
حدیث دشت عشق
بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما 

کمیاب و نجومی شد
در آستانه اعیاد قربان و غدیر خم که ایام شادی و سفر مردم 
است و با توجه به تعطیلی شش روزه، سیستم های حمل ونقل 
مسافری به نام عرضه و تقاضا، در حال سوءاستفاده هستند و 
نه تنها به وعده کاهش قیمت عمل نکرده اند بلکه نرخ ها را هم 

افزایش داده اند.
با توجه به تعطیلی شــش روزه اخیر از یک ســو و نیز منع تردد 
جاده ای با خودروی شــخصی، بســیاری از مردم به خرید بلیت قطار 
و اتوبوس روی آورده اند که ســبب نایاب شدن بلیت این وسائل نقلیه 
شده است. برای مسیر تهران به اصفهان، تبریز، رشت و ارومیه مجموعا 
171 اتوبوس از ترمینال های مختلف تهران از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 
24 دیروز، برقرار شده که همه سرویس ها کاماًل پر شد و هیچ ظرفیت 

خالی وجود نداشت.
برخی شنیده ها حاکی است، تعدادی از اتوبوس ها پروتکل فروش 
صندلی هــای خــود تا ۵0 درصد ظرفیــت را رعایت نکــرده و اقدام 
به آزادسواری مسافران در ورودی های ترمینال ها خصوصاً دو ترمینال 
غرب و جنوب می کنند. گفته می شــود نرخ های دریافتی از مسافران 
اتوبوس ها نیز بعضاً تا دو برابر قیمت مصوب و اعالمی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای است.همچنین قیمت بلیت قطار هم در مسیرهای 
پرمسافر مثل مشهد نیز کمیاب شده و برای تعطیالت اخیر تا 700هزار 

تومان فروش می رود.
نرخ فضایی بلیت هواپیماها

از ســوی دیگر، نرخ بلیت هواپیما نیز فضایی شده است تا جایی 
که قیمت بلیت پرواز تهران-مشــهد در بازه ۹00 هزار تا یک میلیون 
تومانــی و تهران-کیش در بازه یک تا یک میلیون و 300 هزار تومانی 

به فروش می رسد.
این قیمت ها نشــان می دهد ایرالین ها اکنون در غیبت ســکاندار 
ســازمان هواپیمایی کشــوری، همچنان اقدام به باال نگه داشتن نرخ 
بلیت پروازهای داخلی کرده اند. این درحالی است که سخنگوی سازمان 
هواپیمایی کشوری اخیراً از تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما در هفته 

جاری در جلسه شورای عالی هواپیمایی خبر داده بود.
محمدحسن ذیبخش افزود: تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه 
شورای عالی هواپیمایی کشوری که در همین هفته برگزار خواهد شد، 
تعیین می شود و درخواست شرکت های هواپیمایی برای افزایش قیمت 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما مبنای اصلی تصمیم گیری در این 

جلسه آنالیز قیمتی است که شرکت های هواپیمایی باید ارائه دهند.
پیش از این نیز بارها اعالم شــده بود که شــرکت های هواپیمایی 
می بایست صورت های مالی خود را در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری 
قرار دهند؛ اما شنیده شده برخی ایرالین ها حاضر به ارائه صورت های 

مالی خود و شفاف سازی آن نیستند.
برخی شنیده ها حاکی است ممکن است شورای عالی هواپیمایی 
در جلسه هفته جاری خود بار دیگر با افزایش 10 درصدی نرخ بلیت 
هواپیما نسبت به آخرین نرخ نامه کف و سقف قیمتی بلیت پروازهای 
داخلی که در آبان 13۹۹ به تصویب شــورای عالی هواپیمایی رسیده 

بود، موافقت کند که با تعطیلی شش روزه احتماال برگزار نمی شود.
تداوم افزایش قیمت بلیت هواپیما در حالی است که رئیس  سابق 
سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی طی یک ماه گذشته 
صراحتاً مخالفت خــود را با این رویه شــرکت های هواپیمایی اعالم 
کرده اند. حتی رئیس  وقت ســازمان هواپیمایی کشوری در زمانی که 
موضوع افزایش 30 درصدی قیمت بلیت هواپیما رسانه ای شد، تهدید 
کرد که ایرالین های متخلف جریمه شــده و مجوز پروازهایشان ابطال 
خواهد شــد. اما در این مدت خبری از جریمه و ابطال مجوز پرواز به 

گوش نرسیده است.
گفتنی اســت، در آستانه اعیاد قربان و غدیر خم که ایام شادی و 
ســفر مردم است و با توجه به تعطیلی شش روزه که با اتصال به عید 
غدیرخم، 11 روزه می شود، سیســتم های حمل ونقل مسافری به نام 
عرضه و تقاضا، در حال سوءاستفاده هستند و نه تنها به وعده کاهش 
قیمــت عمل نکرده اند بلکه نرخ ها را افزایش داده و بعضا پروتکل های 

کرونایی را هم رعایت نکرده اند.
پیش بینی هواشناسی:

بارش های پاییز هم  
کمتر از حد نرمال خواهد بود

مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی با بیان اینکه 
بارش  های امسال تاکنون ۴۱ درصد کمتر از متوسط ۵۰ سال اخیر 

است، گفت:  بارش ها در پاییز  نیز کمتر از حد نرمال خواهد بود.
صادق ضیائیان در گفت وگو با خبرگزاری فارس،  درباره آخرین وضعیت 
بارش ها تا پایان شــهریور امسال که پایان سال زراعی است و پیش بینی 
بارندگی در فصل پاییز توضیح داد:  امسال و در فصل تابستان ، بارش های 

قابل مالحظه ای در کشور  نداریم.
وی افزود: این بارش های سیل آسایی هم که به تازگی در برخی مناطق 
کشور رخ داد،  چندان آمار بارش کل کشور را افزایش نمی دهد. آمار بارش 
کشــور، جدا از سیالب های مقطعی و کوچک  که ممکن است در مقطعی 
و نقطه ای کوچک رخ دهد، ارزیابی می شــود؛ این بارش  های سیل آسا به 
صورت مقطعی، ممکن اســت تعدادی روســتا را درگیر کند اما موضوع 

کم بارشی کشور را جبران نمی کند.
مدیرکل پیش بینی و هشــدار سازمان هواشناسی اظهار کرد: قبل از 
بار ش های اخیر، آمار کاهش  بارندگی ها در کشور نسبت به متوسط بلندمدت 
)۵0 سال اخیر( حدود 42 درصد بود، با این بارندگی ها، آمار کاهش بارش ها 
به 40.7 درصد رقم متوســط بلندمدت )۵0 ســال اخیر( رسیده است و 
بارندگی  های اخیر کال  1.3 درصد از کل کم بارشی کشور را بهبود بخشید.
ضیائیان یادآور شــد: در روزها و ماه های آینده تا پایان فصل زراعی 
جاری انتظار داریم در جنوب شرق کشور سامانه های موسومی در مرداد و 
شهریور بارش های خوبی داشته باشد اما در مجموع امسال تا پایان سال 
زراعی که پایان شهریور 1400 است، یکی از کم بارش ترین سال ها است.

وی ادامه داد: تا پایان شهریور امسال بارش های موسمی در جنوب شرق 
خواهیم داشت اما غیر از جنوب شرق در سایر نقاط کشور کماکان با همین 
کم بارشی مواجه هستیم و اگر بخواهیم بارندگی کل کشور را در مجموع در 
نظر بگیریم در پایان شهریور امسال، سال زراعی جاری یکی از کم بارش ترین 

سال ها در بین ۵0 سال اخیرخواهد بود.
مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی افزود:  در فصل پاییز 
امسال نیز بر اساس نقشه های پیش بینی هواشناسی، میزان بارش ها کمتر 
از نرمال خواهد بود و با احتمال 70 درصد نشــان می دهد که پاییزی با 

بارش هایی کمتر از نرمال خواهیم داشت.
ضیائیان بیان کرد: برای فصل زمستان هنوز پیش بینی خاصی صادر 
نشده است. وی درباره  پیش بینی باران های سیل آسا و وقوع سیالب، بیان 
کرد: بارش های سیل آســا و سیل ها در زمره  پیش بینی های طوالنی مدت 
هواشناسی نمی  گنجد یعنی اصال نمی توانیم با پیش بینی فصلی، بارش های 

سیل آسا و بروز سیل را پیش بینی کنیم.
مدیرکل پیش بینی و هشــدار سازمان هواشناسی گفت: این مورد  نه 
تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا مصداق دارد و پیش بینی سیل حداکثر 
چند روز پیش از وقوع سیل انجام می شود، در همین آلمان و غرب اروپا 
بروز سیل موجب مشکالت زیادی شد و اگر امکان داشت وقوع سیل را از 
چند ماه قبل پیش بینی می کردند تا  تمهیداتی اندیشیده می شد و اتفاقی 

رخ ندهد، اما امکان پذیر نیست.
ضیائیان با تأکیــد بر اینکه با پیش بینی فصلی به هیچ عنوان امکان 
پیش بینی سیل وجود ندارد، عنوان کرد: سیل یک پدیده حدی است که 
پیش بینی آن در همه دنیا، چند روز پیش از وقوع آن امکان پذیر اســت، 
در همین سیل غرب اروپا، خسارت جدی ایجاد شد و بیش از یکصد نفر 

کشته و بیش از یکصد نفر مفقود شدند.

با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا

بورس و بانک های تهران و البرز 
تا یکشنبه تعطیل شد

پس از مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا درباره 
تعطیلی دو استان تهران و البرز، بانک مرکزی با اشاره 
به تعطیلی کلیه شعب بانک های دولتی و خصوصی در 
استان های تهران و البرز از امروز تا یکشنبه هفته آینده 
اعالم کرد مشتریان می توانند با استفاده از خدمات 
بانکداری الکترونیک اقدام بــه انجام تراکنش های 

غیرحضوری نمایند.
بانک مرکزی دیروز در اطالعیه ای اعالم کرد بر اســاس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، کلیه شعب بانک های دولتی 
و خصوصی در استان های تهران و البرز از روز سه شنبه مورخ 
2۹ تیر 1400 تا پایان روز یکشــنبه مورخ 3 مرداد 1400 

تعطیل است.
بر این اساس با عنایت به فعالیت سایر شعب بانک ها در 
استان های دیگر و در راستای تسهیل مبادالت مالی مشتریان، 
ســامانه های پرداخت بین بانکی نظیر ساتنا و پایا به جز روز 
جمعه مورخ اول مرداد 1400، فعال بوده و مشتریان محترم 
می توانند با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک اقدام به 

انجام تراکنش های غیرحضوری نمایند.
به دنبال تعطیلی بانک ها، نایب  رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار هم بازار ســرمایه ایران را در روزهای سه شنبه، 

شنبه و یکشنبه تعطیل اعالم کرد.
از ســوی دیگر، اتاق اصناف ایــران هم طی اطالعیه ای 
اعالم کرد که بر اساس جدیدترین تصمیم ستاد ملی کرونا 
در شــرایط قرمز تنها فعالیت هفت شغل محدود می شود و 
باقی مشاغل به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز به 
فعالیت هستند که این شرایط در تعطیلی شش روزه تهران 

نیز برقرار است.
بر این اســاس فعالیت مشاغل زیر و در فضای سربسته 

محدود می شود:
1- رستوران ها و قهوه خانه ها، به صورت پذیرایی در فضای 

بسته )ولی بصورت بیرون بر می توانند فعالیت کنند(
2- تاالرهای پذیرائی

3- سالن های سینما و تئاتر
4- پاســاژها و بازارهای سربسته، به استثناء پاساژهای 
تخصصی نظیر الستیک، قطعات یدکی، آهن آالت، کامپیوتر 

به جز پوشاک، کیف، کفش و موبایل
۵- استخرهای سرپوشیده و باشگاه های بدن سازی

۶- شهربازی و باغ وحش ها
7- نمایشگاه های عمومی و تخصصی

انتقاد کسبه از تعطیلی ها
گفتنی است اعمال تعطیلی های گاه و بی گاه شاید مورد 
استقبال حقوق بگیران ثابت باشد، اما انتقاد گروهی از کسبه 
را که معیشت آنان دچار مشکل شده به همراه داشته است.
به گزارش خبرگــزاری مهر، نســخه پیچی دولت برای 
تعطیلی هــا اینک روایتی تمام عیار از »ســواره خبر از حال 
پیاده ندارد« اســت و دولت بی توجه به شرایط بازار و کسب 
و کار فعاالن بخش خصوصی، در اتاق دربسته برای تعطیلی 
فعالیت های اقتصادی تصمیم گیری می کند؛ تصمیماتی که 
طی ماه های گذشته عموماً مورد بی توجهی فعاالن اقتصادی 
قرار گرفته اما در عین حال، مشــکالت زیادی را برایشــان 

ایجاد کرده است.
نکتــه مهمتر اینکه چون این تصمیمات عموماً جامعیت 
الزم را ندارد، عماًل فقط به نفع کارکنان دولت تمام می شود و 
سایر شاغالن در شرایط سخت کرونایی ناچار به ادامه فعالیت 

چراغ خاموش خواهند بود.

امکان حضور سهامداران عدالت 
در مجامع شرکت ها فراهم شد

مطابق با مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
تمامی مشــمولین سهام عدالت در روش مستقیم از 
تمامی حقوق و مزایای سهامداری )شامل امکان حضور 

در مجمع، رأی دهی و...( برخوردار شدند.
به گزارش تســنیم، مدیریت نظارت بر ناشران سازمان 
بورس اعالم کرد: سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم 
می توانند در مجامع عمومی 3۶ شــرکت سرمایه پذیر سهام 
عدالت شــخصاً حضور یافته و از طریق اعمال رأی خود در 

تصمیم گیری های این شرکت ها مشارکت کنند.
بر این اساس شــرکت های ســرمایه پذیر سهام عدالت 
می بایســت اطالعات سهامداران عدالت به روش مستقیم و 
سایر سهامداران خود را از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه دریافت کرده و در سامانه سهام خود 

جهت برگزاری مجامع عمومی اعمال کنند.
گفتنی است جمع کل مشموالن سهام عدالت 4۹میلیون 
و 114هزار نفر اعالم شده که از این تعداد حدود 1۹میلیون 
نفر جزو مشموالن سهام عدالت در روش مستقیم می باشند 
که طبیعتا می توانند در مجامعه شرکتها حضور یافته و اعمال 

رای کنند.

اقتصادی

جدول نرخ سکه و ارز
قیمت )به تومان(نوع سکه

10/۵03/000سکه تمام طرح جدید
10/300/000سکه تمام طرح قدیم

۵/4۵0/000نیم سکه
3/47۵/000ربع سکه

2/2۵0/000گرمی
1/04۶/300هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
24/440دالر
28/781یورو
33/7۹8پوند

2/8۵0لیر ترکیه
۶/۶۵۶درهم امارات

20/1دینار عراق

بانک مرکزی قبل از پایان دولت شفاف سازی کند

تخصیص ابهام آمیز اعتبار ارزی به برخی واردکنندگان خاص

صفحه 4
سه شنبه ۲۹ تیر ۱4۰۰
۹ ذی الحجه ۱44۲ - شماره ۲۲۸۰۱

ادامه از صفحه ۶

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد 
 131EX به شماره پالک 58۶ هـ 18- 

ایــران 14 بــه رنــگ نوک مــدادی- 
شــماره  و   1392 مــدل  متالیــک 
موتور 482۶549 و شــماره شاســی 
مفقــود   NAS411100D12334۶3
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از  و   شــده 

می باشد.

برگ ســبز و کارت مشــخصات خودرو 
ســواری هاچ بک ســایپا MT کوئیک به 
شــماره پــالک 887 ی ۶9- ایران 14 
به رنگ سفید- مشکی مدل 1400 و 
شماره موتور M159113351  و شماره 
 NAPX212AAM1024359 شاســی 
مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

راه و شهرســازی  طبق اطالعات وزارت 
6۴ درصد متوســط درآمد خانوار در تهران و 

کالنشهر ها سهم اجاره مسکن است.
به گزارش خبرگزاری فارس،  برآورد وزارت راه و 
شهرسازی از متوسط درآمد خانوار در سال ۹۹ بالغ 

بر هشت میلیون تومان بوده است.
طبــق این اطالعــات وزارت راه و شهرســازی 
متوســط اجاره یک واحد مســکونی 7۵ متری در 
ســال ۹۹ به صورت ماهانه ۵ میلیون و 2۵0 هزار 

تومان برآورد شد.
سهم اجاره بها از درآمد خانوار در سال ۹۹ برای 
تهران و کالنشــهر ها ۶4 درصد است که رقم قابل 

توجهی می شود.
این ســهم برای سایر مراکز استان ها و شهرهای 
باالی 200 هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و شهرهای زیر 
200 هزار نفر جمعیت 4۹ درصد برآورد شده است.

دولت تدبیر و امید با شعار مسکن اجتماعی نه 
تنها گامی در جهت ساخت و خرید مسکن فراگیر 
برای افراد متقاضی جامعه اقدام نکرد بلکه به واسطه 
تورم و افزایش مصالح ســاختمانی، قیمت آپارتمان 

افزایش وحشتناک چندین برابری را تجربه کرد.
دولــت روحانی از ســال ۹2 بــا حضور عباس 
آخوندی در جایگاه وزیر راه و شهرســازی سیاستی 
را در پیش گرفت که بر اســاس آن دولت نباید به 
عرصه ساخت مسکن ورود می کرد. آخوندی صراحتا 
به این دیدگاه خود افتخار می کرد و حسن روحانی 
هم به تازگی نظر خود در تأیید این دیدگاه را آشکار 
ساخته است.نتیجه عملکرد دولت تدبیر و امید آن 
شــد که مســکن در تهران از متری کمتر از چهار 
میلیون تومــان در ابتدای این دولت، به حدود 30 

میلیون تومان رسیده است.
از ســوی دیگر در روزهای اخیر با سوءمدیریت 

دولت در روزهای اخیر حتی هزینه ساخت مسکن 
نیز به شدت افزایش یافته تا جایی که قیمت سیمان 
به پاکتی 70 تا 100 هزار تومان رســیده و میلگرد 

هم گران شده است. 
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون شوراها و 
امور داخلی مجلس در این باره اعالم کرد: از روزی 
که قطعی برق در کشور شایع شد، قیمت سیمان از 
کیسه ای 1۵ هزار تومان به 70 هزار تومان افزایش 
یافت و قیمــت فوالد نیز به چند برابر افزایش پیدا 
کرد، چرا دولت و دستگاه قضایی نباید به این موضوع 

ورود کنند؟
مدیرعامل بورس کاالی ایران هم در نامه ای به 
معاون وزیر صنعت نوشت: به دلیل اجرای برنامه های 
وزارت نیرو در مورد قطع یا ایجاد محدودی در برق 
مورد نیاز صنایع فوالد و سیمان، تولید شرکت های 
فعال در این دو صنعت به شــدت کاهش یافته و به 

تبع آن عرضه محصوالت فوالدی و سیمانی در بورس 
کاال به کمتر از یک سوم حالت عادی رسیده است؛ 
این کاهش عرضه سبب بروز التهابات جدی در بازار 

این محصول شده است.
در همین زمینه رئیس  کانون سراسری بتن آماده 
و قطعات بتنی ایران در یک نشست خبری تصریح 
کرد: هم اکنون ســیمان در کشور هم کمیاب و هم 
گران شده است. سیمان کیسه ای که قباًل 2۵ هزار 
تومان بود هم اکنون به 80 تا 100 هزار تومان رسیده 
اســت. مهرداد نظارت با  اشاره به اینکه طی یک ماه 
سیمان فله 300 درصد گران شده گفت: با این شیوه 
فروش سیمان حداقل 30 درصد افزایش قیمت در 

بحث ساخت مسکن خواهیم داشت. 
 با این اوضاع معلوم نیست مستاجران در ماههای 
آتی چگونه باید از پس اجاره های رو به افزایش خانه ها 

که ناشی از کمبود عرضه است برآیند.

بر اساس برآورد وزارت راه و شهرسازی

دو سوم درآمد خانوار در کالنشهرها صرف اجاره مسکن می شود

بررسی ها نشان می دهد که برخی شرکت های 
خاص با استفاده از تسهیالت تخصیص اعتباری 
ارز کاالهای خود را از گمرک ترخیص کردند، با 
توجه به تبعیض پیش آمده ضروری است بانک 
مرکزی در مورد اســامی این شرکت ها، مدت 
زمان تسویه و میزان تخصیص شفاف سازی کند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، بررسی ها نشان 
می دهد که بســیاری از واردکنندگان امکان واردات 
کاالهای خود را به کشور ندارند یا این امر به کندی 
صــورت می گیرد. یک واردکننده برای آن که بتواند 
کاالی خود را از گمرک ترخیص کند، گاهی باید بیش 
از ســه ماه در انتظار تخصیص ارز مورد نیاز خود از 

سوی بانک مرکزی بماند.
گفتنی اســت، این امر سبب شد حجم عظیمی 

از کاالهای رسوبی را در گمرک شاهد باشیم که در 
حدود شش میلیون تن از آن شامل کاالهای اساسی 

و نهاده های دامی بود.
پیــش از این نیز معاون فنی گمرک اعالم کرده 
بود که به دلیل طوالنــی بودن فرآیند تخصیص ارز 
توسط بانک مرکزی بسیاری از واردکنندگان از بازار 
آزاد ارز خــود را تهیه می کنند و کاالی خود را وارد 
گمرک می کنند اما بانک مرکزی این شیوه تأمین ارز 
را نمی پذیرد و باید حتماً در صف تأمین ارز سیستم 

بانکی قرار گیرند.
در ادامه این روند، کاال در گمرکات کشور رسوب 
می کند اما در خصوص برخی کاالها مانند مواد اولیه 
تولیــدی گمرک اقدام به ترخیص درصدی کاالها با 
اعالمیــه تأمین ارز بانک می کند تا در نهایت پس از 

تأمین ارز از ســوی بانک مرکزی اقدام به ترخیص 
مابقی کاال کنند.

هم اکنون در کنار ترخیــص درصدی کاالها به 
برخی از شــرکت ها این امکان داده شــده است با 
اســتفاده از تخصیص ارز اعتباری کاالهای خود را 
ترخیص کنند. تخصیص ارز اعتباری بدین معناست 
که این شرکت ها می توانند با ارائه اعالمیه ارزی کاالی 
خود را به طور کامل ترخیص کنند و دو تا ســه ماه 

بعد ارز پرداخت شود.
الزم بــه ذکر اســت، این رویه بــه خودی خود 
مورد بحث نیســت اما مشکل از جایی آغاز می شود 
که به  اذعان مســئوالن گمرک ایران، تنها به برخی 
شرکت های خاص تسهیالت مذکور ارائه شده است 
تا از شــیوه تخصیص اعتباری ارز اســتفاده کنند، 

این درحالی اســت که دیگر واردکنندگان کاالهای 
اساســی )نهاده های دامی( باید همان روند قبلی را 
طــی کنند. روند مذکور جدای از تبعیض آمیز بودن 
به  عنوان یکی از دالیل تشدید رسوب کاالی اساسی 
نیز عنوان شده است. از این جهت ضروری است بانک 
مرکزی در خصوص این شرکت ها، میزان تخصیص 
ارز و همچنیــن مدتی را که پس از ترخیص کاال از 

گمرک تسویه ارزی صورت گرفته است اعالم کند.
بهتر است مســئوالن مرتبط با موضوع با توجه 
به مطالبه شــکل گرفته در رســانه ها پیش از اتمام 
دولت دوازدهم در این خصوص شفاف ســازی کنند 
در غیر این صورت ممکن است در دولت بعدی این 
اطالعات منتشر شود و عملکرد مسئولین فعلی نیز 

زیر سؤال رود.

سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری 
شــیالت ارزش دور ریز های ماهی قزل آال 
در کشورمان را ساالنه حدود ۹۰۰ میلیارد 

تومان اعالم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی گلشاهی 
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره خسارت 
ناشــی از دورریز ضایعات ماهی قزل آال، تصریح 
کرد:  حدودا 20 درصد از ماهی قزل آالی تولیدی 
کشــور، فرآوری می شود. به این دلیل که تمام 
ماهی قزل آال امکان مصرف انسانی ندارد. بنابراین، 
حدود 17 تا 23 درصد از حجم یک ماهی قزل آال 

هم دوریز می شود.
وی ادامــه داد: ارزش اقتصادی مواد دور ریز 
ماهی قزل آال برابر است با هر کیلوگرم ۵00 الی 
یک هزار تومان که البته آن هم بستگی به نوع 
ضایعات ماهــی دارد، اما ارزش اقتصادی ایجاد 
شده بر مبنای ارزش مواد تولیدی ماهی چیزی 

معادل پنج الی شش هزار تومان است.
سرپرست معاونت توسعه آبزی پروری شیالت 

افزود: روی هم رفته چیزی حدود 180 میلیارد 
تومان در سال حاصل از دور ریز های مواد اولیه و 
پنج برابر این رقم یعنی حدود ۹00 میلیارد تومان 
را هم می توان به عنوان ارزش محصول استحصال 
شده ای که قابلیت ورود به چرخه تولید داشته 
باشــد عنوان کرد. البته این رقم فقط در مورد 
ماهی قزل آال صادق است، در حالیکه ماهی های 

پرورشی دیگری هم در کشور وجود دارد.
گلشاهی درباره دلیل اینکه دور ریز های ماهی 
قــزل آال به چرخه تولید باز نمی گردد، گفت: ما 
در تولید ماهی قزل آال چند فاز را طی کرده ایم 
که به این مرحله برســیم فاز اول؛ توسعه مزارع 
پرورش ماهی اســت که ما را به تولید مورد نظر 
بر اساس آنچه که احساس می کنیم برای تکمیل 
سبد غذایی مردم و تامین امنیت غذایی جامعه 
نیاز داریم، نزدیک می کند )می توان گفت ماهی 
قزل آال به موقعیــت با ثبات خود در این زمینه 
دست یافته اســت(. صنعتی سازی تولید ماهی 
قزل آال؛ فاز دوم حرکت ما برای تولید این ماهی 

است که مورد فرآوری های خاص قرار می گیرد.
او افزود: قزل آال یکی از ماهی هایی است که 
مردم عالقه بــه تازه خوری آن دارند. در همین 
رابطــه یکی از اخالق های بــدی که واحد های 
غذایی مانند رستوران ها دارند این است که ماهی 
را به صورت کامل و شکم پر به واحد خود برده 
و آنجــا بنا به ذائقه مشــتری آن را طبخ و ارائه 
می کنند در حالی که می توانســتند تفکیک و 
پاکسازی ماهی را به یک واحد صنعتی بسپارند. 
به این ترتیب، هزینه آن واحد هم پایین می آمد 

و ضایعات هم دورریز نمی شد.
۱7۰ میلیون تن پسماند کشاورزی

همچنین چنگیز اسفندیاری؛ مدیرکل دفتر 
صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی 
نیز دلیل فرآوری نشــدن و عــدم بهره برداری 
از اســتحصال ضایعات ماهی قــزل آال را عدم 
توجیه پذیری اقتصادی برای سرمایه گذاران عنوان 
کرد و ادامه داد:  اگر برای یک سرمایه گذار توجیه 
اقتصادی وجود داشته باشد بی شک فرآوری پس 

از استحصال ادامه دار خواهد بود.
او ادامه داد:  در حال حاضر، مزارع تولید ماهی 
قزل آال، واحد های کوچک تولیدی هســتند که 
فقط در بحث عمل آوری و انجماد ماهی فعالیت 
می کنند و هنوز به بخش بهره برداری از ضایعات 
وارد نشــده اند. از آنجا که سرمایه گذاری در این 
بخش به شانه بخش خصوصی سپرده شده، تداوم 
و بازگشت سرمایه بسیار مورد اهمیت قرار دارد.

همچنین حسن پســندیده؛ مدیرکل دفتر 
مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت:  بازیافت پســماندهای حاصله از ضایعات 

ماهی قزل آال از اولویت های ماست.
وی افزود: ســاالنه حــدود 30 میلیون تن 
پسماند ماهی تولید می شود که 21 میلیون تن 
آن پسماند خانگی است اما در بخش کشاورزی 
حدود 170 میلیون تن پسماند کشاورزی تولید 
می شــود که بخش عمــده آن قابلیت بازیافت 
دارند و بازیافت آنها ارزش ریالی و غذایی باالیی 

ایجاد می کند.

شیالت اعالم کرد

خسارت ۹۰۰ میلیارد تومانی از محل دورریز ضایعات قزل آال

یک مسئول:

بورس کاال عامل افزایش قیمت سیمان نیست
معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران 
با بیان اینکه 8۵ درصد سیمان عرضه شده در 
بورس کاال معامله می شود گفت: بورس کاال 
عامل افزایش قیمت سیمان در بازار نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس،  سیدجواد جهرمی 
درباره دلیل افزایش قیمت ســیمان تصریح کرد: 
یکی از دالیل افزایش قیمت سیمان قطعی برق و 
در نتیجه کاهش تولید و عرضه سیمان در بورس 
کاال باعث افزایش قیمت این محصول در بازار شد. 
بنابراین، بورس کاال عامل گرانی سیمان نیست و 
یکی از دالیل آن شــوک عرضه بود که به خاطر 

قطع برق رخ داد.
وی درباره عرضه سیمان در بورس کاال گفت: 
امسال با عرضه سیمان در بورس کاال سعی کردیم 
قیمت واقعی تر شود. در سال جاری تا پایان هفته 
گذشــته 12 میلیون و 800 هزار تن سیمان در 
بورس کاال مورد معامله قرار گرفت که نســبت به 
مدت مشابه سال قبل از رشدی معادل 2۵ درصد 

برخوردار شد.
معــاون عملیــات و نظــارت بــورس کاالی 
ایران افزود: ســه هلدینگ مهم تولید ســیمان 
کارخانه  و سیدکو محصوالت  ،غدیر  شامل شستا
ســیمانی خود را در بــورس کاال عرضه کردند و 
انتظار داریم شرکت های دیگر سیمانی که سهام 
آنها در بورس معامله می شوند هم محصوالت خود 

را از طریق بورس کاال، ارائه کنند.
جهرمی ادامه داد: عرضه سیمان از خرداد ماه 
با عرضه دو میلیون و ۶00 هزار تن شــروع شــد 
که از این میزان 70 درصد آن یعنی یک میلیون 
و 800 هزار تن معامله شــد. روند هفتگی عرضه 
ســیمان در بورس کاال به این روال بود که از ارائه 
7۵ هزار تن از 14 خرداد آغاز شد و در 18 تیر ماه 
به ۶4۵ هزار تن در هفته رسید. 47۶ هزار تِن آن 
معامله شــد اما بعد از قطعی برق، عرضه سیمان 

در بورس کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه 78 درصد سیمان تیپ 2 

یعنــی یک میلیون و 400 هزار تن در بورس کاال 
معامله شده است، افزود:  در بورس کاال، هر کیلوگرم 
سیمان تیپ 2 به قیمت 373 تومان در هفته 18 
تیر ماه ثبت شده است. همچنین رقم 442 تومان 
نیز در هر کیلوگرم مورد تأیید قرار گرفته و در 18 
تیر ماه که 8۵ درصد از ســیمان عرضه و معامله 
شده، هر کیلوگرم ۵48 تومان ثبت شده و میانگین 

قیمت معامالت 820 تومان بوده است.
معــاون عملیات و  نظارت بورس کاالی ایران 
گفت: قیمت ســیمان در خارج از بورس بین 80 
تا 100 هزار تومان هم رســیده است که به علت 
شــوک عرضه در بازار بوده اســت و بنابر این از 
اختالف قیمــت بــورس و بــازار، دالالن منتفع 

می شوند.
جهرمی افــزود: در حال حاضر 37 شــرکت 
ســیمانی در بورس کاال عرضه می کنند و تعداد 
خریداران سیمان به 13۹1 مشتری رسیده است. 
مشتریان سیمان شامل انبوه سازان، شهرداری ها و 

حتی سازندگان خرد ساختمانی هستند که سیمان 
خود را از بورس کاال خریداری می کنند. ضمن اینکه 
تدابیری اندیشیده شده که عالوه بر مشتری های 
حقوقــی افراد حقیقی هم بتوانند حداقل 10 تن 
سیمان در بورس کاال سفارش بدهند و خریداری 
کنند. ضمن اینکه  مشتریان پتروشیمی در بورس 
کاال 2۵00 نفــر و خریداران ورق، یک هزار نفرند 
و  با توجه به گزارش کارگزاری ها، تعداد مشتریان 

سیمان در حال افزایش است.
وی خبر داد: در نشست معاون برنامه ریزی وزیر 
صنعت با جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور قرار 
شد، عرضه سیمان به صورت سلف برای پوشش 
دادن تقاضای آتی شرکت ها در بورس کاال انجام 

شود.
معاون عملیات و نظــارت بورس کاالی ایران 
گفت:  بــرای گرفتن کد معامالتی در بورس کاال، 
شرط تحصیالت فرد و صورت های مالی شرکت ها 
حذف شدند تا گرفتن کد معامالتی آسان تر شود.

در حالی سه ســال از آغاز طرح ملی 
مسکن می گذرد که هنوز قیمت تمام شده 
واحد های این طرح مشــخص نیســت و 
برخالف اظهارات معاون وزیر راه، بی نظمی 
خاصی در قیمت مسکن ملی موج  می زند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، 18 آبان ماه 
ســال ۹8 محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه 
و شهرســازی در اولین نشســت خبری خود با 
تشریح جزییات ثبت نام طرح ملی مسکن اعالم 
کرد: قیمت ســاخت به صورت قیمت تمام  شده 
در اختیار مــردم قرار می گیرد. در بخش زمین 
تدبیری اندیشیده شد برای عالقمند به مالکیت 
زمین، دو سال تنفس در نظر گرفته شده و مابقی 
قیمت زمین به صورت اقساطی پرداخت می شود.

وی بــا بیان اینکــه وام 7۵ تا 100 میلیون 
تومانــی نیز از محل منابــع بانک های عامل به 
متقاضیان با ســود 18 درصد و فروش اقساطی 
12ساله پرداخت خواهد شد، ادامه داد: متقاضی 
باید درمرحله اول 30 درصد قیمت تمام شــده 
را پرداخت کند. قیمت تمام شده عدد فیکسی 
نیست که بتوانیم آن را اعالم کنیم. قیمت واحد 

مسکونی بسته به شرایط ثبت نام دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اصرار خبرنگاران 

گفت: قیمت تمام شده واحدهای مسکونی طرح 
ملی یک میلیون و ۶00 هزار تا دو میلیون و ۵00 
هزار تومان و به طور متوســط دو میلیون تومان 
اســت. اما تقریبا یک ماه بعد، معاون وزیر راه و 
شهرسازی با اعالم میانگین قیمت سه و نیم تا 
چهار میلیون تومانی یک مترمربع زمین در طرح 
ملی مسکن گفت:  متقاضیان باید طی 12 سال 

120 میلیون تومان برای زمین پرداخت کنند.
واحدهای  مســاحت  میانگین  محمودزاده، 
مســکونی طرح ملی مســکن را 7۵ مترمربع 
اعالم کرد و افزود: هزینه ســاخت هر مترمربع 
از واحدهــای این طرح یــک تا دوونیم میلیون 
تومان به صورت ناخالص بر اســاس قیمت های 

امروز خواهد بود.
چند روز بعد یعنی 22 آذر ۹8 نوبت مدیرکل 
دفتر اقتصاد مسکن رسید تا آب پاکی را روی دست 
متقاضیان طرح ملی مسکن بریزد. پروانه اصالنی با 
اشاره به اینکه قیمت ساخت واحدهای طرح ملی 
مسکن بر اساس فهرســت بهای سازمان بودجه 
است، گفته بود: بر این اساس برای هرمترمربع دو 
میلیون و 770 هزار تومان است، ولی تعدیل هایی 
هم مطابق اعالم سازمان برنامه و بودجه در جهت 

افزایش قیمت به آنها اصابت می کند.

نظمی که برقرار نشد
تــا حدود 1۵ ماه بعــد دیگر خبر خاصی از 
معاون وزیر راه و شهرسازی نبود تا اینکه وی در 
اقدامی دیرهنگام اظهارات سال ۹8 خود درباره 
قیمت تمام شده واحد های طرح ملی مسکن را 

به طور اساسی اصالح کرد.
محمــودزاده در بهمــن ۹۹ گفــت: پس از 
بررســی های بعمل آمــده و تجربیاتــی که از 
طرح های پیشین وجود داشت اقدام یکپارچه ای 
انجام شد و برای قیمت مسکن ملی به یک نظم 
خاص در کل استان ها رســیده ایم. تاکنون در 
هیچ مصوبه ای در خصــوص قیمت نهایی این 
طرح صحبت نشده لذا این پروژه از قیمت ثابتی 
برخوردار نیســت و براساس فهرست  بها تعیین 

می شود!
اواخر بهمن ماه سال ۹۹ معاون بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی با استناد به نرخ تعدیل سه ماهه 
چهارم همین سال سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کرد: قیمت هر مترمربع واحد مسکونی این طرح 
از دو میلیون و 770 هزار تومان به چهار میلیون 

و ۹۵8 هزار تومان افزایش یافته است.
واقعیت آن اســت که مســئوالن وزارت راه 
و شهرسازی در دولت حســن روحانی تمایلی 

به اعالم قیمت تمام شــده واحد های طرح ملی 
مسکن نداشــتند. قرار بود وام پروژه های طرح 
ملی مسکن 7۵ تا 100 میلیون باشد، اما افزایش 
قیمت هزینه های ســاخت باعث شــد تا طبق 
معمول همیشــگی بار تورم بر دوش متقاضیان 

این طرح گذاشته شود.
بــا توجه به اظهارات محمد اســالمی؛ وزیر 
راه و شهرســازی، دوره بازپرداخــت وام طرح 
ملی مســکن، 20 ساله شده که با توجه به سود 
18 درصد آن متقاضی نگون بخت ماهانه حدود 
چهار میلیون تومان قسط پرداخت کند. رقمی 
که تامین آن از عهده اقشــار هدف وزارت راه و 
شهرسازی برنمی آید، مگر اینکه سود تسهیالت 

به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در مجموع بر خالف اظهارات معاون وزیر راه و 
شهرسازی، در بحث قیمت مسکن ملی، بی نظمی 
خاصی دیده می شود که گرفتاری های آن برای 
دولت سیزدهم می ماند. همچنین تا امروز هفت 
درصد واحد های طرح ملی مســکن به مرحله 
افتتاح رســیده اما مشخص نیست چه تعداد از 
این واحدها قابلیت ســکونت دارد. دولت حسن 
روحانی و وزارت راه و شهرسازی ۹3 درصد طرح 

مذکور را برای دولت سیزدهم باقی می گذارند.

بی نظمی در اجرای طرح ملی مسکن موج می زند
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