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نقش ثبت اطالعات امالک
در شکستن قیمت مسکن

هواپیماسازان غربی در مسیر بازگشت
به قرارداد با ایران

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ای نکه جنگ اقتصادی علیه ای ران شکست خورد،گفت :رشک تهای هواپیامساز
غربی در حال بازگشت از مسیر قبلی و ورود به رشایط توافق هستند.
محمد اسالمی در گف توگو با تسنیم با اشاره به ق راردادهای خرید هواپیام در دوره برجام ،اظهار کرد :متام
تحری مهایی که در دوره برجام لغو شده بود از جمله تحری مهای مالی ،پولی ،بیم های و حم لونقل هوایی و
دریایی بایستی مجددا لغو شود.
وی با بیان ای نکه لغو مجدد این تحری مها پذیرفته شده است ،افزود :از قبل از آغاز مذاک رات وین به رشک تهای
هواپیامیی داخلی گفتیم با رشک تهای هواپیامسازی غربی ب رای احیای ق راردادهای خرید هواپیام مکاتبه
کنند.

وی ادامه داد :در این مکاتبات تاکید شده که رشک تهای هواپیامساز باید به تعهدات خود پایبند باشند ،آنها نیز
منتظر اتفاقات وین هستند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد :رشک تهای هواپیامساز با توجه به ای نکه جنگ اقتصادی علیه ای ران به لطف
خداوند شکست خورده است ،در حال بازگشت از مسیر قبلی و ورود به رشایط توافق برم یگردند.
رشک تهای هواپیامیی داخلی از جمله ای رانایر در دوره برجام ق راردادهایی ب رای خرید هواپیام با کمپان یهای ای
تی آر ،ایرباس و بوئینگ امضا کردند .بر این اساس ق رار بود  220فروند هواپیام به ایرالین ملی تحویل شود که
در نهایت  13فروند ای تی آر و  3فروند ایرباس تحویل شد .وزارت خ زان هداری آمریکا به دلیل خروج این کشور از
برجام ،مجوزهای اوفک را ب رای فروش هواپیام به ای ران لغو کرد.

کاهش  ۸۰درصدی مسافرتهای خارجی در سال ۱۳۹۹
بر اساس اعالم گمرک ای ران ،تردد مسافرت های خارجی در سال  ۱۳۹۹حدود
 ۸۰درصد کاهش یافته است.
به گ زارش تسنیم ،از آغاز سال  99تا پایان آن به دلیل محدودی تهای
مقطعی بسیار ،ناشی از بیامری کرونا و توقف چندین ماهه مرزهای زمینی،
دریایی ،ریلی و هوایی شاهد کاهش چشمگیر تردد مسافر به کشور و یا
بالعکس بودیم .ب هگونه ای که در این مدت چهار میلیون و  343ه زار و
 163مسافر به کشور وارد شدند و یا به اصطالح مسافر ورودی بودند .این
تعداد مسافر ورودی شامل سه میلیون و  830ه زار و  464نفر مسافر ورودی
ای رانی و  512ه زار نفر و  699نفر مسافر ورودی خارجی بوده است .در این
مدت چهار میلیون و  240ه زار و  183نفر نیز به عنوان مسافر خروجی از
کشور تردد داشت هاند.
تردد مسافری طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل آن با کاهش
قابل توجه حدود  79.1درصدی در تردد مساف ران ورودی و همچنین کاهش
 78.8درصدی در تردد مساف ران خروجی روبرو بوده است.
ناگفته پیداست که دلیل اصلی آن مسدود بودن مرزها ،لغو انواع سفرها
اعم از تفریحی  -سیاحتی ،زیارتی  -مذهبی و کاری ،عدم پذیرش مساف ران
ورودی توسط کشورهای مقصد یا رشایط سختگی رانه ورود مسافر اعم از
قرنطینه و همچنین رشایط مشابه در مساف ران خروجی ،به دلیل مخاط رات
ناشی از انتقال ویروس کوید  19بوده است.
شایان ذکر است این کاهش  80درصدی در تردد مساف ر ،کاهشی در حدود
 16میلیون و  404ه زار نفر مسافر در مساف ران ورودی و همچنین کاهشی

حدود  15میلیون و  762ه زار مسافر در مساف ران خروجی را شامل م یشود.
مقایسه تردد مساف ران ورودی و خروجی طی دو سال  98 - 99در منودار زیر
کامال مشهود است.
در کشوری مانند ای ران که عمده مسافرت های خارجی در مقطع زمانی
خاصی مانند سفر حج یا سفر به عتبات عالیات صورت م یگرفت ،به
دلیل رشایط حاکم بر کشور و کل دنیا متاثر از بیامری کرونا ،فرودگاههایی
مانند فرودگاه ساری ،کرمانشاه ،زاهدان ،اهواز ،یزد ،کرمان و رشت که تنها
پروازهای خارجی آنها جنبه زیارتی و مذهبی داشته ،با می زان تردد مسافری
«صفر» به فعالیت خود ادامه دادهاند.
در این میان تردد مسافری از پرترددترین فرودگاه کشور یعنی فرودگاه
امام خمینی (ره) با کاهش قابل توجه  87درصدی در تردد مساف ران ورودی
و خروجی ،طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل آن روبرو
شده است .تعداد مساف ران ورودی از این گمرک در مدت زمان مورد بررسی
 428ه زار و  108مسافر و تعداد مساف ران خروجی  454ه زار و  120مسافر
بوده است.
عمده پروازهای خارجی به منظور گردشگری فرودگاه امام خمینی (ره) که
به مقصد کشور ترکیه صورت م یگرفت ،با کاهش شدید مواجه شده است.
در این میان ،گذشته از رشایط حاکم بر کشورهای دنیا ناشی از بیامری
کرونا ،رشایط اقتصادی حاکم بر کشورمان و اف زایش شدید نرخ ب رابری
ارزهای خارجی در مقابل پول رسمی کشورمان نیز از ،دالیل اصلی کاهش
تردد مسافری به شامر م یرود.

آمارها نشان م یدهد نکته قابل توجه تغییر مسیر پروازها و سفرهای
خارجی است .سفرهای گردشگری که عمدتا به مقصد کشورهای ترکیه
و امارات متحده عربی صورت م یگرفت به سفرهای داخلی با مقاصد
گردشگری مشابه گزین ههای ترکیه و دبی تغییر یافته است.
دو فرودگاه قشم و کیش بیشرتین تردد مسافری را در سال  1399به خود
اختصاص دادهاند .عمده این سفرها در ایام پایانی سال و بویژه فصل
زمستان که از نظر آب و هوایی نیز مطلوب بوده صورت گرفته است.
فرودگاه قشم بیش از دو میلیون مسافر ورودی و حدود یک میلیون و
نهصد و چهل و سه ه زار مسافر خروجی در سال  99را ثبت کرده است .هر
چند تعداد مساف ران ورودی و خروجی این فرودگاه نسبت به سال ،1398
به ترتیب کاهش  398و  39درصدی را تجربه منوده اما نسبت به سایر
فرودگاههای کشور پرمسافرتر بوده است.
در همین مدت فرودگاه کیش نیز با ثبت یک میلیون و  337ه زار مسافر
ورودی و یک میلیون و  291ه زار مسافر خروجی در رتبه دوم تردد مسافری
سال  99جای گرفته است.
تردد مساف ران ورودی و خروجی از فرودگاه کیش نسبت به سال 98
کاهش  26درصدی در تعداد مساف ران ورودی و همچنین کاهش 28
درصدی در تعداد مساف ران خروجی را رقم زده است .با این حال این دو
مقصد تردد بیش از شش میلیون نفری مساف ران ورودی و خروجی
(ای رانی و خارجی) فرودگاه امام خمینی (ره) را به سوی خود سوق داده
است.

بکارگیری مجری ذیصالح در ساختوساز الزامی است

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختامن با تاکید
بر ال زام بکارگیری مجری ذیصالح در ساختامنها
گفت:اف راد بدون صالحیت و پروانه اشتغال در کار تولید
مسکن است.
به گ زارش تسنیم ،شهاب سعادت نژاد اظهار کرد:
اولین فاکتور اف زایش کیفیت ساختامنها استفاده از
مصالح مناسب و استاندارد است که باید استفاده
شود،همچنین بکارگیری اف راد دارای مهارت و صالحیت
در اج رای هر قسمت از کار ساختامن از دیگر ال زامات
است که سبب ارتقای کیفیت وعمرمفید درساختامن
ها می شود.
وی ادامه داد :با توجه به انکه اکرث اف راد دخیل در کار
ساخت و ساز مهارت و صالحیت اج رای ساختامن را
ندارند درصورت استفاده از مصالح مرغوب نیز کامکان
شاهد تولید ساختامنهای دارای کیفیت و عمر بسیار

پایین تر از میانگین جهانی خواهیم بود.
وی افزود :اگر در تهیه یک غذا از بهرتین مواد غذایی
استفاده شود ولی آشپز خوبی نداشته باشیم منی توان
انتظار یک غذای خوب و با کیفیت داشته باشیم.
درمورد ساختامن هم با این حجم از عملیات گسرتده
چنانچه ازب هرتین مصالح ساختامنی در فرآیند تولید
مسکن استفاده شود اما در م راحل مختلف ساخت
بدون حضور اف راد دارای مهارت و صالحیت منی توان
کیفیت وایمنی ساختامنها را اف زایش داد.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختامن ته ران تاکید
کرد :در هر کارگاهی مطابق قانون باید شخص یا رشکت
دارای صالحیت سازنده کار ساخت در شهر ها را انجام
دهد که این اشخاص یا رشکتها صالحیت خود را مطابق
قانون بعد از طی م راحلی از وزارت راه و شهر سازی
دریافت می کنند .حضور این اف راد و رشکتهای سازنده

دارای صالحیت که هم اکنون می توانند تشکیل پرونده
خود را در نظام مهندسی ها یا از طریق انجمن انبوه
سازان انجام دهند می تواند باعث باال رفنت کیفیت
ساخت و ایمنی و عمر ساختامنها شود.
سعادتنژاد گفت :با توجه به اجبار به صدور شناسنامه
فنی و ملکی از طرف سازمان های نظام مهندسی و
لزوم تهیه آن توسط سازندگان دارای صالحیت و انبوه
سازان دارای صالحیت اج را می توان مشخصات نقشه
ها و مصالح و بیمه تضمین کیفیت و اف رادی که در
کار ساخت یک ساختامن حارض بودند را به راحتی در
اختیار مرصف کننده نهایی ق رار داد.
به گفته وی ،مطابق آیین نامه اج رایی ماده 33مصوبه
هیئت وزی ران ،شهرداریها موظف به صدور پایانکار
بعد از صدور شناسنانه فنی و ملکی هستند .در نقل و
انتقاالت نیز شناسنامه فنی و ملکی که نشان دهنده

استاندارد ها و مصالح مرصفی و اف راد دخیل در کار
ساخت هر ساختامن است اجباری است.
بازرس انجمن انبوه سازان تاکید کرد :متاسفانه
شهرداریها توقف کارها بدون حضور سازندگان دارای
صالحیت یا انبوه سازان را انجام منی دهند و اجازه می
دهند هر فرد بدون صالحیتی و پروانه اشتغال نیز به
رصف داشنت ملک یا ساخت چند ساختامن یا اخذ جواز،
کار ساخت را انجام دهند که نتیجه آن کیفیت و عمر
بسیار پایین ساختامنهاست.
سعادتنژاد یادآور شد :در این خصوص تفاه منام های
ب رای استفاده ازخدمات سازندگان دارای صالحیت بین
نظام مهندسی و شهرداری امضا شده که همچنان
پیگیر اج رای آن هستیم تا ازاین طریق امکان اف زایش
کیفیت وایمنی و عمرمفید ساختامنها ف راهم
شود.

فقط یک چهارم وام کرونایی مصوب ،به شرکت های ریلی مسافری پرداخت شد
دبیر انجمن رشکت های حمل و نقل
ریلی گفت :از  ۹۴۰میلیارد تومان وام
مصوب کرونایی ،تنها  ۲۳۰میلیارد تومان
به رشکت های حمل و نقل ریلی مسافری
پرداخت شده است.
سبحان نظری در گفت وگو با مهر اظهار
کرد :با گذشت بیش از  ۱سال از تصویب
تخصیص  ۹۴۰میلیارد تومان تسهیالت
کرونایی ب رای رشک تهای حمل و نقل
ریلی مسافری تا به امروز مبلغ ۲۳۰
میلیارد تومان معادل کمرت از یک چهارم

از این تسهیالت پرداخت شده است.
وی افزود :این در حالی است که
رشک تهای ریلی مسافری با افت شدید
تقاضا به علت محدودی تهای کرونایی
حاکم بر کشور و محدودیت  ۵۰درصدی
فروش بلیت به علت رعایت پروتک لهای
بهداشتی روبه رو شدهاند.
به گفته دبیر انجمن رشک تهای حمل
و نقل ریلی ،رشکتهای ریلی مسافری به
عنوان رشک تهای پیرشو و موفق در میان
متامی شیوههای حمل و نقل در اج رای

پروتک لهای بهداشتی از روز اول ابالغ
این مصوبه ،با رعایت ظرفیت حداکرث ۵۰
درصدی قطارهای مسافری عالوه بر مهم
دانسنت مصوب ههای ستاد ملی مبارزه
با کرونا و وزارت بهداشت ،تحت فشار
اقتصادی بودهاند.
نظری ادامه داد :با این وجود متأسفانه
بانک عامل پرداخت تسهیالت مذکور،
با گذشت بیش از یک سال ،اکرثیت
رشک تهای مسافری ریلی را در پیچ و
خم بروک راسی اداری معطل و همچنان

از پرداخت تسهیالت کرونایی محروم
نگهداشته است.
وی خاطرنشان کرد :با وجود رشد ب یسابقه
هزین ههای رشک تهای ریلی مسافری
و عدم افزایش متناسب نرخ بلیت ،این
رشک تها به ارائه خدمات خود ادامه
م یدهند در حالی که ب رای هزین ههای
جاری و بعض اً دستمزد پرسنل خود نیز
با مشکالت عدیده دست به گریبان
هستند .فعال صنفی صنعت حمل و
نقل ریلی به اضافه شدن هزین ههای ضد

آگهی دعوت به مجمع صندوق
سرمایهگذاري مشترك گنجينه الماس پایدار

آگهی دعوت به مجمع صندوق
سرمایهگذاري مشترك گنجينه الماس پایدار

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق
سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار دعوت میشود تا در جلسه مجمع صندوق
که در تاریخ  1400/03/05راس ساعت  14در محل شرکت واقع در تهران ،خیابان
مالصدرا ،ابتدای شیخ بهایی ،کوچه سلمان ،پالک  ،9طبقه سوم برگزار میگردد،
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عفونی و بهداشتی به هزین ههای جاری
رشک تهای ریلی مسافری اشاره و اظهار
کرد :این موضوع موجب بروز مشکالت
جدیدی ب رای این رشک تهای خصوصی
شده است؛ لذا از دولت درخواست داریم
در راستای تسهیل و ترسیع در پرداخت
تسهیالت کرونایی مصوب ،با بانک عامل
هامهنگی به عمل آورد تا با پرداخت
آن از ورشکستگی و تعدی لهای گسرتده
نیروی انسانی در این بخش جلوگیری
گردد.

مدیر صندوق

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوق
سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار دعوت میشود تا در جلسه مجمع
صندوق که در تاریخ  1400/03/05راس ساعت  14:30در محل شرکت واقع در
تهران ،خیابان مالصدرا ،ابتدای شیخ بهایی ،کوچه سلمان ،پالک  ،9طبقه سوم برگزار
میگردد ،حضور به هم برسانند .دستور جلسه  • :لغو مصوبات مجمع 1399/06/05
در خصوص ابالغیه های  12020112و  • 12020148اصالح نصاب دارایی ها در
صندوق • اصالح هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق • اصالح
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رئیس اتحادیه مشاورین امالک اهواز با اشاره به طرح ثبت امالک در
سامانه ملی امالک و اسکان گفت :اگر سامانه به طور مستمر کنرتل
و رصد شود و مشخص شود که واحدهای خالی در دست چه اف رادی
ق رار دارد ،طرحی موفق خواهد بود و حتی باعث شکسته شدن قیمت
مسکن و شکسته شدن نرخ تورم خواهد شد.
ت اطالعات امالک
قنربعلی زنگنه در گف توگو با ایسنا در خصوص ثب 
در سامانه ملی امالک و اسکان ،اظهار کرد :اگر دولت عزم خود را جزم
کند ،این طرح بسیار خوب است و آمار مسک نهای خالی و مالکان را
مشخص م یکند؛ در کشور سلطانهای مسکن وجود دارند که باید
شناسایی شوند.
وی گفت :برخی مسکن را به عنوان کاالیی رسمای های و رسمایه در
گردش و نوعی بورس حساب م یکنند؛ اگر دولت واقعا مصمم باشد که
دادههای مربوط به مسکن را به صورت واقعی ثبت و ضبط کند ،این
طرح بسیار خوب است.
زنگنه با اشاره به اهمیت نظارت بر سامانه ملی امالک و اسکان،
ترصیح کرد :اگر سامانه به طور مستمر کنرتل و رصد شود و مشخص
شود که واحدهای خالی در دست چه اف رادی ق رار دارد ،طرحی موفق
خواهد بود و حتی باعث شکسته شدن قیمت مسکن و شکسته شدن
نرخ تورم خواهد شد.
وی در باره تاثیر عملکرد سامانه ملی امالک و اسکان ،افزود :البته
این اقدام ،حکم ُم سکن را دارد و درمانی ب رای مسکن ملی نیست؛
زمانی که بخش دولتی وارد تولید مسکن من یشود ،چه انتظاری از بخش
خصوصی م یتوان داشت؟ رئیس اتحادیه مشاورین امالک اهواز ترصیح
کرد :متاسفانه در کشور ما موضوع مسکن به حال خود رها شده است
و کسی دغدغ های ب رای تولید مسکن ندارد .زنگنه درباره طرحهای
ساخت مسکن در کشور ،گفت :ق رار بود مسکن ملی تولید شود اما
هنوز نتیجه آن را ندیدهایم .طرح مسکن مهر نیز یک طرح عالی بود
اما متاسفانه در خوزستان مکانمنایی مناسبی نداشت .اگر مسکن مهر
به رسانجام م یرسید ،بخش عظیمی از معضالت مسکن را حل م یکرد.
وی افزود :هر چند دولت ،وظیفه تولید مسکن را دارد اما م یتواند
ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار و به آنها سوبسید
پرداخت کند .ساخت مسکن به صورت انبوه و آپارمتانی ب رای هر مرت
مربع ۴ ،تا  ۵میلیون تومان هزینه دارد اما در کدام نقطه از کشور،
مسکن به این قیم تها فروخته م یشود؟ در برخی از نقاط ته ران هر
مرت مربع مسکونی به دلیل گ ران بودن قیمت زمین در آن منطقه۸۰ ،
الی  ۹۰میلیون تومان قیمت دارد.

