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راه و شهرسازی

تعیین قیمت بلیت هواپیما به ستاد تنظیم بازار واگذار شد

بازگشایی قفل بانک ها در پرداخت تسهیالت نهضت ملی مسکن

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفت و گو با »ایران« 

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با»ایران« خبر داد

با دستور رئیس جمهور، ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت بلیت هواپیما تصمیم گیری و قیمت های جدید را اعالم می کند

 بر اساس توافقنامه جدید دولت و بانک های عامل، در مرحله نخست عالوه بر بانک مسکن، 4 بانک دولتی و خصوصی تسهیالت ساخت 
نهضت ملی مسکن را پرداخت می کنند

اخیــر،  در روزهــای   / اقتصــادی  گــروه 
برخی شــرکت های هوایــی نرخ بلیت 
هواپیمــا را افزایش داده اند و بلیت ها 
می فروشــند.  جدیــد  قیمــت  بــا  را 
نــرخ  افزایــش  هواپیمایــی  ســازمان 
بلیــت هواپیما را تأیید نکــرد و بر این 
هواپیمایــی  شــرکت  هشــت  اســاس 
و ســامانه فــروش بلیــت هواپیمــا کــه 
بلیــت را باالتر از نرخ مصوب فروخته 
بودند جریمه شــدند. دادستان تهران 
هــم دســتور داد بلیت هــای فروختــه 

شده به مردم پس داده شود.
توســعه،  پنجــم  برنامــه  قانــون 
بلیــت  قیمت گــذاری  متنوع ســازی 
هواپیما را مصــوب کرده و مبنای نرخ 
را، عرضــه و تقاضــای بازار قــرار داده 
اســت و شــرکت ها نیــز ایــن قانــون را 
اجرا کردند. اما با شیوع کرونا، کاهش 
پروازهــا و همچنیــن کاهــش ظرفیت 
مسافرگیری، شــورای عالی هواپیمایی 
به ریاست رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری، نرخ  گذاری بلیــت هواپیما را 
بــرای جلوگیــری از زیان شــرکت ها بر 
عهــده گرفتند و نرخ ها افزایش یافت. 
بــا فروکــش کــردن همه گیــری کرونا، 
شــورای عالی  گذشــته  ســال  دی مــاه 
هواپیمایــی نــرخ بلیــت هواپیما را 15 
درصد کاهش داد و ایرالین ها موظف 
به رعایت نرخ گذاری جدید شــدند. با 
افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها، 
دیگــر،  هزینه هــای  و  تــورم  افزایــش 
شــرکت های هوایــی از ابتدای امســال 
بلیــت  قیمــت  افزایــش  خواســتار 
بــه در  بــا توجــه  امــا  هواپیمــا شــدند 
پیــش بــودن ایــام اربعیــن، ســازمان 
هواپیمایــی افزایــش قیمــت بلیت را 
ممنــوع اعــام کــرد و حتــی نرخ های 
اربعیــن  پروازهــای  بــرای  مشــخصی 

تعیین شد.
رئیــس  محمدی بخــش،  محمــد 

در  کشــوری،  هواپیمایــی  ســازمان 
خصــوص  در  »ایــران«  بــا  گفت و گــو 
بــا  گفــت:  هواپیمــا  بلیــت  قیمــت 
افزایش هزینه ها، شــرکت های هوایی 
بلیــت  قیمــت  افزایــش  خواســتار 
هواپیمــا شــدند، ایــن درخواســت در 
بررســی  هواپیمایــی  شــورای عالی 
شــد اما بــا ابــاغ ریاســت جمهوری، 
تعییــن  از  هواپیمایــی  شــورای عالی 
قیمــت بلیــت منــع شــد و اکنــون بــر 
جمهــوری،  ریاســت  دســتور  اســاس 
مســئول  بــازار  تنظیــم  ســتاد 
قیمت گــذاری بلیــت هواپیما اســت. 
بررســی  بــا  شــورای عالی هواپیمایــی 
تمــام جوانب نرخ را به ســتاد تنظیم 
بــازار اعام کــرده اما مســئول تأیید و 

تعیین نرخ این ستاد است.
وی افزود: تا زمانی که ستاد تنظیم 
بــازار قیمت جدیــد بلیــت هواپیما را 
اعام نکرده، هر گونه افزایش قیمت 
بلیــت غیرقانونــی اســت و ایرالین هــا 
افزایــش  را  بلیــت  نــرخ  نمی تواننــد 
دهند.ایــن در حالــی اســت کــه برخی 

شرکت ها نرخ را افزایش داده اند.
اســعدی  مقصــود  گذشــته  روز 
شــرکت های  انجمــن  دبیــر  ســامانی 
درصــدی   30 افزایــش  هواپیمایــی، 
قیمت بلیــت هواپیما را تأیید کرد. به 
گفتــه ســامانی، افزایــش 30درصدی 
در  داخلــی  پروازهــای  بلیــت  نــرخ 
و  مطــرح  هواپیمایــی  عالــی  شــورای 

تأیید شد، اما اباغ نشد.
اخیــر  روزهــای  در  گزارش هایــی 
مبنــی بــر افزایــش 30 درصــدی نرخ 
بلیــت پروازهــای داخلی در رســانه ها 
ســازمان  رئیــس  امــا  شــد  منتشــر 
چنــد  فقــط  کــرد:  تأکیــد  هواپیمایــی 
شــرکت نرخ بلیت را افزایش داده اند 
و ایــن افزایش نیز کمتــر از 30 درصد 

است.

ایرالین هــا  70 درصــد  افــزود:  وی 
و  نداده انــد  تغییــر  را  خــود  نــرخ 
ایرالین هایــی که نــرخ را افزایش داده 
بودند ملزم به رعایت قانون و کاهش 

نرخ هستند.
ســازمان تعزیــرات حکومتــی روز 
دوشــنبه هفتــه جــاری از جریمه 119 
میلیــارد تومانــی 8 شــرکت متخلــف 
شــرکت   4 و  ایرالیــن   4( هواپیمایــی 
خبــر  بلیــت(  خدمــات  ارائه دهنــده 
داده بود. غامرضــا صالحی »رئیس 
شــعبه مهم و ملی سازمان تعزیرات 
بــود:   گفتــه  این بــاره  در  حکومتــی« 
در پــی اخبــار و گزارش هــای مردمی 
نــرخ  افزایــش خودســرانه  بــر  مبنــی 
 8 تخلــف  هواپیمــا،  بلیــت  فــروش 
شرکت از طرف شــعب ملی سازمان 
تعزیــرات حکومتــی محرز تشــخیص 
مبــادرت  کــه  شــرکت   4 شــد.  داده 
بــه ارائــه و فــروش بلیــت می کردنــد 
 4 و  تومــان  میلیــارد   77 مبلــغ  بــه 

میلیــارد   42 مبلــغ  بــه  هــم  ایرالیــن 
و  یکصــد  میــزان  بــه  جمعــًا  تومــان 
19 میلیــارد تومــان در حــق صنــدوق 
تأکیــد  وی  شــدند.  محکــوم  دولــت 
داشــت کــه ایــن 8 شــرکت عــاوه بــر 
میزان محکومیتی که در حق صندوق 
دولــت داشــتند بــه اعــاده نــرخ برابر 
نرخ های مصوبی که از ناحیه سازمان 
حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان داشتند مکلف شدند.
حســن خشــخو، معاون هوانوردی 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری نیــز بــا 
هواپیمایــی  ســازمان  در  اینکــه  بیــان 
ســوخت  نــرخ  معقــول  افزایــش  بــا 
هواپیمــا مخالف نیســتیم اما افزایش 
قیمت باید رســمًا اباغ شــود، افزود: 
هوایــی  مســافران  بــه  مــا  پیشــنهاد 
ایــن اســت کــه بــرای تهیــه بلیــت به 
یــا  هواپیمایــی  شــرکت های  ســایت 
از  و  مراجعــه  معتبــر  آژانس هــای 
خریــد از اپلیکیشــن ها پرهیز کنند. اگر 

اپلیکیشــنی خاف مقــررات نرخ ارائه 
کنــد از طریــق تعزیــرات و دادســرای 

فرهنگ و رسانه اقدام می کنیم.
این در حالی است که دبیر انجمن 
فــروش  هواپیمایــی  شــرکت های 
بلیــت هواپیمــا بــا نرخ هــای جدید را 
قانونــی دانســته اســت. او اعــام کرد 
کــه انجمــن شــرکت های هواپیمایــی 
بــرای  متعــددی  درخواســت های 
افزایش نرخ از سوی ایرالین ها داشته 
کــه ایــن درخواســت  اوایل امســال در 
شــورای عالی هواپیمایــی مطرح و به 
تصویب رســید. ایــن افزایــش قیمت 
در ادامــه در جلســه کارشناســی هــم 

تصویب شد.
برنامــه  قانــون  طبــق  گفــت:  وی 
پنجم توســعه نــرخ بلیت آزادســازی 
شــده و تابــع عرضــه و تقاضــا اســت، 
تکلیفــی  تخفیفــات  اینکــه  ضمــن 
اســاس  بــر  اســت.  شــده  برداشــته 
بررســی های صورت گرفته قیمت هر 

ســاعت پرواز 40 دالر بود که پیشــنهاد 
افزایــش 37 درصــدی را دادیم که با 
30 درصــد موافقــت و ایــن افزایــش 
قیمــت بــه بعــد از پروازهــای اربعین 
موکــول شــد، امــا بعــد از اتمــام ایــن 
پروازها، متأســفانه این اتفــاق نیفتاد. 
خــودم در شــورای عالــی هواپیمایــی 
شــاهد تصویــب ایــن افزایــش قیمت 

بودم.
هواپیمایــی  ســازمان  رئیــس  امــا 
جدیــد  نــرخ  کــه  کــرد  تأکیــد  کشــور 
ابــاغ  شــرکت ها  بــه  هواپیمــا  بلیــت 
نشــده و صــرف اینکــه ایــن موضــوع 
در شــورای عالی هواپیمایــی مطــرح و 
بررســی شــده نمی تواند ماکــی برای 

افزایش نرخ باشد.
تعییــن  گفــت:  بخــش  محمــدی 
قیمت بلیت هواپیما به ســتاد تنظیم 
بازار واگذار شــده و تا این ســتاد اعام 
نکنــد افزایــش قیمت بلیــت هواپیما 

اعمال نخواهد شد.
وی افــزود: ما پیشــنهاد خــود را به 
ســتاد تنظیــم بازار داده ایــم و ممکن 
اســت ســتاد با این پیشــنهاد موافقت 
صــرف  بنابرایــن  کنــد،  مخالفــت  یــا 
اینکه شــورای عالی هواپیمایی نرخی 
افزایــش  بــر  دلیــل  داده  پیشــنهاد  را 
قیمــت نیســت و ایرالین هــا نیــز باید 
بگیرنــد.  نظــر  در  را  موضــوع  ایــن 
کــرد:  خاطرنشــان  محمدی بخــش 
افزایــش  هواپیمایــی  شــورای عالی 
و قیمتــی  کــرده  بررســی  را  هزینه هــا 
بــه  هواپیمــا  بلیــت  نــرخ  بــرای  کــه 
ســتاد تنظیم بــازار ارائــه داده قیمتی 
کارشناســی اســت اما در نهایت ستاد 
تنظیــم بــازار تصمیــم قطعــی را در 
خصوص قیمــت بلیت اتخاذ می کند 
و مــا نمی توانیــم قبل از اعام ســتاد، 
بلیــت هواپیمــا قیمت گــذاری  بــرای 

کنیم.

بازآفرینی شهری ایران در تولید مسکن پیشرو شود
مجمــع عمومــی طرح هــای تملــک دارایی هــای ســرمایه ای ســال 1۴00 
شــرکت بازآفرینــی شــهری ایران بــا حضور مهــرداد بذرپاش، وزیــر راه و 
شهرســازی، محمــد آیینی معــاون وزیــر و مدیرعامل شــرکت بازآفرینی 

شهری ایران، برگزار شد.
در ایــن مجمــع، گــزارش حسابرســی طرح هــای تملــک دارایی هــای 

سرمایه ای سال 1۴00 شرکت بازآفرینی شهری ایران به تصویب رسید.
وزیر راه و شهرســازی در این نشســت، بهره مندی از شرکت بازآفرینی 
شــهری ایران را ظرفیت مناســبی برای تولید مســکن عنوان کرد و گفت: 
بهتریــن روش تولیــد مســکن که آســیب شــهرهای جدید را نــدارد تولید 
مسکن از طریق مدل های شرکت بازآفرینی شهری ایران است، بنابراین 
باید ظرفیت های شرکت بازآفرینی شهری در حوزه تولید مسکن تقویت 
شــود. وزیر راه و شهرســازی تصریح کرد: بازآفرینی شــهری ایران و تولید 
مســکن در ایــن بافت هــا باید تبدیل به یــک جریان اجتماعی شــود، زیرا 
وقتــی تولیــد مســکن در بافت هــای ناکارآمــد شــهری تبدیــل بــه جریان 
عمومی شود با سرمایه اجتماعی مردمی می تواند تحوالت قابل توجهی 

را در بخش مسکن ایجاد کند.
بذرپــاش با اشــاره به اینکه رهبــر معظم انقاب بر بازآفرینی شــهری 
و افزایــش مشــارکت مــردم در ایــن بافت هــا بــرای تولیــد مســکن تأکید 
دارنــد، گفــت: دولت در احداث ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی باید 
تســهیلگری کنــد و بر این اســاس تــاش کنیم بــا روش های مشــارکتی و 
بســیج همه امکانات به تولید مســکن و تحقق اهداف دولت جامه عمل 
بپوشــانیم. عضو کابینه دولت ســیزدهم تولید ســاالنه یک میلیون واحد 
مســکونی را فرصتی مناســب برای اقتصاد و اشــتغال کشــور عنوان کرد و 
افــزود: مســکن وابســتگی حداقلــی بــه تحریم هــا دارد و به همیــن دلیل 
 می تــوان با تقویت این بخش به اقتصاد و اشــتغال کمــک کرد. بذرپاش 
تصریح کرد: راهبری تولید مســکن را بازآفرینی شــهری برعهده بگیرد و 

باید تدابیری اتخاذ شود تا بازآفرینی در تولید مسکن پیشرو باشد. 
وی بــا تأکید بــر اینکه اثرات تصمیم هــا و عملکرد شــرکت بازآفرینی 
شهری ایران بر زندگی مردم تأثیر دارد و اثرات تصمیمات مثبت شرکت 
باید در زندگی مردم متبلور شــود، گفت: روش های بازآفرینی شــهری در 
بافت هــای دارای خدمــات و امکانــات الگویــی برای تولید مســکن ســایر 
بخش ها باشــد. در این نشســت همچنیــن گزارشــی از پروژه های در حال 
اتمــام شــرکت نیز به همراه پروژه های به اتمام رســیده بــا جزئیات مورد 

بحث قرار گرفت.

طرح متناسب با وضعیت هر استان در نهضت ملی مسکن
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران گفــت: در طــرح نهضــت ملــی 

مسکن، هر استان باید متناسب با وضعیت خود وارد عمل شود.
خلیــل محبت خــواه گفــت: در ایــن طرح، هر اســتان باید متناســب با 
وضعیــت خــود وارد عمل شــود و این امر بــه همفکــری و هم افزایی نیاز 
دارد. محبت خــواه گفــت: در طــرح نهضــت ملی مســکن، عــزم جدی و 
اعتبــار خاص ضــرورت دارد. وی خاطرنشــان کرد: نیاز اســت تســهیات 
بانکــی افزایــش داده شــود تــا پروژه هایی کــه ۶0 الی70 درصد پیشــرفت 

فیزیکی داشته اند و در مرحله نازک کاری هستند به سرانجام برسد.

بار
اخ

گــروه اقتصــادی/ بانک هــا بــر اســاس 
بــه  مســکن،  تولیــد  جهــش  قانــون 
پرداخــت 360 هــزار میلیــارد تومــان 
مســکن  ملــی  نهضــت  تســهیات 
ملــزم شــده اند. ایــن تســهیات بــرای 
ســال اول اجــرای برنامه اســت ،یعنی 
تــا کنــون بانک هــا بایــد ایــن مبلــغ را 
پرداخــت می کردنــد امــا در این مدت 
فقط بانک مســکن از تعــداد 63 هزار 
میلیارد تومانی خــود 45 هزار میلیارد 
را  ملــی  نهضــت  تســهیات  تومــان 
عامــل  بانــک   26 و  کــرده  پرداخــت 
دیگــر به تعهد خــود عمــل نکرده اند. 
قانــون جهــش تولید مســکن، بانک ها 
را مکلــف کــرده ســاالنه 20 درصد کل 
تســهیات پرداختی خود را به مســکن 
اختصاص دهند، با اینکه ســال گذشته 
تسهیات دهی بانک ها نسبت به سال 
قبــل از آن )1399( طبــق آمــار بانــک 
مرکــزی، 54 درصــد افزایــش داشــته 
امــا کمتریــن مبلــغ بــه بخش مســکن 
پرداخــت شــده و در واقــع بانک هــا به 
تکلیــف خــود در قبــال نهضــت ملــی 
مهــرداد  نکرده انــد.  عمــل  مســکن 
بذرپــاش، وزیــر راه و شهرســازی اخیراً 
به همه بانک های کشور فراخوان داده 
بود تعهد پرداخت تســهیات مسکن 
را بــر عهــده بگیرنــد، هــادی عباســی، 
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و 
شهرســازی در گفت و گو بــا »ایران«، با 
اشــاره به این فراخوان، از توافق جدید 
بــا بانک هــا بــرای پرداخت تســهیات 

نهضت ملی خبر داد.
به گفته عباســی در مرحلــه اول با 4 
بانک برای پرداخت تسهیات نهضت 
ملــی توافق شــده و در مراحــل بعدی، 
توافقنامــه  ایــن  بــه  دیگــر   بانک هــای 
و  مســکن  معــاون  می شــوند.  اضافــه 
ســاختمان توضیح نداد که چرا با اینکه 
بر اســاس قانون جهش تولید مســکن، 
بانک هــا مکلف به پرداخت تســهیات 
بــه نهضــت ملــی مســکن هســتند امــا 
دوباره توافقنامــه جدیدی با آنها امضا 

شده است.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن 
تســهیات  پرداخــت  بــرای  بانــک   27
نهضــت ملــی معرفــی شــده اند و رقم 

تســهیاتی هــر بانــک مشــخص شــده 
اســت. بــه نظر می رســد بــا خــودداری 
تســهیات،  پرداخــت  از  بانک هــا 
توافقنامــه جدیــدی بــا بانک هــا امضــا 
شــده اســت ،ولی مشــخص نیســت آیا 
ســهمیه هــر بانــک ماننــد ســهمیه ای 
اســت کــه از قبــل اعام شــده یــا تغییر 

می کند.
جدیــد  توافقنامــه  خصــوص  در 
دولــت و بانک هــا، ابوالفضــل نــوروزی 
سرپرســت دفتر اقتصاد مســکن وزارت 
راه و شهرســازی، بــا اشــاره بــه امضای 
۴ تفاهــم با بانک ها گفت: در جلســات 
متعــددی کــه در دولت تشــکیل شــد و 
بــا تأکید رئیس جمهور با ۴ بانک ســپه، 
ملت، ملی و پارسیان تفاهمنامه امضا 
شده اســت که بانک ملت در خصوص 
عمــل  وارد  اســتان ها  در  خودمالکــی 
می شــود و امضای تفاهمنامــه با بانک 
ملــی و بانک پارســیان در دســت اقدام 
اســت. همچنین ظــرف هفتــه آینده با 
ســایر بانک هــا ناظــر بــر تأکیــد مــاده ۴ 
قانــون ملــی مســکن، اجمــاع حاصــل 

می شود.
جزئیــات توافــق بــا بانک هــا بــرای 
ملــی  نهضــت  تســهیات  پرداخــت 
مســکن از ســوی متولیــان ایــن بخــش 
اعام نشــده اســت اما به نظر می رســد 
قفل تســهیات دهی بانک ها در برنامه 
نهضت ملی مســکن باز شــود. با توجه 
بــه اینکه تأمیــن منابع در حــال حاضر 
برنامــه  پیشــرفت  محــور  اصلی تریــن 
و ســاخت واحدهــا اســت، در صــورت 
تســهیل در پرداخــت تســهیات رونــد 

ساخت و ساز سرعت بیشتری بگیرد.
ë 3 مدل ساخت در نهضت ملی

مســکن  اقتصــاد  دفتــر  سرپرســت 
بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی  و  راه  وزارت 
واگــذاری زمیــن در شــهرهای کوچک و 
روســتاها گفت: مقرر شــد طی یک الی 
دو مــاه زمین ها بــه مردم واگذار شــود، 
چراکه واگــذاری زمین در روســتا انجام 
نشــده و مهاجــرت مــردم بــه شــهرها 
صــورت گرفتــه کــه مــا ســعی کردیــم 
مهاجــرت معکــوس را رقــم بزنیم. در 
شــهرهای  در  مســکن  واگــذاری  واقــع 
اولویت بخشــی  بــا  روســتاها  و  کوچــک 
راســتا  ایــن  در  کــه  شــود  انجــام 
رئیس جمهور برپیشــگیری از مهاجرت 

معکوس تأکید کرد.
بــرای  مــدل  ســه  گفــت:  نــوروزی 
ملــی  نهضــت  طــرح  شــدن  اجرایــی 
مســکن در دســتور کار قــرار دارد؛ مــدل 
برخــی  در  کلیــد مســکن  تحویــل  اول: 
اســتان ها بــه مــردم اســت، مــدل دوم 
ســاخت مســکن تدریجی اســت، یعنی 
در فراینــد ســاخت قــرارداد ســه جانبه 
بسته می شود، اســکلت نهایی می شود 
و مرحله نازک کاری توســط خود مردم 
انجــام می شــود، چراکــه اکثر مــردم به 
ایــن بخش معترض انــد و در این مدل 
هم ســلیقه مــردم اعمال می شــود هم 
ســوم  مــدل  مــی رود.  باالتــر  رضایــت 
تدریجی متراژی اســت که مردم آورده 
کمتری داشته باشند، به این صورت که 
80 متر ساخته می شــود، مردم تحویل 
می گیرند، ســپس به مرور و به تدریج تا 
120 متر از ســوی مردم تأمین می شــود 

کــه این مــدل در بســیاری از کشــورهای 
دنیا برای اقشــار ضعیف جامعه انجام 

می شود. 
ë ساخت مسکن ویالیی در 1200 شهر

بــرای پیشــبرد برنامــه نهضت ملی 
مســکن، در نشســت تخصصی مدیران 
اجرایــی طــرح نهضــت ملــی مســکن 
برنامه های ســاخت اعام شــد. در این 
مالواجــرد،  صــادق  فرزانــه  نشســت، 
معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت 
راه و شهرســازی، اعام کرد: 1200 شهر 
بر اســاس طرح جامع مشمول ساخت 
خانه های یک طبقه یا دوطبقه هســتند 
کــه بایــد واگــذاری اراضــی این شــهرها 
بــرای ســاخت واحدهــای مســکونی بر 

اساس همان طرح انجام شود.
پروژه هــای  پیشــرفت  میــزان  وی 
برخــی  در  مســکن  ملــی  نهضــت 
بســیار  را  برخــوردار  کــم  اســتان های 
بــر  گفــت:  و  کــرد  ارزیابــی  چشــمگیر 
اســاس آمارها، پیشــرفت همه مراحل 
طرح نهضت ملی مســکن در یک سال 
اخیر سرعت چشــمگیری یافته و نقطه 
قوت طرح نهضت ملی مســکن، فنی و 
کارشناسی بودن همه مراحل این طرح 
در شناســایی و تأمیــن اراضی و احداث 

شهرک ها و واحدهای مسکونی است.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره 
بــر اســاس  احــداث شــهرک ها گفــت: 
آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و  زمین هــا  تراکــم   دربــاره  معمــاری  و 
تأکیــدات انجــام شــده بــرای جلوگیری 
از مشــکات رخ داده در مســکن مهــر، 
در شــهرهایی کــه طــرح جامع شــهر به 
ساخت یک طبقه یا دوطبقه واحدهای 
مســکونی اشــاره کــرده، بایــد واگــذاری 
واحدهــای  ســاخت  بــرای  اراضــی 
مســکونی بر اســاس همان طرح انجام 

شود.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: خطر 
سوداگری  به بهانه اجرای قانون جهش 
خــوش  شــهرهای  در  مســکن  تولیــد 
آنهــا  ارزش زمین هــای  کــه  هــوا  و  آب 
باالست، وجود دارد و در این موارد باید 
مراقبت های ویژه بــرای عرضه زمین و 
ســاخت واحدهــای ویایی بــه واجدین 

شرایط مدنظر قرار گیرد.
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