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اخبار
راه اندازي مجدد قطار ايران و
پاکستان در دستور کار قرار گرفت

راه آهنهاي ايران و پاکســتان تصميم
گرفتهانــد حرکــت  ۱۴روز يکبار قطار
مســافري بين دو کشــور را قبل از فرا
رســيدن ماه محرم از ســر بگيرند .به
گزارش تســنيم به نقل از پايگاه خبري
اي پي پي ،راه آهنهاي ايران و پاکستان
تصميم گرفتهانــد حرکت  14روز يکبار
قطار مســافري بين دو کشور را قبل از
فرا رسيدن ماه محرم از سر بگيرند .اين
تصميم در نشســت مشترک مقامت راه
آهن دو کشــور گرفته شــده است .قرار
اســت اين قطار به مقصد مشهد يا قم
حرکت کنــد .راه اندازي منظم  15قطار
باري ،به تقاضاي بازرگانان ميان کويته
و زاهدان نيز در اين نشست مورد بحث
قرار گرفت.
کاهش  ۵۱درصدي تخليه و بارگيري
کاال در بنادر

مطابــق آمــار رسميســازمان بنادر و
دريانــوردي در آذرماه امســال تخليه و
بارگيري کاال در بنادر کشــور نسبت به
ماه پيش از آن  ۵۱.۴درصد کاهش يافته
است .در آمار مذکور هيچ نشاني از بندر
شهيد رجايي نيست .به گزارش تسنيم،
بررســي جديدترين آمار ســازمان بنادر
و دريانوردي حاکي از آن اســت که ماه
گذشــته  5ميليــون و  944هزار و 612
تــن انواع کاال در بنادر کشــور تخليه و
بارگيري شد .مقايسه اين آمار با آمار آبان
ماه نشــان ميدهد تخليه و بارگيري در
آذرماه  51.4درصد کاهش يافته اســت.
در آبانماه امســال مجموعا 9ميليون و
 71هــزار و  57تن انــواع کاال در بنادر
کشور تخليه و بارگيري شده بود .مطابق
جدول آماري سازمان بنادر و دريانوردي
در دومين ماه پاييز امســال يک ميليون
و  403هزار و  934تن کاالي اساســي،
 712هــزار و  315تن کاالي فلزي،يک
ميليون و  786هــزار و  201تن کاالي
ســاختماني 331 ،هــزار و  302تن کود
و مواد شــيميايي 111 ،هــزار و  95تن
منســوجات چرم 537 ،هزار و  114تن
خردهبــار ،يک ميليون و  88هزار و 555
تن کاالي کانتينري و سه ميليون و 53
هزار و  531تن فــرآورده نفتي تخليه و
بارگيري شد.
مدت زمان حمل ريلي بار از چين تا
ايران  ۱۵روز؛ دريايي  ۵۵روز

معاون بهــره برداري و ســير و حرکت
شــرکت راه آهــن گفت :تســت گرم
قطارهاي ترانزيت کريدور ايران  -چين
نشان داد حمل بار از مسير ريلي ،کمتر از
يک سوم مسير دريا زمان ميبرد.
به گزارش صداوسيما ،سيد مصطفي داودي
اظهار داشت :حمل بار از طريق ريل از بندر
شانگهاي در چين تا کشورمان حدود ۱۱
تا  ۱۵روز زمان ميبرد درحاليکه حمل بار از
طريق دريا و جاده بيش از  ۵۵روز به طول
ميانجاميــد .وي افزود :با توجه به اينکه
چين بزرگترين شريک تجاري کشورمان
است ،مذاکرات براي ايجاد کريدور ريلي
چين  -ايران از ســال  ۲۰۱۵آغاز شــد و
به دفعات ،جلسات هماهنگي زيادي بين
ايــران و چين و همچنين با کشــورهاي
طول مسير يعني قزاقستان و ترکمنستان
برگزار شد تا در نهايت ،در سال  ۲۰۱۷به
تعرفههاي مشترک دست يافتيم .داودي
گفت :در اواخر ســال  ،۲۰۱۷ســه قطار
تجاري از چين به سوي ايران حرکت کرده
و بار خود را در مقصد ،تحويل صاحبان بار
دادند .مدت زمان سير اين قطارها با توجه
به اينکه مبدا بارها ،شهرهاي مختلف چين
بــود بين  ۱۱تــا  ۱۵روز بود و با توجه به
مسير  ۱۱هزار کيلومتري ،هر قطار روزانه
بيش از  ۸۵۰تا هزار کيلومتر مسير را طي
کرده است.

پالسکو جديد در  ۱۳طبقه ساخته ميشود

احراز شهادت آتش نشانان در ابهام براساس ارزش سرقفلیهای قبلی ،ساختمان جدید واگذار میشود

گروه راه و مسکن :يکســال از حادثه تلخ ساختمان
پالسکو گذشت .در ساعت  7:59صبح روز پنجشنبه
 30دي  ،1395بدنبال وقوع آتشسوزي در ساختمان
پالسکووتالش آتش نشــانان براي مهار اين آتش
ســوزي در حوالي ساعت  11:30و در حالي که تعداد
زيادي آتشنشان در داخل ساختمان بودند ،ساختمان
پالسکو ريزش و به صورت کامل تخريب شد کار آوار
برداري و امداد و نجات  9روز طول کشيد در اين حادثه
تلخ متاسفانه  16نفر از آتش نشانان فداکار و  6نفر از
شهروندان جان خود را از دست دادند.
ساختمان جديد پالسکو دهه فجر گلنگزني ميشود
در حالي طبق گفته معاون شهرداري تهران قرار بود
ديروز کلنگ ســاختمان جديد پالسکو به زمين زده
شود که رييس بنياد مستضعفان از عدم صدور مجوز
شهرداري براي اين ساختمان خبر داد و گفت :کلنگ
ساختمان جديد  ۱۳طبقه پالسکو دهه فجر به زمين
زده ميشــود .به گزارش تسنيم ،محمد سعيديکيا
در فاصله يک روز تا ســالگرد آتشسوزي و تخريب
ساختمان پالسکو در نشست خبري با تسليت شهادت
 22نفر از آتشنشانان و شهروندان در حادثه پالسکو،
اظهار کرد :در يکسال اخير مسائل موجود و هم ساخت
مجدد پالســکو بررسي کردهايم .ابتدا چند ساختمان
براي کســبه پالسکو معرفي شد که مورد قبول قرار
نگرفت و سرانجام پاساژ نور را پذيرفتند و بنياد هم  7ماه
اجاره کسبه را نيز پرداخت کرد .وي همچنين با اشاره
به بحث و بررسي با حضور دو دادستان تهران،گفت:
خوشبختانه به جمعبندي در سطح و سطوح ساختمان
جديد پالسکو رسيديم و صورت جلسهاي بين بنياد،

جديد ساخت و ساز در منطقه اشاره کرد و گفت :ضوابط
جديد از جمله اينکه در ســمت مدرسه ژاندارک و بر
خيابان جمهوري عقب نشــيني داريم .خواجه دلويي
با يادآوري اينکه ســاختمان  5طبقه پارکينگ ندارد
و دسترســي اين ساختمان از محل برج بوده و دليلي
براي ماندن آن نيز وجود ندارد ،اظهار کرد :بر اســاس
محاسبات صورت گرفته به حق تمام صاحبان سرقفلي
پالسکو پاسخ داده ميشود.

پاس کاري دســتگاهها بــراي تعيين احراز
شهادت آتش نشانان

قوه قضائيه و شهرداري امضا شده است .رييس بنياد
مستضعفان با يادآوري اينکه کسبه ساختمان  5طبقه
مرتب فشار ميآورند که کار خود را از سر بگيرند که
بنياد مستضعفان همواره اعالم کرده مسئوليت اين کار
را به عهده نميگيرد ،افوزد :اين ساختمان سال  41بر
اساس آييننامههاي همان دوره ساخته شده و صدمه
ديده است .شايد ظاهرش به گونهاي باشد که برخي
بگويند ميتوان در آن فعاليت کرد اما اين گونه نيست،
اين ساختمان حتي پارکينگ هم ندارد.
ساختمان شمالي پالسکو تخريب ميشود

منوچهر خواج ه دلويي در نشست خبري با اشاره به وجود
مدرســه ژاندارک در محل ساختمان پالسکو ،اظهار
کرد :طرح تفصيلي منطقه  12محدوديت تراکميدارد

که براي اين ارتفاع (ساختمان تخريب شده پالسکو)
ديگر مجوز نميدهد .از سوي ديگر ميراث فرهنگي
ميگفت ساختمان جديد پالسکو حداکثر در  3طبقه
و  12متر بايد ساخته شود .وي با بيان اينکه تا زماني
که سطح و سوح را نداشته باشيم نميتوانيم ساختمان
جديد را طراحي کنيم ،گفت :از اسفند سال گذشته براي
برگزاري مسابقه طراحي ايده ساختمان جديد مشاوري
به کار گرفته شد .وي با اشاره به الحاق پارکينگ اکبر
به مجموعه سطح و سطوح ساختمان جديد پالسکو
اظهار کرد :در حال رايزني با شــهرداري منطقه 12
هستيم تا مجوز گودبرداري در محل ساختمان تخريب
شده پالسکو را دريافت کنيم .وي با بيان اينکه براي
تامين پارکينگ بايد  5طبقه زير زمين برويم به ضوابط

براساس بند ب ماده يک قانون جامع خدماترساني
به ايثارگران ،شهيد کسي است که جان خود را در راه
تکوين ،شکوفايي وحفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي،
کيانجمهورياسالميايران،استقاللوتماميتارضي
کشور ،مقابله با تهديدات و تجاوزات دشمن و عوامل
ضدانقالب و اشرار ايثار کرده و در اين رابطه مفقوداالثر
شوند ،اما آتشنشان از آنجايي که با دشمن سر و کار
نداشــته و نه در مواجه با افراد معارض کشته شدهاند،
براساس اين حکم شهيد محسوب نميشوند و آنطور
که از شواهد و قرائن نيز مشخص است ،دستگاههاي
متولي قصد انجام اقدام موثري در اين زمينه را ندارند،
در حالي که اين مهم از مطالبات جدي خانواده شهداي
آتشنشان محسوب ميشود .به گزارش خبرنگار ايلنا،
پس از گذشت يکسال وضعيت احراز عنوان شهادت
شهداي آتش نشان مبهم و نامشخص است ،اگرچه
آنان شهيد خدمت تلقي شدند ،اما هنوز شهيد ايثارگر
ش خانوادههاي اين شهدا در
محسوب نشدهاند و تال 
اين زمينه نيز تاکنون بينتيجه مانده است.

عضو کميسيون عمران مطرح کرد

عضو کميســيون عمران مجلس ،با بيان اينکه رشد
حبابي نرخ مسکن بيشــتر در تهران رخ داده است،
گفت :عملکرد بد دولت به نابســاماني بازار مسکن
دامن زده است .حسن خسته بند در گفت وگو با خانه
ملت ،با انتقاد از رشــد حبابي نرخ مسکن در کشور،
گفت :مشکل باال رفتن حبابي قيمت مسکن بيشتر
در تهران رخ داده و به عملکرد بد دولت مربوط است.
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ،با
بيان اينکه رکود عميق در حوزه خانههاي مسکوني
و بي تحرکي در بخش ســاخت و ساز در چند سال
گذشته عامل اصلي شکلگيري حباب قيمتي در اين
بازار است ،افزود :هميشــه نميتوان فنر قيمت را با
دست نگه داشت تا در وضعيت ثبات باقي بماند زيرا

تهران رکوردار حباب قيمت مسکن

بايد در جايي اين فنر براي رسيدن به تعادل رها شود.
نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسالمي،
با تاکيد بر اينکه اکنون فنر قيمت مسکن با توجه به
کاهش رکود در اين بخش رها شــده است ،تصريح
کرد :از طرف ديگر در چند ماه گذشــته بدون اينکه
اتفاق خاصي رخ دهد قيمت مصالح مربوط به ساخت
و ساز کامال افزايش يافته که اين نيز در حبابي شدن
نرخ مسکن بي تاثير نيست .خسته بند با بيان اينکه
بايد بخش مسکن ســير طبيعي خود را طي کرده و
دخالت در اين حوزه وضعيت را بدتر ميکند ،ادامه داد:
اگر ساخت و ساز در کشور فعال شود عالوه بر ايجاد
اشتغال براي بسياري افراد ،کارخانجات بسياري نيز
احيا شده و در نتيجه بخش مسکن نيز رونق ميگيرد.

افشاي ُپشتپردهجوسازيبرايگرانفروشيمسکن

معــاون وزير راه و شهرســازي
با اعالم اينکه ســودآوري بازار
مســکن کمتــر از ســودآوري
بانک اســت از تــاش عدهاي
ســودجو براي بر هــم زدن جو
آرام مســکن پرده برداشــت و
گفت :ايــن اطمينان را ميدهم
که در ماههاي پيشرو از ســال  ۹۶و سال آينده
جهشهاي قيمتي نخواهيم داشت.
به گزارش تسنيم ،حامد مظاهريان در خصوص
جديدترين وضعيت بازار مســکن اظهار کرد :بر
اســاس آمار و اطالعات  9ماه منتهي به ديماه
امسال در بازار مســکن روند خيلي ماليميدر
افزايــش قيمتها ،تعداد و مبلــغ مبايعهنامهها
داشــتهايم .وي بــا تاکيد بر اينکــه اين روند
مــا را نگران نکرده اســت ،تصريــح کرد :اين
اطمينــان را ميدهيــم که تا ســال آينده اين
فرآيند به نفع خريداران بازار اســت .وي با بيان
اينکه بازار مسکن بازار سفتهبازي نبوده و بازار

مصرفکنندگان است ،افزود :در
آذرماه امسال افزايشي در تعداد
مبايعهنامهها و خريد مسکن اتفاق
افتاد بهطوريکه در مقايسه با ماه
مشابه سال گذشته (آذرماه )95
تعداد مبايعهنامهها تا  50درصد
هم افزايش يافته است .معاون
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه در ديماه
امســال تعداد مبايعهنامهها مقداري تعديل شده
اســت ،اظهار کرد :اگر در دوره زماني مشخص
مثال از ابتداي امسال تاکنون را در نظر بگيريم،
آمارهاي بخش مســکن نگران کننده نيست.
مظاهريان با اعالم اينکه افزايش قيمت مسکن
در حدود نرخ تورم اســت ،ادامه داد :خوشبختانه
دولت توانســت ه بازار مسکن را از سودآوريهاي
کاذب دور نگه دارد .وي همچنين اخبار مربوط
به افزايش  50درصدي قيمتها را تکذيب کرد و
گفت :اينها جوسازي کساني است که ميخواهند
آپارتمانهاي خود را گران بفروشند.

وي با تاکيد بر ضرورت اتخاذ تدابيري مناسب از سوي
دولت براي ساماندهي بازار مسکن ،گفت :دولت بايد
با ارايه تســهيالت ارزان قيمت در رونق بازار مسکن
سهيم باشد .اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با انتقاد
از بنگاه داري برخي بانکها در چند سال اخير که به
آشفتگي هر چه بيشتر وضعيت بازار مسکن دامن زده
است ،افزود :متاسفانه در سالهاي اخير بانکها نيز
به ســمت خانههايي رفتهاند که ساخت و ساز آنها
زمان مشخص داشته باشد .وي ادامه داد :عدم اعطاي
تسهيالت بانکي به خانههاي قديميساز مشکالتي
را در بازار رفم زده و به نوعي گران شــدن خانههاي
نوساز را منجر شده اســت .خسته بند با بيان اينکه
دولت بايد در ارتباط با بافت فرسوده نيز همت ويژهاي

داشته باشد ،گفت :بانکها در گذشته عملکرد خوبي
در اين حوزه نداشــتهاند و اکنون نيز بسياري از مردم
گرفتار بخشنامه و دستورالعملهاي بانکها براي اخذ
تسهيالت هستند .وي با اشاره به وعده تامين  ١٠درصد
تسهيالت مسکن از سوي دولت ،تصريح کرد :با توجه
به بدعهدي دولت در اين زمينه و اذعان سازمان برنامه
و بودجه کشور به کمبود منابع براي تامين اين موضوع
بانکها به مردم فشــار آورده قصد تملک خانههاي
آنها را براي تامين منابع مورد نياز خود دارند .عضو
کميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي ،يادآور شد:
روند فعلي تسهيالت دهي بانکها در حوزه مسکن
باعث نارضايتيهاي عديده شــده از آيت دولت بايد
تجديدنظري در اين حوزه انجام دهد.

خودداري شرکت بمباردير از تاييد خبر فروش هواپيما به ايران

شرکت هواپيماســازي بماردير
کانادا گزارش رســانهها مبني
بر اينکه اين شــرکت در حال
نهايي ســاختن اولين سفارش
خريــد هواپيما از ســوي ايران
اســت را تاييد نکرد .به گزارش
تســنيم به نقل از پايگاه خبري
فايننشال پست ،شــرکت هواپيماسازي بماردير
کانادا گزارش رســانههاي ايراني مبني بر اينکه
اين شرکت در حال نهايي ساختن اولين سفارش
خريد هواپيما از سوي ايران است را تاييد نخواهد
کرد .اين شــرکت در گذشته تاييد کرده بود که
در حال بررسي فرصتهاي موجود در بازار ايران
اســت .آلن بله مار ،مدير شرکت بمباردير ،بيش
از يک ســال پيش گفته بود کــه اطمينان دارد
شرکتش در بازار هواپيمايي ايران حضور خواهد
يافت و بعد از لغو تحريمهاي دولت کانادا عليه
ايران در اوايل سال  ،2016با ديگر شرکتهاي
هواپيماسازي در بازار ايران رقابت خواهد کرد .در

طي روزهاي گذشته رسانههاي
ايراني خبرهايي را منتشر کرده
بودنــد مبني بر اينکه شــرکت
بمباردير به يک توافق مقدماتي
براي فروش  10فروند هواپيماي
سي آر جي  900به ايران دست
يافته است و قرارداد رسمياين
 10فروند هواپيماي مسافربري منطقهاي در طي
يک ماه آينده به امضا خواهد رسيد .اين رسانهها
همچنين مدعي شده بودند که اولين هواپيما يک
ماه بعد از امضاي قــرارداد تحويل ايران خواهد
شد .اين رسانهها به نقل از رئيس شرکت سرمايه
گذاري و توســعه قشم نوشته بودند که شرکت
بمباردير آمــاده تامين مالــي  80درصد از اين
قرارداد اســت .اما ناتالي سيفنگفت ،سخنگوي
شــرکت بمباردير از تاييد اين توافق خودداري
کرده است .موسسه توسعه صادرات کانادا ،که به
تامين مالي قراردادهاي اين چنيني کمک ميکند
نيز گفته ،دخالتي در چنين قراردادي ندارد.

حسين زاده مطرح کرد

ادغام ايرالينها راهي براي کاهش تاخيرهاي پروازي

عضو کميســيون عمران مجلس ،تعدد ايرالينها
و فرســودگي ناوگان حمل و نقل هوايي در کشور
را دو عامــل مهم تاخيرهاي پروازي خواند و گفت:
ضعف نظارت وزارت راه و شهرســازي نيز در بي
توجهي ايرالينها به تاخيرهاي پروازي موثر است.
عبدالکريم حســين زاده در گفت وگو خانه ملت ،با
انتقاد از آمار باالي تاخيرهاي پروازي در کشــور،
گفت :تعدد بيش از حد ايرالينها در کشــور خود
به بــروز انواع ناهماهنگيها و در نتيجه تاخيرهاي
پروازي دامن زده اســت .عضو کميسيون عمران
مجلس شوراي اسالمي ،با بيان اينکه در کشورهاي
پيشــرفته نهايت  ۵ايرالين خدمــات حمل و نقل
هوايي در آن کشــور را انجام ميدهد ،افزود :ادغام
ايرالينها در راستاي افزايش پويايي آنها مهمترين
گام براي کاهش تاخيرهاي پروازي است.

نماينده مردم نقده و اشــنويه در مجلس شــوراي
اســامي ،با تاکيد بــر اينکه فرســودگي ناوگان
حمل و نقل هوايــي از داليل مهم ديگر تاثيرگذار
در تاخيرهاي پروازي اســت ،تصريح کرد :هر چند
در ســنوات اخير براي نوســازي نــاوگان حمل و
نقل هوايي گامهاي خوبي برداشــته شده اما هنوز
نتوانسته نيازهاي اساسي جامعه را برآورده و کاهش
تاخيرهاي پروازي را منجر شود .حسين زاده با بيان
اينکه ضعف نظارت وزارت راه و شهرسازي نيز در
بي توجهي ايرالينها بــه تاخيرهاي پروازي موثر
اســت ،گفت :در صورتي که نظارتها تقويت شده
و با ايرالينهاي متخلف برخوردهاي قاطع صورت
بگيرد به طور حتم حجم تاخيرهاي پروازي در بازه

مظنه اجاره یک واحد اداری  20متری در تهران

اعالم اساميايرالينهايي که بيشترين تاخيرها
را دارند در ايجاد فضاي رقابتي موثر است

اين نماينده مــردم در مجلس دهم ،بــا تاکيد بر
اينکــه اعالم آمار دقيق تاخيرهــاي پروازي اقدام
مناســبي اســت ،افزود :براي ايجاد فضاي رقابتي
بين ايرالينها بايد اساميشرکتهايي که بيشترين
تاخير در طول يک ماه داشــتهاند رسانهاي شود تا
به اين ترتيب عالوه بــر اينکه درس عبرتي براي
ساير ايرالينها شود فضاي رقابتي بهتري نيز شکل
بگيرد .حســين زاده با بيان اينکه مردم در عوض
پرداخت هزينههاي گزاف بليت هواپيما بايد خدمات
مناســب دريافت کنند ،تصريح کرد :با آزادســازي
نــرخ بليت هواپيما انتظــار از ايرالينها حرکت بر
مدار کيفيت و مشــتري مداري بوده که تاخيرهاي

روند کاهش تلفات تصادفات
 متوقف شد

اين در حالي است که طبق گفته معاون
حمل و نقــل وزير راه و شهرســازي
(تقيزاده) نرخ متوسط تلفات در شبکه
راهها در دو سال گذشته  7درصد رشد
داشــته است که در ســال  96بيش از
 10درصد بوده است .به گزارش فارس
از ســالهاي  1394و  95روند کاهش
تلفــات ســوانح رانندگي بســيار کند
شــد ،فاصله آمار کشتهشدگان نسبت
به ســال قبل بسيار کم شــد و عم ً
ال
شاهد توقف آمار نزولي کاهش سوانح
رانندگي بوديم .در هشــتماه از سال
جاري (فروردينماه تــا پايان آبانماه)
تعــداد  11هزار و  563نفر در ســوانح
رانندگي جان باختند ،اين رقم در مدت
مشابه ســال  ،95عدد  11هزار و 609
نفر بــود ،همچنين تعداد مصدومان در
مدت زمان مذکور سال  96تعداد 237
هزار و  263نفر و در مدت مشابه سال
 95تعداد  237هــزار و  534نفر طبق
آمار پزشــکي قانوني ثبت شده است و
اين نشــان از نبود فاصله زياد بين آمار
تلفات و مصدومان ســال  96نسبت به
سال  95و احتما ًال افزايش آمار در سال
 97است .اغلب کارشناسان حمل و نقل
جادهاي و مســئوالن مرتبط در وزارت
راه و شهرســازي نيز بر ايــن عقيده
استوار هســتند که اگر کاري نکنيم از
سال آينده ميزان تلفات سوانح رانندگي
آمار صعودي خواهد داشت.
سياست وزارت راه برقراري عدالت
جغرافيايي در حمل و نقل هوايي!

مديرعامل ايران ايــر از برقراري پرواز
برنامهاي تهــران ـ کالله با هواپيماي
برجامــياي تي آر در راســتاي اجراي
سياســت عدالت جغرافيايي وزارت راه
و شهرســازي در حمــل و نقل هوايي
خبر داد.
به گــزارش مهر  ،فرزانه شــرفبافي در
مراسم ورود نخستين هواپيماي اي تي
آر به فرودگاه کالله در اســتان گلستان
برگزار شــد ،گفت :ســاير شرکتهاي
هوايپيمايي پيش از هما در اين فرودگاه
حضور داشتند اما ايران اير امروز به ياري
هواپيماهــاي  ۶۰۰-ATR۷۲خود که
پس از برجام به ناوگانش اضافه شــده،
حضــوري متفاوت در اين شهرســتان
خواهد داشــت .وي ادامه داد :سياست
وزارت راه و شهرسازي برقراري عدالت
جغرافيايي در حمل و نقل هوايي است و
ما بر اين اســاس به نقاط کم برخوردار
پــرواز خواهيم کــرد .چنانچه تقاضاي
ســفر هوايي از تهران بــه اين مقصد
وجود داشته باشد ،براي اين پرواز برنامه
ريزي دائميانجام خواهد شد .مديرعامل
هواپيمايــي جمهوري اســامي(هما)
افزود :درخواستهايي براي مسير کالله
ـ زاهــدان و بندرعبــاس  -زاهدان -
کالله دريافت کرده ايم که قطعا بررسي
کارشناســي بر روي اين مسيرها انجام
خواهد شد.
عدم اعتقاد وزارت راه و شهرسازي
به توليد مسکن

فرســودگي ناوگان حمل و نقــل هوايي عامل زماني کوتاه کاهش خواهد يافت.

مهميدر تاخيرهاي پروازي

اخبار

پروازي نشان ميدهد اين مهم محقق نشده است.
عضو کميســيون عمران مجلس شوراي اسالمي،
يادآور شــد :براي اينکه حمل و نقل هوايي بتواند
سهم بيشتري در جابه جايي مسافر در کشور داشته
باشد بايد ضمن کاهش تاخيرهاي پروازي کيفيت
خدمات دهي به مسافران نيز ارتقا يابد.

مظنه خرید امالک کلنگی در منطقه نیاوران تهران

رئيس کميسيون عمران مجلس ،گفت:
در کميســيون عمران و مجلس اعتقاد
داريم که در کشــور کمبود  ۴ميليون
واحد مسکوني وجود دارد ،نگاه وزارت
راه و شهرسازي اينگونه نيست و اعتقاد
دارند که مســکن مورد نياز وجود دارد
اما از کيفيت کافي برخوردار نيســتند.
محمدرضا رضايي کوچي در گفتوگو
با خانــه ملت ،در خصــوص وضعيت
موجود مســکن کشــور ،اظهار داشت:
در کميســيون عمران و مجلس اعتقاد
داريم که در کشــور کمبود  4ميليون
واحد مســکوني وجــود دارد ،عرضه و
تقاضا در بازار مســکن برابر نيســت.
رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي
اسالميبا بيان اينکه نگاه وزارت راه و
شهرســازي اينگونه نيســت و اعتقاد
دارند که مســکن مورد نياز وجود دارد
اما از کيفيت کافي برخوردار نيســتند،
گفت :همچنين اعتقاد دارند بايد منابع
را بهجاي توليد مســکن بهسمت احيا
بافتهاي فرســوده جهت دهي کرد.
نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي
اسالميبا اشــازه به اينکه اين اختالف
نظر بين مجلس شــوراي اســاميو
وزارت راهوشهرسازي وجود دارد و مرکز
پژوهشهاي مجلس نيز نظر کميسيون
عمران را تاييد کرده اســت ،ادامه داد:
تالش ما بر اين اســت که وزارت راه
و شهرسازي را متوجه کنيم تا بهسمت
توليد مسکن حرکت کنند .اين نماينده
مردم در مجلس شــوراي اســاميدر
پايان خاطرنشــان کرد :توليد مسکن
بهمعناي اشــتغال ،پويايي ،بهکارگيري
حداقل 400هزار نفر مهندس عمران و
هزاران کارگر ساختماني است.

