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در مراسم افتتاح فاز اول «مگا پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی ایران» مطرح شد

قیمت تمام شده آب  ۲درصد هزینههای فرآوری فوالد است
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فاز اول مگاپــروژه «انتقال آب از خلیــج فارس به فالت
مرکزی ایران» افتتاح شد.
به گزارش جهان اقتصاد ،قطعه نخســت طرح انتقال آب از
خلیج فارس به فــات مرکزی ایران به طول  ۳۰۵کیلومتر،
از خلیج فارس به ســیرجان با جمــع هزینه کرد در مرحله
شیرینســازی و خط انتقال تا ســیرجان ۱۶ ،هزار و ۳۰۰
میلیــارد تومان (ریالی و ارزی) با فرمان ویدیو کنفرانســی
رییس جمهور و با حضــور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
افتتاح شد.
هدف عمده طرح ،شیرین ســازی و انتقال آب نمکزدایی
شــده ،توســط ســه خط انتقال از خلیج فارس به صنایع
اســتانهای هرمزگان ،کرمان و یزد ،تامین بخشی از نیازها
و مصــارف آب مجتمعهای تولیدی در حال بهرهبرداری و
طرحهای توســعه مجتمعهای معدنــی و صنعتی ،گلگهر،
مس سرچشــمه و چادرملو اســت .مســیر خط انتقال از
غرب بندرعباس شــروع و پس از تامین آب مجتمع معدنی
و صنعتی گل گهر ،به طرف مجتمع مس سرچشــمه ادامه
خواهد یافت و در نهایت به صنایع فوالدی و معدنی استان
یزد منتهی میشود.
براساس این گزارش ،قطعه نخست انتقال آب از تاسیسات
آب شــیرینکن گلگهر به طول  ۳۰۵کیلومتر خواهد بود.
قطعه دوم انتقال از گلگهر به مس سرچشــمه به طول ۱۵۰
کیلومتر و قطعه ســوم انتقال از مس سرچشــمه تا صنایع
فــوالدی اردکان  ۳۶۰کیلومتــر و انشــعاب صنایع معدنی
چادرملو  ۱۵۰کیلومتر خواهد بود .در بخش تاسیسات آب
شــیرینکن در فاز نخست به مقدار  ۱۸۰میلیون متر مکعب
در ســال و ظرفیت تولید آن ساالنه  ۶۵۰میلیون متر مکعب
خواهد بود.
سایت شیرین سازی آب با ظرفیت  ۲۰۰هزار مترمکعب در
روز برای مصارف شــرب و صنایع ،خط لوله انتقال آب به
طول  ۳۰۵کیلومتر ،هفت ایســتگاه پمپاژ ۱۰ ،پست  ۴۰۰و
 ۱۳۲ ،۲۳۰و  ۶۳کیلوولــت و  ۱۵۰کیلومتر خط انتقال نیرو
و  ۳۳مخزن تعادلی ،ذخیره و مقابله با ضربه آب به ظرفیت
 ۱۸۷هزار مترمکعب با ســرمایه گــذاری  ۱۶هزار و ۳۰۰

میلیارد تومان و اشــتغالزایی  ۱۲۰۰نفر با حضور مسئوالن
ملی و اســتانی دولت و بخش خصوصی بــه بهرهبرداری
رسید.
آغاز طرح انتقال آب از دریای عمان به خراسان رضوی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شعار "ما می
توانیم" در پروژه بهره برداری از مرحله نخســت طرح ملی
انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری ایران اجرایی شد،
گفت :اجرای این پــروژه باورنکردنی حیرت همگان را به
دنبال داشته است .خیلی ها در ابتدای اجرای این پروژه نگاه
منفی گرایانه به آن داشــتند اما مفتخر هستیم که این پروژه
در دولت تدبیر و امید بدون یک ریال هزینه از بودجه های
دولتی به بهرهبرداری رسیده است.
علیرضا رزم حســینی اظهار کرد :این پروژه یکی از پروژه
های نادر در خاورمیانه است که اجرا شده است.
وی با بیان اینکه گذشتگان ما بیش از  ۲۰۰۰هزار سال پیش
با فناوری روزگار خــود قنوانی را در دل کویر حفر و آب
را از دل زمین به روی زمین آوردند افزود :امروز نســل ما
بزرگتریــن پروژه انتقــال آب از دریا به فالت مرکزی اجرا
شــده و این پروژه قطعا به یادگار برای نسل آینده ماندگار
خواهد ماند.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه شرکت های
توســعه گرا و صنعتی و معدنی باید کشور را بسازند افزود:
صنایع و معادن کشور برای بقای خود و بقای مردم در این
منطقه حاضر به ســرمایه گذار در این پروژه شدند که نشان
می دهد می توان بدون اســتفاده از پــول دولتی و با منابع
شرکت های صنعتی و معدنی و بانکها ،پروژه های بزرگی
را در کشــور اجرا کرد که این پروژه می تواند الگویی برای
سایر پروژه های در دست اجرای کشور باشد.
رزم حسینی با اشاره به مشارکت  ۱۹۴شرکت داخلی از ۱۵
اســتان کشور در اجرای این پروژه گفت :در طول سالهای
اجرای این پروژه روزانه  ۸۰۰۰نفر در این پروژه مشغول به
کار می شدند و به جرات می توان عنوان کرد تا حد امکان
طراحی و اجرای این پروژه توســط دانش ایران و ماشــین
آالت ایرانی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه این حرکت نشــان دهنده آن است که می
توانیم آب پایدار برای کشــور ،برای صنایع و حتی مصرف
شرب ایجاد کنیم اظهار کرد :این پروژه می تواند پس انداز

آبی بسیار خوبی را برای کشــور به همراه داشته باشد و با
اجرای این پروژه  ۱۸۰میلیون مترمکعب آب در سفره های
زیر زمینی کشور پس انداز خواهد شد.
وزیر صمت با اشاره به نظرات متفاوت کارشناسان در مورد
انتقال آب از دریا به صنایع یا انتقال صنایع به مجاورت آب
در ابتدای اجــرای این پروژه گفت :قطعا اجرای این پروژه
صرفه اقتصادی خوبی برای کشور داشته است و این پروژه
یک الگوی ســیار موفق و خوبی برای کشور و سایر پروژه
هــا خواهد بود و یکی از نکات قابــل توجه در این پروژه
همکاری با انســجام کامل بین بخــش های مختلف دولت
(بین وزرات صمت ،نیرو ،جهاد کشاورزی ،محیط زیست و
صندوق توسعه ملی) از یک سو و مدیران ملی و منطقه ای
از سوی دیگر بوده است که باید آن را به فال نیک بگیریم.
وی با بیان اینکــه ایده این اجرای این پروژه از بخش ها و
ســطوح پایین به دولت آمده اســت اظهار کرد :انصافا باید
عنوان کرد که این پروژه توسط مدیران شجاع اجرایی شده
است و ریسک حساب شده ای توسط شرکت های صنعتی
و معدنی صورت گرفته که باید از آنها تشکر ویژه ای داشته
باشیم .رزم حســینی به رسالت وزارت صمت اشاره کرد و
گفت :وزارت صمت ،بر خود این رسالت را دارد که کشور
را می توان با شــرکت های توسعه گرا ساخت .برای تمام
صنایع حتی خودرو ســازی این انتقــال آب قطعا به صرفه
خواهد بود .ما باید مبلغ و وزات نیرو باید مشوق و جلودار
این حرکت باشد تا همه صنایع بتوانند از آب شیرین استفاده
کنند.
وزیر صمت در پایان با اشــاره به انتقال آب از دریای عمان
به خراســان رضوی نیــز گفت :در زمان تصــدی بنده در
استانداری خراسان رضوی طرح پروژه انتقال آب از دریای
عمان و چابهار به سیســتان و بلوچستان و خراسان جنوبی
و رضوی کلید زده شــده است که در این راستا  ۱۵۰هکتار
زمین در منطقــه چابهار تهیه و در اختیار شــرکت مجری
قرار داده ایم.
کار مطالعات انتقال آب به  ۱۷استان آغاز شد
وزیر نیرو هم با اعالم اینکه برای  ۱۷اســتان کار مطالعات
انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان آغاز شــده است،
گفت :این  ۱۷اســتان اکنون  ۲میلیارد مترمکعب در بخش
صنعت به آب نیاز دارند که با توجه به ظرفیتها و توســعه

حوزه صنعت این مقدار به بیش از  ۳میلیارد مکعب میرسد.
رضا اردکانیان بیان کرد :این پروژه به همت وزارت صنعت،
معدن تجارت و همکاری نزدیک جهادکشــاورزی ،نیرو و
بخش خصوصی انجام می شود.
وی ادامــه داد ۷۵ :درصد نمکزدایی در منطقه خلیج فارس
انجام می شــود ۸۵۰ ،آب شیرین کن در منطقه وجود دارد،
 ۲۵عدد آب شیرین کن باالی  ۱۰۰هزار مترمکعب در شبانه
روز ظرفیت دارند و پروژهای که امروز افتتاح شده است از
این دست است.
اردکانیان اضافه کرد :از  ۶۷ســال پیش موضوع نمک زدایی
در منطقه آغاز شــده اســت که به ســبب به دست آوردن
فناوریهــا الزم امروز امکان اقتصادی بودن آن فراهم آمده
است.
وزیر نیرو با بیان اینکه این استان ها برای انجام فعالیتهای
خــود  ۹۵۰میلیون متــر مکعب کمبــود آب دارند ،افزود:
شــیرین ســازی آب دریا و انتقال آب دریا تاثیر مثبتی در
تسهیل فعالیتها و جبران کمبودها خواهد گذاشت.
اردکانیان با اعالم اینکه  ۸میلیارد و  ۲۰۰میلیون متر مکعب
به مجموعه  ۱۷اســتان تخصیص داده شده است ،گفت :دو
میلیارد و  ۷۰۰میلیون متر مکعب آب شیرین در این فرایند
حاصل میشود که پاسخگوی نیازهای صنعت خواهد بود.
وی با بیــان اینکه از  ۴۵۰میلیــون مترمکعب که به بخش
خصوصی و صنعت داده میشود و  ۱۵۰میلیون متر مکعب
آب شــیرین به دســت می آید ،بیان کرد :ایــن آب برای
مصارف شرب کرمان و هرمزگان همچنین مصارف صنعتی
کرمان و یزد مورد استفاده قرار می گیرد.
وزیر نیرو گفت :قیمت تمام شــده آب برای صنعت حدود
 ۲یــورو خواهد بود که حدود  ۲درصد هزینههای فرآوری
فوالد خواهد بود.
بهره برداری از  ۵۴واحد آب شیرین کن
در دولت تدبیر و امید
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز گفت :در ســال ۹۲
تمام ظرفیت آبشــیرینکن های هرمزگان تنها هشت میلیون
متر مکعب بود که تا پایان امسال این رقم به  ۹۰میلیون متر
مکعب خواهد رسید.
تقیزاده خامسی با ذکر این نکته که  ۹۷درصد از منابع آبی
در دریا قرار دارند ،اظهار کرد :با توجه به کمبود آب شیرین،
کشــورها با تکنولوژی مدرن برای استفاده بهینه از آب دریا
اقــدام میکنند؛ حتی کشــورهایی که به انــدازه کافی آب
شیرین دارند به آب دریا به عنوان یک منبع نگاه میکنند.
وی استفاده از آب دریا را یک الزام دانست و عنوان کرد :با
توجه به رشد مصرف آب در حوزه صنعت به سمت استفاده
از آب دریا گام خواهیم برداشت.
معــاون وزیر نیــرو در امــور آب و آبفــا تصریح کرد:
آبشــیرینکن «بندرعباس» هفتاد و دومین واحد نمکزدایی
است که بهرهبرداری میرسد.
تقیزاده خامســی با بیان اینکه  ۵۴واحد آب شیرین کن در
دولــت تدبیر امید به بهرهبرداری رســید ،تصریح کرد۲۳ :
واحد دیگر نیز تا پایان دولت تدبیر و امید به نتیجه خواهد
رســید .مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار
کرد :در ســال  ۱۳۹۲کشــور تنها  ۱۷آب شرین کن داشت
که با اقدامات انجام شــده در حال حاضر این تعداد به ۷۲
مورد رســیده اســت .وی با اشــاره به جمعیت  ۸۰۰هزار
نفری بندرعباس و خمیر ،گفت :آب شیرین کن بندرعباس،
 ۱۵میلیون متر مکعب از نیاز آب شــرب شهر بندرعباس و
خمیر تامین خواهد کرد .این  ۱۵میلیون متر مکعب به همراه
بخشی از آب شیرین کن  ۱۰۰هزار متر مکعبی ،نیمی از نیاز
آبی این دو منطقه را تامین میکند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد :در ســال
 ۹۲تمام ظرفیت آب شــیرین کن های هرمزگان تنها هشت
میلیــون متر مکعب بود که تا پایان امســال این رقم به ۹۰
میلیون متر مکعب خواهد رسید.

وزیر راه وشهرسازی وعده داد:

ساماندهی وضعیت حاشیه نشینی در زابل
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وزیر راه شهرسازی گفت :با افتتاح پروژه های مهم حاشیه
نشــینی در زابل مردم بعد از سالها از محیط مناسب شهری
بهره مند می شوند.
به گزارش جهان اقتصاد ،محمد اســامی در حاشیه مراسم
افتتاح طرح ساماندهی پنج محله حاشیه نشین زابل در شمال
سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران افزود :شهر زابل
دارای بزرگترین حاشیه نشــینی شهری است و این مساله
موجب آزردگی خاطر برای مردم این شــهر شده بود که با
اجرای طرح ساماندهی و اصالح معابر ،بهسازی و آسفالت
مسائل اجتماعی آن حل می شود.
وی تاکید کرد :طرح ساماندهی محالت حاشیه نشین زابل
در محالت باقی مانده ادامه پیدا می کند و کاســتی های آن
حل می شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت :وضعیت نامناسب شهری زابل
با خشکسالی های اخیر موجب آزار مردم منطقه شده است
که با خدمات بهسازی شــهری مردم از این مشکالت رها

می شوند.
اســامی از اعطای تسهیالت برای مقاوم سازی و نوسازی
منازل مسکونی فرســوده خبرداد و گفت ۵۰ :درصد هزینه
کارمزد بانکی این تسهیالت را دولت و  ۵۰درصد دیگر را
مردم با اقساط کم پرداخت می کنند.
وزیر راه و شهرسازی از اراده قاطع این وزارت برای تکمیل
کریدور شمال به جنوب سیستان وبلوچستان خبرداد و گفت:
بخش هایی از این پروژه در حال ساخت و بخش های دیگر
آن در حال مطالعات فنی است و به میزان پیشرفت مطالعات
اسناد مناقصه برگزار و پیمانکار انتخاب می شود.
وی بیان کرد :مجموعه پروژه های که در سیستان وبلوچستان
در حال اجرا اســت موجب عمران ،آبادی و رفاه و کیفیت
زندگی بهتر مردم می شود.
در ادامه ،معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت
بازآفرینی شــهری ایران گفت :سیستان وبلوچستان از نظر
سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی یکی از استانهای
دارای مشکل اســت و دولت در این زمینه اقدامات بسیار
خوبی در دست اجرا دارد.
مهدی عبوری اظهارداشت :حجم زیادی از جمعیت سیستان

وبلوچستان در سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی
زندگی میکننــد که بدلیل عدم توجه در طول ســالهای
گذشته نه تنها این مشکل کنترل نشده بلکه رو به روز شاهد
گستری این سکونتگاهها در این استان بودهایم.
وی بیان کرد :ســکونتگاههای غیر رسمی و حاشیه نشینی
در خارج از حریم شــهر وجود دارند در حالی که در زابل
این سکونتگاهها در محدوده قانونی شهر شکل گرفته است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران گفت :از هفت
محله هدف شــرکت بازآفرینی ایــران در زابل پنج محله
مطالعات آن از چهار ماه گذشته در دستور این شرکت قرار
گفت و این طرح در گستره  ۵۰۰هکتار در محالت هیرمند
شمالی ،رسالت ،اسالم آباد ،حسین آباد و معصوم آباد آغاز
شد.
عبوری عدم توانمندی خانواده ها در بعد اجتماعی و فرهنگی
را یکی از مشــکالت منطقه عنوان کرد و گفت ۹ :دستگاه
در ستاد ملی بازآفرینی شهری درگیری این پروژه هستند و
اعتبارات خوبی برای آنها پیش بینی شده تا برای تامین سرانه
خدمات عمومی اهم از ایجاد فضاهای ورزشــی فرهنگی،
خدماتی و فضای سبز گام های جدی بردارند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن مطرح کرد:

انتخاب بایدن منجر به رونق بازار مسکن می شود

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت :انتخاب ترامپ می تواند زمینه ساز نوسان نرخ ارز و پیروزی
بایدن منجر به رونق بازار مسکن شود .عباس زینعلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :انتخاب
ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا با توجه به احتمال سیاست فشار حداکثری که در قبال ایران
خواهد داشت می تواند اثر هیجانی بر بازار ارز و تاثیر منفی بر بازار مسکن بگذارد .در سوی
دیگر با انتخاب بایدن احتمال کاهش نرخ دالر وجود دارد که رونق سایر بازارها را ایجاد می
کند .انتخاب بایدن یعنی چرخش سرمایه گذاری از بازار ارز به سمت بازارهای دیگر .وی افزود:
دارایی ســرمایه ای مهم در کشور ما مسکن است و بورس هنوز ظرفیت چرخشهای ناگهانی
سرمایه را ندارد .این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد :به طور کلی تا زمانی که تولید عمومی
اقتصاد ایران در یک ظرفیت معقولی قرار نگیرد همیشه از وقایع سیاسی همانند انتخابات آمریکا
تاثیر روانی ناگهانی می گیرد .در این شرایط نقدینگی وحشتناک حدود  ۲۹۰۰هزار میلیارد تومان
با اخبار و حوادث به سرعت قابل انتقال به بازارهای مختلف است .زینعلی گفت :با وجود آنکه
ترامپ البته از موضع باال قول مذاکره داده ،انتخاب او قطعا وضعیت بازار ارز را ملتهب می کند
و می تواند به رشد تقاضا و قیمت دالر منجر شود .با انتخاب بایدن و روی کار آمدن دموکراتها
به این دلیل که صحبتهایی در مورد بازگشت به برجام می شود ممکن است با افت قیمت ارز و

خروج سرمایه ها از این بازار به بازار مسکن مواجه شویم که به رونق بازار ملک می انجامد .البته
سیاستهای پولی و مالی داخلی هم تاثیرگذار است اما با توجه به وضعیت موجود ،اثر متغیرهای
بیرونی بیشتر از متغیرهای داخلی است.
وی با بیان اینکه بازار مسکن به اشباع قیمتی رسیده است گفت :سرمایه گذاران در بخش مسکن
فعال انتظار رشد بیشتر قیمت را ندارند .یک دوره باید طی شود تا چرخش تقاضای سوداگرانه
به سمت بازار مسکن پیش بیاید که احتماال تا پایان سال طول می کشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر عدم افزایش نرخ سود بانکی بر بازارهای مالی اظهار
کرد :دولت با عدم افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در واقع این سیگنال را ارسال کرد که
پول ها را از بانک خارج و به بازار سرمایه بیاورید؛ اما ابتدا باید ظرفیت سازی می شد ،در حالی
که بازار سرمایه ظرفیت چندانی ندارد ،لذا سرمایه ها به سمت بازار ارز رفت.
به گفته زینعلی ،سیاســتهای عمومی پولی کشور به شرط داشتن منابع و انضباط کافی بسیار
تاثیرگذارتر از وابســتگی به اتفاقات سیاسی بیرونی است .به هر حال به نظر می رسد به این
مرحله که این مساله را درک کنیم رسیده ایم اما باید با حساسیت و دقت بیشتری سیاستهای
پولی را دنبال کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی شــمال سیستان و بلوچستان هم
در حاشــیه این مراسم اظهارداشــت :این پروژه در مناطق
معصومه آباد ،رســالت ،هیرمند شمالی ،اسالم آباد و حسین
آباد شهرستان زابل انجام شده است.
عطااهلل اکبری بیان کرد :افزونبر  ۲۰۰هزار متر مربع وسعت
محدوده آســفالت این طرح در شهرســتان زابل با اعتباری
افزونبر  ۴۵میلیارد تومان با بهرهمندی  ۲۵هزار نفر افتتاح شد.
استاندار سیستان و بلوچستان نیز اختصاص یکهزار میلیارد
تومان از سوی دولت برای رفع مشکالت مناطق حاشیه نشین
پنج شهرستان این استان را اقدامی ارزشمند در رفع مشکالت
مردم این استان عنوان کرد.
احمدعلی موهبتی اظهارداشــت :معضل حاشــیه نشــینی
سیستان و بلوچستان عالوهبر اعتبارات نیازمند همکاری همه
دستگاههای تاثیر گذار در این زمینه است.
قطعاتی از ســه بزرگراه جدید در محور ایرانشهر  -خاش،
زاهدان  -بم و زاهدان  -زابل بطور همزمان با حضور وزیر
راه و شهرســازی ،فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا،
استاندار سیستان و بلوچســتان و مدیران و مسووالن استان
افتتاح شد.

اخبارزیربنایی

جهاناقتصاد

ریزش شاغلین بخش ساختمان در بهار امسال

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد که تعداد شاغلین بخش ساختمان در بهار امسال
نسبت به بهار سال گذشــته  ۲.۲درصد کاهش یافته و ریزش  ۶۶هزار نفری نیروی
شــاغل در این بخش را به دنبال داشته است.به گزارش ایسنا ،مرکز آمار و اطالعات
راهبردی وزارت کار در گزارشــی به بررســی روند تعداد شــاغلین بخش صنعت
ساختمان طی سالهای  ۱۳۸۴تا بهار  ۱۳۹۹پرداخته است.این گزارش نشان می دهد
تعداد شاغلین در سال  ۱۳۸۴حدود دو میلیون و  ۱۴۳هزار نفر بوده که تا سال ۱۳۹۳
روند صعودی داشــته و به طور متوسط در هر سال بین  ۱۴هزار تا  ۳۲۵هزار نفر به
جمعیت شــاغلین افزوده شــده تا به رقم سه میلیون و  ۲۰۲هزار نفر در سال ۱۳۹۳
رسیده است؛ با این حال در فاصله سالهای  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۴با ریزش  ۲۵۳هزار نفری
در این بخش روبه رو بوده ایم که به نظر می رســد رکود بخش مســکن و کاهش
ساخت و سازها بی تاثیر نبوده است.در سال  ۱۳۹۵اگر چه افزایشی جزئی در تعداد
شــاغلین این بخش رخ داده اما از سال  ۱۳۹۷تا بهار  ۱۳۹۹به تدریج روند نزولی و
ریزش نیروی شــاغل آغاز شده است به نحوی که از کاهش  ۱۰هزار نفری در سال
 ۱۳۹۷به کاهش  ۶۶هزار نفر در بهار  ۱۳۹۹رسیده و جمعیت شاغلین این بخش از
سه میلیون و  ۵۰هزار نفر در سال  ۱۳۹۷به دو میلیون و  ۹۵۰هزار نفر در بهار ۱۳۹۹
کاهش یافته است.به موجب این گزارش تعداد شاغلین بخش ساختمان تا سال ۱۳۹۲
تحت تاثیر پروژه هایی مثل مسکن مهر روند صعودی داشته اما پس از آن روند نزولی
پیدا کرده است.

مجلس گرانی نرخ بلیت هواپیما راپیگیری میکند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت :متأسفانه در حوزه حمل و نقل
هوایی اِشــکاالت ساختاری داریم و مجلس موضوع گرانی بلیت هواپیما را پیگیری
جدی میکند.مجتبی یوســفی در گفتگو با مهر با انتقاد از گرانی شدید بلیت هواپیما
اظهار داشــت :یکی از موضوعاتی که متأسفانه در این دولت میبینیم ،بیبرنامگی در
حوزه اقتصادی است و دولت به جای آنکه فرآیندها را اصالح کند تا هزینهها کاهش
یابد ،کوتاهترین و سریعترین راه در این زمینه را انتخاب میکند که آن گرانی است.
وی بیان کرد :گران کردن کاالها و خدمات گوناگون سیاســتی است که متأسفانه در
این دولت میبینیم و آنان حل مشــکالت را گویا گرفتن پول از مردم میدانند.عضو
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ما در حوزه حمل و نقل هوایی
اشکاالت ساختاری داریم ،تصریح کرد :در دوران وزارت وزیر سابق راه و شهرسازی
طرحی مطرح شــد مبنی بر اینکه قیمت بلیت هواپیما آزاد و شناور شود؛ یعنی آنان
معتقد بودند که قیمتها باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.نماینده مردم اهواز
در مجلس شورای اسالمی افزود :اینکه قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود،
مورد توافق همه اســت اما این مقدمه مورد توجه قرار نگرفت که طرح آزادسازی و
شناورسازی بلیت هواپیما در کشوری به خوبی نتیجه میدهد که ایرالینهای بسیار
زیاد و متنوعی دارد.

رشد  ۱۰۰درصدی نرخ مسکن در نیمه اول سال

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور گفت:وضعیت بازار مسکن در نیمه اول
ســال با وجود شیوع کرونا که تصور میشد رشــد زیادی نداشته باشد شاهد رشد
قیمتها بود و این قیمتها تقریبا  ۱۰۰درصد رشــد داشت.به گزارش مهر ،حسام
عقبایی ،با اشاره به اینکه در نیمه اول سال ،بازار مسکن رشدی غیر معمولی و فراتر
از سطح توقع داشت گفت :پیش بینی میکنیم در نیمه دوم سال جاری که هم اکنون
در ماه دوم آن هستیم شاهد افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم نخواهیم بود.وی
افزود :وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال باوجود کرونا در کشور که تصور میشد
رشد زیادی نداشته باشد شاهد رشد نامتعارف و جهشی قیمتها بود و این قیمتها
تقریب ًا  ۱۰۰درصد رشد داشت بطوریکه میانگین قیمت متوسط آپارتمان در تهران به
باالی  ۲۵میلیون تومان در متر مربع رسید .این موضوع نشان داد دولت باید با توجه
به تکالیف قانونی خود در این خصوص بیش از گذشــته برنامه ریزی و اقدام کند تا
عرضه و تقاضا در این بازار به توازن و تعادل برســد.نایب رئیس اتحادیه مشــاوران
امالک کشور با اشاره به اینکه در  ۶ماه نخست سال بازار مسکن تحت تأثیر عواملی،
چون کرونا ،بازارهای موازی از قبیل ارز و ســکه و حتی بورس و همچنین مســائل
کالن اقتصادی کشــور و فضای دالل بازی ،رشدی نامتعارف و سونامی گونه داشت
ادامه داد :ظرفیت افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال وجود ندارد که این به معنای
کاهش قدرت خرید مردم و دست نگهداشتن عموم برای معامله حتی برای تبدیل به
احسن کردن خانههای خود است و فع ً
ال کسی این ریسک را نمیکند که خانه خود را
بفروشد تا خانه بزرگتری بخرد چراکه قیمتها روز به روز رشد میکنند.

سرمقاله

چین ،خاورمیانه و توافق با ایران

دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف

ادامه از صفحه ۲
ساده انگاریست چنانچه تنها عامل تاثیرگذار بر روابط ایران و چین را تحریم های آمریکا
علیه ایران دانست .باید اهمیت تجارت چین با ایاالت متحده را نیز به این معادله افزود .طبق
آمار رسمی ارزش صادرات چین به آمریکا معادل  557میلیارد دالر است و لذا پکن قطع ًا
قبل از امضاء هر توافق نامه ای با ایران تاثیر آن را بر روابط تجاریش با آمریکا با دقت تمام
مورد بررسی قرار خواهد داد.
به جز مالحضات فوق ،بد نیست نگاهی به عملکرد چین در مقابل ایران در چند دهه اخیر
داشته باشیم .در جنگ ایران و عراق ،چین در مجموع بیش از  1/8میلیارد دالر به ایران اسلحه
فروخت در حالی که مقدار اسلحه فروخته شده به عراق سه برابر این رقم بود .در اواسط
دهه  80در آستانه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ،چین با آمریکا همراه شده
و علیه ایران رای داد .این کشور به قطعنامه بسیار تند  1929شورای امنیت علیه ایران هم رای
مثبت داد .پس از خروج آمریکا از برجام در تاریخ  ،97/2/18علی اکبر والیتی پس از سفر
به پکن اعالم کرد که این کشور علیرغم تحریم آمریکا به خرید نفت ایران ادامه خواهد داد.
ولی در عمل شاهد آنیم که واردات نفت چین از ایران در سال  2019میالدی نسبت به سال
قبل از آن  %53کاهش یافته و در ماه آخر این سال تنها  100هزار بشکه در روز یعنی یک
هفتم مقدار آن قبل از اعمال تحریم های آمریکا بوده است.
مخلص کالم اینکه صرف نظر از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا دل بستن به
توافق نامه با چین توهمی بیش نیســت و این نکته را وزیر خارجه این کشور در دیدار 9
اکتبر خود با مقامات ایرانی به زبان دیپلماتیک ولی با صراحت تمام اعالم کرد که بدون بهبود
روابط خود با کشورهای منطقه ایران نمی تواند انتظار ارتقای روابط با پکن داشته باشد .در
چنین شرایطی دل بستن به چین ،چه با توافق نامه و چه بدون آن ،ادامه راه کج در سیاست
خارجی کشــور بوده و شاهد آن خواهیم بود که کشورمان کماکان به موضوع مجادله بین
قدرت های بزرگ تبدیل شده و در بزنگاه ها قربانی مصالحه میان آنها خواهد شد .ممکن
اســت امضاء توافق نامه بلند مدت با چین برای ایران حائز اهمیت زیادی باشد ولی برای
چین ،ایران سربازی بر روی صفحه بزرگ شطرنج جهانی بیش نیست.

