در طی پنج سال تولید کنیم بخش زیادی از تقاضا
در این بخش را پوشش خواهیم داد.عضو مجمع نمایندگان استان
هرمزگان با اشــاره به اینکه وعده رییس جمهوری مبنی بر افزایش
تولید مســکن و جهش در این بخش  ،وزارت راه و شهرســازی
میتواند با برنامهریزی مناسب تولید مسکن را افزایش دهد خاطر
نشان کرد :تولید مسکن و مسکن سازی یکی از مهمترین نیازهای
اساسی کشور است بنابراین با حمایت های مجلس و رییس مجلس
از صنعتی سازی قطعا می توان به تولید یک میلیون واحد مسکونی
در سال دست یافت .آرامی با بیان اینکه افزایش سقف وام ساخت
مسکن در سال جاری از سوی بانک مسکن یک پیام مثبت به بخش
مسکن بود ادامه داد :وزیر راه و شهرسازی نسبت به اتمام پروژههای
نیمه تمام و توسعه مسکن در حوزه راه و شهرسازی در دوره ای که
در کمیســیون عمران مجلس حضور داشت تاکید کرد و به نظر می
رسد در این خصوص اهتمام ویژه ای خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

ارتقاءکیفی پروژههایعمرانی
بابهکارگیریتجهیزاتدقیقونوین

سرعت ،کیفیت و قیمت؛ سه شاخصه مهم برای توسعه
صنعتساختمان

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ســرعت ،کیفیت و قیمت به عنوان
ســه شــاخصه مهم برای توســعه صنعت ســاختمان نام برد.به گزارش
اقتصادسرآمد،رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرســازی در حاشیه بازدید از
بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان و در جمع خبرنگاران،
ضمن تشکر از دستاندرکاران این نمایشــگاه گفت :شاهد آن هستیم که
محصوالت خوبــی از جمله فناوریهای نوین صنعت ســاختمان در این
نمایشگاه به نمایش گذاشته شده اســت.وی ادامه داد :شاخصههای مهمی
که امروز به عنوان شاخصه توسعه در صنعت ساختمان شناخته میشوند،
کیفیت سرعت و قیمت هستند .وجود این سه شــاخصه میتواند ما را به
هدفی که دنبال آن هستیم ،برساند و امروز شاهد بودیم که محصوالت ارائه
شده در این نمایشگاه بخشی از این شاخصهها را دارا هستند.قاسمی افزود:
در حوزه تولید مسکن باید فناوریهای جدید را در انبوه سازی استفاده کنیم.
این فناوریها امروز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که میتوانیم از
آنها برای برنامههای آینده در حوزه مسکن استفاده کنیم.

نسخهچشمبستهبرایبازارمسکننپیچید

رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه تعرفه مشــاوران امالک در
ترکیه و امارات  ۶درصد ارزش ملک است گفت :امارات ،پاکستان و حتی
افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مســکن ،توسعهگر و دالل ،ساز و
کارهای بسیار دقیق وضع کرده ،احترام شغل داللی را باال برده و در صنعت
ساختمان پیشرفت کردهاند؛ در ایران نرخ مشاوران امالک یک دوازدهم دنیا
است و آقایان با طرحهای چشم بسته میگویند این نرخ باز هم باید کاهش
پیدا کند.به گزارش اقتصادسرآمد ،مصطفیقلی خسروی اظهار کرد :کسانی
که بعضا در مجلس از کاهش حقالزحمه مشاوران امالک سخن میگویند
قانون مدنی مصوب سال  ۱۳۱۷و قانون دالالن را بخوانند که شغل داللی را
به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است .ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم
و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور
دچار رکود میشود.وی افزود :میگویند تعرفه مشاوران امالک باید کاهش
پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی که میتواند به جرمزایی منجر شــود
را در نظر گرفتهاند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید فضا را برای
دور زدن قانون فراهم میکنید .دولت گذشته کمیسیون مشاوران را که قبال
نیم درصد از هریک از متعاملین بود به  ۲۵صدم درصد کاهش داد یعنی آن
را به یک دوازدهم دنیا رساند و مجلس فعلی در همان راستا میگوید که باید
تعرفه باز هم کاهش پیدا کند .بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکالتی
را برای معیشت خانواده  ۱۳۵هزار مشاور امالک ایجاد کرده است .تورم به
 ۴۵درصد رسیده ،تخم مرغ شانهای  ۵۰هزار تومان شده ،برنج کیلویی۵۰
هزار تومان شــده ،بعد میگوینــد حقالزحمه مشــاوران امالک کاهش
یابد.رییس اتحادیه مشاوران امالک با اشــاره به قانون دالالن سال ۱۳۱۷
خاطرنشان کرد :توصیه میکنم عزیزان مسئول ،یک بار قانون مدنی و قانون
دالالن را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل داللی که مولد اقتصادی
است قائل شدهاند .کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان
با وضع قوانین و مقررات مناسب ،صنعت ساختمان را ارتقا دادهاند .برای
دالل احترام قائلند؛ چرا که دالل به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک میکند.

تفاهمنامه احداث ۴هزار واحد مسکونی برای خانوارهای
دومعلول و بیشتر امضا میشود

فرهاد خاکی پور مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز از امضای تفاهمنامه
احداث  ۴هزار واحد مســکونی برای خانوارهای دو معلول و بیشتر برای
سالجاری خبر داد.به گزارش اقتصادســرآمد،فرهاد خاکیپور مدیرعامل
انجمن خیرین مسکنســاز اقدامــات آن انجمن را برای تامین مســکن
خانوارهای دو معلول و بیشتر برشمرد.مدیرعامل انجمن خیرین مسکنساز
از امضای تفاهمنامه ســاخت  ۴هزار واحد مسکن برای خانوارهای دارای
دومعلول و بیشــتر خبر داد و گفت :برای سال جاری ،تفاهمنامه احداث ۴
هزار واحد مسکونی برای خانوارهای دو معلول و بیشتر به امضا میرسد.
خاکیپور ادامه داد :یک هــزار و  ۱۰۰واحد باقیمانــده از  ۱۴هزار و ۳۰۰
واحد مســکونی خانوارهای دو معلول و بیشــتر که موضــوع تفاهمنامه
سال  ۱۳۹۵بوده ،تا پایان امســال تکمیل و بهرهبرداری میشود که متوسط
پیشرفت فیزیکی واحدهای باقیمانده حدود  ۹۰درصد است.وی همکاری
دستگاههای همکار از جمله بنیاد مستضفعان ،ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
و وزارت راه و شهرســازی را در تکمیل پروژههای مســکن خانوارهای
دومعلول و بیشتر مناسب ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد تا برنامه سال
جاری در موعد مقرر ،محقق شود.

اقدامات شاخص حوزه راهداری در یکسال اخیر

مجید کیانپورمدیرعامل شــرکت آزمایشــگاه فنی و
مکانیک خاک گفت :با تجهیز شرکت آزمایشگاه فنی و
مکانیک خاک به دستگاههای پیشرفته ،دقیق ،استاندارد
و به روز دنیا با حساسیت باال ،و امکان انجام آزمایشات
تکمیلی و دقیق ،کیفیت ساخت و ساز پروژههای ملی و استانی ارتقاء
یافته است.به گزارش اقتصادسرآمد،مجید کیانپور مدیرعامل شرکت
آزمایشــگاه فنی و مکانیک خاک گفت :این شرکت طی سالهای
گذشته در راســتای کمک به ارتقاء کیفی و افزایش طول عمر مفید
پروژههای عمرانی و افزایش تابآوری آن اقدام به ساخت ،خرید
و تجهیز آزمایشــگاههای خود به انواع دستگاههای خاص ،دقیق و
پیشرفته منطبق با اســتانداردهای روز دنیا کرده است که این اقدام
تاثیر به ســزایی عمرانی در کشور داشته اســت.کیانپور با اشاره به
تجهیز آزمایشگاه شیمی و فیزیک شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک
خاک گفت :این کارگاه به دستگاهها خاص ،دقیق و با حساسیت باال
تجهیز شده است که میتوان به راهاندازی و از دستگاه جذب اتمی،
دستگاه پتانسیومتری و دســتگاه اسپکتروفوتومتر اشاره کرد.وی با
بیان اینکه اسپکتروسکوپی جذب اتمی یکی از دستگاههای مهم در
زمینه آنالیز عنصری انواع آزمایشها است در تشریح راهاندازی و
بهرهبرداری دستگاه جذب اتمی گفت :با بکارگیری دستگاه جذب
اتمی مدل  ۳۰۰ ContrAAکمپانی معتبر Analytik jena
میتوان از منبع تابش پیوســته با تفکیک پذیری بسیار باال به انواع
آزمایشها سرعت داد و نیز امکان آنالیز چند عنصری را فراهم کرد.
این دستگاه از حساســیت و دقت باالیی برخوردار بوده و قابلیت
اســتفاده در آنالیز عنصری انواع مختلف نمونههای فلزی ،خاک،
آب و مصالح ساختمانی در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
وجود دارد.کیانپور همچنین به بهرهبرداری از دستگاه پتانسیومتری
در آزمایشگاه شیمی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اشاره
کرد و افزود :تیتراسیون پتانسیومتری ،روشی با دقت و صحت باال
است که در زمینه آنالیز گزینشی آنیونها و کاتیونها میتوان استفاده
کرد و پتانســیومتر موجود در شرکت آزمایشــگاه فنی و مکانیک
خاک قابلیت اندازه گیری یون کلر در انواع نمونههای سیمان ،بتن
و افزودنی بتن را دارا اســت.وی همچنین بــه تجهیز و راهاندازی
دستگاه اسپکتروفوتومتر در کارگاه شــیمی و فیزیک اشاره کرد و
تصریح کرد :یکی از دستگاههای مهم در زمینه آنالیز اکثر مولکولها
و عناصر در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استفاد میشود دستگاه
اسپکتروفوتومتر با قابلیت اندازه گیری انواع عناصر و ترکیبات از
جمله نیترات ،نیتریت ،فسفات ،ســولفات ،آمونیاک ،روی ،منگنز،
سیلیسیوم ،آهن ،مس ،کروم و  ...است.

رضا اکبری معاون راهداری ســازمان راهداری و حمــل و نقل جادهای
اقدامات شاخص حوزه راهداری در سال گذشته را اعالم کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،معاون راهداری ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
از بازنگری فهرســت بهای راهداری و تعیین یک استاندارد برای سازمان
اجرایی نگهداری راههای کشور و همچنین برداشت دور جدید وضعیت
رویه راههای شریانی کشــور(دور ســوم  )pmsهمچنین تهیه داشبورد
مدیریتی ســامانه  PMSبا قابلیتهای گزارش گیری متنوع برای اهداف
کالن مدیریتی به عنوان یکی از اقدامات شاخص حوزه راهداری در سال
گذشته خبر داد.اکبری همچنین اظهار داشت :تکمیل سامانه جامع راهداری
در خصوص تیم واکنش سریع با قابلیت ثبت اطالعات مشکالت جادهای
با اتصال به سامانه  ۱۴۱و ادارات شهرستانها ،همچنین تکمیل بخش ثبت
اطالعات فعالیتهای روزانــه راهداری و راه اندازی داشــبورد گزارش
گیریهای متنوع و شناسایی و اولویتبندی دور جدید نقاط پر تصادف بر
اساس دستورالعمل جدید از دیگر اقدامات شاخص راهداری در یکسال
اخیر است.به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ،وی به انتشار
کتاب جزییات پروژههای مهم راهداری در سطح کشور مشتمل بر  ۴هزار
پروژه برای اولین بار در کشور اشاره کرد و افزود :در سال گذشته راه اندازی
ســامانه ثبت اطالعات پلها و ابنیه فنی با اپلیکیشن موبایلی ،شروع به کار
طرح ممیزی ایمنی راههای شریانی کشور بر اساس اطالعات  pmsو تامین
حداقل  ۲۰پل فلزی در سطح کشور از موجودی قطعات مازاد ادارات کل
راهداری و حمل و نقل جادهای استانها ،همچنین طراحی و تهیه نقشههای
اجرایی تیپ پلهای خرپایی ســبک برای مواقع بحران و پیگیری اعتبار از
دیگر اقدامات شاخص انجام شده در یکسال اخیر بوده است.

بازار نابسامان پروازهای اربعین

در حالی بازار پروازهای اربعین نابسامان شــده و قیمتها در حال پرواز
است که تأخیر در انتصاب ریاست ســازمان هواپیمایی کشوری یکهتازی
ایرالینها را تشــدید میکند.به گزارش اقتصادسرآمد ،سخنگوی سازمان
هواپیمایی کشــوری پس از چند روز «نابسامانی» قیمت پروازهای اربعین
اعالم کرد :تالش میکنیم زائران با قیمت مناسب به عتبات عالیات مشرف
شوند؛ مبنا  30هزار مســافر بود .همکاران بنده در حال رایزنی با ایرالینها
هستند تا بتوانیم قیمت بلیت مناسب برای زائران اربعین ارائه کنیم.پیش از
این سازمان هواپیمایی از سقف  5میلیون تومانی پروازهای رفت و برگشت
اربعین امســال خبر داده بود .این در حالی است که شرکتهای هواپیمایی
داخلی به هیچ عنوان بلیت پروازهای اربعین را با قیمت اعالم شده از سوی
سازمان هواپیمایی به فروش نمیرسانند.ایرالینها با همدستی شرکتهای
چارترکننده ،بلیت پروازهای مذکور را بیش از  2برابر قیمت اعالمی عرضه
میکنند .در این بین مشخص نیست برنامه سازمان هواپیمایی کشوری که
بیش از  2ماه اســت رئیس ندارد و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری
هوایی ایران همزمان سرپرست آن است.وزیر تازه وارد راه و شهرسازی نیز
تاکنون تغییرات مدیریتی مدنظر خود را در سطح معاونان آغاز نکرده است.
این تأخیر ،همزمان با آغاز سفرهای عتبات عالیات میتواند نابسامانی بخش
حملونقل هوایی مسافری کشور را بیش از پیش تشدید کند.

