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روز دوشنبه ،وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش سقف وام
خرید مسکن گفت :منتظریم تا قیمت ها فروکش کند و سپس
سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم.
محمد اسالمی درباره افزایش سقف وام مسکن گفت :افزایش
سقف تســهیالت خرید مسکن باید در شورای پول و اعتبار
مطرح و تصویب شــود اما ما در وزارت راه و شهرســازی
تمهیداتی را در دست اقدام داریم تا جایگزین افزایش سقف
وام مسکن شده و در واقع قیمت تمام شده را مهار کنیم.
وی افزود :دســتوراتی را در این خصوص از رئیس جمهور
گرفتهایــم و فرآیند آن را پیگیری میکنیم تا بتوانیم مث ً
ال آهن
آالت را بــا نرخ مناســبتری بتوانیم تهیه کنیم؛ ســیمان و
ســایر اقالم هم همینطور؛ با آقای فتــاح تفاهم کردهایم تا از
کارخانجات وابســته به بنیاد مستضعفان ،برخی اقالم مصالح
ساختمانی را با قیمت مناسبتر و شرایط اعتباری تأمین کنیم
که نرخ تورمی که در بخش مســکن اتفاق افتاد و فوق العاده
حباب گونه و کشنده بود ،بیش از این قیمت تمام شده ساخت
و ساز را متأثر نکند.
وزیر راه و شهرســازی گفت :قصد داشــتیم تا ابتدا از فضای
روانی بازار عبور کنیــم؛ اوضاع و جو فروکش کند ،قیمتها
واقعیتر شود ،ســپس ســر فرصت تصمیمی برای این کار
بگیریم.
وی تصریح کــرد :ما نگرانی مان این اســت که اقداماتی که
خودش تورم زاست را پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما
را گرفتار میکند؛ فع ً
ال برنامه مان این است که کار را بیشتر و
پرحجم تر پیش ببریم.
اسالمی تأکید کرد :به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان
را از تورمهای هیجانی غیرعادی بتوانیم کاهش دهیم.
تعداد ثبت نام کنندگان وام ودیعه  ۶۰۰هزار نفر
وی درباره وام ودیعه مسکن نیز تصریح کرد :بار دیگر در مهر
ماه امکان ثبت نام مجدد وام ودیعه مسکن را در سامانه مربوطه
باز کردیم که در این مدت ،حدود  ۲۰۰هزار نفر دیگر ثبت نام

نجفی گفت :االن اینکه در آمریکا چه کسی رای بیاورد در افزایش یا کاهش قیمت مسکن
و دالر تعیین کننده است ،در حالی که در کشورهای دیگر چنین روندی
به چشم نمی خورد
کردند؛ باید ثبت نام کنندگان را غربالگری کنیم تا ببینیم تعداد
واجدان شرایط چند نفر هستند .سپس آنها را به  ۴۳۰هزار نفر
قبلی اضافه میکنیم.
وزیــر راه و شهرســازی افزود :برآورد مــا صحیح بود؛ فکر
میکردیم  ۶۰۰هزار متقاضی بیشــتر نخواهیم داشت؛ االن در
همین کانال در حرکت هستیم.
وی تأکیــد کرد :تا کنــون  ۱۸۰هزار پرونــده وام ودیعه در
بانکهای عامل تشــکیل شده اســت .نکته مهم این است که
وقتی مردم پرونده را تشکیل میدهند ،بتوانند پرونده را کامل
و وام را دریافت کنند.
اســامی با بیان اینکه حدود  ۶۰هزار نفر وام ودیعه مســکن
دریافت کردهاند ،خاطرنشان کرد :متأسفانه پرداخت وام ودیعه
روند کندی دارد؛ البته نمیتوانیم بگویی بانک مقصر اســت؛
چون این موضوع یک ارتباط دو ســویه است و انطباقهایی

که در شــعب بانکها با مدارک ارائه شده از سوی مردم انجام
میدهند ،زمان بر است؛ من امیدوار هستم این روند با همراهی
خودِ مردم مقداری سرعت بگیرد.
برخی با ارائه اجاره نامه غیر واقعی وام ودیعه گرفتند
وی ادامه داد :مشــکلی که ما داشــتیم این بود که مدارکی که
برخی متقاضیان ارائه داده بودند ،در فرآیند بررسی به مشکالتی
برخورد؛ تعدادی از مردم ،اجاره نامهها یا تمدید قراردادهایی
که ارائه داده بودند ،واقعی نبود؛ ای کاش این اتفاق رخ نمیداد
و عرصه را برای کسانی که واقع ًا نیاز دارند ،تنگ نمیکردند؛ ما
خیلی نیاز داریم تا از لحاظ فرهنگی از یکدیگر مراقبت کنیم؛
حواسمان باشــد اگر جایی صفی هست ،آن کس که اولویت
دارد ،در صف بایستد؛ نه اینکه فردی که اص ً
ال مشمول دریافت
این وام نمیشود ،بیاید به گونهای از فرصت استفاده کند.
در همین رابطــه ،خبرنگار جهان اقتصاد با مســعود نجفی،

کارشناس بازار به گفتگو پرداخت و درباره اقدامات جایگزین
افزایش سقف وام و وام دیعه مسکن سواالتی را مطرح کرد.
مسعود نجفی در واکنش به این که وزیر راه و شهرسازی گفته
است که بر سر قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان با آقای
فتاح توافق کرده ایم که با قیمت مناســب تر خریداری شود،
گفت :من نمی دانم این آقایان پیش خود چگونه فکر کرده اند
که اینگونه صحبت می کنند .اصال طرح این موضوع قشــنگ
نیست .االن نیروی کار روزانه  200تا  250هزار تومان دریافت
می کند ،آیــا آقای فتاح نیروی کار ارزان هم دارد؟ آیا مصالح
ساختمانی فقط در سیمان و سرامیک خالصه می شود؟ قیمت
زمین را چه می کنند؟
وی ادامه داد :این موضــوع هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش
قیمت مسکن ندارد و فقط مثل داروی مخدری است که موقتا
درد مردم را تسکین می دهد اما دردی را دوا نمی کند.
این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از دولت تصریح کرد :دولت
فعلــی هیچ درد و دغدغه ای برای اینکه بخواهد برای کاهش
قیمت مسکن کار کند ،ندارد و ارائه گاه و بی گاه چنین طرح
هایی صرفا برای ابراز وجود است.
وی افزود :در حال حاضر بازار مســکن روال خود را طی می
کند و بر اســاس تورم های روانی ،مسائل سیاسی و آنچه در
کشورهای دیگر مرسوم نیست ،به کار خود ادامه می دهد.
نجفی ادامه داد :االن اینکه در آمریکا چه کســی رای بیاورد در
افزایش یا کاهش قیمت مسکن و دالر تعیین کننده است ،در
حالی که در کشورهای دیگر چنین روندی به چشم نمی خورد.
این کارشناس بازار مســکن در پاسخ به این سوال که چطور
ممکن است عده ای بتوانند از طریق اجاره نامه غیرواقعی ،وام
اجــاره ودیعه بگیرند؟ اظهار کرد :مــن از اول هم با این طرح
مخالف بودم و گفتم که این پیشنهاد ،نادرست و نشدنی است
و منجر به ایجاد تورم و رانت می شود.
وی ادامه داد :به فرض هم که دولت پول بادآورده ای داشــت
که ندارد ،از کجا معلوم این وام به دســت مردم مستضعف و
نیازمند می رسید ،چرا هیچ نظارت درستی بر روی آن نداشت.
نجفــی در پایان گفت :این طرح نه از نظر علمی و نه اجرایی
عملیاتی نبود چراکه دولت منایع مالی ندارد ،دلیل شرایط فعلی
بورس هم این است.

زنگنه از دستور وزیر راه برای تشکیل کمیته حمایت از ایرالین ها خبر داد:

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :وزیر راه و شهرسازی دستور
داده است کمیتهای زیرفصل کمیته حمل و نقل هوایی در ستاد
ملی مقابله با کرونا برای حمایت از شرکت ها تشکیل شود.
به گزارش فارس ،تورج دهقانی زنگنه با اشــاره به تأثیر شیوع
کرونا بر صنعت حمل و نقل هوایی اظهار داشــت :در آماری
که ســازمان جهانی هواپیمایی کشــوری ارائه داده است ،در
خوشبینانهترین حالت برای اینکه بتوانیم به اوضاع قبل از شرایط
کرونا برسیم ،سال  2024خواهد بود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد :در کشور حدود 96
درصد پروازهای خارجــی و  45پروازهای داخلی را به علت
شیوع کرونا از دست دادهایم.
وی بــا بیان اینکه در دنیا نیــز  19هزار فروند هواپیما به علت
شیوع کرونا زمینگیر شدهاند ،گفت :تعداد زیادی از شرکتهای
هواپیمایــی دنیا نــاوگان خود را تقلیل دادهاند ،پرســنل را به
مرخصی اجباری فرستادهاند و یا بازنشسته کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه افرادی که در این
صنعت به علت شــیوع کرونا بیکار شدهاند ،اگر بیمه بیکاری
داشتهاند ،حمایت شدهاند ،گفت :اما بعدازظهر شنبه همین هفته
مقام معظم رهبری تأکید کردند افرادی که بیمه بیکاری ندارند
دولت از آنها حمایت کند.
دهقانی زنگنه درباره رعایت فاصلهگذاری اجتماعی در پروازها
گفت :ســازمان جهانی هواپیمایی و یاتا اطالعیه دادند که در
هواپیما فاصلهگذاری اجتماعی نیازی نیســت .طبق آمارها ای
سازمانها از هر  27میلیون مسافر هواپیما ممکن است یکنفر
به کرونا مبتال شود که احتمال آن نزدیک به صفر است .در حال
حاضر ما تعداد کمی مهماندار مبتال به کرونا داریم ،در حالی که
مدام با مردم و مسافران در ارتباطند.
وی گفت :دســتورات ایکائو و یاتا نظیر دســتورات سازمان
بهداشت جهانی برای وزارت بهداشت ،برای همه شرکتهای
هواپیمایی معتبر است و تا جایی که به ایمنی پرواز لطمه نزند،
میتوان آن را بومیسازی کرد.

هواپیماهای وارداتی در حال طی مراحل قانونی برای پرواز
رئیــس ســازمان هواپیمایی کشــوری افزود :پیــش از این،
تفاهمنامــهای امضا کردیم تا دو ردیــف آخر صندلی پروازها
خالی باشد تا اگر مسافری به عنوان مثال سرفه یا عطسه داشته
باشد یا مشکوک باشد به آن دو ردیف آخر منتقل شود .با این
حال از یکم آبان امسال به شرکتهای هواپیمایی تأکید شد که
فاصلهگذاری اجتماعی را رعایــت کنند و  60درصد صندلی
هواپیماها فروخته شــود .البته در هواپیماهای  ATRمیزان 50
درصد صندلیها فروخته میشود و در هواپیماهای دیگر هم 60
تا  70درصد ظرفیت ،اما هیچ مسافری کنار دیگری نمینشیند.
دهقانی زنگنه گفت :مسافران در صورت بروز هرگونه مشکل
میتوانند با شماره تلفنهای  61022000-2تماس بگیرند.
وی گفت :از یکماه پیش در این باره با شرکتهای هواپیمایی
جلسه گذاشتیم .از  20مهرماه نامه زدیم و از  26مهرماه مجددا ً
درباره اجــرای فاصلهگذاری از یکم آبانماه به شــرکتهای
هواپیمایی تأکید کردیم.
طرح سقف و کف نرخ بلیت از نظر سازمان هواپیمایی
قابل قبول نیست
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره نرخ بلیت شرکتهای
هواپیمایی در پروازهای داخلی گفت :شــرکتها هیچ افزایش
نرخــی ندارند و قیمتها مربوط به دامنه نرخها در ســال 98
اســت ،به عنوان مثال در مســیر پرتقاضا نظیر تهران  -مشهد
حداقل نرخ  355هزار تومان و حداکثر  701هزار و  300تومان
است.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت :از نظر سازمان هواپیمایی
کشوری ،سقف و کف نرخها قابل قبول نیست ،اما این چیزی
است که شرکتهای هواپیمایی تصمیم گرفتهاند .ما معتقدیم
بازار عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین میکند.
وی با بیان اینکه  60درصد هزینه شــرکتهای هواپیمایی در
کشــور ما ارزی اســت ،گفت :حمل و نقل هوایی متغیرهای
زیادی دارد.
دهقانــی زنگنه افــزود :در هفته جاری با حضــور وزیر راه و

شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس درباره نرخ بلیت پروازها
تصمیمگیری میشود.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری گفت :البتــه برخی
چارترکنندهها نرخ بلیت را افزایــش میدهند ،چارترکننده به
صورت سلفخری پروازی را به مدت یکسال از قبل میخرد
و در طول زمان با نرخها بازی میکند.
وی تأکیــد کرد :مــردم بــرای خرید بلیت حتما از ســایت
شرکتهای هواپیمایی بلیت تهیه کنند که هم معتبر است و هم
پاسخگو هستند و قیمتهای مناسب ارائه میکنند.
برخورد با آژانسهای متخلف در فروش بلیت هواپیما
معاون وزیر راه و شهرســازی تأکید کرد :چارترکنندهها تحت
کنترل سازمان هواپیمایی هستند و ابزاری داریم که با آژانسهای
متخلف برخورد میکنیم.
دهقانی زنگنه اظهار داشت :هفته گذشته تنظیم آژانس بازرسی
شد و با آژانسهای متخلف برخورد میکنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد :طبق قانون برنامه پنجم
تسری یافته است ،مرجع
توســعه که به قانون برنامه ششم هم ّ
تعیین قیمت بلیت ،شــرکتهای هواپیمایی و عرضه و تقاضا
است.
وی گفت :اما امروز کــه ما تکلیف فروش حداکثر  60درصد
ظرفیت را به شرکتهای هواپیمایی تحمیل کردهایم ،دولت باید
ارز نیمایی به شرکتها بدهد.
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری تصریح کرد :وزیر راه و
شهرسازی دستور داده است کمیتهای زیرفصل کمیته حمل و
نقل هوایی در ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل شود.
وی ادامه داد :به وسیله ارز حاصل از صادرات و پولهایی که در
خارج از کشور داریم ،از شرکتهای هواپیمایی حمایت خواهد
شد و این پیشنهاد ارائه شده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد :شرکتهای هواپیمایی
باید ارز نیمایی و تسهیالت ارزانقیمت دریافت کنند تا بتوانند
به حیات خود ادامه دهند و تکلیف سازمان هواپیمایی این است

که این صنعت را به صورت ایمن سرپا نگه دارد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد :از سال  58تاکنون
سختترین تحریمها شامل شرکتهای هواپیمایی شده است و
دشمن به دنبال زمین زدن این صنعت بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه الزام فروش حداکثر
 60درصد ظرفیت نیازمند انجام پروازهای بیشتری است ،گفت:
این برای شرکتها به صرفه نیست و دولت و همه ارکان نظام
باید کمک کنند تا صنعت هوانوردی از این برهه عبور کند.
دهقانی زنگنه گفت :همانگونه که گفته شــد ،یا باید از طریق
صادراتی که انجام میشــود ،ارز به شــرکتهای هواپیمایی
اختصاص یابد ،در داخل هم تســهیالت ریالی به شــرکتها
بدهیم ،ضمن آنکه عوارض مختلف از روی بلیت برداشته شود
و شرکت فرودگاهها هم همکاری کنند.
دهقانی زنگنه اظهار داشــت :امروز نســبت به سال  90تعداد
هواپیماهای بیشتری وارد کشور و عملیاتی شدهاند .همین االن
چندین شرکت هواپیمایی وارد کشور شدهاند و در حال انجام
مراحل قانونی هستند که به زودی پرواز را آغاز میکنند.
وی تصریــح کرد :در برهه برجــام ،ایرانایر دو فروند ایرباس
 ،330یک فروند ایرباس  321و  13فروند  ATRوارد کشــور
کرد ،اما بهتــر بود در برهه برجام عالوه بر نوســازی به فکر
بهسازی هم باشیم.
وی اظهار داشت :همانگونه که اعالم شد 96 ،درصد پروازهای
خارجی ما کاهش یافته اســت که آن هم به دلیل شیوع کرونا
است .البته ما میتوانیم به همه نقاط دنیا پرواز کنیم و اگر وزارت
بهداشت هر کشــوری مجوز را صادر کند ،امکان پرواز وجود
دارد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود :در پروازهای ترکیه هم
به دلیل انحصاری که از سوی قطرایرویز وجود داشت و پرواز
کانکشــنی بود ،در برههای از زمان قیمتها باال رفت ،اما طی
صحبتهایی که با سازمان هواپیمایی ترکیه داشتیم ،تمهیداتی
اندیشیده شد و قیمتها متعادل شد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو اعالم کرد:

بزرگترین پروژه آبرسانی به دریاچه ارومیه به بهرهبرداریمی رسد
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت :کاراحداث تونل انتقال آب از سد کانی سیب در شهرستان
پیرانشــهر به دریاچه ارومیه درحال انجام است که با اتمام آن بزرگ ترین طرح آبرسانی به
دریاچه ارومیه در دولت تدبیر و امید به بهره برداری خواهد رسید.
قاسم تقی زاده خامسی در گفت و گو با ایرنا افزود :امید است ظرف امسال آبرسانی از سد
کانی سیب به دریاچه ارومیه از طریق کانال  ۳۶کیلومتر زاب به پایان برسد.
وی اضافه کرد :این یک پروژه دو هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی است که کاراحداث سدآن(کانی
سیب در پیرانشهر) به اتمام رسیده و درحال آبگیری است و تونل هم امید می رود بزودی تمام
شود و این یک پروژه بسیار بزرگ برای آبرسانی به دریاچه ارومیه است که افتتاح خواهدشد.
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابــع آب ایران در باره آخرین وضعیت بارش در ســال آبی
جاری(مهرماه  ۱۳۹۹تا پایان شهریور )۱۴۰۰گفت :براساس آخرین آمار موجود تاکنون ورودی
به سدها حدود چهار درصد کاهش یافته ،اما بارندگی در سال آبی جاری یعنی از ابتدای مهر
تاکنون حدود هفت درصد افزایش یافته است.
وی توضیح داد :براین اساس وضعیت نسبت به سال گذشته به شکل تقریب یکسان است

و اتفاق خیلی ویژهای رخ نداده و پیشبینیها نشــان میدهد پاییز خشکی درپیش است ،اما
زمستان پر آب خواهد شد.
تقی زاده خامسی افزود :پاییز که تا کنون خشک نبوده و انتظار میرود که پیشبینی انجام شده
درست نباشد ،بهرحال وزارت نیرو خیلی نگران منابع آبی نیست ،اما توصیه میشود که ما
کشور پرآبی نیستیم و باید در استفاده بهینه از منابع آب تالش شود.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت :پارســال حوضه دریاچه ارومیه وضعیت از نظر بارش
خوبی نداشت که امســال وضعیت بهتری دارد و کماکان امسال باز درسیستان وبلوچستان
بارندگی نسبت به سالهای قبل بیشتر است ولی در اردبیل پارسال خوب نبود ،امسال بهتر
شده است.
گفتنی است ،رییس استانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجانغربی پانزدهم مهرماه
گفت :طرح کانال انتقال آب سد "کانی سیب" به دریاچه ارومیه از  ۹۳درصد پیشرفت فیزیکی
برخوردار است.
فرهاد ســرخوش افزود :پیشرفت فیزیکی خود سد کانی سیب به تنهایی  ۹۸درصد است و

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:

ضرورت پرداخت  ۲۰درصد تسهیالت بانکی به بخش مسکن

تســهیالت مسکن عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر
ضرورت پرداخت  ۲۰درصد تســهیالت بانکی به بخش مســکن ،از پیشــنهاد
تشکیل صندوق ملی زمین و مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرســازی ،یوســفی ،عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی گفت :این کمیســیون طرح جهش تولید مسکن و راهکارهای
اجرایی آن را پیشــنهاد داده است که گرفتن مالیات از خانههای خالی ،مالیات بر
معامالت مکرر و مالیات بر عایدی مسکن از جمله آنها است.
او افزود :این طرح بر ســه پایه اســت که اولین آن موضوع منابع مالی است که
باید برای این طرح در نظر گرفته شود؛ بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار
هر سال باید  ۲۰درصد از تسهیالت بانکی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اســامی ادامه داد :سال گذشته سیستم
بانکی کشــور  ۹۵۰هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده است که فقط

هفت درصد از آن مربوط به حوزه مسکن بوده است و این موضوع نشاندهنده
بیتوجهی به مصوبات شورای پول و اعتبار است.
وی عنوان کرد :امســال قرار است هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت پرداخته
شود و باید  ۲۰درصد از این مبلغ به حوزه مسکن اختصاص یابد.
یوســفی از پیشبینی صندوقی با عنوان صندوق ملی زمین و مسکن خبر داد و
گفت :وزیر راه و شهرســازی ،رییس این صندوق خواهد بود و برای اینکه این
صندوق اختیارات کافی داشــته باشــد ،منابع جدید درآمدی برای آن پیشبینی
کردهایم.
وی مالیــات بر خانههای خالی ،مالیات بر معامــات مکرر و مالیات بر عایدی
مســکن را از جمله این منابع برشــمرد و خاطرنشــان کرد ،همه این منابع در
این صندوق تجمیع خواهد شــد تا به ساخت مســکن برای محرومان و اقشار
تحتپوشش دستگاههای حمایتی معطوف شود.

تاکنون پنج هزار میلیارد ریال برای سد و تملک اراضی اطراف آن هزینه شده است.
وی گفت :پنج هزار و  ۶۰۰میلیارد ریال اعتبار کل این طرح در سال جاری است که تاکنون
چهار میلیارد و  ۹۰۰میلیون ریال آن تخصیص یافته است.
رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی افزود :هزار و  ۱۰۰میلیارد ریال
اعتبار برای اتمام کانال آب بین بند "بادین اباد" تا سد "کانی سیب" که طول آن  ۴.۶کیلومتر
است مورد نیاز است.
ســرخوش گفت :کانال دیگری نیز وجود دارد که شــروع آن از خروجی تونل به ســمت
"گدارچای" به طول  ۱۱.۵کیلومتر اســت که وطیفه انتقال آب به سمت رودخانه "گدار" و
دریاچه ارومیه را به صورت روباز برعهده دارد.
وی بیان کرد :برای کل این پروژه که شامل سد ،تونل و کانال است تاکنون  ۲۴هزار میلیارد
ریال هزینه شده است.

اخبارزیربنایی

جهاناقتصاد

پایان پرونده مسکن مهر در تهران

مدیرکل راه و شهرســازی استان تهران از پایان پروژه مسکن مهر در این اداره کل
خبر داد.به گزارش ایسنا ،خلیل محبت خواه ،مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران
گفت :کلنگ اجرایی  ۱۹هزار و  ۲۲۷واحد مســکونی اقدام ملی در ۱۰شهر استان
تهران (شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر جمعیت و زیر  ۱۰۰هزار نفر) به زمین خورد
که از این میزان ۷هزار و  ۵۵۰واحد مرتبط با این شهرها و اداره کل راه و شهرسازی
تهران و مابقی در حوزه شــهرهای جدید پرند و پردیس است.وی با اشاره به بسته
شدن پرونده مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در مهرماه امسال افزود:
این برنامه تنها مختص آغاز عملیات اجرایی نبود ۲ ،هزار و  ۳۶۷مورد از آن مجددا
مرتبط با اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و پروژه های بخش خصوصی است
که  ۱۲۲۷مورد از آن در قالب تفاهم نامه به متقاضیان اقدام ملی این اســتان واگذار
شده اســت.محبت خواه خاطرنشان کرد :در حال حاضر  ۱۴انبوه ساز با اعتماد به
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در  ۱۰شهر استان مستقر شده اند ،کارگاههای
اقدام ملی را تجهیز کرده اند و در حال طی و تصویب مراحل نهایی نقشه پروژه های
ساختمانی هستند که به زودی مرحله اجرای آن پروژه ها آغاز خواهد شد.

صرفهجویی  ۳.۵میلیارد دالری با افزایش آمادگی
نیروگاهها

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمادگی
نیروگاهها از مرز  ۹۳درصد عبور کرده اســت ،گفت :افزایش  ۱۰درصدی آمادگی
نیروگاهها در طی یک دهه اخیر  ۳.۵میلیارد دالر صرفهجویی به همراه داشته است.
به گزارش ایرنا ،محســن طرزطلب با اشاره به اقدامات صورت گرفته صنعت برق
حرارتی در طی یک دهه اخیر ،گفت :در روزهای آغازین سال  ۱۳۹۰ظرفیت نامی
نیروگاههــای حرارتی حدود  ۵۴هزار مگاوات بــود که این رقم در حال حاضر با
افزایش  ۲۵درصدی از مرز  ۶۸هزار مگاوات عبور کرده اســت .همچنین در اوایل
دهه  ۹۰حداکثر نیاز مصرف حدود  ۴۲هزار مگاوات بود که این رقم تابستان امسال
بــه بیش از  ۵۸هــزار مگاوات افزایش پیدا کرد.وی یادآور شــد :میزان تولید برق
نیروگاههای حرارتی در نیمه نخست سال  ۱۳۹۰حدود  ۱۲۱هزار میلیارد کیلووات
ســاعت و در  ۶ماهه نخست سال گذشته  ۱۵۲هزار میلیارد کیلووات ساعت بوده
است که این رقم در نیمه نخست سال جهش تولید با افزایش حدود  ۱۰درصدی
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز  ۱۶۷هزار میلیارد کیلووات ساعت گذشت.
طرزطلب ادامه داد :در آن مقطع زمانی میزان مصرف ســوخت ساالنه نیروگاههای
کشــور حدود  ۵۷میلیارد مترمکعب بود که این رقم ســال گذشــته به  ۷۴میلیارد
مترمکعب رســید .در آن سالها  ۶۲درصد سوخت نیروگاهها توسط گاز طبیعی و
 ۳۸درصد آن توسط سوخت مایع تامین میشد؛ عاملی که افزایش ضریب خروج
اضطراری واحدها ،دشــواری بهرهبرداری نیروگاهها و آسیبدیدگی بویلرها را به
همراه داشت.

عضویت ایران
در فدراسیون بین المللی فضانوردی ملغی می شود

رئیس سازمان فضایی خواســتار توقف بررسی الیحه اساسنامه عضویت ایران در
فدراســیون بین المللی فضانوردی در صحن علنی مجلس شد اما عضو کمیسیون
صنایع از ملغی شــدن عضویت ایران در این فدراســیون خبر داد.به گزارش مهر،
مرتضی براری در توئیتر نوشت :در جلسه روز  ۱۸شهریورماه در کمیسیون صنایع و
معادن مجلس اعالم کردم که مواد اساسنامه عضویت ایران در فدراسیون بین المللی
فضانوردی از  ۳۷ماده به  ۱۶ماده کاهش یافته اســت و به همین دلیل مستلزم ارائه
الیحه جدید است.رئیس سازمان فضایی ایران افزود :در همین حال طی تماس تلفنی
با محسن دهنوی  -نماینده عضو کمیسیون صنایع  -درخواست داشتم تا طرح این
اساســنامه در صحن علنی مجلس از دســتور کار خارج شود.به گفته معاون وزیر
ارتباطات ،فدراسیون بین المللی فضانوردی یک نهاد علمی برای تبادالت علمی میان
اعضا بوده و سیاستگذار نیســت .بر این اساس عضویت در این فدراسیون نه تنها
برای کشورهای عضو ،هیچگونه تعهد حقوقی ایجاد نمیکند بلکه خروج از آن نیز
نیاز به طی فرآیند حقوقی ندارد.براری تاکید کرد :البته عضویت در این فدراسیون،
در هر دو دوره مجلس شــورای اسالمی مورد تایید مرکز پژوهشهای مجلس نیز
بوده است.این درحالی است که محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع مجلس در
توئیتر اعالم کرد :از زمانی که دولت تصمیم به عضویت در فدراســیون بین المللی
فضانوردی گرفت ،اساسنامه دچار تغییرات زیادی شده است .از این رو در مکالمه
با آذری جهرمی وزیر ارتباطات ضمن قبول ایرادات ،قرار شد با تصویب در هیئت
دولت و ارسال نامه استرداد الیحه به مجلس ،عضویت ایران ملغی شود.

سرمقاله

جهانی دیگر در راه است...

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

ادامه از صفحه ۲
این رقم چهار برابر هزینه تولید از دســت رفته در دوران رکود اقتصادی بزرگ
جهان در ســال  1929میالدی ،دو برابر هزینه همه جنگ ها از حمله تروریستی
بــه برج های دوقلوی نیویورک در ســپتامبر  ،2011و معادل کل هزینه تغییرات
اقلیمی در  50سال آینده است .غرب باید راه کارهای کاهش هزینه بیماری های
همه گیــر در آینده را بیابد و در غیر این صورت خود را برای فقر ،فروپاشــی
اجتماعی و از دســت دادن قدرت ژئوپلیتیک آماده کند .پیش بینی اخیر صندوق
بین المللی پول ،کاهش قدرت جهانی غرب را به خوبی نمایان می کند .طبق آمار
منتشــر شده توسط این صندوق ،در سال جاری میالدی اقتصاد بریتانیا و فرانسه
% 9/8کوچک خواهد شــد که بهتر از شرایط اقتصادی ایتالیا و اسپانیاست .ولی
در نهایت تعجب ،اقتصاد چین در ســال جاری رشد خواهد داشت .کشورهای
آســیای شرقی نیز موفق شــده اند هزینه های مرتبط با ویروس کرونا را در حد
قابل تامین حفظ کرده و چین سرخوش از شرایط اقتصادی جهان به ویژه غرب
است.
نگاهی به شــرایط اقتصــادی و اجتماعی غرب این واقعیت را آشــکار می کند
که ویروس کرونا روندهای بســیاری را دستخوش تغییر کرده که مهمترین آن
شتاب گیری جابجایی قدرت از غرب به شرق دور است .به نظر می رسد دوران
عظمت اقتصادی غرب رو به افول اســت و چنانچــه اقداماتی بنیادین صورت
نگیــرد برگ دیگری از تاریخ جهــان ورق خواهد خورد و قرن جاری متعلق به
شرق دور خواهد بود.
چقدر تاریخ عبرت انگیز و پند آموز اســت و ما جهانیــان از آن غافلیم .همان
طور که در اواخر قرن هجدهم باالخره چراغ شــوکت و عظمت شرق نزدیک و
خاورمیانه به خاموشی گرایید ،قرن جاری نیز آبستن تحوالت شگرف تاریخیست
و مرکز ثقل جهان این بار از غرب به خاور دور در حال حرکت است.

