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یکی از مهم ترین معضالت شــهرها بافت هــای ناکارآمد و
فرسوده شهری اســت .مشــکالت عدیده ای که فرسودگی
بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسووالن پیش
آورده ،ابتدا از نظر فرســودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی ترین
زیرساخت های شهری ناشی میشود.
در پــی آن ،جابجایی جمعیت و جایگزین شــدن جمعیت
مهاجر و ناهمگن ،و به طور کلی جایگزین شدن اقشار ضعیف
اجتماعی در این محلهها که گسترش ناهنجاری های مختلفی
از قبیــل ناهنجاری های اجتماعی ،مشــکالت فرهنگی و گاه
مشکالت سیاسی ،از پیامدهای عمده ای هستند که همگی در
فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند.

دامنه فرســودگی برخی از این محلهها به گونه ای است که با
وقوع یک زلزله متوسط ،وقوع فاجعه دور از انتظار نیست .بافت
های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب
می شــوند و عوامــل زیادی در آنها دخیل انــد که از آن میان
می توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم ،عوامل کالبدی،
عملکردی ،زیست محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و غیره
اشاره کرد.
در همین رابطه ،رئیس کمیسیون عمران مجلس ،گفت :در حال
حاضر  ۲۰میلیون نفر در بافت فرســوده و آسیبپذیر زندگی
میکنند و سازمان نظاممهندسی باید کمک کند تا احیای بافت
فرسوده هر چه سریعتر و قویتر انجام شود.
به گزارش جهان اقتصاد ،سعید سعیدیان با بیان توضیحات جامع
و کامل در مورد ســازمان نظاممهندســی ساختمان و اقدامات
سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران ،خواستار تعامل و

همراهی بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسالمی شد.
رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد:
بیش از  ۲۵ســال از عمر قانون نظام مهندسی ساختمان کشور
میگذرد و در حال حاضر این قانون نیاز به بازنگری و اصالح
دارد.
بهمن مؤمنی مقدم ،عضو هیئت رئیسه شورای مرکزی و مدیر
اجرایی سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور نیز با بیان شرایط
فعلی اقتصادی کشور ،به کمبود منابع مالی و سرمایههای انسانی
اشاره کرد و گفت :در شرایط موجود چارهای جز تقویت بخش
خصوصی ،انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای نداریم.
وی همچنین با بیان ظرفیتهای عظیم نیروهای سازندگی در
کشور ،آمادگی ســازمان نظام مهندسی ساختمان را به منظور
همکاریهای بیشتر با مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
عضو هیئت رئیسه ســازمان نظاممهندسی ساختمان کشور و

هیئت رئیسه شــورای مرکزی با اشاره به لزوم بازنگری قانون
نظاممهندســی افزود :موفقیت در امور در گروی مشــارکت و
همدلی همه سازمانهای مرتبط با موضوع است و نظرخواهی
از ارکان مربوطــه ،نظیر وزارت راه و شهرســازی و ســازمان
نظاممهندسی به نتیجه ،کمک خواهد کرد.
رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز به موضوع
معیشت مهندسان و فارغالتحصیالن رشته مهندسی پرداخت و
با اشــاره به رکود حوزه مسکن گفت :با یک مدیریت صحیح،
میتوان هم از فروش فضای سبز شهری جلوگیری و هم مشکل
مسکن را در کشور حل کرد.
کوچــی ،همچنین توان مهندســان را برای ارائــه خدمات و
صادرات خدمات فنی ،مهندسی بسیار باال عنوان کرد و گفت:
در بحــث صادرات نظاممهندســی وزارت امور خارجه نقش
مهمی دارد بهطوریکه میتواند شرکتهای صادرکننده را مورد
حمایت قرار دهند.
وی نقش سفرای کشورمان در کشورهای دیگر را مؤثر عنوان
کرد و افزود :در حال حاضر سفرای کشورمان در بخش سیاسی
متمرکز هستند و باید بخش اقتصادی را هم فعال کنند.
رئیس کمیســیون عمران مجلس ادامه داد :اینکه برخی تصور
کنند نظاممهندســی ابزاری برای وزارت راه و شهرسازی و یا
شهرداریها میباشد ،اشتباه است و کمیسیون عمران از استقالل
نظاممهندســی دفاع میکند و البته انتظار ما از ســازمان نظام
مهندسی این اســت که کیفیت ساختوساز را بتواند افزایش
دهد چراکه در حال حاضر  ۲۰میلیون نفر در بافت فرســوده و
آســیبپذیر زندگی میکند و سازمان نظاممهندسی باید کمک
کند تا احیای بافت فرسوده هر چه سریعتر و قویتر انجام شود.
احمد جباری دبیر اول کمیسیون عمران با اشاره به فعالیت انجام
شــده در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و آموزشهای
الزم برای ارتقا پایه مهندســان پیشــنهاد کــرد که یک کمیته
مشــترک بین سازمان نظام مهندسی و دبیرخانه دائمی تشکیل
و در این کمیته نمایندگان کمیســیون عمران و سازمان حضور
داشته باشند تا بتوانند از توان حمایت مجلس در پیشبرد کار و
توسعه صدور خدمات مهندسی و توسعه اقدام کنند .همچنین
جلسات مشــترکی نیز در این رابطه پس از همکاریهای الزم
تشکیل شود.

رئیس دانشکده آب دانشگاه شهید چمران مطرح کرد:

رئیس دانشــکده آب دانشگاه شــهید چمران تصریح کرد:
مدیریت یکپارچه به این معنا است که استانها و مناطق واقع
در باالدست و پاییندست یکجا دیده شوند ،اینگونه نباشد که
آب در باالدست مدیریت نشده استفاده شود و به پایین دست
آب آلوده رسیده و یا اصال نرسد.
روز  18شــهریور ماه وزیر نیرو از آغاز بهکار رسمی پروژه
ســاز و کاری مدیریت بههم پیوسته حوضههای آبریز ،خبر
داده و گفته بود :ســامانیابی بخش آب در گرو به رسمیت
شناختن مرزهای حوضه آبریز است و در کشور ،تجربه بسیار
خوبی در زمینه مدیریت منابع آب داریم .از  ۱۶سال پیش این
موضوع در دســتور کار بوده و اسناد باالدستی متعددی را در
این زمینه داریم.
رضا اردکانیان اذعان کرده :از سالهای دور ،این موضوع جزو
برنامههای بخش آب کشور بوده است و طبق مصوبه هیئت
وزیران ،به لحاظ ساختاری باید به سمت مدیریت حوضههای
آبریز حرکت کنیم .در یک ســاختاری که ستادهای آن کامال
متمرکز و ســطح آن هم منطبق بر تقسیمات کشوری است،
رسمیت دادن و در عمل اقدام جدی در زمینه مرزهای حوضه
آبریز کار راحتی نیســت ،اما تمام کارشناســان میدانند که
موضوع آب حتی در مناطق پرآب بســامان نخواهد شد مگر
این که این مرزهای طبیعی عمال به رسمیت شناخته شود.

انتقال بین حوضهای آب در ایران اشتباه مضاعف است

به گفته او در کشوری مانند کشور ما به دلیل توزیع نامتوازن
زمانی و مکانی بارشها نیازی به انتقالهای بین حوضهای هم
باشد تحت تاثیر شرایط خودش این مسئله تعریف میشود.
وزیر نیرو با بیان اینکــه باید عقبماندگیها را با کمک هم
برطــرف کنیم ،گفت :مطالعات خوبی بــه عمل آمده و اگر
چه هنوز مستقر نشــده ولی به لحاظ نظری ،سواد کافی در
ایــن زمینه وجود دارد و ما باید هنر اصالح وضع موجود در
حین حرکت را از خودمان نشان دهیم.هدف اصلی ،استقرار
مدیریت بههم پیوسته در حوضههای آبریز است و فهرست
کارهایی که نباید در این زمینه انجام دهیم مقدم بر لیســت
کارهایی است که باید انجام دهیم.
وی تاکید کرده اســت در صدر کارهایی که نباید انجام دهیم
این است که ساختار موازی و مضر با این برنامه نباید داشته
باشیم.
مهدی قمشــی درباره مزایا و معایب اجــرای این پروژه به
ایلنا گفت :اگر مدیریت حوضههای آبریز یکپارچه شود ،در
مدیریت منابع آب بســیار مثبت و روشی علمی است و به
وضعیت منابع آب در کشــور کمک میکند اما به شرطی که
نحوه چیدمان مدیریت این حوضهها از قسمت سیاسی جدا
شود .اشکالی که در کار است؛ در مدیریت حوضهها جنبههای
سیاســی و جغرافیایی در نظر گرفته شــده و در تصمیمات

وارد میشــوند ،این موضوع دارای جایگاه علمی اســت و
سازمانهای آب و برق منطقهای باید وارد مدیریت شوند.
وی افزود :اکنــون در مدیریت حوضههــای آبریز به جای
عناصر وزارت نیرو ،اســتانداران و مدیران غیرمرتبط با آب
پررنگ هستند ،در حالی که باید با اعضای آکادمیک و اجرایی
مرتبط با آب کار را پیش ببرند ،اگر این رویه اصالح شود به
مدیریت یکپارچه برای حفظ منابع و استفاده بهینه از منابع آب
کمک میکند .رئیس دانشــکده آب دانشگاه چمران تصریح
کرد :مدیریت یکپارچه به این معنا است که استانها و مناطق
واقع در باالدست و پاییندســت یکجا دیده شوند ،اینگونه
نباشــد که آب در باالدست مدیریت نشده استفاده شود و به
پاییندســت آب آلوده رسیده و یا اصال نرسد .این مدیریت
باعث میشود حوضه آبریز استانهای باالدست و پاییندست
طوری مشکارکت کنند که اشکالی در حوضه پدیدار نشود و
پاییندست دچار اشکاالت زیست محیطی نشود
وی خاطرنشــان کرد :مدیریــت یکپارچــه میتواند برای
حوضهای همچون زایندهرود که از چهارمحال عبور کرده و به
اصفهان میرود ،مهم باشد .مدیریت یکپارچه باعث میشود
بین دو استان هماهنگی صورت بگیرد ،به زایندهرود از نقطه
شروع تا گاوخونی هم آب برسد و به شکل حساب شدهای
از منابع آب بهره ببرند و اشــکالی هم از نظر زیستمحیطی

ایجاد نشود .
قمشی در ادامه با انتقاد از انتقال بین حوضهای گفت :این اقدام
در مورد کشــور ما به لحاظ علمی و مباحث اجتماعی اشتباه
مضاعف است.
وی با بیان اینکــه دنیا انتقال بین حوضهای را نقض میکند،
خاطرنشان کرد :در مورد نگرش انتقال بین حوضهای تجربه
زیادی وجود دارد که نشان میدهد سیاست درستی نیست و
اشکاالت آن بیش از منافع است ،متاسفانه علیرغم اینکه تصور
میکردند انتقال آب میتواند مشکالت مقصد را رفع و بهبود
ببخشــد ،در عمل اینگونه نبوده و منافعی هم بدست نیامده
اســت .با توجه به اینکه کشور خشک و نیمه خشک هستیم
حتی مناطقی که آب بیشــتری دارند ،کفاف نیاز کشاورزی،
صنعت و بهداشت آن منطقه را نمیدهد ،بنابراین انتقال آب
فقط انتقال مشــکل از یک منطقه به یک منطقه دیگر است،
برای همین به هیچ وجه برای کشور تجویز نمیشود.
این استاد دانشــگاه یادآور شد :بهترین راهکار موجود اینکه
روی استفاده از آب دریاها و شیرین کردن حساب باز کنیم،
البته آن هم با احتیاط باشــد که مسائل زیست محیطی ایجاد
نشــود ،در حوضههای بسته مثل خزر باید مالحظه شود ،در
عمان و خلیج فارس باید بررســی شــود تا مسائل زیست
محیطی ایجاد نشود.

بررسی و رفع مشکل اعطای تسهیالت به  ۵۳هزار مسکن مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهراز برگزاری
جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مسئوالن بانکهای
عامل ،برای بررسی و رفع مشکل اعطای تسهیالت به  ۵۳هزار
واحد باقی مانده مسکن مهر خبر داد.
به گزارش مهر ،احمد اصغری مهرآبادی با تبیین مشــکالت
واحدهای مســکن مهر ،اظهار داشــت ۸۵ :درصد عملیات
ساخت این واحدهای مسکونی پیشرفت فیزیکی دارد و یکی
از مهمترین موانع تکمیل آن ،همکاری نکردن بانکهای عامل
در اعطای تسهیالت با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار است.
وی تصریح کرد :با وجود مصوبه این شــورا مبنی بر افزایش
تسهیالت از  ۳۰به  ۴۰میلیون تومان به این واحدهای مسکونی،
بانکهای عامل این تسهیالت را پرداخت نمیکنند و چون این
تسهیالت را باید از منابع داخلی بپردازند میگویند دولت باید

مابه التفاوت ســودش را تأمین کند و به همین علت ،مقاومت
میکنند.
مهرآبادی گفت :بسیاری از این واحدهای مسکونی باقی مانده
با کمک مختصری قابل اتمام و واگذاری است ،اما به علت این
مانع ،تکمیل آن خیلی کند پیش میرود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر ،یکی دیگر
از مشکالت واحدهای باقی مانده مسکن مهر را مربوط به ماده
 ۱۸۶قانون مالیاتهای مســتقیم دانست و افزود :پرداخت وام
به این واحدهای مسکونی را به ارائه گواهی مشروط کردند در
حالی که برخی بدهیها اص ً
ال مربوط به مسکن مهر نیست.
وی با بیان اینکه بررســی و رفع مشکل اعطای تسهیالت به
 ۵۳هزار واحد باقی مانده مســکن مهر در دســتور کار است،
گفت :از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد درخواســت

یک کارشناس بازار مسکن خبر داد

بازار مسکن معمو ًال در پاییز آرام است
یک کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه در فصل تابستان
معموالً تعداد معامالت به ســقف و در پاییز به کف می رسد
گفت :به نظر می رسد در سه ماه آینده بازار آرام تری را نسبت
به شش ماهه ابتدایی سال داشته باشیم.
مهدی روانشــادنیا در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد :به نظر
نمی رســد در نیمه دوم ســال با افت شدید شاخص بورس
مواجه باشیم و به همین دلیل سرمایه ها از بازار سهام به سمت
مسکن نخواهد آمد .البته نوسانات همه بازارها ناشی از نرخ
برابری ریال با ســایر ارزها اســت که متاسفانه با افت مواجه
شده است .به بیان دیگر عوامل طبیعی ،تعیین کننده وضعیت
فعلی بازارهای مسکن ،طال ،ارز و بورس نیست بلکه رشد این
بازارها از کاهش ارزش ریال نشأت می گیرد.
وی افزود :مقایســه میانگین قیمت مسکن تهران در مرداد ماه
 ۱۳۹۹با مرداد ماه  ۱۳۹۶نشان می دهد که قیمت مسکن نسبت
به سال قبل پنج برابر شده اســت .برای خرید یک واحد ۷۵
متری به طور متوسط باید  ۱.۸میلیارد تومان هزینه بپردازید که
تامین این مبلغ از توان بســیاری از اقشار ،خارج است .طبیعت ًا
باید منتظر باشیم تا در نیمه دوم سال تعداد معامالت نیز کاهش
پیدا کند .با این حال نمیتوان نسبت به کاهش قیمت مسکن
خوشبین بود.
این کارشــناس بازار مسکن در مقایســه نرخ برابری هر متر
مسکن در تهران با نرخ سکه خاطر نشان کرد :سال  ۱۳۸۸یک

متر مســکن در شهر تهران به طور متوسط هفت سکه ارزش
داشــت که در مردادماه  ۱۳۹۹به دو سکه رسیده است .یعنی
اگر  ۱۱سال پیش کسی در بازار سکه سرمایه گذاری می کرد
هماکنون سود بیشتری نسبت به مسکن به دست می آورد.
روانشادنیا درباره چشم انداز در خصوص ارزش ریال گفت:
در چنین شرایطی نمیتوان با قطعیت از وضعیت آینده بازارها
صحبت کرد.
وی درباره وضعیت معامالت مسکن در نیمه دوم سال جاری
یادآور شــد :به طور ســنتی در فصل تابستان بیشترین تعداد
معامالت انجام می شود .رتبه دوم به فصل زمستان اختصاص
دارد و پاییــز و بهار در رده های آخر قرار دارند .بنابراین می
توان انتظار داشــت که بازار مسکن از نظر تعداد معامالت در
سه ماهه پاییز آرام باشد و خرید و فروش در زمستان افزایش
پیدا کند.
گفتنی اســت ،مردادماه امســال میانگین قیمت یک متر مربع
مسکن در شهر تهران به  ۲۳میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رسیده
که نســبت به ماه مشابه سال قبل  ۷۷.۴درصد و نسبت به ماه
قبل  ۱۰.۵درصد افزایش را نشان میدهد .بر اساس اعالم بانک
مرکزی ،همچنین در مردادماه  ۱۳۹۹تعداد معامالت مســکن
شهر تهران به  ۹۰۸۰فقره رسیده که نسبت به ماه گذشته ۳۵.۴
درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته  ۱۷۵.۸درصد
افزایش داشته است.

نکردند.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ر ،بخش دیگری از مشکالت
حقوقی را مربوط به قیمت تمام شده این واحدهای مسکونی
برشمرد که مالکانش شکایت کردند و پرونده آن در دادگاهها
در حال بررسی است.
مهرآبادی گفت :برای بسیاری از این پروندهها رأی صادر شده
اســت و روند بررســی بقیه ادامه دارد ،با این حال مقرر شد
نامهای به رئیس قضائیه تنظیم و درخواســت کنیم که شعب
خاصی برای بررسی این پروندهها اختصاص داده تا مسائل هر
چه سریعتر بررسی و آرا صادر شود.
وی پیش بینی کرد که مسائل واحدهای باقی مانده مسکن مهر
با حمایت دیگر دستگاهها تا پایان امسال حل و فصل و پرونده
آن بسته شود.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد:

خارجسازی  6فروند شناور مغروقه تا پایان سال
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت :برنامهریزی شده است
تا پایان امسال  5فروند شناور مغروقه در اروند و یک فروند مغروقه
در بندر امام خمینی(ره) با اعتبار  80میلیارد تومان خارجســازی
شود.
به گزارش تسنیم ،نوراهلل اسعدی اظهار داشت :سابقه تجارت بندر
خرمشــهر مربوط به پیش از انقالب است 60 .درصد از فعالیت
تخلیه و بارگیری بنادر کشور پیش از جنگ در بندر خرمشهر بود
و ظرفیــت این بندر قبل از جنگ  4.7میلیون تن در کاالی ژنرال
کارگو و کانتینری بود.
وی ادامه داد :ظرفیت اســمی بندر خرمشهر پس از جنگ به 10
میلیون تن رســید ،اما ظرفیت واقعی این بندر همان  4.7میلیون
تن است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر افزود :سال گذشته در ظرفیت
به رقم  3میلیون تن رســیدیم که نسبت به سال قبلتر  30درصد
افزایش داشت.
اســعدی ادامه داد :در راستای افزایش ظرفیت افزایش بندر سال
گذشته چهار پروژه با عنوان  230میلیارد تومان اجرا شد که یکی
از آنها احداث ترمینال کانتینری در بخش خصوصی با اعتبار 175
میلیارد تومان بود که افتتاح شد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر ادامه داد :احداث یارد کانتینری
به مساحت  15هکتار به ظرفیت کانتینری بندر خرمشهر اضافه شد،
با ظرفیت  300هزار  TEUدر ســال در حال حاضر ظرفیت کل

انتقاد یک نماینده مجلس
از رفتار دولت در طرح جهش تولید مسکن

عضو کمیســیون عمران مجلس یازدهم ،گفت :به نظر میرسد کاهش اختیارات
وزارت اقتصاد و دارایی و قرار گرفتن وزارت راه و شهرســازی در راس مســئله
جهش تولید مسکن ،یکی از دالیل اصلی مخالفت دولت با طرح  2فوریتی مجلس
است.مجتبی یوسفی در گفتوگو با فارس ،ضمن بیان انتقاد از نحوه برخورد دولت
با طرح  2فوریتی جهش تولید و تامین مسکن ،گفت :با توجه به اینکه وزارت راه و
شهرسازی متولی اصلی حوزه مسکن در کشور است ،مشخص نیست ،چرا دولت
وزارت اقتصاد و دارایی را نماینده خود به منظور بررسی این طرح در صحن مجلس
معرفی میکند.عضو کمیســیون عمران مجلس یازدهم ،در تشریح دالیل دولت به
منظور مخالفت با طرح جهش تولید و تامین مسکن ،گفت :به نظر میرسد کاهش
اختیارات وزارت اقتصاد و دارایی و قرار گرفتن وزارت راه و شهرسازی در راس
مسئله جهش تولید مسکن  ،یکی از دالیل اصلی مخالفت دولت با طرح  2فوریتی
مجلس اســت.وی با اشاره به حضور وزارت راه وشهرسازی در جلسات بررسی
طرح جهش تولید و تامین مسکن ،افزود :مسئوالن ارشد وزارت راه و شهرسازی در
جلسات بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن کمیسیون عمران حضور داشتند
و مخالفتی از سوی این وزارتخانه با طرح مذکور اعالم نشد.یوسفی در توضیح
دالیل تهیه طرح جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران مجلس ،گفت :با توجه به
مشکالت معیشتی که به دلیل بیبرنامه بودن دولت در این زمنیه اتفاق افتاده ،مجلس
شورای اســامی با توجه به یکی از نیازهای اساسی مردم یعنی بخش مسکن به
تدوین طرحهایی برای ساماندهی بازار واحدهای مسکونی اقدام کرد.

افزایش پروازهای خارجی به  ۲۰مقصد

دبیر انجمن شــرکتهای هواپیمایی با اشاره به اینکه هم اکنون پروازهای خارجی
به  ۲۰مقصد خارجی انجام میشــود ،گفت :با اضافه شدن ایرالینهای داخلی و
تعداد پروازها در مسیرهای خارجی مانند ترکیه ،مسلما قیمت بلیت هواپیما باز هم
کاهش پیدا خواهد کرد.مقصود اسعدی سامانی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در
حال حاضر پروازهای خارجی ایرالینهای ایرانی به  ۲۰مقصد افزایش یافته است
و از  ۱۲مهر ماه نیز پروازهای آلمان (تهران-فرانکفورت) از ســر گرفته میشود.
البته مذاکرات بسیاری از سوی ایرالینها و مسئوالن هواپیمایی ایران با کشورهای
مختلف در حال انجام اســت و در آینده تعداد کشورهایی که پروازهای مسافری
از ایران از سر گرفته میشــود ،افزایش خواهد یافت.وی درباره اینکه چرا قیمت
بلیت هواپیما در پروازهای خارجی مانند ترکیه باالست و فاصله زیادی با یکدیگر
دارد ،افزود :به محض اینکه شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مسیر پروازی تهران-
استانبول وارد شدند ،قیمت پروازهای این مسیر که پیش از این توسط ایرالینهایی
مانند قطر ایرویز به  ۶۰میلیون تومان رســیده بود ،کاهــش یافته و به  ۲۴میلیون
تومان رسید و هم اکنون نیز این سیر نزولی قیمتها تا متعادل شدن آن ادامه دارد.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد :هر قدر تعداد ایرالینهای داخلی در
مسیرهای پروازی خارجی مانند ترکیه بیشتر شود و تعداد پروازها نیز افزایش یابد،
مسلما قیمت بلیت هواپیما نیز کاهش خواهد یافت و مسلما میتوان گفت که قیمت
بلیتها اینگونه نخواهد ماند.

سرمقاله

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی خبر داد

کردیم که تســهیالت را پرداخت کنند تا عملیات ساخت این
واحدها متوقف نشــود و  ۶ماه مهلت دهند تا گواهی مدنظر
را به آنان ارائه کنند که مقرر شــد این موضوع نیز در جلســه
مشترک آقای همتی با حضور مدیران بانکهای عامل بررسی
و تصمیم گیری شود.
مهرآبادی همچنین با اشــاره به مشــکالت حقوقی مربوط به
واحدهای مسکن مهر افزود :حدود  ۳۰هزار از این واحدهای
مســکونی مشــکل حقوقی دارد که مربوط بــه دعوای میان
ســازندهها و تعاونیها و نیز ایرادهای مربوط به هیأت مدیره
هاست.
وی بخشی از این مشکالت حقوقی را نیز مربوط به سازندگان
این واحدهای مسکونی دانســت که در قالب تفاهم نامه سه
جانبه ،قرارداد بستند ،اما ساخت این واحدها را به موقع تمام

اخبارزیربنایی

کانتینری بندر خرمشهر  400هزار  TEUکانتینر در سال است.
اسعدی اضافه کرد :امسال رشد در حوزه کانتینری داشتیم .در زمینه
بارگیری کانتینر  71درصد رشــد و در تخلیه و بارگیری کانتینر
در شش ماهه ابتدایی امســال  17درصد رشد در بندر خرمشهر
محقق شد.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر افزود :در شش ماهه امسال
 4هزار و  TEU 560کانتینر بارگیری شد ،اما تخلیه و بارگیری 9
هزار و  TEU 840کانتینر بود.
وی با بیان اینکه در شش ماهه امسال  41درصد رشد بارگیری در
تناژ داشتیم و به رقم یکونیم میلیون تن رسیدیم ،اضافه کرد :کل
تخلیه و بارگیری کانتینر به تناژ با رشد  17درصدی مواجه بود .در
شش ماهه اول امسال شناورهای باالی یکهزار تن  24درصد رشد
با  1329فروند شناور ورودی داشتیم.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت :شناورهای کانتینرهای
باالی یک هزار تن  10درصد رشد و در شناورهای غیرکانتینری
باالی یکهزار تن  29درصد رشد در شش ماهه امسال محقق شد.
وی افــزود :یکی دیگــر از پروژههایی که در راســتای افزایش
ظرفیت بندر اجرا شد ،تعمیرات اساسی اسکلههای چهار پست
به طول  720کیلومتر و  30میلیارد تومان است .همچنین احداث
مارشلینگیارد در پسکرانه اسکلههای دو تا هفت اجرا شد با اعتبار
 20میلیارد تومان و  7هکتار به اراضی پسکرانه بندر خرمشــهر
اضافه کرد.

جهاناقتصاد

مقاله یا هندوانه؟!

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

ادامه از صفحه ۲
وقتي كه ادامه حيات محققين دانشگاهي يعني ارتقاء را در گرو تعداد مقاالت قرار مي دهيم و
از طرف ديگر بدليل قطع اتصال حلقه اول زنجير با حلقه هاي بعدي تقاضايي وجود ندارد ،در
واقع نظام آموزش عالي ما با صداي بلند فرياد مي زند كه همه چيز مثل هندوانه كيلويي است
و وقتي كه پذيرش و فارغ التحصيل شدن در مقاطع تحصيالت تكميلي تابعي از تعداد مقاالت
بوده و ميزان اثرگذاري آن در رفع نيازهاي جامعه به هيچ وجه موردنظر قرار نمي گيرد ،نتيجه
آن مي شود كه در ميدان انقالب تعداد مقاله فروشي بيشتر از هندوانه فروشي است و اين اص ً
ال
جاي تعجب ندارد چون ما خودمان تعاريف را اين گونه عوض كرده ايم.
با كمال تاسف بايد اين واقعيت را قبول كنيم كه طراحان آموزش عالي كشور با عوض كردن
صورت مساله ،كل ماجرا يعني علم و تحقيقات و فناوري را به مسخره گرفته اند! با كمي اغراق
مي توان گفت فعاليت هاي تحقيقاتي و مقاالت علمي ما طوري طراحي شده اند كه دانشجويان
تحصيالت تكميلي فارغ التحصيل شوند ،متقاضيان هيات علمي استخدام شوند و اساتيد ارتقاء
يابند ولي هيچ دردي از كشور درمان نشود و شايد به درد خارجي ها بخورد و دردآورتر اين كه
دل خوش كرده ايم كه در توليد علم موفقيم و رتبه مان در منطقه صعود كرده است.
چاره كار آن است كه نگاهمان را نسبت به علم و تحقيقات عوض كنيم ،كميت را كنار نهاده
و كيفيت را مالك قرار دهيم .تحقيقات بايد مبتني بر نياز جامعه باشد نه فقط براي چاپ مقاله
در ژورنال هاي بين المللي .بودجه ي تحقيقاتي كشور بايد صرف آن شود كه محققين كيفيت
پرايد را ارتقاء دهند ،كه البته نمي تواند كار دشواري باشد ،نه براي ارتقاء كيفي مرسدس بنز،
كه البته كار دشواري است.
و كالم آخر اين كه جامعه علمي كشور سرمايه عظيمي است .بايد با تامل و تحمل نظام آموزش
عالي را متحول كرده و از اين سرمايه ارزشمند براي توسعه و تعالي كشور عزيزمان بهره ببريم.
به قول خواجه شيراز،
مرغ زيرك چون به دام افتد تحمل بايدش
اي دل اندر بند زلفش از پريشاني منال

