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اقتصاد

وزیر راه و شهرسازی:
زمین مورد نیاز برای ساخت
مسکن در  ۸۰۰شهر تامین شد

وزیر راه و شهرســازی از تامین زمین در
 ۸۰۰شــهر در قالب طرح ساخت چهار
میلیون واحد مســکونی خبر داد و گفت:
حــدود  ۴۰۰میلیون تومــان وام را برای
ساخت مسکن در مراکز استانها در نظر
گرفتهایم که این مبلغ برای روستاها ۲۵۰
میلیون تومان است.
«رســتم قاسمی» در حاشــیه برگزاری
مراســم معارفه مدیرعامل جدید شرکت
راه آهــن در جمــع خبرنــگاران درباره
چگونگی جزییات ســاخت چهار میلیون
ِ
واحد مســکن ،افــزود :در مجلس طی
ماه گذشــته ابالغ شــده اســت که می
تواند کمک بســیار بزرگی به مردم برای
صاحبخانه شــدن کند.قاسمی ادامه داد:
ســاخت چهار میلیون واحد مسکونی در
دولت سیزدهم به این معنی نیست که هر
سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد؛
همه می دانیم ساخت مسکن حدود یک
سال و نیم زمان می برد .در وهله نخست
اعالم کردیم که تا حدود دو میلیون واحد
مسکونی را شروع می کنیم و هم اکنون
عملیــات اجرایی آن نیــز در مرحله آغاز
شدن است.
وی ادامــه داد :طبــق آخرین اطالعاتی
که امروز صبح از ســازمان ملی و زمین
گرفتم در بیش از  ۸۰۰شهر ،زمین برای
اجرای این پروژه تامین شــده اســت و
مهمتریــن اقدام ایجــاد «بانک زمین»
در وزارت راه و شهرســازی است که تا
ســه ماه دیگر باید اقدامات آن را انجام
دهیم و اطالعات زمینهای هر استان را
در بانک زمین ثبت کنیم.قاسمی با ببان
اینکه اکنون برای آغاز ساخت  ۲میلیون
واحد مســکونی در بســیاری از شهرها،
زمین آماده شــده است ،گفت ۲۰ :درصد
از تســهیالت بانکی تا سقف  ۳۶۰هزار
میلیارد تومان به این پــروژه اختصاص
پیدا میکند و این قانون به بانک مرکزی
ابالغ شده است و متناسب با تورم افزایش
پیدا می کند.
وزیر راه و شهرســازی از تعیین ســقف
وام پــروژه جهــش تولید مســکن خبر
داد و گفت :پیشــنهادی را برای ســقف
تسهیالت مسکن به بانک مرکزی دادیم
که در جلسه روز سه شنبه شورای پول و
اعتباربررسی می شود .وی گفت :حدود
 ۴۰۰میلیون تومــان وام را برای مراکز
اســتانها در نظر گرفتهایم که این مبلغ
برای روستاها  ۲۵۰میلیون تومان است،
فردا در جلسه شورای عالی پول و اعتبار
این موضوعات تصویب می شود.
قاســمی ادامه داد :تمام واجدان شرایط و
خانه اولیها میتوانند در ســامانه جدید
ثبتنــام کنند و با اســتفاده از تجربیات
مســکن مهر ،ساخت مسکن را متقاضی
محور در نظر گرفتیم.
وی در پاســخ به این سوال که آیا اجرای

متقاضی محور ساخت مسکن به عنوان
حذف بررسی فرم «ج» است ،گفت :فعال
فرم ج حذف نشــده اســت ،با این حال
«فرم ج» نیز اشــکاالتی دارد که بخشی
از سختگیریها در مورد فرم ج ممکن
است اصالح شود .وزیر راه و شهرسازی
ادامه داد :همزمان با شروع ساخت مجتمع
مسکونی ساخت خدمات هم شروع می
شــود و به عنوان کمک دولت ،ســاخت
خدمــات رایگان خواهد بودوی ادامه داد:
با انبوه سازان کشور در هفته های آینده
وارد مذاکره می شــویم ،با تعاونی های
خوشــنام نیز وارد گفت و گو می شویم.
اکنون ســاخت  ۴۰۰واحد مســکونی در
شهرها و روستاها توسط بنیاد مسکن آغاز
شده است و با کمیته امداد و بهزیستی و
صندوق تعاون و وزارت کار هم توافقنامه
هایی را امضا شده استرستم قاسمی گفت:
مســکن را بخش خصوصی می سازد اما
توزیع مدیریت ساخت را بین دستگاههای
سازنده تقسیم کردیم .همزمان به دنبال
تحول در نظام ساخت و ساز هستیم و با
برخی کشورهای خارجی در حال مذاکره
هســتیم تا دانش نوین ســاخت و ساز
وارد کشور شــود.وی ادامه داد :با برخی
از کشورها برای صنعتیسازی این چهار
میلیون واحد مسکونی وارد مذاکره شدیم
که روش همکاری با آنها از طریق تهاتر
با نفت فاینانس یا پرداخت خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی درباره فاصله گذاری
اجتماعی در پروازها ،ادامه داد :بر اساس
مصوبه ســتاد کرونا رعایت پروتکلهای
پذیرش مسافر با محدودیت  ۶۰درصد در
هواپیما تصویب شد اما اخیرا بحث شده
است کســانی که دو دوز واکسن را زدند
می توانند سهم بیشتری را ببرند و پس از
صدور کارتهای هوشمند واکسیناسیون،
امکان سهم بیشتر مسافر وجود دارد.
وی در پاســخ به این ســوال که گفته
میشــود گزینههای پیشــنهادی برای
انتخــاب معاونان و مدیران شــرکتها
و دســتگاههای مرتبط بــا وزارت راه و
شهرســازی تحت فشار هســتید و این
مدیران ،انتخاب شما نیستند ،گفت :این
موضوع هرگز صحت ندارد و تمام مدیران
و معاونان را خودم انتخاب میکنم.
وزیر راه و شهرســازی با اشاره به تغییر
قیمت بلیت حمل و نقل عمومی پس از
مصوبه رعایت  ۶۰درصدی ،یادآور شــد:
بخشــی از افزایش قیمت بلیت هواپیما
در گذشــته به دلیــل رعایت مصوبه ۶۰
درصدی بــوده و ایرالینها مجبور بودند
صندلــی خالــی را جبران کننــد .وقتی
ســهم  ۱۰۰درصد شود به دنبال کاهش
قیمت بلیت هستیم وجلسه با ایرالینها
میگذاریــم و امیدواریم بتوانیم قیمت را
پایین آوریم.

کارت خــودرو وانــت نیســان رنگ آبــی مدل  ۱۳۸۶به شــماره
موتــور  IRNC861X5KN124023و شــماره شاســی
 IRNC861X5KN124023و شــماره پالک  474ل  51ایران
 19متعلق بــه آقای وحید ملکی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.
کارت خــودرو ســواری پــژو  ۲۰۶رنــگ ســفید روغنــی مــدل
 ۱۳۹۸به شــماره موتور  182A0077832و شــماره شاســی
 NAaP03Ee4K747756و شــماره پــاک  335ج  79ایران
 40متعلق به خانم فاطمه اکبری مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.
کارت ســوخت خــودرو ســواری پژو رنگ ســفید مــدل ۱۳۹۸
بــه شــماره موتــور  174B0051825و شــماره شاســی
 NAAP41FE2KJ367015و شماره پالک  737س  21ایران
 78متعلــق به آقای علی هژبری به کد ملــی 0421533293¹ :
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســازمان هواپیمایــی کشــوری
در اطالعیــهای تاکیــد کرد :هیچ
تصمیمی جهــت افزایش قیمت
بلیت هواپیما در دستور کار نیست
و شرکتهای هواپیمایی موظفند در
خصوص نرخ بلیت هواپیما ،براساس
تصمیمات متخذه در آخرین جلسه
شورای عالی هواپیمایی عمل کنند.
به گزارش ایرنا ،سازمان هواپیمایی
کشــوری در اطالعیه خود اعالم
کــرد :هرگونه تخطــی از اجرای
مصوبات ،ابالغیهها و دستورالعملها
و سهلانگاری در این رابطه تخلف
محسوب شده و شرکتهایی که از
اجرای این مقررات خودداری کنند
این ســازمان نسبت به مجوزهای
پــروازی آن شــرکتها اقــدام
خواهدکرد.
در این اطالعیه آمده است :همچنین
ســازمان هواپیمایی کشوری هیچ
تصمیمی جهت افزایش قیمت بلیت
هواپیما در دســتور کار خود ندارد و
شرکت های هواپیمایی موظفند در
خصوص نرخ بلیت هواپیما ،براساس
تصمیمات متخذه در آخرین جلسه
شــورای عالــی هواپیمایی عمل
کنند و فروش باالتر از ســقف نرخ
تعیین شده در جلسه مذکور ،تخلف
محسوب می شود.
این اطالعیه مــی افزاید :تخلفات
احتمالی از طریق ســایت سازمان
هواپیمایی کشوری www.cao.
 irقابل دریافت است و در صورت
احــراز هرگونه تخلف بــی تردید
سازمان از مکانیزم های قانونی خود
استفاده خواهد کرد.
به گزارش ایرنا ،تابســتان امسال
و پس از افزایش خودســر قیمت
بلیت هواپیما از ســوی ایرالینها،
در جلسه مشترک با وزیر وقت راه
وشهرســازی نرخ جدید پروازها در
توافق با شــرکت های هواپیمایی
تعیین شد ،با این حال ایرالین ها با
تصمیم خودسرانه مجدد از شهریور
امسال یکبار دیگر به افزایش قیمت
بلیت ها دامن زدند.

برنامهدولتبرایتکمیل
کریدورهایترانزیتی
در بخش ریلی

مدیرعامــل شــرکت راه آهــن
جمهوری اســامی ایــران گفت:
همزمــان با آغاز گفــت و گوهای
بینالمللی که در دستور کار دولت
اســت ،برنامه ویــژهای در بخش
راهآهن بــرای تکمیل کریدورهای
ترانزیتی و افزایــش بهرهوری در
شبکه ریلی کشــور اجرایی خواهد
شد.
به گــزارش ایرنا «میعاد صالحی»
روز دوشــنبه در مراسم معارفه به
عنوان مدیرعامل جدید شرکت راه
آهن جمهوری اسالمی ایران ،افزود:
افزایش بهره وری در حوزه ریلی در
دستور کار قرار دارد.
معــاون وزیر راه و شهرســازی با
بیان اینکه دوران جدیدی در حوزه
حمل و نقل ریلی در کشور خواهیم
داشــت ،اضافه کرد :حوزه ریلی از
مهمترین بخشها است و با توجه
به وسعت کشور به عنوان بهترین
شــیوه حمل ونقلی می تواند برای
باالبردن سهم اقتصاد کشور نقش
آفرینی کند.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر
زحمات زیادی در این بخش کشیده
شــده اســت ،گفت :اما در دولت
سیزدهم نیازمند توجه بیشتری به
حوزه ریلی هستیم که به برگزاری
همایش و ســمینار ختم نمی شود
بلکه در حوزه عمــل ،تخصیص
بودجه ،و واگــذاری اختیارات باید
تغییر شرایط رخ دهد تا اهداف این
بخش محقق شود.
صالحی گفت :احــکام خوبی که
در قانــون ســالهای گذشــته و
سیاســتهای کلی نظام در قانون
برنامه ششــم توســعه است باید
محقق شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:
در دوران جدیــد با حمایت دولت و
مجلس کریدورهای ریلی تکمیل
می شــود و با راه اندازی کریدورها
حتمــا درآمدهای کشــور افزایش
خواهد یافت و درآمد به دست آمده
در حوزه توســعه خطوط و توسعه
ناوگان پیشرفت بخش ریلی صرف
خواهد شد.وی گفت :برنامه توسعه
ویژه ای را به وزیــر ارایه کرده ام
و دولت امروز بــا توجه به گفت و
گوهای بین المللی که در دستور کار
دارد پای کار اســت تا کریدورهای
ناتمام ،تکمیل شود.

کارشناس انرژی :

روند بسیار ُکند تکمیل فازهای
جدید نیروگاه اتمی بوشهر

یک کارشــناس انرژی با اشاره به
اینکه بر اســاس بررسیها اقتصاد
نیروگاههای اتمی بسیار قوی است
گفــت :علیرغم وجود منابع فراوان
اورانیــوم در کشــور از روند جهانی
توســعه نیروگاههــای اتمی عقب
افتادهایم.
به گزارش مهر ،در سفر هفته گذشته
رئیس جمهور به استان بوشهر یکی
از وعدههایی که داده شــد تکمیل
پروژه افزایــش دو هزار مگاواتی به
ظرفیت نیروگاه اتمی این اســتان
بــود .رئیس جمهور در همین رابطه
با تأکید بر رشــد و توســعه معنادار
دانش هســتهای ،ارتقای ســطح
ســایر فناوریها و فنون را به دنبال
خواهد داشت ،گفت :در همین راستا
مأموریت سازمان انرژی اتمی برای
تولید ده هزار مگاوات برق از انرژی
هستهای در کشور تعریف شده است.
در واقــع قرارداد احــداث واحد  ۲و
 ۳نیروگاه اتمی بوشــهر در آبان ماه
 ۱۳۹۳بین شــرکت مادرتخصصی
تولید و توســعه انرژی اتمی ایران
و شــرکت روســی اتم اســتروی
اکسپورت منعقد شد .موضوع قرارداد
شامل طراحی ،احداث و راه اندازی
 ۲واحد راکتور هستهای هر کدام به
ظرفیت هزار و  ۵۷مگاوات الکتریک
اســت .مراســم کلنگ زنی ساخت
واحد  ۲نیروگاه اتمی بوشهر در ۲۰
شهریور  ۱۳۹۵با حضور معاون اول
رئیسجمهوری برگــزار و عملیات
اجرایی قرارداد در  ۲۸دستامبر سال
 ۲۰۱۶برابر با هشتم دیماه  ۹۵آغاز
و در اسفند همان سال نیز عملیات
خاکبرداری انجام شد.
با توجه به اهمیت بحث تنوعبخشی
به ســبد تولید برق کشــور و روند
حرکت به سمت نیروگاههای اتمی
در دنیا با عسگر سرمست ،کارشناس
انرژی به گفتگو نشستیم:
با توجه به پیچیدگی فناوری
و ســرمایه اولیــه بــاالی
نیروگاههای اتمــی ،آیا این
نیروگاهها در مقایسه با سایر
منابع انرژی توجیه اقتصادی
دارند؟
در دنیا چهار منبع عمده تولید نیروی
برق وجود دارد؛ نیروگاههای حرارتی،
ســیکل ترکیبــی ،تجدیدپذیرها و
هســتهای .ارزان بودن یک انرژی
را باید به نســبت سایر منابع انرژی
با فناوریهای مختلف آن سنجید،
ولی برای بررســی میزان اقتصادی
بودن این منابع ،مطالعات مختلفی
وجود دارد که معتبرترین آنها مطالعه
 LCOEاز آژانــس بینالمللــی
انرژی هســت که هر  ۵سال یک
بار منتشر میشود و به معنای هزینه
همتراز شــده هزینه برق میباشد.
در این مقایسه منابع مختلف تولید
برق را بــا زیرفناوری های مختلف

و نرخ تنزیلهای مختلف مقایســه
شده است .در این گزارش با در نظر
گرفتن بازههای مختلف برق نتیجه
میگیرد کهدر بررسی معتبر آژانس
بینالمللــی انرژی کــه تمام منابع
تولید انرژی مقایســه شــده است،
نتیجه گیری میکند که گرانترین
برق تولیــدی در نیروگاههای اتمی
از ارزانترین بــرق حرارتی ارزانتر
است البته همانطور که گفته شد این
مقایسه با نرخ تنزیلهای مختلف ،۳
 ۵و  ۱۰درصد انجام شــده و هرچه
نرخ تنزیل باالتر میرود این تفاوت
کمتر میشود.دلیل آن هم سرمایه
اولیه باالی ایــن نیروگاهها و عدم
پرداخــت هزینه خــوراک به اندازه
سایر نیروگاهها در طول پنجاه سال
اســت .البته در این مقایسه هزینه
واقعی خوراک در نظر گرفته شــده
که همیشــه اینطور نیست و تفاوت
این هزینهها هم مهم اســت .مث ً
ال
چین گاز نیروگاهها خود را از استرالیا
میگیرد در حالــی که در ایران این
خوراک تقریب ًا رایگان است.
آیا ایــن صرفــه اقتصادی
کشــورهای جهان را مجاب
کرده که به طور جدی در این
حوزه سرمایهگذاری کنند؟
اگر شــما در دنیا به کشورهایی که
فشــار افکار عمومی برای استفاده
از انــرژی اتمی در آنها باالســت
نگاه کنید ،میبینیــد که آنها هم
از خیر انرژی اتمی نگذشــتهاند .به
طور مثال در کشــور آلمان به دلیل
فشــار رســانهها و افــکار عمومی
بارهــا نیروگاههــای اتمی بســته
شــدهاند ولی باز هم به علت صرفه
باالی اقتصادی کــه دارند متوقف
نشــدهاند .در کنار صرفه اقتصادی
امنیــت انرژی پایــدار و ضریب بار
باالتر این کشــورها را مجاب کرده
که برنامه توسعه نیروگاههای اتمی
را لغو نکنند .در کشــورهای منطقه
هم امارات برای ســاخت  ۴نیروگاه
هستهای ســرمایهگذاری کرده که
 ۲نیــروگاه به بهرهبرداری رســیده
است ،ارمنستان برنامه توسعه دارد،
عربستان هم خیلی سنگین بر این
پروژهها سرمایه گذاری کرده است.
در آن طــرف هم چیــن ،علیرغم
وجــود منابع ذغال ســنگ مفص ً
ال
برنامه توسعه نیروگاههای هستهای
دارد .یعنــی دنیا به ســمت متوازن
شــدن ســبد تولید برق حرارتی و
اتمی حرکت کرده اســت ،دلیل آن
هم همانطور که گفته شــد صرفه
اقتصادی باال و همچنین نبود موانع
سیاسی برای تمام کشورهای جهان
است.
در مورد ایران محدودیتهای
پروندههای هستهای ناظر به
بحث نیروگاه اتمی هم اعمال
شده است؟

تنها کشــوری کــه در این موضوع
آژانــس برایش تفاوت قائل شــده
ایران هست و آن هم به خاطر برخی
ابهامات سیاســی اســت .البته این
ابهامات هیچ گاه راجع به نیروگاهها
نبود و راجع به بحث غنیســازی و
بازفرآوری سوخت است که ادعای
ســاح اتمی میکنند ولی در مورد
خــود نیروگاهها و تولیــد انرژی از
این طریق هیچــگاه محدودیت و
مخالفتی وجود نداشته است .به بیان
دیگر از نظر آژانــس آنچه اهمیت
دارد پلتفرمهــا و اســتانداردهای
ایمنی تولید انرژی است و برای این
موضوع سختگیری میکند.
آیا محدودیــت دیگری ناظر
به توسعه نیروگاههای اتمی
وجــود دارد؟ به طور مثال در
بحث تأمین خوراک نیروگاهها
مشکلی وجود ندارد؟
برخی مسئولین یکی از دالیل عدم
توســعه نیروگاههای اتمی را عدم
توان تأمین خــوراک اورانیوم برای
نیروگاهها عنــوان میکنند که این
هم به اعتقاد من غیرموجه اســت و
برای آن  ۳دلیل دارم؛ او ً
ال هیچگاه
برای کشف منابع اورانیوم در کشور
عزم جدی وجود نداشــته اســت و
اقدام جدی نشده است ،ثانی ًا معادنی
هم که کشف شدهاند به بهرهبرداری
کامل و بهینه نرســیدهاند .در واقع
معادنی در کشــور وجــود دارند که
حتی به بهرهبرداری نرسیدهاند و این
هم به علت همان نگاه غلط است.
بحث سوم هم این است که خوراک
همین نیروگاه بوشــهر را اص ً
ال ما
تأمین نمیکنیــم و بهرهبردار آنکه
روسیه هست تأمین و حتی تضمین
میکند و در مجمــوع من به طور
قطع میگویم که ما هیچگاه برای
تأمین خوراک به مشــکل نخواهیم
خورد.
دانش فنــی و فناوری تولید
نیروگاههای اتمی در کشــور
موجود است و اگر نیست آیا
قابل به دست آوردن هست؟
اتفاق ًا یکــی از مزایای نیروگاههای
اتمــی همین فناوری آن هاســت.
تجربه ثابت کرده وقتی کشــورها
بــه این ســمت حرکــت میکنند
ســرریز فناوری به شــکل عجیبی
در ســایر حوزهها اتفاق میافتد .در
واقع فناوری اتمی پیشــران ســایر
حوزههــای فناورانه میشــود ،کما
اینکه در کــره این اتفــاق افتاد و
در صنایــع خودروســازی ،فوالد و
بسیاری از صنایع دیگر این فناوری
به کار گرفته شد .در حال حاضر تنها
بخشــی از دانش فنی نیروگاههای
اتمی داخلی است ولی ما در مسیری
هستیم که کشورهای مشابه مانند
کــره جنی هم در همین مســیر به
خودکفایی رسیدهاند.

دالیل اصلی عدم توســعه
نیروگاههای اتمی در کشور،
علیرغم وجود منابع فراوان و
دانش فنی آن چیست؟
به عقیده بنده مشکل اصلی مقاومت
مدیران در برابر توســعه این بحث
اســت .در واقع وجود منابع فراوان
گاز در این ســالها موجب شده که
مــا عطای این صنعــت را به لقای
آن ببخشــیم .مشــکل بعدی هم
این اســت که درگیر این حرفهای
غیرکارشناســی شــدهایم که منابع
اورانیــوم نداریم که در پاســخ به
آنها باید گفت کشورهای منطقه از
جمله امــارات پس چه کار کردهاند.
همانطور که گفتم راههای مختلفی
بــرای تأمین منابــع آن از داخل و
خــارج وجــود دارد .همچنین یک
نکتــهای که به طور کلــی باید در
اقتصاد صنعت برق مورد توجه قرار
بگیرد ،فروش برق با مبلغی بســیار
کمتر از قیمت تمامشده است و راه
حل این مشــکل تقویت بازارهای
صادراتی و فروش آن به کشورهای
همسایه است.
هفته گذشــته رئیس جمهور
در سفر به بوشهر بر تکمیل
فازهای جدید نیروگاه اتمی
بوشــهر تأکید کــرد .دلیل
این تأکیــد رئیس جمهور و
مسئولین ســازمان انرژی
اتمی چیست؟
توســعه  ۳برابری نیروگاه بوشــهر
اتفاق جدیدی نیســت و ما آن را از
قبــل با طرف روس بســته بودیم.
مشــکلی که وجود دارد کندی روند
رشد پیشــرفت این فازها است و با
وجــود اینکه نزدیک به  ۴ســال از
شــروع قرارداد گذشــته است ،ولی
درصد پیشــرفت بسیار پایین است.
تأکید رئیس جمهــور ،وزیر نیرو و
رئیس سازمان انرژی اتمی به منظور
اتخاذ تدبیری سرعتبخشی به این
پروژهها بوده است.
آقای محرابیان در برنامه خود
احداث هشت هزار مگاوات
نیروگاه اتمی را به عنوان یکی
از اهداف خودشــان عنوان
کردند .به نظر شما آیا احداث
این مقدار در طول چهار سال
ممکن هست؟
به عقیده بنده تأمین این مقدار برق
بلندپروازانه نیست به شرط آنکه ما
بتوانیم گــره اصلی کار را که همان
مشــکل تأمین مالی است باز کنیم.
در بحث تأمین مالی باید به ســمت
شــیوههای جدید برویم و از حالت
دولتــی خارج کنیم .بــه طور مثال
میتوانیم از پولهای بلوکه شــده
در کشور کره جنوبی که نیروگاهساز
هم هســت و نیروگاه امارات را هم
ساخته به نحو احســن در راستای
توسعه این صنعت استفاده کنیم .و
یا با کشور چین که به سرمایهگذاری
در این بحث عالقهمند هست پیمان
استراتژیک امضا کنیم .همچنین این
ایده نیز مطرح است که از محل گاز
صرفهجویی شــده در نیروگاههای
گازی تأمیــن مالی کنیم و یا بحث
تنفس خوراک و فرصت صادرات که
برای پتروپاالیشگاه هم اعمال شد را
برای نیروگاههای اتمی اعمال کنیم.
نکته پایانی اگر در این بحث
مانده بفرمائید.
یکی دیگر از مزایــای نیروگاههای
اتمی که باید بعدا ً و به طور جداگانه
ای مورد بحث قــرار بگیرد ،بحث
شیرین ســازی آب هست .در حال
حاضر کشــور عربســتان به طور
ویژههای بر این بحث سرمایهگذاری
کرده اســت و ما تنها واحد شیرین
ســازی بوشــهر را داریم .این هم
میتوانــد یــک آورده جدید برای
نیروگاه داشته باشد و اقتصاد نیروگاه
اتمی بهبــود را بیش از پیش بهبود
بخشد.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:

گرانی موجب حذف بسیاری از اقالم از سبد خانوار شده است

عضو هیات رئیســه اتاق اصناف ایران با اشاره به
رونــد افزایش قیمت ها و گرانی در بازار گفت :بار
تورم و افزایش قیمت ها بر دوش اصناف اســت
و این مســاله باعث رکود کســب وکارها در بازار
شده است.
به گزارش اصناف ایران ،رسول جهانگیری اظهار
کرد :در چند سال اخیر کسب و کارها شرایط خوبی
ندارند و این مســاله منوط به کرونا هم نمیشود
بلکه صعودی شــدن قیمت کاالهــا بر رکود بازار
تأثیر گذار بوده و خیلی از مشاغل تحت تأثیر این
گرانیها قرار گرفتند و بســیاری از خریدها از سبد
خانوار حذف شــده اســت و مردم تنها کاالهای
ضروری را تهیه میکنند.
وی تصریــح کــرد :زمانی که شــرایط اقتصادی
طبق چارچوب اقتصــادی بچرخد مردم میتوانند
هــم خریدهای ضروریشــان را انجام دهند و هم
خریدهای تفننی شــأن مانند رستوران ،مسافرت،
سینما و … دیگر هزینهها را در برنامه خود داشته

باشــند ،اما با توجه به گرانیهای مضاعف خیلی
از هزینهها از ســبد خانوار حذف شده و جایگزین
خریدهای ضروری شــده اســت که بازخورد این
موضوع به بازار و جامعــه صنفی باز میگردد که
امیدواریم دولت ســیزدهم تدبیر و برنامهای برای
باال بردن سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه بار تورم بر شانههای
اصناف و بازار اســت ،افزود :یک کاسب کاالیی را
که خریداری میکند با سود اندک میفروشد و بعد
برای خرید همان کاال باید مبلغ باالتری را بپردازد
و این روند صعودی و افزایش مستمر قیمتها مانع
از ایجاد تعادل در بازار میشود و در نتیجه باعث از
دست رفتن سود و سرمایه کاسب میشود.
وی با بیان اینکه اقتصاد دســتوری نیســت و به
عرضــه و تقاضــا در بازار بســتگی دارد ،تصریح
کــرد :بزرگترین معضل اقتصادی کشــور کاهش
ارزش پول ملی کشور است که عاملی برای تمام
گرانیها شده و هر فرد برای حفظ سرمایه خود رو

به خرید زمین ،خانه ،خودرو و … آورده اســت و
همه این مســائل تقاضای کاذب ایجاد میکند و
میبایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی
داشته باشد و سیاســتهای درستی را در عرضه
کاالهای اساســی و بازار اقتصــادی اتخاذ کند و
عرضه و تقاضــا را به صورت انبوه ببیند یعنی اگر
 ۱۰واحد کاال نیــاز داریم باید  ۱۵کاال تهیه کنیم
تا حس رقابت در بازار ایجاد شــود و بازار تالطم
نداشته باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه
بخش خصوصی همیشــه دولت را همراهی کرده
است ،اظهارکرد :ســرریز جامعه بیکاری در حوزه
اصناف اســت و وظیفه دولت ایجاد اشتغال است
که برای ایجاد هر شــغل دولــت باید معادل یک
تــا دو میلیارد هزینه کند امــا اصناف با هزینهای
حدود  ۱۵۰میلیون تومان میتوانند اشــتغال زایی
داشــته باشــند و در این مورد دولت باید قدردان
اصناف باشد.

خبر

بههیچ وجه
اجازه مصرف مازوت را
در تهران نخواهیم داد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
تهران گفت :برنامه چهار ماهه ویژهای
برای پایش و کنتــرل آلودگی هوا در
فصل ســرما پیشبینی شده که شامل
یک برنامه اجرایــی نظارتی و اقدامات
فرهنگی و اطالعرســانی است که از
ابتدای آبان ماه اجرا میشود.
به گزارش ایسنا ،ســعید محمودی در
نشســت کمیته تخصصی پیشگیری
آلودگی هوا که بعد از ظهر روز گذشته
در اداره کل حفاظــت محیط زیســت
اســتان تهران برگزار شــد ،اظهارکرد:
اولویت اصلی ما در ایام پیش رو نظارت
و پایشهای محیط زیســتی در حوزه
آلودگی هواست چراکه در فصل سرما
در کنار آلودگی هوا و پدیده اینورژن به
احتمال زیاد و با توجه به مدلهای پیش
بینی آب و هوایی و کاهش بارندگی ،با
کانونهای گرد و غبار در استان تهران
مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه بر این اســاس از هم
اکنــون برنامه پایشــی چهارماههای
پیش بینی شــده اســت که شــامل
اقدامات اجرایــی ،نظارتی ،فرهنگی و
اطالعرســانی با همکاری دستگاهها و
سازمانهای مسئول میشود ،گفت :بر
اســاس این برنامه در بخش پایشها
عالوه بر کنترل صنایع کوچکمقیاس
و واحدها صنفی و شهرکها و لکههای
صنعتی همچنیــن مراکز معاینه فنی و
پمپ بنزینها ،سوخت مصرفی صنایع
بزرگ مقیاس و برخی واحدهای صنعتی
خصوصا در شرایط اضطرار آلودگی هوا
بصورت روزانه در کل اســتان پایش و
بررسی می شود.
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت
اســتان تهران بــا تأکید بــر اینکه به
لحــاظ جلوگیری از افزایــش آلودگی
هوا و حفظ ســامت شهروندان اجازه
مصرف سوخت مازوت را به هیچ وجه
نخواهیــم داد ،تصریح کــرد :در این
برنامه حتی واحدهایی که دارای سامانه
پایش لحظهای هســتند و یا اقدام به
خوداظهاری کردهانــد ،بهطور روزانه و
هفتگی بازدید و رصد خواهند شد.
محمودی همچنین از برپایی گشت و
پایشهای مشــترک با بخشداریها و
شــهرداریهای شهرستانهای استان
خبر داد و گفت :این گشتها بیشتر برای
مقابله و برخــورد با کانونهای آلودگی
بهخصوص معضل ضایعاتســوزی و
پسماندسوزی در حاشیه شهرها خواهد
بود و در این زمینــه انتظار قانونی این
اســت که همراهی مناســبی از سوی
دستگاه های مسئول صورت پذیرد.
وی همچنین از کلیه بخشهای دولتی،
نیمه دولتی و خصوصی خواست از هم
اکنون موضوع معاینه فنی سرویسهای
خودرویــی و استانداردســازی
موتورخانههــای خود را در دســتورکار
قرار دهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
تهران در ادامه به گزارشــی از اقدامات
این اداره کل در حوزه پایشــی در شش
ماهه نخست ســال اشاره و اظهارکرد:
در گشــت و پایشهای نیمه نخست
امســال دراســتان تهران  ۶۴۰۳واحد
تولیدی ،صنعتی و خدماتی تحت پایش
قرارگرفتند که ایــن پایشها منجر به
 ۹۲۷مورد نمونه برداری و صدور ۱۶۵۰
اخطاریه شد.
وی افــزود :با عنایــت به معضل مهم
اســتان تهران در حــوزه آلودگی هوا
عالوه بر پایشهــای صورت گرفته از
سوی ادارات تابعه ،در شش ماه نخست
سال  ۳۳۹مورد پایش آلودگی هوا بهطور
جداگانه از سوی معاونت محیط زیست
انسانی صورت گرفته است.
محمــودی در ادامــه گفــت :از میان
پایشهای انجام شده  ۲۰واحد متخلف
پلمب و  ۲۸۷واحد آالینده نیز به محل
مورد تایید محیط زیست منتقل شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
تهــران با بیــان اینکه مراکــز دفع و
مدیریت پسماند استان نیز بهطور ویژه
مورد رصــد و پایش قــرار گرفتهاند،
تصریح کرد :تیم کارشناســی این اداره
کل در شــش ماه نخســت  ۱۰۶مورد
بازدید و پایش از این مراکز انجام داده
و با  ۲۴۶تخلف صورت گرفته در زمینه
مدیریت و امحای پسماند در کل استان
برخورد قانونی شده است.
وی در خصــوص خوداظهاری محیط
زیســتی صنایع نیز گفت :در شش ماه
نخســت امســال ۲۳۷۵ ،واحد مورد
خوداظهاری قرار گرفتند و  ۱۲۷۲مورد
از خوداظهاریها برای بررسی صحت و
سقم آن مورد پایش قرار گرفتند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
تهران یادآور شــد :در خصوص صنایع
آالینــده در دوره اول  ۴۴۵واحــد در
لیســت صنایع آالینده قرار گرفتند که
این واحدها به علت تخلفات قانونی در
حوزههای آلودگی هوا ،آلودگی پساب و
آلودگی پســماند در لیست مذکور قرار
گرفتهاند.

