خبر

افتتاححسابهایامانی
پیشفروشمسکن

در نخس��تین گردهمایی مدیران ارش��د
بان��ک مس��کن ،مدیرعام��ل ای��ن بانک از
اعالم آمادگی بانک مس��کن ب��رای افتتاح
حس��ابهای امانی پیشفروش مس��کن از
هفته آینده خبر داد و گفت :بانک مس��کن

خود را نسبت به انجام سیاستهای کالن
اقتصادی کش��ور در حوزه مس��کن متعهد
میداند.
محمدهاش��م بتش��کن گفت :اگر قرار
اس��ت بانک مسکن به عنوان بانکی دولتی

مسکن و
عمران

ابزار توس��عهای مسکن باش��د باید بتوانیم
تهدید مسکن مهر را به فرصت تأمین مالی
سیاستهای توسعهای مسکن تبدیل کنیم.
این کار مس��تلزم افزایش س��االنه سرمایه
بانک مسکن و اصالح ساختار آن است
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خبر
رییس کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی:

معضل کم آبی استان
کرمان در اولویت
قرار بگیرد

رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی
گفت :اگر قبول داریم که اس��تان کرمان بحرانی ترین
اس��تان در زمینه آب می باش��د بنابراین طبیعی است
که باید در اولویت ترین استان در این زمینه باشد.
به گزارش ایس��نا “سیدمهدی هاش��می” در جلسه
ش��ورای برنام��ه ری��زی اس��تان که با حض��ور اعضای
کمیسیون عمران مجلس برگزار شد ،با تاکید بر اینکه
اصلی ترین معضل اس��تان کرمان مسئله آب می باشد
افزود :در گذشته نسبت به این قضیه بسیار تاکید داشته
ایم اما متاسفانه فرصت سوزی شده است.
وی با بیان اینکه مجلس ظرفیت خوبی را ایجاد کرده
است ادامه داد :یکی از کارهای خوبی که صورت گرفته
است بررسی و شناسایی مناطق کم آب بوده است و در
جهت تقویت آنها تالش های زیادی انجام شده است که
در این زمینه با اولویت روستاها از صندوق ذخیره ارزی
برداشته شد تا مورد حمایت قرار بگیرند.
ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه هن��وز برنامه
عملیاتی برای بودجه مصوب ارائه نش��ده است ،اضافه
کرد :اگر قبول داریم که اس��تان کرمان بحرانی ترین
اس��تان در زمینه آب می باش��د بنابراین طبیعی است
که باید در اولویت ترین استان در این زمینه باشد.
هاشمی در ادامه افزود :صنایع استان نیز به آب زیادی
نیاز دارد 4 .درصد از آب موجود در اس��تان به مصرف
شرب خواهد رسید و با انتقال آب به استان حدود 30
درصد به میزان آب استان کرمان اضافه خواهد شد.
رییس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی با
اشاره به مسئله بافت فرسوده و نیز حوادث استان کرمان
گفت :از این لحاظ نیز استان کرمان دچار مشکل زیادی
اس��ت که نیازمند بررسی و برنامه ریزی های بیشتری
می باشد .وی ادامه داد :در کشور ،یک دهم بودجه به
امر تکمیل پروژه ها اختصاص یافته است که در استان
کرمان این بودجه از یک دهم بیش��تر می باشد .البته
اگر همه این بودجه تخصیص نیابد نمی توان کار زیادی
را از پیش برد .هاش��می در پایان با بیان اینکه وظیفه
ش��ورای برنامه ریزی استان این است که برای بودجه
اختصاص��ی برنامه ریزی و ب��ه پروژه ها تخصیص دهد
خاطر نشان کرد :باید از همه ظرفیت های ایجاد شده
استفاده کرد .ما خادم و وکیل مردم هستیم و آمادگی
پشتیبانی حداکثری از استان کرمان را داریم.

تاکید عضو کمیسیون عمران مجلس

سهم بخش خصوصی
دراقتصاد ملی
افزایش یابد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی معتقد
است :واگذاری ش��رکت های دولتی توانمند به بخش
خصوصی ،س��هم فعالیت های این بخش مردمی را در
اقتصاد ملی افزایش می دهد.
عب��اس فالحی باباجان  ،افزود :طبق اصل  44قانون
اساسی دولت موظف شد با کوچک سازی مجموعه های
دولتی شرکت های بزرگ را به بخش خصوصی و مردم
واگذار کند .وی نامناس��ب بودن نحوه واگذاری شرکت
ه��ای دولتی به بخش خصوصی را یکی از عوامل عقب
ماندگی های اقتصادی دانست و گفت :بخش خصوصی
و مردم سرمایه های عظیمی را در اختیار دارند و باید
تالش کنیم س��رمایه های این بخش بتواند در اقتصاد
ملی نقش اساسی ایفا کند .این نماینده مردم در مجلس
با بیان اینکه هم اکنون بیش از  73درصد اقتصاد کشور
در اختیار دولت است ،گفت :این در حالی است که 80
درصد بودجه سال  94نیز با نگاه به بخش دولتی بسته
ش��ده است .عضو کمیس��یون عمران مجلس از اجرای
خصوصی سازی شرکت های دولتی انتقاد کرد و گفت:
متاسفانه واگذاری شرکت های دولتی در گذشته بدون
توجه به نقطه نظرات کارشناسی و فرآیندهای خصوصی
سازی صورت گرفته است.
فالحی باباجان با اشاره به اهمیت نظارت دولت پس
از واگذاری ها ،تصریح کرد :بحث نظارت بعد از واگذاری
های شرکت های دولتی خیلی مهم است که متاسفانه
در کشور ما هیچ دقتی به این موضوع نمی شود و این
س��بب شده توانمندی اقتصادی شرکت های بزرگ به
تدریج کاهش یابد .عضو کمیسیون عمران مجلس نهم
خاطرنش��ان کرد :شرکت های دولتی بزرگ و معتبری
همچ��ون ای��ران ایر که حامل پرچم هس��تند از جمله
شرکت هایی هستند که قطعا پیش از واگذاری و پس
از واگ��ذاری باید مورد حمایت صد درصدی دولت قرار
گیرن��د تا این ش��رکت ها همچن��ان بتوانند در عرصه
های اقتصادی به فعالیت های بازرگانی و تجاری خود
ادام��ه دهند .فالحی باباجان به س��ابقه فعالیت دیرینه
هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران در منطقه اش��اره
کرد و اظهار داش��ت :این شرکت آبروی صنعت هوایی
کش��ور اس��ت و ایران ایر امروز نیاز به حمایت دولتی
دارد تا بتواند با توانمندسازی خود پس از سوددهی به
بخش خصوصی واگذار شود.وی در خصوص الیحه ای
که قرار اس��ت برای اصالح ساختار شرکت های دولتی
از جمله ایران ایر به مجلس ارایه ش��ود ،گفت :نه تنها
کمیسیون عمران بلکه بسیاری از نمایندگان کمیسیون
های دیگر مجلس نیز در مورد این الیحه دغدغه دارند
و قطعا این الیحه را با حوصله بیش��تری مورد بررسی
قرار خواهند داد.

خبر

گزارش مرکز آمار ایران از جزئیات قیمت مسکن درشهرهای کشور منتشر شد

کرمان در پایینترین سطح نوسان

معاون وزیر راه:

 2میلیون مسکن مهر در کشور
دردست ساخت است

چهارمحال و بختیاری بوده است.
همچنین ،کمترین اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای
مس��کونی این دوره مربوط به اس��تان قزوین با  1667ریال و بیش��ترین آن مربوط به اس��تان تهران با
 899870ریال بوده است.
 -1حداقل ،حداکثر و متوسط  1قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمانهاي مسکونی
کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به تفکیک استان -نیمه اول93
شرح

کرمان

قیمت فروش یک مترمربع زمین
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی
(هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به
نیمه دوم 92

درصد تغییر نسبت به
نیمه اول 92

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد
معامالت

قیمت

تعداد
معامالت

83

11692

1773

-2/1

-28/9

-5/5

-6/0

سهم
معامالت
از کل کشور

1/4

2ـ حداقل ،حداکثر و متوسط 2قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات
آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به تفکیک استان -نیمه اول 93
شرح

مرکز آمار ایران در گزارش��ی جزئیات قیمت و اجاره مس��کن در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال
 93را اعالم کرد.بر اس��اس گزارش مرکز آمار بیش��ترین متوسط اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه
پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مس��کونی معامله ش��ده  160257ریال در تهران و کمترین
آن  18805ریال در چهارمحال بوده است.
این گزارش می افزاید :با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معامالت در شهرهای بزرگ
باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کشور می شود ،از متوسط تعدیل شده
(متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن استان
نس��بت به کل کش��ور محاسبه می شود ،اس��تفاده خواهد می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت،
تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.
کرمان در پایین ترین سطح نوسان
براساس این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی
کلنگی در کرمان در نیمه اول س��ال  ،92نیمه دوم همین س��ال و نیمه ابتدایی سال  93تقریباً ثابت و
اندکی کمتر از  5میلیون ريال است که در شمار استانهای دارای قیمت پایین بوده است .این سطح از
میانگین قیمت در کرمان ش��امل متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در 3
دوره  6ماهه مورد اشاره هم می شود .از این نظر کرمان در رتبه  31کشور قرار داشته است .در فاصله
ای��ن  3دوره یعنی از ابتدای  92تا پایان نیمه اول  ،93متوس��ط اج��اره ماهانه به عالوه 3درصد ودیعه
پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مس��کونی در کرمان از  250تا  300هزار ريال در نوس��ان
بوده است که از این نظر کرمان در رتبه  21استانهای کشور قرار دارد.
در مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی
هم در فاصله  1/5س��ال مورد اش��اره در کرمان این رقم بین  4تا  5میلیون ريال در نوس��ان بوده که از
ابتدای سال  92تا پایان نیمه اول  93روند کاهشی را طی کرده است.
همچنین کرمان از نظر متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی در نیمه اول
س��ال  93در مقایس��ه با نیمه قبل و نیمه مش��ابه در سال  92در هر  3دوره  6ماهه به سطح  6میلیون
ريال رسیده است که در جایگاه  27شهرهای منتخب مرکز آمار قرار دارد.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی
متوس��ط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین س��اختمان های مس��کونی کلنگی معامله
ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در کل کش��ور  7248هزار ریال بوده است که نسبت به دوره
قبل  1درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل  6.9درصد افزایش داشته است ،در میان استان
های کش��ور ،بیش��ترین متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین س��اختمان های
مس��کونی کلنگی معامله ش��ده  38771هزار ریال در اس��تان تهران و کمترین آن  582هزار ریال در
استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
به گزارش اقتصاد آنالین ،همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین
ساختمان های مسکونی کلنگی ،مربوط به استان یزد با  50هزار ریال و بیشترین میزان آن در استان
تهران با  219770هزار ریال به دست آمده است.
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیر بنای مسکونی
متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت
ملکی در س��طح کل کش��ور  14330هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل  0.9درصد افزایش و
نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل  1.3کاهش درصد داشته است .مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش
هر متر مربع مسکونی در میان استان های کشور نشان می دهد که بیشترین آن  33690هزار ریال در
استان تهران و کمترین آن  1791هزار ریال در استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است.
از س��وی دیگر ،کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع مس��کونی در معامالت انجام ش��ده در
این دوره مربوط به اس��تان خوزس��تان با  63هزار ریال و بیش��ترین میزان آن متعلق به استان تهران با
 223017هزار ریال بوده است.
متوسط اجازه ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه برای اجاره یک متر زیربنای مسکونی
متوسط اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در س��طح کل کش��ور  73003ریال بوده اس��ت که نسبت به دوره
قبل  10.1درصد و نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل  8.9درصد افزایش داشته است .در میان استان
های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع
زیربنای مس��کونی معامله ش��ده  160257ریال در استان تهران و کمترین آن  18805ریال در استان

کرمان

قیمت فروش یک مترمربع زیربناي
مسکونی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به
نیمه دوم 92

درصد تغییر نسبت به
نیمه اول 92

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد
معامالت

قیمت

تعداد
معامالت

90

25775

3127

-4/0

-1/6

-0/4

-6/3

کرمان

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه
درصد ودیعه پرداختی براي اجاره
یک مترمربع زیربناي
مسکونی (ریال)

درصد تغییر نسبت به
نیمه دوم 92

درصد تغییر نسبت به
نیمه اول 92

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد
معامالت

قیمت

تعداد
معامالت

3628

84444

25911

12/8

21/0

8/6

42/4

0/6

سهم
معامالت
از کل کشور

0/4

 -4حداق�ل ،حداکث�ر و متوس�ط قیم�ت خرید و ف�روش یک مترمرب�ع زمین یا زمین س�اختمانهاي
مس�کونی کلنگی و درصد تغییرات آن نس�بت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به تفکیک شهرهاي
منتخب -نیمه اول 93
شرح

کرمان

قیمت فروش یک مترمربع زمین
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی
(هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به
نیمه دوم 92

درصد تغییر نسبت به
نیمه اول 92

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد
معامالت

قیمت

تعداد
معامالت

628

11481

3145

-2/6

25/1

-4/9

13/4

سهم
معامالت
از کل کشور

24/5

 -5حداقل ،حداکثر و متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی و درصد تغییرات
آن نس�بت ب�ه نیم�ه قب�ل و نیم�ه مش�ابه س�ال قبل ب�ه تفکیک ش�هرهاي منتخ�ب -نیم�ه اول 93
شرح

کرمان

قیمت فروش یک مترمربع زیربناي
مسکونی (هزار ریال)

درصد تغییر نسبت به
نیمه دوم 92

درصد تغییر نسبت به
نیمه اول 92

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد
معامالت

قیمت

تعداد
معامالت

177

25775

6103

-3/4

11/7

1/7

7/3

سهم
معامالت
از کل کشور

57/2

-6حداقل ،حداکثر و متوس�ط مبلغ اجاره ماهانه بهعالوه س�ه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک
مترمربع زیربناي مس�کونی و درصد تغییرات آن نس�بت به نیمه قبل و نیمه مشابه سال قبل به تفکیک
شهرهاي منتخب -نیمه اول 93
شرح

کرمان

مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه
درصد ودیعه پرداختی براي اجاره
یک مترمربع زیربناي مسکونی
(ریال)

درصد تغییر نسبت به
نیمه دوم 92

درصد تغییر نسبت به
نیمه اول 92

حداقل

حداکثر

متوسط

قیمت

تعداد
معامالت

قیمت

تعداد
معامالت

8571

84444

34006

9/4

5/8

6/9

26/0

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان:

مطالعات ساخت محور کوهبنان – زرند
انجام شده است

مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان گفت :مطالعات ساخت محور کوهبنان – زرند انجام شده
است .مقبلی گفت :با پی گیری های مسوالن سال گذشته مجوز کمیسیون ماده  215را اخذ کردیم.
وی با بیان این که مطالعات مس��یر به طور کامل انجام ش��ده است ،گفت :بخشی از این محور نیاز به
بهسازی دارد و بخش دیگر آن باید نوسازی شود .مقبلی تصریح کرد :طول قسمتی که باید ساخته

سقف تسهیالت
مسکن بین 40
تا  80میلیون
تومان تعیین
شده است

سهم
معامالت
از کل کشور

-3حداقل ،حداکثر و متوسط  3مبلغ اجاره ماهانه بهعالوه سه درصد ودیعه پرداختی براي اجاره یک
مترمربع زیربناي مسکونی و درصدتغییرات آن نسبت به نیمه قبل و نیمه مشابه در سال قبل بهتفکیک
استان -نیمه اول 93
شرح

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح افزایش تسهیالت
مس��کن ،گفت :در این طرح س��قف تسهیالت مس��کن با توجه به شرایط و جمعیت
شهرهای کشور  60 ،40و  80میلیون تومانی تعیین شده است.
به گزارش ایرنا  ،حامد مظاهریان در خصوص تسهیالت مسکن  80میلیون تومانی
و برنام��ه های حمایتی دولت از مس��کن در س��ال  ،94افزود :ب��ا توجه به ضرورت و
اهمیت افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن و به منظور بهبود تمکن مالی خانوارها
در تامین مس��کن و برقراری نظام مالی پس انداز محور ،تش��کیل صندوق های پس
انداز مس��کن و افزایش سقف تس��هیالت خرید بین کارشناسان بانک مرکزی ،بانک
مس��کن و وزارت راه و شهرس��ازی به مورد بحث و بررسی گذاشته شده است .وی با
اعالم موافقت مشروط دو بانک مرکزی و مسکن برای تامین منابع مالی این صندوق،
اظهار داشت :با توجه به حجم قابل مالحظه منابع مورد نیاز جهت تامین منابع اولیه
صندوق پس انداز و نیز تامین منابع یارانه ای و لزوم تعبیه روش مناسب تامین مالی

7

سهم
معامالت
از کل کشور

59/7

شود حدود  35کیلومتر است که مطالعات آن انجام شده و در
مرحله مناقصه است .وی با بیان این که سال گذشته اعتباری
از ماده  180گذاشته شده اما تخصیص کامل داده نشد ،گفت:
امس��ال هم ردیف ملی نداش��تیم و با پی گیری ها و صحبت
هایی که با معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
داش��تیم  ،در این خصوص قول مس��اعد دادند.وی خاطرنشان
کرد :مکاتبات الزم در این زمینه انجام ش��ده و امید اس��ت که
پیمانکاری قوی برنده مناقصه شود و کار را آغاز کند.

جه��ت جب��ران این منابع ،اجرای این طرح به تاخی��ر افتاده که با رفع موانع موجود،
افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن امکانپذیر خواهد شد .به گفته معاون وزیر راه و
شهرسازی ،دولت بر تاسیس و راه اندازی صندوق های پس انداز و وام مسکن اهتمام
و تاکید دارد و هم اکنون به دنبال رفع موانع اجرایی و مالی به منظور راه اندازی این
صندوق ها هستیم .مظاهریان در خصوص پیش بینی رونق بازار مسکن در سال ،94
اظهار داش��ت :بررسی این بازار نش��ان می دهد که با وجود ثبات قیمت در این بازار
طی س��ال  ،93تعداد معامالت از وضعیت مناس��بی برخوردار بوده و انتظار می رود با
به کف رس��یدن قیمت مس��کن در ماه های پیش رو در س��ال جاری تعداد معامالت
مس��کن به نقطه قابل قبول برس��د .به گفته وی ،هرچند ادامه انتظارها جهت تعیین
نتیجه مذاکرات هسته ای ممکن است تا حدودی تعداد معامالت را کاهش دهد ،اما
بخشی از افت بازار مسکن در روزهای ابتدایی سال به دلیل وجود تعطیالت رسمی و
غیررسمی بوده و انتظار می رود به تدریج بازار مسکن به حالت طبیعی خود باز گردد.

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت :ه��م اکنون دو
میلیون و  300هزار واحد مسکن مهر شهری در کشور
در دس��ت ساخت اس��ت .به گزارش ایرنا ،احمد اصغری
مهرآبادی افزود :از مجموع واحدهای مسکن مهر مصوب
ش��ده تاکنون یک میلیون و  750هزار واحد آن ساخته
ش��ده که از این تعداد یک میلیون و  480هزار تحویل
مالکان ش��ده اس��ت .وی اظهار ک��رد 260 :هزار واحد
مسکن مهر نیز به دلیل مشکالت اعتباری هنوز تحویل
مالکان نشده است .وی گفت :برنامه داریم تا پایان امسال
تع��داد واحدهای تکمیل��ی و تحویلی را به دو میلیون و
 100هزار واحد برس��انیم .معاون وزیر راه و شهرسازی
اظهار داشت :واقعیت این است که در بخش مسکن مهر
مشکالت زیادی در کشور وجود دارد که البته در برخی
نقاط خوب کار ش��ده ولی در برخی مناطق این طرح با
مشکالتی همراه است.

سوداگری زمین ریشه گرانی
مسکن است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بسیاری فسادها
در پنهان کردن اطالعات و یا وارونه جلوه دادن اتفاقات
اس��ت ،سهم زمین در قیمت تمام شده مسکن را بسیار
باال دانس��ت و گفت :سوداگری زمین ریشه اصلی گرانی
مسکن است .عباس آخوندی  ،افزود 35 :سال است که
گفته می ش��ود قیمت زمین بایستی از مسکن حذف و
حداقل کاهش یابد اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی با تاکید بر اینکه ،نبایستی کاربری زمین به منظور
ثابت ماندن ارزش آن قابل داد و س��تد باشد ،گفت :این
تغییر کاربری ها ،س��وداگری است و اگر دسترسی آزاد
ش��هروندان به اطالعات مهیا باشد اینگونه مسائل اتفاق
نخواهد افتاد .وزیر راه و شهرس��ازی با تش��ریح اهمیت
دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات و ذکر نمونه ای در
حوزه شهرسازی ،گفت :سیستم پوپولیسم (عَوام گرایی)
تمام شهرهای ایران را دچار بحران کرده است ،به عنوان
نمونه تهران یک هفته هوای س��الم در طول س��ال دارد
و این خود به خود اتفاق نیفتاده اس��ت بلکه نتیجه بی
انضباطی شهری است که شهر را غیرقابل سکونت کرده
است .وی ادامه داد :این بی انضباطی خود معلول است
زیرا که ش��هروندان از حق قانونی خود مطلع نیستند و
وقتی اطالع رس��انی صورت نمی گیرد این بحث ‘یله و
رها’ بودن قیمت مس��کن اتفاق می افتد و در دو س��ال
اخیر با دنبال کردن انضباط شهری و دیگر موارد ،قیمت
مسکن جهش نداشت .وی افزود :هنوز ملت نتوانسته از
بحث یارانه ها که بودجه کشور را فلج کرده؛ رهایی پیدا
کند و گرفتاری مس��کن مهر در تامی��ن امکانات کامل
ش��هری و رفاهی نیز تا چند دولت باقی خواهند ماند و
دولت ه��ای مختلف باید به دنبال به رفع این معضالت
باش��ند .وزیر راه و شهرس��ازی خطاب به روسای مراکز
روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارتخانه ها و دس��تگاه
های اجرایی ،تصریح کرد :بیشترین ویژگی ‘پوپولیسم’
تهی کردن موضوعات از درون بدون اینکه سودمندی و
تداوم آن سیاست روشن باشد ،است .وی سیاه و سفید
جلوه دادن موضوعات و تقدس بخش��ی به برخی امور را
از ویژگی های دیگر پوپولیسم دانست و گفت :به عنوان
نمونه هنگامی که مسکن مهر اجرا شد سودمندی آن را
کس��ی اندازه گیری نکرد .آخوندی افزود :عواقب انتشار
‘پول داغ’ به میزان  50هزار میلیارد تومان در نظر گرفته
نشده بود و زمانی که افزایش یارانه ها تا  200هزار تومان
مطرح شد ،آینده ایران مهم نبود.

بازتاب خرید ملک در
آالنیا توسط اکبر عبدی

رسانه های ترکیه گزارش دادند که اکبر عبدی با خرید
خانه ای در آالنیا تصمیم گرفته است که مابقی عمر خود
را در این شهر بگذراند .عبدی که نقش اول را در بیش از
 90فیلم در ایران بازی کرده است با برگزاری کنفرانس
خب��ری در یک بنگاه معامالت امالک در آالنیا گفت :به
خاطر برخی مشکالت سالمتی تصمیم گرفته است که در
این شهر به زندگی ادامه دهد .ادعا شده که اکبر عبدی
بازیگر سرش��ناس س��ینما ،تئاتر و تلویزیون ایران دارای
بیم��اری دیابت بوده و اخیرا نیز به بیماری کلیوی دچار
ش��ده است .او گفته اس��ت که به توصیه دوست قدیمی
خود منصور پیری ،به آالنیای ترکیه آمده و در این شهر
منزلی خریداری کرده تا عمر خود را در این شهر بگذراند.
عبدی نقل مکان به ترکی��ه را برای رهایی از کارهای
فشرده و استرس زندگی برگزیده و در کوتاه مدت دیده
خود را از گروی داروهای فشار خون و بیماری قندی که
در ایران به آن وابسته بود ،آزاد کرده است .شبکه خبری
ان.تی.وی با انتشار خبر گفت و گوی رسانه ای اکبر عبدی
در آالنیا ،گزارش داد که عبدی هنرمندی اس��ت که 35
سال در سینمای ایران به عنوان مرد چهره های متفاوت
مطرح بوده است .عبدی گفته است که می خواهد از این
ب��ه بعد در ترکیه به زندگ��ی و فعالیت های هنری خود
ادامه دهد .عبدی  55ساله گفته است که پروژه هایی در
خصوص تهیه فیلم و سریال تلویزیونی در ترکیه داشته
و در ماههای آینده فیلم آذری مش��هدی عباد را ش��روع
خواهد کرد .اکبر عبدی در سال  1368برای بازی در فیلم
مادر ساخته علی حاتمی برنده سیمرغ بلورین نقش دوم
مرد از هش��تمین جشنواره فیلم فجر شد .وی همچنین
برنده س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از
س��ی امین جشنواره بین المللی فجر برای نقش آفرینی
در فیلم «خوابم می آد» ساخته رضا عطاران می باشد.

