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اتحادیه اروپا زمستان امسال درگیر بحران 
انرژی خواهد شد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعام کرد که در زمستان 
پیش رو به احتمال زیاد گاز برخی مناطق در اروپا تمام خواهد 
شد. به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: به خاطر کمبود واردات گاز 
ممکن است، ذخایر گاز اتحادیه اروپا در زمستان پیش رو تمام 
ش��ود. وی طی یادداش��تی که در تارنمای خدمات دیپلماتیک 
اروپا اخیرا منتش��ر ش��د، نوشته که اروپا با یک طوفان تمام عیار 
مواجه است. قیمت حامل های انرژی باالست، رشد اقتصادی 
پایین آمده و زمس��تان هم در حال رس��یدن اس��ت. بورل تأکید 
ک��رد: ی��ک نگران��ی واقعی درباره آنکه آیا اروپا گاز کافی دارد و 
م��ردم ای��ن اتحادیه می توانند پ��ول آن را                            بپردازند، وجود دارد. 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا همچنین در یادداشت 
خود زمس��تان آتی را                            از لحاظ بحرانی بودن بس��یار اس��تثنایی 
توصیف کرد و هش��دار داده که کش��ورهای اروپایی باید خود را                            

برای قطع کامل صادرات گاز روسیه آماده کنند.

ساخت پتروپاالیشگاه راه برون رفت از 
خام فروشی است

عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون انرژی مجلس ب��ا بیان اینکه 
احداث پتروپاالیشگاه نقدینگی های سرگردان را به سوی تولید 
هدایت می کند، گفت: احداث پتروپاالیش��گاه راه برون رفت از 
خام فروش��ی اس��ت. حسین حسین زاده در گفتگو با شانا، با بیان 
اینکه امروز دنیا به س��مت س��اخت پتروپاالیشگاه می رود، زیرا 
ای��ن مه��م یک��ی از راه های برون رفت از مش��کات مرتبط با 
خام فروش��ی و نیمه خام فروشی است، گفت: بدون شک احداث 
چنین پروژه هایی س��بب می ش��ود نقدینگی های س��رگردان 
ب��ه تولی��د تزریق ش��وند. وی افزود: یکی از راه های دس��تیابی 
به توس��عه در نفت، تأس��یس پتروپاالیشگاه هاس��ت زیرا اگر 
پتروپاالیش��گاهی همچون س��تاره خلیج ف��ارس نبود اکنون 
واردکنن��ده بنزی��ن بودیم، از این رو ایجاد پتروپاالیش��گاه باید 
به عنوان سیاستی راهبردی از سوی همه دولت ها اجرایی شود. 
این نماینده مجلس اعام کرد: مجلس با تصویب قانون احداث 
پاالیش��گاه ها و پتروپاالیش��گاه ها نوع نگاه خود را به این مهم 
مش��خص کرده، همچنین یکی از برنامه های وزیر نفت ایجاد 
پتروپاالیشگاه هاس��ت که در حال اجراس��ت. این برنامه ها در 
کنار افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی ها، کاهش و حتی توقف 

خام فروشی را به همراه دارد.

اخبار کوتاه

انرژی

راهبرد صنایع پتروشیمی قطع وابستگی کشور استآورده آبی سیالب ها معادل سه روز مصرف آب تهران بود
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان تهران گفت: بارش ها و سیاب اخیر حدود 
۱۰ میلیون مترمکعب یعنی معادل مصرف سه روز آب تهران به ذخایر آبی اضافه 
کرده اس��ت. محمدرضا بختیاری در گفتگو با ایس��نا، با اش��اره به میانگین مصرف 
روزهای اخیر تهران که معادل سه میلیون و 6۰۰ هزار مترمکعب بوده است گفت: 
در پی بارش ها و سیاب های اخیر این تصور نادرست در افکار عمومی شکل گرفته 
که آورد آبی سیاب ها کمک زیادی به ذخایر و منابع آبی کرده است و این در حالی 
اس��ت که بخش عمده  این س��یاب ها در حوضه های آبریز نبوده اس��ت. مدیرعامل 

ش��رکت آب و فاضاب اس��تان تهران همچنین ادامه داد: با آمادگی قبلی و تدابیر اندیش��یده ش��ده در چارچوب پدافند 
غیرعامل، حتی خروج ۱۲ساعته تصفیه خانه های شماره ۲ )کن( و هفتم تهران از مدار نیز هیچ خللی در آب رسانی 
به پایتخت ایجاد نکرد و از ۳۰ ساعت پیش از آغاز سیاب، آماده مواجهه با این مشکل بودیم و حجم مخازن را به 
گونه ای تنظیم کردیم که هیچ مشکلی در روند تامین آب رخ ندهد. بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: سیاست گذاری 
و اجرای پروژه های آب رسانی در استان تهران بر مبنای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران موجب پایداری شبکه با 
کم ترین میزان خسارت شد. براساس این گزارش سامانه بارشی »مونسون« با چاشنی گرمایش زمین و تغییر اقلیم، 

امسال به شکل کم سابقه ای موجب بارش های سهمگین در قسمت های وسیعی از کشور شده است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهبرد وزارت نفت و 
مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را قطع وابستگی به خارج از کشور عنوان 
کرد و گفت: این اقدام در چارچوب مقابله با تحریم ، بومی سازی تجهیزات و قطعات 
مورد نیاز صنعت پتروشیمی قابل تحقق است. به گزارش ایرنا، مرتضی شاه میرزایی 
بر کاهش وابستگی این صنعت به خارج از کشور تا پایان دولت سیزدهم تاکید کرد 
و ادامه  داد: تحریم ها با هدف اخال در روند تولید محصول و آس��یب به معیش��ت 
مردم اعمال می ش��ود لذا  باید با اقتدار در مقابل این بدخواهی دش��منان ایس��تادگی 

کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بیش از 5۰ سال از فعالیت صنعت پتروشیمی در ایران 
می گذرد گفت: با این وجود همچنان 4۰ تا 5۰ درصد این صنعت در حوزه تجهیزات به خارج از کشور وابسته است. 
شاه میرزایی با تاکید بر این نکته که باید تا پایان دولت سیزدهم شاهد بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز در این 
صنعت باشیم اظهار داشت: این اولویت، به عنوان یک راهبرد اساسی صنعت پتروشیمی محسوب می شود. مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی خاطر نشان  کرد: صنایع حوزه پتروشیمی، در صورتی اجازه سفارش خارجی خواهند 
داشت که ساخت تجهیزات برای واحدهای آنها توسط سازندگان تجهیزات داخلی زمان بر باشد. این مقام مسئول در 

وزارت نفت تاکید کرد: فروش محصوالت نیمه خام در صنعت پتروشیمی به خط پایان رسیده است. 

راه و مسکن 

اخبار کوتاه

بررسی های میدانی نشان می دهد؛

دهنکجیبازاراجارهبهمصوبهسرانقوا
گ�روه راه و مس�کن: مصوب�ه تعيين س�قف و تمدید خودکار 
قرارداده�ای اجاره برای س�ومين س�ال پياپی تمدید ش�ده 
اس�ت، اما برخی ش�هروندان اجاره نشين می گویند که بدون 
لحاظ مصوبه س�تاد کرونا حکم تخليه مس�کن برایشان صادر 
می ش�ود. در ح�ال حاضر گزارش هایی از برخی مس�تاجران 
می رس�د که نش�ان می دهد ش�وراهای حل اختالف، خارج از 
استثنائات 9گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعيين 
سقف مجاز 25 درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای 

اجاره، دستور تخليه صادر می کنند.
روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین 
سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کانشهرها به میزان ۲5 
درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. 
این قانون در راس��تای طرح وزارت راه و شهرس��ازی به منظور 
حمایت از اقش��ار اجاره نش��ین به تصویب رس��ید و در سال های 
۱۳۹۹ و ۱4۰۰ نیز اجرا شد. البته طرح تعیین سقف برای اجاره 
بها دارای استثنائات نه گانه ای است که به طور خاصه شامل 
عدم پرداخت مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن 
س��قف تعیین ش��ده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار 
خ��اف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه های ش��ارژ، 
نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مس��کونی، فروش 

خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز می شود.
با این حال ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی 
ش��عبات مورد بی مهری قرار می گیرد. این در حالی اس��ت که 
بازار مس��کن روزهای پرنوس��انی را س��پری می کند. بر اساس 

اع��ام بان��ک مرکزی، تیرماه امس��ال میانگین قیمت هر متر 
خانه در تهران به 4۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رس��یده اس��ت. 
نرخ رش��د س��الیانه اجاره بها در تهران نیز 4۷ درصد و در کل 
کش��ور 5۲ درص��د بود. آمار و ارق��ام توضیح می دهد که ظاهرا 
دس��تورالعمل و بخش��نامه ی حد مجاز ۲5 درصد چندان جدی 
گرفته نمی شود. اخیرا گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در 
تیر ۱4۰۱ را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، در ماهی 

که گذشت، روند تورم نقطه ای در بازار اجاره مسکن، در سطح 
کش��ور و مناطق ش��هری و روس��تایی کاهشی و تورم ماهانه و 

ساالنه افزایشی بود.
مرک��ز آم��ار اخیرا گزارش ش��اخص قیمت مصرف کننده در تیر 
۱4۰۱ را منتش��ر کرده اس��ت. بر اس��اس این گزارش، در ماهی 
که گذشت، روند تورم نقطه ای در بازار اجاره مسکن، در سطح 
کش��ور و مناطق ش��هری و روس��تایی کاهشی و تورم ماهانه و 

س��االنه افزایش��ی بود. در خرداد اما تورم ماهانه برای خانوارها 
در س��طح کش��ور و مناطق شهری کاهشی و نرخ تورم نقطه ای 
و س��االنه آن افزایش��ی بود. هر س��ه نرخ تورم برای خانوارهای 
مناطق روس��تایی صعودی به ثبت رس��یده بود. گزارش مرکز 
آمار نش��ان می دهد که نرخ تورم ماهانه بخش اجاره مس��کن 
)درصد تغییر عدد ش��اخص قیمت در ماه جاری نس��بت به عدد 
ش��اخص ماه قبل آن(، در ماه تیر ۱4۰۱، افزایش��ی بوده اس��ت. 
ای��ن رق��م در آخرین گزارش مرکز آمار، ۳،۸ درصد ثبت ش��ده، 
در حالی که در خرداد ۲،۳ درصد بوده اس��ت. مقایس��ه دو عدد، 
افزایش 65،۲۲ درصدی را در تورم ماهانه، نش��ان می دهد. در 
حالی که این شاخص در ماه خرداد نسبت به اردیبهشت هشت 

درصد کاهش یافته بود.
اما نرخ تورم نقطه ای )درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل(، در چهارمین ماه س��ال جاری، ۳۱،4 
درصد بوده اس��ت. این رقم در خرداد ۳۱،۷ درصد اعام ش��د. 
مقاسه دو عدد، کاهش ۰،۹5 درصدی را در نرخ تورم نقطه ای 
بخش اجاره مس��کن نش��ان می دهد. این شاخص در ماه خرداد 
نسبت به اردیبهشت 4،۲۸ درصد افزایش یافته بود. همچنین، 
نرخ تورم س��االنه، نیز ش��اخص مهمی در بررسی تحوالت بازار 

اجاره مسکن محسوب می شود.
 این رقم، گویای درصد تغییر در میانگین اعداد شاخص قیمت، 
در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه 
سال قبل است. نرخ تورم ساالنه این بخش، در تیر سال ۱4۰۱ 

به ۲۷،۹ رسید.

رئیس سازمان هواپیمایی با اعام اینکه در صدد بستن سایت های غیرمجاز فروش بلیت هستیم از مردم خواست برای تهیه بلیت به سایت شرکت های 
هواپیمایی و یا مراکز فروش مورد تایید این س��ازمان مراجعه کنند. به گزارش س��ازمان هواپیمایی کش��وری، محمد محمدی بخش رئیس س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری از نظارت این س��ازمان بر روی قیمت های بلیت هواپیما اش��اره کرد و گفت: بلیت های فروخته ش��ده توس��ط ایرالین ها بر اساس 
نرخ های مصوب بر روی سایت سازمان و انجمن شرکت های هواپیمایی به فروش می رسد و برخی از تخلفات توسط سایت های فروش غیررسمی 
انجام می شود. وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری در صدد بستن سایت های غیرمجاز فروش بلیت است، افزود: با سایت های غیرمجاز که 

نسبت به فروش بلیت خارج از نرخ مصوب اقدام کنند برخورد قاطع صورت خواهد گرفت تا به زودی از صحنه فروش بلیت حذف شوند.  

رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت: وزیر راه نباید از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تس��هیات گایه داش��ته باش��د چراکه در قانون جهش 
تولید مسکن برای عدم همکاری بانک ها جریمه در نظر گرفته شده و وزارت راه باید از بانک ها مستنکف به قوه قضاییه شکایت کند. محمدرضا 
رضائی کوچی گفت: در مجلس هش��تم برای س��اخت مس��کن مهر 5۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری پیش بینی کردیم و در ش��رایط کنونی باید 
مبالغی بیش از این برای طرح نهضت ملی در نظر بگیریم. اگر منابع مالی مورد نیاز برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی متناسب با حجم این 
پروژه عظیم نباشد، شروع کار و تحقق اهداف غیرممکن خواهد بود؛ ضمن اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی به تنهایی از عهده وزارت راه  

وشهرسازی بر نمی آید و تمامی دستگاه ها باید همکاری کنند. 

وزارت راه از بانک های فراری از پرداخت تسهیالت مسکن شکایت کندسایت های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما را می بندیم

 ممنوعیت اتوبوس دربستی
 برای جابه جایی زائران اربعین

مدیرکل دفتر مس��افر س��ازمان راهداری گفت: سرویس های 
دربس��تی در ایام اربعین ممنوع اعام شده اس��ت و بلیت هم با 
نرخ مصوب به فروش می رسد. داریوش باقرجوان در گفتگو با 
ایلنا درباره تهمیدات و هماهنگی های انجام ش��ده برای تامین 
ن��اوگان حم��ل و نقل عمومی جه��ت جابه جایی زائران عتبات 
عالیات در دهه اول محرم و ایام اربعین اظهار داش��ت: برنامه 
جابه  جایی زائران حس��ینی از روزهای قبل از عرفه آغاز ش��ده و 
تردد زائران از ابتدای دهه اول محرم تا پایان تاسوعا و عاشورا 
افزایش پیدا می کند اما اوج تردد زائران حسینی در ایام اربعین 
اس��ت. وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از جابه جایی زائران 
در ای��ام اربعی��ن از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد 
که ش��امل ناوگان ش��خصی و ناوگان عمومی می ش��ود، گفت:  
جاب��ه جای��ی زائران به مرزه��ای 5گانه اربعین و بالعکس طبق 
برنامه ریزی ها انجام ش��ده از دهم ماه صفر ش��روع و تا ۲5 این 
ماه ) ۱6 ش��هریورماه تا ۳۱ ش��هریورماه ( ادامه پیدا می کند و 
زائران از اقصی نقاط کش��ور به س��مت مرزهای اربعین جابه جا 
خواهند ش��د و ناوگان جاده ای همچنین برای ورود زائران به 

کشور آماده هستند.

بهره برداری از ۱۵۰ کیلومتر مسیر ریلی 
زاهدان-خاش در هفته دولت

مدیرعامل ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل از 
بهره برداری مسیر ریلی زاهدان-خاش به طول ۱5۰ کیلومتر در 
هفته دولت خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، خیراله 
خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل ونق��ل درخصوص راه آهن چابهار-

زاهدان اظهار داشت: این پروژه با تاکید وزیر راه و شهرسازی 
در دو فاز انجام ش��ده و در حال انجام اس��ت. فاز نخس��ت اتصال 
چابهار به شبکه ریلی است که با این کار بخش عمده مشکات 
موجود حل خواهد شد. پیشرفت فیزیکی این بخش از پروژه به 
طول 6۳۰ کیلومتر 6۰ درصد است و با دستور رییس جمهوری 
از صندوق توس��عه ملی کار س��رعت گرفته اس��ت. با این حال 
برای اتمام این پروژه به حدود ۲۰۰ میلیون دالر دیگر سرمایه 

نیاز است. 

گروه انرژی: ترکيه مدت هاست که سد سازی بر رود های دجله 
و فرات را آغاز کرده اس�ت؛ این رود ها عالوه بر تامين بخش�ی 
از منابع آبی کش�ور ما، منابع آبی کش�ور های عراق و س�وریه 
را ني�ز تامي�ن می کنند. این کش�ور پروژه های ابر آبی دیگری 
را در دس�تور کار دارد که چنانچه این طرح ها متوقف نش�ود، 
می تواند بروز ریزگرد ها در ایران، سوریه و عراق را تشدید کند 
و همچني�ن موجب بروز بحران های آبی جدی در کش�ورمان 
ش�ود. حاال ام به نظر می رس�د که این س�د سازی ها قرار است 
به رودخانه ارس نيز کشيده شود؛ اتفاقی که در صورت عملی 
شدن موجب تشدید تبعات زیست محيطی در منطقه بویژه 

برای ایران خواهد شد.
طبق آخرین آمارها، کل مساحت کانون های داخلی گرد و غبار 
۳5 میلی��ون هکت��ار و مقدار غبارخیزی آن 4 میلیون تن برآورد 
شده است )در مقابل ۲۷۰ میلیون هکتار مساحت و ۱۷4 میلیون 
تن غبارخیزی کانون های خارجی(؛ یعنی وس��عت کانون های 
گرد و غبار خارجی ۸ برابر کل وسعت کانون های داخلی، شدت 
غبارخی��زی کانون ه��ای گ��رد و غبار خارجی 4.5 برابر ش��دت 
غبارخی��زی کانون ه��ای داخلی و مقدار غبارخیزی کانون های 

خارجی ۳5 برابر مقدار غبارخیزی کانون های داخلی است.
کش��ور های همس��ایه مانند ترکیه، ترکمنستان، سوریه، عراق، 
افغانس��تان، امارات و عربس��تان هر کدام با طرق ختلف کش��ور 
ما را متاثر می س��ازند، در کنار این ها، سدس��ازی های ترکیه نیز 
بر مس��احت، میزان و ش��دت این کانون های گرد و غبار که کل 
منطق��ه خصوص��ا ایران را متاثر می کند، افزوده اس��ت. در این 
می��ان رودخان��ه مرزی ارس از کوه های مین گول داغ در جنوب 
شهر ارض روم ترکیه سرچشمه گرفته سپس وارد جنوب قارص 
ش��ده و به کوه های آرارات بزرگ رس��یده و پس از عبور از این 
منطقه وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنس��تان می ش��ود. این 

رودخانه در ادامه مسیر به رودخانه آرپاچای متصل و در نهایت 
در مرز مشترک ایران با جمهوری ارمنستان و آذربایجان جریان 

پیدا می کند. 

 � ویژگی های حوزه آبریز ارس
بی��ش از نیم��ی از ط��ول رودخان��ه ارس تقریب��ًا معادل ۱۰۸۰ 
کیلومتری آن تا دریای خزر در مرز سه کشور ایران، ارمنستان 
و آذربایجان واقع شده است. حوضه آبریز رودخانه ارس حدود 
۱۰۲۰۰۰کیلومت��ر مرب��ع مس��احت دارد، از ای��ن مقدار به طور 
تقریبی 4۰ درصد در خاک ایران،  4۰درصد در خاک جمهوری 
آذربایجان و در حدود ۲۰ درصد نیز در خاک ترکیه واقع ش��ده 

است. با این حال طبق اعام وزیر نیرو؛ در سفر اخیر رئیس جمهور 
ترکیه به تهران، توافقاتی بین روس��ای جمهور ایران و ترکیه 
برای رفع نگرانی های ایران از اقدامات باالدس��ت حوضه آبریز 
ارس حاصل شده است. فیروز قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب 
هم درباره دستاوردهای مذاکره و توافق مقامات دو کشور بر سر 
این موضع پیش از این گفته بود که ساخت و ساز ترکیه در حوزه 
ارس ورودی آب به ایران را کاهش داده و کشور ما را تحت تاثیر 
قرار می دهد، در سفر اخیر اردوغان به ایران چارچوب ها بررسی 
شد اکنون فضای همکاری بین دو کشور وجود دارد و قول دادند 
که کمیته فنی فعال ش��ود. با این حال به نظر می رس��د که با 
توجه به تبعات گسترده ای که دیر یا زود کشور ما را تحت تاثیر 

قرار خواهد داد لزوم یک دیپلماسی فعال و بدون اهمال کاری 
را می طلبد تا روزی شاهد حذف ارس از نقشه ایران و فراگیری 

ریزگرد از شمال تا جنوب کشور نباشیم.

 � تبعات منفی سدسازی روی ارس
در همین ارتباط هدایت فهمی، مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی 
کان آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با ایلنا گفت: ترکیه عاوه 
بر اجرای پروژه گاپ روی دجله و فرات طرح بزرگ دیگری به نام 
داپ را روی سرشاخه های ارس در دست اجرا دارد، طبیعی است 
وقتی اقدامات سدسازی و ذخیره آب در باالدست این حوزه انجام 
شود آب کمتری وارد ارس می شود و کشورهای حاشیه ارس و 
از جمله ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. وی افزود: بس��یاری از 
مناطق شمال غربی کشور از این رودخانه آبیاری می شوند، بدون 
تردید سدس��ازی روی ارس تبعات منفی خواهد داش��ت، آب به 
لحاظ کمیت کاهش پیدا خواهد کرد عاوه بر این به دلیل حجم 
عظیم آالینده های صنعتی و فاضاب های ورودی کیفیت آب 
هم به ش��دت دچار نقصان می ش��ود، بنابراین هم از نظر کمی و 

هم کیفی تبعات منفی برای کشور ما خواهد داشت.  

 � ضرورت دیپلماسی فعال
مدی��رکل س��ابق دفت��ر برنامه ری��زی کان آب و آبفای وزارت 
نیرو با تاکید بر اینکه ضروری اس��ت دس��تگاه دیپلماسی کشور 
در این حوزه فعال ش��ود، اظهار داش��ت: کنوانسیون بین المللی 
۱۹۹۷ دو اص��ل خیل��ی مه��م دارد یکی اصل رعایت انصاف در 
تقس��یم آب و دیگ��ری عدم اضرار ب��ه طرف های دیگر، بر این 
اس��اس باید ش��ورای برنامه ریزی و یا کمیسیون مشترک حوزه 
مشترک ارس و کشورهای منطقه را ایجاد کنیم و یک تفاهم 

به نفع طرفین بوجود آید.  

گرد و غبار ها به شمال غرب کشور می رسد؛

خوابجدیدترکیهبرایسدسازیبررویارس

پول، مانع بزرگ ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی
گروه راه و مس�کن: وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه بانک ها در پرداخت تس��هیات 
س��اخت خانه های طرح نهضت ملی مس��کن همکاری نمی کنند، گفت: اگر تسهیات 
حوزه مس��کن به موقع پرداخت نش��ود، در انجام تعهدات برای س��اخت 4 میلیون واحد 
مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می شویم. به گزارش خانه ملت، رستم قاسمی 
درخصوص آخرین وضعیت تامین مالی قانون جهش تولید و تامین مسکن، گفت: طرح 
نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین موضوعات کشور بوده که نه تنها محدود به یک 
وزارتخانه نمی شود بلکه فراقوه ای است. وی پرداخت تسهیات را یکی از چالش های 
س��اخت واحدهای مس��کونی طرح نهضت ملی مس��کن دانست و گفت: در قانون پیش 

بینی ش��ده ۲۰ درصد منابع تس��هیاتی بانک ها به حوزه مس��کن اختصاص پیدا کند در 
حالی که بانک ها همکاری الزم را ندارد. وی ادامه داد: اگر تسهیات حوزه مسکن به 
موقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات خودمان را در ساخت 4 میلیون واحد مسکونی 
در چهار سال با مشکل مواجه می شویم. امیدوارم با رفع موانع تعهد دولت برای ساخت 

مسکن که دغدغه رئیس جمهور است، بر طرف شود.
قاس��می اظهار کرد: رئیس جمهور با توجه به دغدغه ای که برای س��اخت واحدهای 
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن دارند به وزارت راه  و شهرسازی آمده و گزارشات را 
بررسی کردند. رئیس جمهور تاکید کرد که حتما تعهدات دولت برای ساخت واحدهای 

مسکونی باید عملی شود. وزیر راه و شهرسازی درخصوص تامین زمین برای اجرای 
طرح نهضت ملی مس��کن عنوان کرد: ۳ میلیون ۲۰۰ هزار واحد مس��کنی در ش��هرها و 
۸۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا مطابق با طرح نهضت مسکن ساخته خواهد شد در 
همین راستا برای حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار زمین تامین شده و هم اکنون در حال 
بارگزاری هستند. همچنین زمین مورد نیاز برای یک میلیون و 4۰۰ هزار واحد مسکونی 
در حال تغییر کار بری در شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی است 
که باید تا پایان شهریور ماه انجام شود. مسئله تامین زمین برای ۳ میلیون ۲۰۰ هزار 

واحدمسکونی شهری تا چند ماه آینده به پایان خواهد رسید.


