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وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

خروج واگنهای  ۴۵ساله از ناوگان ریلی تا پایان آذر

وزیر راه و شهرسازی از خروج واگنهای  ۴۵ساله ناوگان
ریلی کشور تا پایان آذرماه امسال خرب داد.
به گزارش تسنیم ،عباس آخوندی با اشاره به
اضافه شدن دو رام قطار در مسیر ته ران-مشهد ،اظهار
کرد :خوشبختانه این دو رام قطار توسط سازندگان
داخلی ساخته شده است.وی با تاکید بر ای نکه متعهد
به نوسازی ناوگان ریلی هستیم ،ترصیح کرد :ناوگان ریلی
کشور بسیار کهنه و فرسوده است که در راستا نوسازی آن
سال گذشته ناوگان با عمر باالی  55سال از شبکه ریلی

خارج شد.وی با یادآوری ای نکه سال گذشته واگنهایی با
عمر  64سال در شبکه ریلی سیر م یکردند ،بیان کرد :تا
پایان آذرماه امسال واگنهای با عمر باالی  45سال از شبکه
ریلی خارج م یشود که با این کار متوسط عمر ناوگان
 10سال کاهش م ییابد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به
ای نکه سال آینده نیز واگنهای با عمر باالی  35سال از
ناوگان خارج م یشود ،گفت :حم لونقل حوم های به خوبی
در حال فعال شدن است ب هطوریکه سال گذشته 4.5
میلیون نفر از طریق قطارهای حوم های جابجا شدند و

امسال این رقم به  7میلیون نفر افزایش م ییابد.وزیر راه و
شهرسازی همچنین دیروز در م راسم افتتاح کرتینگ قطار
حضور داشت .این کرتینگ با رسمای هگذاری اتریش یها
در ای ران ایجاد شده و از چند رسآشپز این کشور استفاده
م یکند.به گفته یکی از دس تاندرکاران ای رانی راهاندازی
این طرح ،کرتینگ مذکور در فاز اول قابلیت تولید
 40هزار رسویس پذی رایی در انواع مختلف ای رانی و
فرنگی را در طول شبانه روز دارد و م یتواند نیازمندیهای
راهآهن را تا  10سال آینده تامین کند.

افزایش تعرفه عبور کامیونهای ترکمنستان از ایران ابالغ شد

مدیرکل دفرت تعرفه و ت رانزیت سازمان راهداری و حمل نقل جادهای از ابالغ بخشنامه
افزایش تعرفه عبور کامیونهای ت رانزیتی ترکمنستان خرب داد.
محمدجواد عطرچیان در گفتگو با مهر به اف زایش تعرفه عبور کامیونهای ت رانزیتی
ترکمنستان اشاره کرد و گفت :به دنبال اف زایش تعرفه عبور کامیونهای ت رانزیتی ای ران از
مرزهای ترکمنستان ،ای ران هم دست به اقدامی متقابل ب رای کامیونهای ترکمنستان زد.
وی با بیان اینکه بخشنامه اف زایش تعرفه عبور کامیونهای ت رانزیتی ترکمنستان به متام
مرزها ابالغ شده است ،افزود :از ساعت  ۲۴شنبه گذشته  ،تعرفه کامیونهای عبوری

ترکمنستان از ای ران اف زایش یافته و به هر کیلومرت یک دالر م یرسد.مدیرکل دفرت تعرفه و
ت رانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه این بخشنامه با امضای
رئیس سازمان راهداری ابالغ شده است ،اظهار داشت :از این پس تعرفه ورود به ای ران ب رای
کامیون های ت رانزیتی ترکمنستان به  ۲۷۰دالر اف زایش پیدا می کند.عطرچیان با اشاره به
اینکه متامی این تعرفه ها دقیقا مطابق با تعرفه هایی است که کشور ترکمنستان اعامل
کرده است ،گفت :از این پس تعرفه های جدید ب رای متامی کامیون های ت رانزیتی ترکمنستان
در مرزهای ای ران اعامل خواهد شد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:

ساخت مسکن مهر پردیس  2شیفته میشود
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان
اینکه طی نامه ای دستور ترسیع در ساخت و ساز مسکن مهر
پردیس را صادر کرده است ،از پرداخت  ۱۳۰میلیارد تومان ب رای
مسکن مهر پردیس خرب داد.
احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با مهر در خصوص تامین
منابع مالی پروژه های مسکن مه ر ،گفت :ب رای وزارت نیرو
واگذاری یک ه زار میلیارد تومان از اسناد خ زانه اسالمی بابت
پرداخت دیون آنها به پیامنکاران پیش بینی شده است که البته
پیامنکاران هم اعالم کردند به همین اندازه دوباره پروژه های
دیگر را انجام می دهند.وی با بیان اینکه  ۴۰۰میلیارد تومان هم
از محل قانون تشکیل سازمان مدیریت بح ران تامین می شود،
افزود :از این رقم دو سوم بابت تکمیل تصفیه خانه فضالب و
یک سوم هم ب رای تامین برق هزینه می شود.قائم مقام وزیر
راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به اینکه
 ۲۵۰میلیارد تومان هم از محل ردیف  ۹قانون بودجه ب رای
زیرساخت های مسکن مهر تامین می شود ،اظهار داشت :وزارت
نیرو تعهد داده که  ۱۰۰میلیارد تومان از محل منابع این وزارتخانه
ب رای زیرساخت ها هزینه کند.وی با اعالم اینکه در مجموع رقم
 ۱۷۵۰میلیارد تومان امسال دراختیار وزارت نیرو ق رار گیرد ،گفت:
ما ارصار داریم که این پول تا فصل کاری به پایان نرسیده به رسعت
در اختیار وزارت نیرو ق رار گیرد.وی با بیان اینکه سازمان مدیریت
وبرنامه ریزی باید کمک کند تا این پول رسیع در اختیار وزارت نیرو

ق رار گیرد ،گفت :البته  ۲۰۰میلیارد تومان هم در اختیار وزارت راه
و شهرسازی ق رار دادند که از این محل ،آماده سازی ،محوطه سازی
و تاسیسات روبنایی تکمیل شود.مهرآبادی ادامه داد :عالوه بر این
در جلس های که با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
داشتیم ،ق رار شد  ۱۳۰میلیارد تومان دیگر فقط ب رای شهرجدید
پردیس اختصاص یابد تا پروژههای این شهر تکمیل شود زی را
مسکن مهر پردیس ب رای ما اهمیت زیادی دارد و کال اگر مسائل
پرند و پردیس را حل کنیم ،کل مسکن مهر را جمع کردیم.قائم
مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با تاکید بر اینکه
دولت اهمیت ویژهای ب رای مسکن مهر پردیس و پرند قائل است،
افزود :امیدواریم که زودتر این  ۱۳۰میلیارد تومان در اختیار وزارت
راه و شهرسازی ق رار گیرد تا هرچه رسیعرت مشکالت مسکن مهر
را بر طرف کنیم .زی را با امتام فصل کاری که بارشوع زمستان است،
این پول کارایی چندانی ندارد.
چند نوبت افتتاح مسکن مهر پردیس تاپایان سال
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم یک نوبت در پردیس افتتاح
مسکن مهر داشتیم ،گفت :طی نامه ای به رشکت عم ران شهر
جدید پردیس اعالم کردم که باید تا پایان سال چند نوبت در
پردیس افتتاح مسکن مهر داشته باشیم .همچنین در این نامه
تاکید کردم که باید در پردیس از این پس دو شیفته کار شود.
مهرآبادی با اشاره به اینکه به مناسبت هفته دولت بطور حتم
یک افتتاح دیگر در پردیس خواهیم داشت ،افزود :اگر  ۱۳۰میلیارد

تومان به دست ما برسد بطور قطع در پردیس و پرند اتفاقات
خوبی خواهیم داشت و رضایت مردم جلب م یشود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :در گذشته در جلسات
گفته بودیم که دولت  ۲۰۰میلیارد تومان بابت مسکن مهر به
ما کمک کند .ما نیز از محل فروش زمین و تهاتر  ۷۰۰میلیارد
تومان ب رای این طرح در نظرمی گیریم.وی با اشاره به اینکه وزارت
راه و شهرسازی تاکنون  ۷۵۰میلیارد تومان فقط ب رای روبناها
از محل منابع خود و به صورت یاران های استفاده کرده است،
گفت:مابقی پول ها هم با نظارت ما به وزارت نیرو پرداخت
م یشود و ق رار شده که وزارت نیرو هر سه ماه یکبار به ما گ زارش
بدهد.
مهرآبادی با اعالم اینکه دو شیفته شدن کار در پردیس
نیاز به حامی تهای مالی دارد ،افزود :به صورت دستوری
من یتوان کارها را انجام داد و باید با حامی تهای مالی،
عقب ماندگی گذشته ج ربان شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حارض در
فاز  ۱۱کوزو مشکالتی را داریم ،افزود :در سایر فازهای پردیس هم
مشکالتی هست اما عمدتا در فاز  ۱۱به دلیل هزینه باالی آماده
سازی ،نیاز به کمک بیشرتی است.وی با بیان اینکه در این رابطه
هم از محل فروش اراضی کمک میکنیم تا به مردم فشار وارد
نشود ،گفت :اگر این پول هایی که دولت باید بپردازد به زودی
پرداخت شود کمک زیادی به متقاضیان م یکند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

راهآهن غرب آخر امسال به کرمانشاه میرسد
مدیر عامل راهآهن جمهوری اسالمی ای ران با بیان ای نکه راهآهن غرب تا پایان امسال به کرمانشاه م یرسد ،گفت :در مسیر ته ران-کرج  ۴خطه کردن قطار حوم های در حال انجام
است ب هطوریکه تا چند ماه آینده خط سوم و خط چهارم تا پایان سال به امتام م یرسد.
به گ زارش تسنیم ،محسن پورسیدآقایی با یادآوری ای نکه یکی از سیاستهای جدی وزارت راه و شهرسازی پیوند حم لونقل با شهرسازی بوده است ،اظهار کرد :قطار حوم های یکی
از طرحها در همین راستا بوده است .در حالی طی سالهای گذشته می زان جابجایی مساف ران توسط قطارهای حوم های ساالنه  2میلیون نفر بود که سال  94این رقم به  4میلیون
یافت و امسال هم به  7میلیون نفر اف زایش م ییابد.وی با اشاره به طرحهای در دست اج را ب رای احداث خط دوم قطارهای حوم های موجود ،ترصیح کرد :در مسیر ته ران-کرج  4خطه
کردن قطار حوم های در حال انجام است ب هطوریکه تا چند ماه آینده خط سوم و خط
آگهی دعوت
چهارم تا پایان سال به امتام م یرسد.وی با اشاره به انجام مطالعات ب رای مسیرهای جدید
در شهرهای اصفهان و ته ران ،بیان کرد :در الیحه برنامه ششم توسعه به طور مشخص بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خیرود کنار آریا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  379730دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی
پیشنهاد تشکیل سازمان قطارهای حوم های آمده است تا بت وانیم کمبودهای موجود را
بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت  10صبح مورخ  95/6/6در محل
از طریق این سازمان برطرف کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به
قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
تفاهمنامه راهآهن با شهرداری اصفهان و نج فآباد ب رای احداث راهآهن حوم های گفت:
دستورجلسه-1 :انتخاب اعضاء هیات مدیره-2انتخاب بازرسین -3تعیین
بر این اساس اج رای زیرسازی به عهده شهرداری این شهر و تامین تجهی زات و ناوگان به
روزنامهکثیراالنتشار
عهده راهآهن است.
هیات مدیره شرکت

Monday - 15 August 2016

چراغ سبز اقتصاد به بهبود اوضاع مسکن

عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور سبقت عرضه از تقاضا و رویه انتظار متقاضیان را
 ۲دلیل ادامه رکود مسکن دانست و گفت :تا زمانی که اقتصاد کالن از رکود خارج نشود من یتوان انتظار داشت
مسکن به تنهایی از رکود خارج شود.
کامیار بیات ماکو در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که آیا می توان اظهارات مقامات دولتی مبنی
بر اینکه در دوره پیش رونق هستیم را پذیرفت و دلیل طوالنی شدن رکود مسکن چیست ،گفت :عرضه مسکن
بیش از تقاضاست و این موضوع باعث رکود بیش از حد مسکن شده است ،چ را که اگر عرضه و تقاضا متعادل
شود قطع اً رکود ایجاد من یشود.وی افزود :از سوی دیگ ر ،باال بودن نسبی قیمت مسکن م یتواند دلیل دیگر رکود
باشد ،چ را که طبع هیسرتیونیک (ما خرید من یکنیم تا ببینیم بقیه م یخرند یا نه) در جامعه باعث شده تا رکود
مسکن ادامه یابد.وی اضافه کرد :در این وضعیت یعنی با هم خرید م یکنیم و با هم خرید من یکنیم این شده
است که االن تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز ،اما من یخرند چ را که منتظر هستند ببینند اگر سایرین
اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند.
بیات ماکو با اشاره به اینکه ب رای طبع هیسرتیونیک (ما خرید من یکنیم تا ببینیم بقیه م یخرند یا نه) من یتوان
کاری کرد ،گفت :وقتی احساس شود چهره واقعی رونق مسکن خود را نشان خواهد داد ناگهان مردم ب رای خرید
اقدام و موجب جهش قیمت مسکن م یشوند.عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه
درحال حارض در دوره پیش رونق هستیم ،گفت :این رکود مسکن آنچنان ادامه پیدا کرده است که توانسته بر هر
 2موردی (هیسرتیونیک و عرضه بیش از تقاضا) که اشاره کردم غلبه کند و چون قیمت مسکن بر اثر نبود تقاضا
و اثر وجود تورمی که ارزش مسکن را بلعیده است ،قیمت مسکن را تا حدودی قابل تحمل کرده و چون االن در
دوره پی شرونق هستیم ،از سال آینده شاهد رونق مسکن خواهیم بود.بیات ماکو در پاسخ به این سؤال که نقش
دولت در طوالن یشدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی م یکنید ،خاطرنشان کرد :در دولت گذشته پرداخت وام
 10میلیون تومانی در دورهای باعث شد تا قیمت مسکن جهشی اف زایش یابد و هامنند مکانیزم ماشه عمل کند،
اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم ،م یبینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکرث
 10درصد است.وی افزود :سیاست دولت اهرم اج رایی م یخواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکرث  10درصد
است ،من یتواند اثرگذار باشد و قطع اً این اثرگذاری خیلی پایین هر چند به موقع خواهد بود.
یک سیاست واحد در مسکن جوابدهنده نیست
بیات ماکو گفت :دولت م یتواند سیاس تگذاری کند ،اما وقتی اهرمی ب رای اج را ندارد قطع اً سیاس تها عملیات
اج رایی پیدا من یکند ،پس ب رای ای ران که کشوری پهناور و با تنوع ساختارها و سالیق است یک سیاست واحد
جوابدهنده نیست.وی افزود :دولت من یتواند در بازار مسکن نقش داشته باشد و باید از دادن وعدههای توخالی
خودداری کند،قطع اً وقتی کل اقتصاد در رکود است ،مسکن من یتواند به تنهایی از رکود خارج شود ،پس اگر
سال آینده اقتصاد کالن کشور از رکود خارج نشود ،مسکن نیز از رکود خارج نخواهد شد.

اجرای صدور شناسنامه ساختمان در تهران پیگیری می شود

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختامن استان ته ران با بیان اینکه به دلیل نبود شناسنامه ساختامن،
سازندگان پاسخگو نیستند ،گفت :پیگیر اج رای صدور شناسنامه ساختامن حداقل در ته ران هستیم.
به گ زارش ایرنا ،مهدی روانشادنیا در حاشیه شانزدهمین منایشگاه بین املللی صنعت ساختامن اظهار داشت:
ساخته نشدن ساختامن توسط سازنده ذی صالح و در نتیجه نبود شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت،
عمر مفید ساختامن در ای ران زیاد نیست و بساز بفروش ها نیز سازنده های پاسخگویی نیستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه باید در فرآیند ساخت و بهره برداری از ساختامن مشخص شود که چقدر
انرژی و آالیندگی دارد ،ترصیح کرد :این موارد در آینده باید به عنوان سنجه ای ب رای شناسایی سازنده استفاده
شود.
روانشادنیا با تاکید بر اینکه در طول اج را و بهره برداری از ساختامن باید از حوادثی که در حین کار رخ
می دهد جلوگیری کرد ،افزود :باید سلسله م راتب کار که به نوعی در سال های گذشته بهم خورده است ،رعایت
شود.وی خاطر نشان کرد :یکی از مسئولیت هایی که برعهده سازندگان ذیصالح گذاشته شده این است که باید
از اف راد صاحب صالحیت از جمله کاردان ،مهندسان و کارگ ران ماهر استفاده کرد.عضو هیات مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختامن استان ته ران با انتقاد از نبود تعریفی روشن از پاسخگویی سازنده ،افزود :از روزی که
ق رارداد یک سازنده با رسمایه گذار ساختامن منعقد می شود ،تازه مشکالت رشوع می شود و تا زمانی که آن
سازه به بهره برداری می رسد ادامه دارد و به همین دلیل نقش آنها روشن و شفاف نیست.روانشادنیا با بیان
اینکه سازنده عقبه ای دارد که باید به آن توجه کرد ،گفت :عقبه آن زنجیره ای شامل تامین کنندگان مصالح تا
تجهی زات و ماشین آالت و نظایر آن است که باید از زمانی که ساخت ساختامن آغاز می شود ،مورد توجه ق رار
داد.

