سهم تهران از طرح نهضت ملي مسكن

مديركل راه و شهرسازي استان تهران س�هميه اين استان را در
فاز اول طرح نهضت ملي مسكن ۱۴هزار و  ۴۸۸واحد اعالم كرد.

به گزارش صداوس��يما ،خليل محبتخواه ،از ش��رايط ثبتنام جديد
ش��هروندان تهراني در طرح نهضت ملي مس��كن در پنج شهر پرند،
پاكدشت ،هشتگرد ،ايوانكي و رباط كريم خبر داد.
وي گفت :براس��اس برنامه ابالغي وزارت راه و شهرسازي سهميه هر
استان براي ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني در فاز اول سال
 ۱۴۰۰مشخص و سهم استان تهران ۱۴هزار و  ۴۸۸واحد پيشبيني
شده است .تا روز پنجم ثبتنام بيش از  ۸۹هزار نفر ثبتنام كردهاند.
محبتخواه پايان زمان ثبتنامها را  ۲۸آبان ماه اعالم و اظهار كرد :پس
از اتمام ثبتنام ،پااليش متقاضيان آغاز خواهد شد.

عدهاي خواستار
خشكاندن باغات پسته رفسنجان شدهاند!
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آزادي ثبت سفارش برنج بعد از 60هزارتومانی شدن!
در حالی که وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی اعالم کردهاند ثبت سفارش برنج آزاد شده است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج میگوید چنین مصوبهای ابالغ نشده است

گزارش یک

بهناز قاسمی

رئيس كميس�يون كش�اورزي اتاق تعاون ايران از مطرحش�دن
مباحث مبني بر خشكاندن باغات پسته رفسنجان به شدت انتقاد
كرد و گفت :ما حاضر هستيم آب را از خليجفارس به كرمان براي
صنعت مسي كه خصولتي و دولتي اس�ت منتقل كنيم ،اما حاضر
نيس�تيم از اين آب براي باغات پسته كه اش�تغالزايي و ارزآوري
دارد و مردم را از فق�ر و بدبختي نجات ميدهد ،اس�تفاده كنيم.

ارس�لان قاس��مي در گفتوگو با مهر با اش��اره به اينكه برخي بحث
تعطيلي باغات پس��ته كشور را به دليل خشكس��الي و كم آبي مطرح
ميكنند ،گفت ۱۲۰ :هزار هكت��ار باغ در رفس��نجان وجود دارد كه
برخي عنوان ميكنند به دليل خشكسالي بايد  ۹۰هزار هكتار از اين
باغات خشك شود.
قاسمي ادامه داد :به گفته اين افراد ۳۰ ،هزار هكتار باغات باقي مانده
به دليل اينكه آب بيش��تري دريافت ميكنند ميتوانند دو برابر ۱۲۰
هزار هكتار باغ كنوني محصول توليد كنند كه اين تصور كام ً
ال نادرست
و غيركارشناسي است.
وي با اش��اره به اينكه هدف اين افراد نابودي صنعت پس��ته كش��ور
اس��ت ،گفت :پس��ته محصولي اس��ت كه س��االنه بين ي��ك تا 5/1
ميليارد دالر ارزآوري براي كش��ور دارد و در دنيا پسته را به نام ايران
ميشناسند.
رئيس كميسيون كش��اورزي اتاق تعاون ايران با بيان اينكه به همين
جه��ت بايد اي��ران تعيينكننده قيمت جهاني پس��ته باش��د ،افزود:
متأسفانه خيلي از تجار خواستار اين شدهاند كه قيمت جهاني پسته را
بحث عرضه و تقاضا تعيين كند و همين منجر شد كه كشورهايي مانند
امريكا و تركيه كه سطح زيركشت خود را افزايش دادهاند تعيينكننده
قيمت پسته باشند.
قاس��مي اضافه ك��رد :در عي��ن ح��ال در داخل كش��ور ع��دهاي از
توليدكنندگان پسته ميخواهند زمينهاي خود را به آنها بفروشند تا
آنان نيز باغها را خشك و فكري براي اين زمينها كنند.
وي با اشاره به انتقال آب از خليجفارس براي مجتمع مس سرچشمه
كرمان گفت :به اعتقاد ما انتقال ميزان بيشتري از آب ميتواند منجر
به احياي باغات پسته رفسنجان شود ،اما اين آب براي كشاورزي گران
است و كشاورزان نميتوانند هزينه آن را بپردازند .راهحل ما اين است
كه دولت اعتبارات اين طرح را از طريق صندوق توس��عه ملي فراهم
كند و به كشاورزان بين  ۱۰تا  ۱۵سال زمان دهد تا آنها اين پول را به
دولت برگردانند.
وي همچنين با اش��اره به اينكه محصوالت ديگري در كش��ور كشت
ميش��ود كه ارزآوري هم براي ما ن��دارد ،اما بحث مديري��ت آب را با
چالش مواجه كردهاند ،گفت :هم اكنون  ۸۰هزار هكتار برنج در استان
خوزس��تان كه با بحران كمآبي مواجه هسند كشت شده ضمن اينكه
به اعتقاد بنده بحران ايجاد شده در خوزستان به دليل عدم مديريت
صحيح منابع آب است.
قاسمي تأكيد كرد :س��االنه به طور متوس��ط  ۱۱ميليارد متر مكعب
از لرس��تان به خوزستان و از خوزس��تان به خليج فارس ميرود كه از
اين حجم روان آب هيچ استفادهاي نميشود بنابراين آنچه در كشور
ما مشكل دارد مديريت منابع آب اس��ت و فقط ياد گرفتهايم مدام از
خشكسالي و كمآبي حرف بزنيم ،اما هيچ اقدام عملياتي براي رفع آن
انجام ندهيم.
وي اضافه كرد :ما حاضر هستيم آب را از خليج فارس به كرمان براي
صنعت مس��ي كه خصولتي و دولتي اس��ت منتقل كني��م ،اما حاضر
نيستيم از اين آب براي باغات پس��ته كه اشتغالزايي و ارزآوري دارد و
مردم را از فقر و بدبختي نجات ميدهد ،استفاده كنيم.

جمعآوري ميلياردها تومان
پوشاك قاچاق

معاون حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تأكيد بر مقابله با
برندهاي محرز قاچاق پوشاك و كاالي دخاني و اعالم شناسايي ۱۲۰
برند پوشاك قاچاق ،از كشف  ۱۲۳ميليون نخ سيگار قاچاق خبر داد.

مصطفي پوركاظم شايسته در گفتوگو با مهر درباره طرح جديد اين
س��تاد در خصوص قاچاق پوشاك اظهار كرد :س��تاد مبارزه با قاچاق
در ادامه طرحهاي س��ال  ۹۷و  ،۹۸يك طرح مقابله با برندهاي مورد
پوشاك قاچاق را از مهر  ۱۴۰۰در سطح كشور از جمله تهران شروع
كرده است.
وي در مورد جزئيات طرح توضيح داد ۱۲۰ :برند خارجي شناسايي و از
سوي وزارت صمت به ستاد ابالغ شده كه اين برندها نه مجوز فعاليت
دارند و نه كااليي كه در مغازهها و ويترينه��اي مراكز تجاري بزرگ
به نمايش ميگذارند شناس��ه كاال و كد رهگي��ري دارد كه بتواند به
صورت قانوني وارد شود .بنابراین اين طرح از اول مهرماه به طور جدي
ش��روع و تاكنون حدود ۴ميليارد تومان كاالهاي موجود در مغازهها
جمعآوري ش��ده اس��ت .همين طور عناوين اين برندها نيز در حال
اصالح است ،به اين صورت كه يا خودشان بايد برند را تغيير بدهند يا
ستاد آن را پاكسازي كند و در عوض از برندهاي ايراني و داراي مجوز
استفاده ميشود.
ضبط  ۴ميليارد تومان پوشاك قاچاق
رئيس قرارگاه مقابله با قاچاق كاال در س��طح عرض��ه درباره وضعيت
اين  ۴ميلي��ارد تومان كاالي ضبط ش��ده نيز اعالم ك��رد :اين كاالها
جزو قاچاق محرز اس��ت كه براساس ابالغ س��تاد مركزي ،به سازمان
اموال تمليكي فرستاده ميش��ود .از آنجا كه كاالهاي مذكور نه مجوز
صادرات مجدد دارند و نه مجوز فروش در داخل ،بنابراین بايد همه آنها
امحا شوند.
وي با اشاره به اينكه از ابتداي طرح ياد شده بيش از ۳۷ميليارد تومان
از پوشاك قاچاق جمع آوري شده ،درخصوص تعيين تكليف اين كاالها
اضافه كرد :امحا اين محصوالت با نظارت خود ستاد در كميتههايي به
عنوان كميته رسوب كاال صورت جلسه شده و دستور امحا براي آنها
صادر شده است.
رئيس قرارگاه مقابل��ه با قاچاق كاال در س��طح عرضه ادام��ه داد :در
حال حاضر  ۱۲۰برن��د داريم كه هيچ گونه مج��وزي نه براي فعاليت
در داخل و نه براي فروش كاال ب��ا آن برند دارند كه هم��ه اينها همه
پاكس��ازي خواهند ش��د .براي نمونه اكنون در پاس��اژهاي ش��مال
تهران در حال جمعآوري و پاكس��ازي هس��تند ،البته برنامهريزيها
به گونهاي اس��ت ك��ه ه��ر روز اي��ن فرآيند انج��ام بگيرد .هش��ت
كالنش��هر از جمله كرج ،ش��يراز ،مش��هد ،تبريز و ارومي��ه را نيز در
اولويت قرار دارند ،چراكه بيش��تري پوش��اك در همين كالنش��هرها
فروخته ميشود.

رضا دهشیری | جوان

روند افزايش�ي قيمت برنج از مرداد امس�ال
با رش�د 48درصدي كليد خورد ،در حالي كه
فعاالن ب�ازار از كاهش تولي�د و گراني قيمت
برن�ج ايراني ب�ه تصميمگيران بازار هش�دار
ميدادند .مسئوالن همچنان از واردات برنج
در فصل برداش�ت برن�ج ايران�ي در حمایت
از کش�اورزان ممانع�ت كردن�د و نتيج�ه آن
ش�د كه در دومين ماه برداش�ت ،قيمت برنج
ايراني به كيلويي  50تا  60هزار تومان رسيد.
اکنون وزارت جهاد کش�اورزی ثبت سفارش
برن�ج را آزاد کرده اس�ت .آیا در این ش�رایط
واردات میتوان�د قیمته�ا را تعدی�ل کند؟

سالهاس��ت كه برنج خارجي براي جبران كمبود
برنج ايراني و جلوگيري از افزايش قیمت آن وارد
ميشود تا كمكي به اقتصاد خانوادههاي متوسط
و ضعيف ش��ود و قيمت برنج در حالت تعادل باقي
بماند .در سالهاي گذشته با افزايش واردات برنج
خارجي و پرش��دن انبارها و اش��باع ب��ازار،وزارت
جهاد كشاورزي تصميم گرفت در فصل برداشت
واردات را متوقف كند تا قيمته��ا كاهش نيافته
و شاليكاران متضرر نشوند ،اما سه سالي است كه
گزارش 2

با فعالشدن واس��طهها در بازار برنج شمال ،سود
كالني عايد دالالن ميش��ود و برخی کش��اورزان
براي نقدكردن پول محصولشان ،برنج را با قيمت
پايينتري به دالالن ميفروش��ند و سودجويان با
دپو برنج در انب��ار و عرضه قطره چكان��ي به بازار،
قيمت را به دست گرفته و در مناسبتهاي مختلف
قيمت را گران ميكنند ،اما ماجراي گراني قيمت
برنج در سال جاري با س��الهاي گذشته متفاوت
بود که نياز به هوش��مندي مسئوالن وزارت جهاد
كشاورزي داشت تا مانع از افزايش افسار گسيخته
قيمتها شوند .اما به هشدار كارشناسان و فعاالن
بازار توجهي نكردند.
آغاز حباب كاذب قيمت برنج از مرداد
مرداد امسال زماني كه قيمت برنج ايراني به كيلويي
45هزار توم��ان افزاي��ش يافت،خبرهايي از دپوی
برنجهاي وارداتي در گمرك منتشر شد .ماجرا از اين
قرار بود كه وزارت جهاد در مردادماه به اسم تنظيم
بازار چند هزار تن برنج وارد كرد ،اما قبل از رسيدن
كشتيهاي حامل برنج به گمرك به دليل آغاز فصل
برداش��ت برنج ،واردات را ممنوع كرد و نتيجه اين
سياستها آن ش��د كه طي يك ماه برنج از كيلويي

۳۵هزارتومان ،به ۴۰تا  ۵۰هزار تومان افزايش يافت
و برنج خارجي هم به همين نس��بت گران شد .به
عبارت ديگر به اسم حمايت از توليدكننده ايراني،
با پول دولت برن��ج وارد ك��رده و انبارهاي گمرك
را اش��غال و به داليل نامعل��وم از ترخيص برنجها
خودداري کردند.
با ممنوعيت واردات ،انجمن برنج ايران اعالم كرد كه
برنج ايراني در شمال ارزان است و دالالن پايتخت به
افزايش قيمتها دامن زدن��د .اين در حالي بود كه با
انتشار خبر ممنوعيت واردات ،همزمان قيمت برنج
تازه ايراني به يكباره به بيش از  50هزار تومان رسيد.
به طوري كه در حال حاضر قيمت برنج ايراني درجه
يك در پايتخت و برخی اس��تانها به  60تا  62هزار
تومان و برنجهاي درجه 2و  3به  50تا  53هزار تومان
رس��يده اس��ت .عالوه بر گراني قيمته��ا موضوع
مخلوطكردن برنج درجه يك و درجه 3نيز مشكل
همیشگی بازار است و مصرفكنندگان را گرفتار كرده
است .اين آشفتگي قيمتها در حالي است كه قيمت
برنج براساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود و نهادهاي
نظارتي نيز نميتوانند بر گراني قيمت برنج كنترلي
داشته باشند.

انجمن برنج :مصوبهاي براي آزادسازي ثبت
سفارش برنج وجود ندارد
در حالي كه خبر آزادس��ازي ثبت س��فارش برنج
در س��ايت وزارتخانههای صمت و جهادكشاورزي
منتشر شده است،دبير انجمن واردكنندگان برنج
تأكيد دارد هنوز هيچ مصوب��هاي در اين خصوص
در وزارتخانه مذكور نيس��ت و به واردكنندگان نيز
اعالم نشده است .مسيح كشاورز كه از فعاالن برنج
ايراني اس��ت اين اقدام را باعث افزايش قيمت برنج
خارجي دانس��ت و اعالم كرد :همين پيشنهاد كه
حتي مصوبهاي هم ب��راي آن وجود ن��دارد ،باعث
خواهد شد كه طرف خارجي قيمتها را افزايش دهد
و برنج خارجي دچار جهش قيمت شود.
اين اظهارات در حالي است كه وزارتخانههای صمت
و جهاد كشاورزي خبر آزادس��ازي ثبت سفارش را
تأييد كردهاند که با توجه به افزايش افسار گسيخته
قيمت برنج ايراني دربازار ثبت س��فارش برنج آزاد
شده است.
آزادسازي ديرهنگام واردات برنج
در روزهايي كه قيمت برنج ايراني به شدت گران شده
و تقريباً از سبد خريد ايرانيان در حال حذف شدن
است ،مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي با آزادسازي
ثبت سفارش واردات برنج موافقت كردند و در دو روز
گذشته اين خبر از سوي رس��انهها منتشر شد ،اما
هيچ نهاد نظارتي نگفت كه اين آزادس��ازي واردات
بس��يار ديرهنگام بوده و در دو ماه شهريور و مهرماه
سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي به راحتي سود
كالني روانه جيب دالالن بازار برنج كرد.
به گفته فعاالن بازار ،هرگاه کاالیی گران شده،ديگر
ارزاني صورت نگرفته است ،امسال سياست ممنوعيت
واردات برنج در فصل برداشت به رغم روند صعودي
بازار موجب شد قيمت برنج ايراني از كيلويي 30هزار
تومان در سال گذشته به60هزار تومان برسد و تثبيت
شود .آيا از حاال به بعد واردت برنج خارجي ميتواند
قيمت برنج ايراني كه دالالن در انبارها دپو كردهاند
را كاهش دهد؟
عالوهبراين،سياستغيرمنطقياينوزارتخانهقيمت
برنج خارجي را نيز باال برد و قيمت انواع برنج وارداتي
در حال حاضر بين 30تا 40هزار توم��ان در بازار به
فروش ميرسد .منابع آگاه در چنين شرايطي از دهها
هزار تن برنج مانده در گمرك ك��ه متعلق به وزارت
جهاد كشاورزي اس��ت و هنوز تعيين تكليف نشده
است نيز س��خن ميگويند و معتقدند كه با استارت
گراني قيمتها در بازار برنج اين برنجها روانه ذخاير
استراتژيك شده و به ميزان اندك در بازار توزيع خواهد
شد ،البته با نرخ جديد.

جايگزيني كشت پنبه با شالي به دلیل سودآوري بیشتر

۵دهه قبل در استان مازندران  ۵۰هزار هكتار پنبه كاري داشتيم كه در حال حاضر هزار هكتار شده است
همچنين در استان گلستان نيز  ۱۸۰هزار هكتار پنبه كاري داشتيم و در حال حاضر  ۱۸هزار هكتار شده است
پنبهدراستانهايمختلفرقبايمتعدديداردكه
باعثميشودسطحكشتپنبهكاهشپيداكند.در
استانمازندرانوگلستانرقيبپنبهزراعتشالي
است و زراعتهايي كه درآمد بيشتري با زحمت
كمتري دارن�د جايگزين زراعت پنبه ش�دهاند.

مديرعامل صندوق پنبه درخصوص توليد و ميزان
خسارت به مزارع پنبه گفت :برداشت پنبه در مزارع
استان گلستان از اوايل شهريورماه شروع شده است،
همچنين از اوايل آبان نيز اس��تانهای خراس��ان،
دشت مغان ،سمنان و فارس برداشت پنبه را شروع
كردهاند.
محمدحس��ين كاوياني در گفتوگو با ميزان افزود:
وش پنبه در استانهاي مختلف كيلويي  ۲۰الي ۲۸
هزار تومان بنا به قيمت ،رقم وش پنبه و استان محل
توليد توسط كارخانههاي پنبه پاك كني خريداري
ميش��ود .پنبه محلوجي كه مورد استفاده صنايع
نس��اجي اس��ت ،از كيلويي  ۶۷الي  ۷۳هزار تومان
معامله ميشود .وي اظهار كرد :پيشبيني ميكنيم
امسال بين  ۵۰الي  ۶۰هزار تن پنبه تصفيه شده در
كشور توليدشود كه حداقل نياز صنعت نساجي نيز
 ۱۵۰هزار تن است و حدود  ۱۰۰هزار تن بايد از خارج
كشور وارد شود.
كاوياني بيان ك��رد :تا پايان ش��هريورماه ۳۵هزار و

۶۰۰تن پنبه وارد ش��ده و تاكنون ني��ز تقاضا براي
واردات ۳۳ه��زار و ۲۰۰تن از س��وی وزارت جهاد
كشاورزي انجام ش��ده ،همچنين نرخ جهاني پنبه
۲دالر و  ۴۹سنت است.
وي درخصوص خس��ارت وارد ش��ده به مزارع پنبه
گفت :امسال مزارع پنبه از نظر كمي و كيفي آسيب
ديدهاند و آفت در مزارع پنبه به كشاورزان ضرر زده
و باعث كاهش توليد شده است .همچنين گرمي هوا
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و خشكسالي نيز باعث كاهش توليد و پايين آمدن
كيفيت پنبه شده است .مزارع پنبه در استان فارس
و اردبيل نسبت به ساير استان از جهت آفت خسارت
بيشتري ديدهاند.
وي درخصوص راه��كار براي افزاي��ش توليد پنبه
گفت :در گذش��ته به بيش از ۲۰كش��ور دنيا پنبه
ص��ادر ميكرديم ،ه��ر زراعتي بايد براي كش��اورز
صرفه اقتصادي داشته باشد ،ولي متأسفانه پنبه در

اس��تانهاي مختلف رقباي متعددي دارد كه باعث
ميشود سطح كشت پنبه كاهش پيدا كند در استان
مازندران و گلستان رقيب پنبه زراعت شالي است.
كاوياني اظهار كرد :زراعت پنبه به اندازه زراعت شالي
نميتواند سودآور باشد ،در نتيجه سطح كشت پنبه
در استان مازندران و گلستان به شدت كاهش پيدا
كرده است.
وي بيان كرد :پن��ج دهه قبل در اس��تان مازندران
۵۰هزار هكتار پنبه كاري داشتيم كه در حال حاضر
هزار هكتار ش��ده ،همچنين در استان گلستان نيز
 ۱۸۰هزار هكتار پنبه كاري داشتيم و در حال حاضر
 ۱۸هزار هكتار شده است.
مديرعامل صندوق پنبه گفت :زراعتهايي كه درآمد
بيش��تري با زحمت كمتري دارند جايگزين زراعت
پنبه شدهاند و نسبت به پنج دهه گذشته هنوز هم
به شكل س��نتي در صنعت پنبه فعاليت ميكنيم و
برداش��ت پنبه با دس��ت صرفه اقتصادي ندارد بايد
با افزايش مكانيزاس��يون ،بذر مناس��ب و آب كافي
سطح كش��ت را افزايش دهيم تا محصول خوبي را
برداشت كنيم و به راحتي نميتوانيم اعالم كنيم كه
دو سال ديگر از لحاظ كشت پنبه خودكفا ميشويم.
بايد تمامي عوامل را در نظر بگيريم تا به خودكفايي
برسيم ،زيرا شرايط و پتانسيل كافي را داريم.
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ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:00ﻣﻮﺭﺥ 1400/08/06
ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ  :ﺳﺎﻋﺖ  14:00ﻣﻮﺭﺥ 1400/08/20
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻛﻴﻔﻰ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ  :ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺥ  1400/08/23ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
ﺁﺩﺭﺱ  :ﺳﺎﺭﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ-ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻠﻔﻦ  011- 33326002ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ iets.mporg.irﻧﻴﺰ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 1211967

