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وقتي مص�رف آب ته�ران بيش�تر از آبگيري 
مخازن باش�د، طبيعي است كه مخازن نه تنها 
از منظر ارتفاع آب رش�دي نخواهند داش�ت 
بلكه با اف�ت آب مخزن نيز روبه رو مي ش�ويم 
و بد نيس�ت بدانيم باورها و محاسبات فكري 
و ذهنيت�ي اش�تباه موج�ب ش�ده اس�ت در 
استان هايي مانند تهران عالوه بر پرمصرف ها 
با طيف قاب�ل مالحظه اي بدمص�رف در حوزه 
آب رو به رو باش�يم كه مثل اين افراد، همانند 
همان شخصي است كه در كش�تي نشسته و 
در حال س�وراخ كردن زير پاي خود است، به 
تصور آنكه زير پاي خود را س�وراخ مي كند و 
آس�يبي متوجه ديگران نخواهد ش�د، غافل 
از آنكه اين اقدام كل كش�تي را غرق مي كند. 
در حالي كه اين روزها توجه��ات به امور ديگري 
معطوف است، بد نيس��ت از ناترازي مخازن آبي 
كشور نيز سخن بگوييم، به طور نمونه در استاني 
مثل تهران مصرف آب از ورودي س��دها پيش��ي 
گرفته است و همين موضوع استان را در ناترازي 
دخل و خرج آب بيشتر غرق مي كند، با اين تفاوت 

كه اين بار ش��ايد آبي براي غرق شدن هم وجود 
نداشته باشد و بايد شرايط ناش��ي از كمبود آب 

را سپري كرد. 
غرق در روزمرگي گاهي موجب مي ش��ود انسان 
نسبت به پيشگيري از وقوع مشكالتي كه با اندكي 
همت مي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد، در عالم 
بي تفاوتي س��ير كند، در چنين مواقعي ساختار 
مديريتي بايد از ابزارهاي موجود كمك بگيرد تا از 

وقوع مشكل پيشگيري كند. 
هر چند تاكن��ون در رابطه با چال��ش كمبود آب 
سخن زياد گفته شده است، اما اين باعث نمي شود 
از ارسال مكرر پيام هاي هوشياركننده و اثرگذار 
در جامعه غافل شويم، از اين رو امروز بايد در توليد 
محتوايي كه اثرگذاري بيشتري در اصالح الگوي 
مصرف آب دارد، رقابتي در كشور شكل بگيرد تا 
ش��هروندان حتي در اوج گرفتاري ها و مشكالت 
روزمره نيز نسبت به استفاده صحيح از آب حساس 
باشند، حال شيوه هوشيار  سازي مي تواند در قالب 
توصيه هاي آگاهي بخش باش��د تا سياست هاي 

قيمتي و جرايم سفت و سخت تر. 

اگر چه انتظار اين اس��ت كه بخش كشاورزي به 
دليل سهم كالنش در استفاده از آب مصرفی اش 
ب��ا به كارگيري تمام��ی ابزاره��اي اصالح كننده 
الگوي مصرف با كاهش مواجه شود اما در همين 
روزها شاهد برجسته ش��دن عكس وزير پيشين 
كشاورزي در سر زمين كشاورزي هستيم كه به 
شكل غيراستاندارد در حال استفاده از آب است، 
بي شك اشخاص مشهور آن هم در سطح وزارت 
بايد الگويي براي جامعه باشند و  اي كاش عكسي 
از وزير مذكور منتشر مي شد كه به شكل مكانيزه 
در حال كشاورزي بود كه قدر تك تك قطره هاي 
آب مصرفي را بداند نه اينكه آب را در جوي بيندازد 

و با بيل آبياري را به پيش ببرد. 
از موضوع مذكور هر چند نمي توان به س��ادگي 
عبور كرد اما به همين موضوع اكتفا مي كنيم كه 
اشخاص مشهور بايد به مسئوليت اجتماعي خود 
در قبال آگاهي بخشي به جامعه در رابطه با صيانت 
از ذخاير آبي و اطالح الگوي مصرف عمل كنند تا 
شاهد اين وضعيت نباشيم كه ميزان مصرف آب در 

تهران از ورودي آب درون مخازن بيشتر شود. 

متأسفانه بررس��ي ترازنامه آب در پايتخت نشان 
مي دهد گاه روزانه به اندازه حجم درياچه چيتگر 
آب مصرف مي شود، حال آنكه ورودي مخازن به 
مراتب از آب مصرفي نيز بيش��تر اس��ت و در اين 
ميان عالوه بر پرمصرف ها با طيفي از بدمصرف ها 
نيز روبه رو هستيم كه بايد براي كاهش مصرف آب 
اين طيف ها از سياس��ت هاي سفت و سخت تري 
اس��تفاده كنيم، در غير اين صورت اين كاربران 
همانند همان شخصي هستند كه- در كشتي بود 
و زير پاي خود را س��وراخ مي كرد و كل كشتي را 
غرق كرد- ساير كاربراني كه اصالح الگوي مصرف 
را نيز رعايت مي كنند با مشكل مواجه مي كنند، 
البته شواهد نشان مي دهد شركت آبفاي استان 
تهران از ابتداي مهر تاكنون انشعاب آب بيش از 
۱۲هزار خانوار بدمصرف تهراني را به طور موقت 
قطع كرده است، اما به نظر مي رسد بايد نسبت به 
صيانت از ذخاير آبي توجه اساس��ي شود، زيرا در 
شهر تهران 4درصد مشترك بدمصرف و 60درصد 
مشترك پرمصرف داريم كه متأسفانه 60درصد از 

آب شرب را مصرف مي كنند. 
   مصرف به ميزان درياچه چيتگر

در همين رابطه اخيراً مع��اون بهره برداري آبفاي 
جنوب شرق اس��تان تهران گفته كه مصرف آب 
در ش��هر تهران به ۳ميليارد ليتر رس��يد كه اين 
عدد مع��ادل حج��م درياچه چيتگر اس��ت. اين 
ميزان مصرف برابر اس��ت با ميزان مصرف آب در 
فصل تابس��تان و در اوايل مرداد و ش��هريور ماه، 
اما متأس��فانه در روز ۵۵پاييز شاهد اين ميزان از 

مصرف آب هستيم. 
به گفته پناهي، معاون بهره برداري آبفاي جنوب 
شرق استان تهران ورودي آب به سد هاي كشور 
۳6هزار ليتر بر ثانيه است، اما ميزان مصرف آب 
مردم تهران ح��دود 40هزار ليتر بر ثانيه اس��ت 
و اين مي��زان اختالف باعث مي ش��ود مخازن ما 
نتوانند ارتفاع بگيرند و با كسري حدود ۳۵0هزار 
مترمكعبي مواجه شويم. دليل اصلي اين ميزان از 
مصرف آب مربوط به مشتركان بد مصرف است، به 
طوري كه حدود ۵0درصد از مشتركان بدمصرف 
هس��تند و الگوي مصرف را رعاي��ت نمي كنند. 
در حال حاض��ر الگوي مصرف ۱۳0ليتر اس��ت، 
اما برخي مش��تركان به ازاي هر ي��ك نفر حدود 
۲۳0ليتر در ش��بانه روز آب مصرف مي كنند و با 
توجه به آنكه وضعيت سد هاي ما نامناسب است 
و ميزان بارندگي در كشور ۸4درصد كاهش يافته 
است، بنابراين بايد مش��تركان صرفه جويي را در 

اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک
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به رغ�م افزايش تولي�د برنج در س�ال جاري 
قيمت برنج ايراني نسبت به مدت مشابه سال 
گذش�ته كاهش چنداني نداشت، به طوري كه 
برنج هاي مرغ�وب همچنان بي�ش از 110هزار 
تومان به دس�ت مصرف كننده رس�يد، از اين 
رو م�ردم از خريد برن�ج اس�تقبال نكردند و 
برنج روي دس�ت برنجكاران مان�د، به طوري 
كه فعاالن ب�ازار برن�ج از ف�روش نرفتن برنج 
ايران�ي گالي�ه دارن�د و مي گوين�د 70 درصد 
برن�ج ايراني هن�وز از مازندران خارج نش�ده 
و برخي كش�اورزان برنج ها را دوب�اره به انبار 
خانه هاي ش�ان برگرداندند. اگر برنجكاران و 
حتي واسطه ها و دالالن اندكي از سود خود كم 
و قيمت را ارزان مي كردند، قطعاً ايراني ها برنج 
مرغوب ايراني را به خارجي ها ترجيح مي دادند. 
سال گذش��ته با كمبود ۳0 تا 40 درصدي برنج و 
همچنين ممنوعيت واردات برنج خارجي مواجه 
بوديم،  همه اين موارد باعث شد قيمت ها به يكباره 
گران شود. امسال اعالم شد ميزان توليد ۲0 درصد 
افزايش يافته است و وزارت جهاد از ابتداي فصل 
برداش��ت وعده داد قيمت ها در مقايس��ه با سال 
گذشته پايين بيايد، اما نه تنها كاهشي نبود بلكه 
برخي از ارقام مرغوب گران تر از س��ال گذش��ته 
قيمت گذاري شد. نتيجه اين دندان گردي واسطه 
و عدم كاهش قيمت برنج تازه امس��ال آن شد كه 
بيش از 70 درصد برنج توليد داخل روي دس��ت 

كشاورز بماند و به فروش نرسد. 
خبر هاي رسيده از بازار برنج حاكي از آن است كه 
برنج هاي مرغوب دم سياه و هاشمي بين ۱۳0 تا 
۱60 هزار تومان در بازار به فروش مي رسد و ارزاني 

قيمتي كه مدنظر وزارت جهاد كش��اورزي بود، 
متأسفانه محقق نشد. اين گراني قيمت ها در حالي 
اس��ت كه دولت واردات برنج را همزمان با فصل 
برداش��ت برنج داخلي آزاد كرد و ب��ازار با كمبود 

برنج مواجه نبود. 
در هفته هاي اخير برخي تش��كل هاي مرتبط با 
برنج داخل��ي زمزمه ركود در ب��ازار برنج ايراني و 
نبود مشتري را به راه انداختند. برخي از سياست 
وارداتي دولت انتقاد مي كنن��د و ركود بازار برنج 
ايراني را به آن مرتب��ط مي دانند و برخي از پايين 
بودن قدرت خريد مردم سخن مي گويند، بدون 
اينكه به باال بودن حاشيه س��ود دالالن و فعاالن 
بازار برنج اشاره اي كنند و آنها را مقصد ركود بازار 

بدانند. در اين خصوص سيداسماعيل يزدان پناه، 
مدير عام��ل مرك��ز بين المللي تج��ارت و پايانه 
صادرات برنج اي��ران مي گويد: كش��اورزان اميد 
داش��تند برنج ها را به قيمت واقعي و متناسب با 
هزينه هاي توليد با س��ود متعارف بفروش��ند اما 
بس��ياري از ش��اليكاران هنوز برنج ه��اي خود را 

نفروختند.
وي می افزايد: بررس��ي ها نش��ان مي دهد حدود 
70 درصد برنج ها هنوز از مازندران خارج نش��ده 
و فقط ۳0 درصد برنج هاي توليدي فروخته شده 
است. برخي كشاورزان در روز هاي اخير و با توجه 
به اينكه واحد هاي ش��اليكوبي ظرفيت نگهداري 
برنج ها را نداشتند، تصميم گرفتند برنج هايي را 

كه براي فروش به اين واحد ها سپرده بودند، دوباره 
به خانه هاي خود منتقل كنند.

مدير عام��ل مرك��ز بين المللي تج��ارت و پايانه 
صادرات برنج ايران تأكيد مي كند: فروش نرفتن 
برنج اكنون به چالش تبديل شده است اما با ادامه 

اين روند به يك بحران تبديل خواهد شد.
   2راهكار براي حل مشكل

 انباشت برنج هاي داخلي
يزدان پن��اه در گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان در مازندران مي گويد: براي حل مش��كل 
فروش نرفتن برنج دو راه��كار قانوني وجود دارد 
اما اينكه چرا اجرايي نمي شود، جاي سؤال است. 
ارگان هاي دولتي بر اساس ماده۱7 قانون توسعه 
ابزار ها و نهاد هاي مالي مي توانند با ترك تشريفات 
از طريق بورس كاال برنج هاي مورد نياز خود را به 

صورت بلوكي خريداري كنند.
مدير عام��ل مرك��ز بين المللي تج��ارت و پايانه 
صادرات برنج ايران مي افزاي��د: برنج هايي كه در 
بورس كاال عرضه مي ش��وند، همه استاندارد هاي 
الزم را دارند و در آزمايش��گاه هاي پايانه برنج هم 

كيفيت آنها تأييد شده است.
يزدان پناه مي گوي��د: راهكار دوم اين اس��ت كه 
س��ازمان هاي دولت��ي و فروش��گاه هاي تعاوني 
دستگاه هاي اجرايي به جاي اينكه برنج خارجي 
را براي كاركنان خ��ود تهيه كنن��د از برنج هاي 
پرمحص��ول ايراني اس��تفاده كنند. در نشس��ت 
اخير با اس��تاندار مازندران مقرر شد استانداري 
پيگيري هاي الزم را براي اج��راي راهكار دوم يا 
خريد برنج هاي داخلي به جاي برنج هاي خارجي 

انجام دهد.

بزرگنمايي ركود در بازار برنج 
مدير عامل مركز بين المللي تجارت و پايانه صادرات برنج ايران:70 درصد برنج هاي داخلي از مازندران خارج نشد

ب�ا ق�رار گرفت�ن واح�د تصفي�ه نف�ت گاز پااليش�گاه 
پااليش�گاه  جانب�ي  واحده�اي  تكمي�ل  و  اصفه�ان 
تبري�ز، مي�زان تولي�د گازوئي�ل ي�ورو 10/5ميلي�ون 
ليت�ر در روز ت�ا پاي�ان امس�ال افزاي�ش خواه�د ياف�ت. 
به گزارش فارس، در شرايط فعلي خوراك شركت هاي پااليش 
نفت در مجموع ۲/۲۲ميليون بشكه و در صورت دريافت خوراك 
بيشتر و برداشت پيوسته محصوالت تا ۲/۳ميليون بشكه در روز 
قابل تحقق است و اين ميزان معموالً شامل ۱/7۳ميليون بشكه 

نفت خام و 490 هزار بشكه در روز ميعانات گازي است. 
طبق گزارش ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، 

ماحصل پااليش اي��ن حجم خ��وراك به طور متوس��ط روزانه 
۱۱0 ميليون ليت��ر نفت گاز، 9۸ ت��ا ۱0۳ ميلي��ون ليتر بنزين، 
6 ميليون ليتر سوخت جت، 6 ميليون ليتر نفت سفيد، ۱۳ ميليون 

ليتر گاز مايع و 6۸ ميليون ليتر نفت كوره است. 
توليد بنزين يورو در ش��رايط فعلي ح��دود ۳0 ميليون ليتر در 
روز است اما پتانس��يل توليد بيش از 70 ميليون ليتر در صورت 
استفاده از ظرفيت شركت پااليش نفت بندرعباس، ستاره خليج 
فارس و الوان وجود دارد كه به دليل مصرف باالي بنزين در كشور 
و در راستاي جبران كسري با كاهش نسبي عدد اكتان توليدات 

شركت هاي مذكور به صورت معمولي به بازار عرضه مي شود. 

به همين ترتيب ميزان نفت گاز ي��ورو در حال حاضر حدود 
4۸ ميليون ليتر اس��ت كه به زودي حداكثر طي س��ه هفته 
آتي با قرار گرفتن  واحد تصفيه نفت گاز پااليشگاه اصفهان، 
۸ ميلي��ون ليتر گازوئيل يورو به س��بد نفت گاز ي��ورو اضافه 
خواهد ش��د و نفت گاز يوروي توليدي به ۵6 ميليون ليتر در 

روز خواهد رسيد. 
تا پايان بهمن ماه نيز با تكمي��ل واحدهاي جانبي تبريز از جمله 
واحد توليد گوگرد و واحد PSA هيدروژن ۲/۵ميليون ليتر به 
نفت گاز يورو اضافه خواهد شد و كل نفت گاز يورو تا پايان سال 

جاري به رقم ۵۸/۵ميليون ليتر در روز خواهد رسيد.

افزايش 10 ميليون ليتري توليد گازوئيل يورو تا پايان 1401
   انرژی

اجراي آزمايشي طرح كاالبرگ الكترونيكي 
از هفته هاي آينده 

تكمي�ل  از  توئيت�ي  در  مجل�س  رئيس�ه  هيئ�ت  عض�و 
زيرس�اخت ها و ل�وازم فن�ي ط�رح كاال ب�رگ الكترونيك�ي 
در پ�ي پيگي�ري رئي�س و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س خب�ر داد. 
به گزارش خانه ملت، سيدمحسن دهنوي، عضو هيئت رئيسه مجلس 
شوراي اسالمي در توئيتي با اش��اره به »طرح كاال برگ الكترونيكي« 
نوشت: ماه هاست مجلس، اجراي طرح كاالبرگ را به دولت تكليف كرده 
و با پيگيري دكتر قاليباف، رئيس مجلس جلسه اي براي بررسي فني 

زيرساخت  اين طرح در سازمان برنامه و بودجه برگزار كرديم. 
اكنون ديگر تمامي كارشناسان و تيم هاي فني اذعان دارند زيرساخت ها 
و لوازم فني طرح تكميل شده است. اين طرح، هفته هاي آينده در استان 

هرمزگان به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد. 
براي ما در مجلس مهم است كه يارانه اعطايي به مردم در طول زمان و 
بر اثر تورم ناچيز نشود، البته حق هر شخص است كه بين دريافت نقدي 

يا كااليی يكی را انتخاب كند. 
........................................................................................................................

 سنگر وزارت جهاد كشاورزي 
خودكفايي و حفظ امنيت غذايي است

وزير جهاد كشاورزي در گردهمايي سراسري بسيجيان گفت: امروز 
سنگر وزارت جهاد كشاورزي خودكفايي، حفظ امنيت و استقالل 
غذايي اس�ت و بايد بدون ترديد و با قدرت مس�ير را ادامه دهيم. 
به گزارش فارس به نقل از صداوسيما، سيدجواد ساداتي نژاد، وزير جهاد 
كشاورزي در گردهمايي سراسري بسيجيان وزارت جهاد كشاورزي كه 
با حضور مقامات لشكري و كشوري، خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران 
و بسيجيان برگزار ش��د، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دفاع 
مقدس، شهداي مدافع حرم و مدافع امنيت اظهار كرد: انقالب ما يك 
انقالب خدايي اس��ت، امام خميني )ره( باقدرت و قوت اين انقالب را 
رهبري كرد و امام حاضر ما هم در همان مسير با قدرت پيش مي رود. 

وي افزود: جمهوري اس��المي مخالفان و دش��منان بس��ياري دارد و 
كارش��كني هايي عليه نظام انجام مي شود كه نش��ان از مسير درست 
نظام است. س��اداتي نژاد با تأكيد بر پابرجايي نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ادامه داد: اين مسير تا زمان ظهور حضرت ولي عصر )عج( ادامه 

خواهد داشت. 
وي با بيان اينكه بسيج وزارت جهاد كش��اورزي در اين دوره متفاوت 
عمل كرده است، گفت: نگاه و روح جهاد سازندگي در نيرو هاي بسيجي 
وزارتخانه وجود دارد، اين نگاه ويژه در كاروان هاي ترويج و بهره وري، 

دامپزشكي و احياي قنوات نمو داشته است. 
وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: خانواده شهدا راه را به ما نشان 
مي دهند تا از مس��ير منحرف نشويم. خانواده ش��هدا پرچم برافراشته 
وزارت جهاد كشاورزي هس��تند. وي افزود: امروز سنگر وزارت جهاد 
كشاورزي خودكفايي، حفظ امنيت و استقالل غذايي است و بايد بدون 

ترديد و با قدرت مسير را ادامه دهيم. 
........................................................................................................................

چك هاي برگشتي كم شدند
در مهر ماه س�ال جاري ح�دود 6/4ميلي�ون فقره چ�ك مبادله  
ش�د ك�ه بي�ش از ۹2درصد اي�ن چك ه�ا وصول ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، طبق آنچه بانك مركزي اعالم كرده اس��ت، از كل 
تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در مهر ماه به ترتيب 9۲/4درصد 
و ۸۸/9درصد وصول ش��ده اس��ت.  درص��د تعداد و مبل��غ چك هاي 
وصول شده در ماه قبل از آن )شهريورماه( به ترتيب معادل 9۱/۸درصد 
و ۸9/۵درصد بوده است. همچنين اين نسبت در ماه مشابه سال قبل به 

ترتيب برابر 9۱/۲درصد و ۸6/9درصد بوده است. 
شاخص نس��بت چك هاي برگش��تي به چك هاي مبادله اي در 
مهرماه ۱40۱ به لحاظ تعدادي 7/6درصد بوده كه اين شاخص 
در ماه قبل عدد ۸/۲درصد را نشان مي دهد. همچنين اين شاخص 
به لحاظ مبلغي ۱۱/۱درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱0/۵درصد 
را نمايش مي دهد. طي مه��ر ماه۱40۱ در س��امانه چكاوك حدود 
6/4ميليون فقره چك به ارزش ح��دود ۳هزارو۱۸۵هزارميليارد ريال 
مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۵ درصد و 

4/9درصد كاهش نشان مي دهد.
........................................................................................................................

معاون وزير جهادكشاورزي:
قيمت مرغ منجمد ۵۰ هزار تومان شد

مع�اون ام�ور دام و طي�ور وزارت جه�اد كش�اورزي ب�ا اش�اره 
ب�ه اينك�ه قيم�ت م�رغ منجم�د را افزاي�ش داده ايم ت�ا تقاضا 
به مرغ گ�رم هداي�ت ش�ود، گف�ت: ظ�رف يك�ي دو روز آينده 
تصميمات�ي در رابطه ب�ا خريد م�رغ م�ازاد گرفته خواهد ش�د. 
به گزارش ايسنا، حسين دماوندي نژاد با حضور در يك برنامه تلويزيوني 
اظهار كرد: مجوز واردات هيچ مرغي از سال گذشته صادر نشده است 
و به دليل اينكه در سال گذشته شرايط عرضه مرغ بسيار نابسامان بود 
و به هر حال در جهت تنظي��م بازار دولت موظف ب��ود مقادير كمبود 
مرغ را با واردات تأمين كند، اين مجوز س��ال گذش��ته ص��ادر و البته 
عدد آن هم اصالح ش��د. وي ادامه داد: رويكرد ما توليدات داخلي بود 
و بر همين مبنا هم مجوز صادرات توسط وزارت جهاد كشاورزي داده 
نشد يا مجوزهايي كه داده شد، كنسل شد.  معاون امور توليدات دامي 
وزارت جهادكشاورزي در خصوص مرغ هاي منجمد در بازار نيز گفت: 
فروشگاه هاي زنجيره اي ماه هاي پيش مقاديري مرغ دريافت كردند و در 
سردخانه ها موجود است و به صورت محدود عرضه مي شود. همچنين 
قيمت مرغ منجمد را اصالح كردي��م و افزايش داديم كه تقاضا به مرغ 
گرم هدايت ش��ود، بنابراين هم عرضه اين مرغ را محدود كرديم و هم 

قيمت آن را به ۵0 هزارتومان افزايش داديم. 
وي در بخش ديگري از صحبت هايش به وضعيت توليد جوجه يك روزه 
نيز اش��اره كرد و گفت: براي آبان ماه ۱09ميليون جوجه ريزي صورت 
گرفته و از حدود ۱90روزي كه از اجراي طرح اصالح ساختار اقتصادي 
در زير بخش دام و طيور مي گذرد، با رويكرد جديدي مواجه شده ايم. 
عبور از فض��اي ارز ترجيحي به نيماي��ي،  مبناي تولي��د و تقاضا براي 
محصوالت صنعت طيور مدل هاي جديدي را مي طلبد كه به س��رعت 
اين اصالحات الزم را انجام داديم. همچنين در ارتباط با توليد جوجه 

مكانيسم هاي كنترلي نيز اعمال شده است. 
دماوندي نژاد با اشاره به اينكه دولت از سويه مرغ آرين حمايت مي كند، 
گفت: بر همين اساس خريد مرغ آرين را در دستور كار داريم. براي ساير 
سويه ها نيز وزارت جهاد پيگيري هاي الزم را انجام داده است. در ستاد 
تنظيم بازار اين موضوع مطرح شده و اميدواريم مصوبه الزم را اخذ كنيم 

و براي ساير سويه ها نيز اين خريد اتفاق بيفتد.

46۰هزار كارگر در نهضت ملي مسكن 
ثبت نام كرده اند

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ثبت نام 460 هزار كارگر در 
طرح نهضت ملي مسكن خبر داد و گفت: كلنگ احداث 2هزار واحد 
مس�كن كارگري در گلبهار مش�هد طي روزهاي گذشته زده شد. 
مهدي مسكني در گفت وگو با ايسنا، درباره آمار كارگران ثبت نام كرده 
در نهضت ملي مس��كن اظهار كرد: بر اس��اس آخرين آمارها تاكنون 
460 هزار كارگر در سامانه ثبت نام كرده اند و اطالعات شان بارگذاري و 
به معاونت رفاه وزارت كار ارسال شده است. وي ادامه داد: فرايند ثبت نام 
مسكن فرق مي كند، افراد در سايت نهضت ملي مسكن ثبت نام اوليه را 
انجام مي دهند و به ما ارسال مي كنند و از طريق ما به معاونت رفاه ارسال 
مي شود تا دهك بندي ها صورت گيرد و در قالب تعاوني ها ساماندهي 
شوند. مسكني افزود: كارهاي زيرساختي انجام گرفته است. اساسنامه 
كار تعاوني هاي نهضت ملي مس��كن بعد از شش ماه كار كارشناسي و 
اصالح و آسيب تعاوني هاي مسكن گذشته متناسب با ظرفيت تعاوني 

مسكن كارگري نوشته و ابالغ شد. 
معاون وزير تعاون در پايان از آغاز كلنگ زني پروژه مس��كن كارگري 
در گلبهار مشهد خبر داد و گفت: طی دو هفته گذشته كلنگ احداث 
۲هزار واحد مس��كن كارگري در گلبهار مشهد زده شد كه زمينش در 

شهر جديد در حال آماده سازي است. 
........................................................................................................................
نرخ رشد قيمت مسكن در آبان كاهش يافت

كاهش قدرت خريد بخش تقاضا در جامعه موجب شده است وضعيت 
معامالت مسكن از هميشه بحراني تر به نظر برسد، اين در حالي است 
كه تعداد معامالت مس�كن در ماه تنها حدود 5هزار معامله است و 
وضعيت بازار نشان مي دهد فايل هاي فروش مسكن به جهت نگراني 
از تأخير زياد در نقدشوندگي يا عملي شدن ماليات بر خانه هاي خالي 
از سكنه بيشتر شده است. نكته قابل توجه آن است كه مهرماه امسال 
نرخ رشد ماهانه قيمت با 1/2درصد افزايش به صفر متمايل شده است. 
كاهش قدرت خريد جامعه اثر خود را مدت هاس��ت در بازار مس��كن 
نمايان كرده، البته در دولت گذشته تالش شد با رشد بازاريابي در صنف 
مشاوران امالك از افت شديد ميزان معامالت ماهانه جلوگيري شود اما 
حقيقت امر آن است كه ركود تورمي در بازار مسكن در آن دوران تعميق 
شد و دولت دوازدهم بازاري مسكني را به دولت سيزدهم تحويل داد كه 
در اين بازار خبر چنداني از رونق معامالت نيست، در چنين شرايطي 
عده اي نسبت به كاهش قدرت نقدشوندگي مسكن هشدار مي دهند و 
جالب آنكه تأخير در فروش و نقد كردن مسكن مي تواند طيف وسيعي 

از اين خانه ها را وارد تور ماليات بر خانه هاي خالي از سكنه كند. 
آبان ماه۱40۱ تورم ماهانه مسكن كل كشور در هر دو بخش قيمت و 
اجاره بها ۳/7درصد اعالم ش��د. اين در حالي است كه ماه گذشته نرخ 
رشد قيمت مس��كن 6/۱درصد بود كه آمار از افت ۲/4درصدي شتاب 

رشد قيمت ها در يك ماه اخير حكايت دارد. 
مركز آمار در جديدترين گزارش از ش��اخص قيمت مصرف كننده در 
آبان۱40۱ اعالم كرده كه قيمت مسكن كل كشور در يك ماه گذشته 
۳/7درصد افزايش داشته است. نرخ رشد نقطه به نقطه يعني مقايسه 
رشد قيمت در مقايسه با آبان سال گذشته هم افزايش ۳9/۲درصدی 
را نش��ان مي دهد. تورم ساالنه كه رش��د قيمت در ۱۲ماهه منتهي به 
آبان۱40۱ را به تصوير مي كشد نيز از افزايش ۳۱/۵درصد حكايت دارد. 
ماه قبل از آن يعني مهرماه هر سه شاخص مذكور به ترتيب 6/۱درصد، 
۳6/۳درصد و ۳0/۳درصد بود. بر اين اس��اس آمار روايت مي كند كه 
اگرچه تورم س��االنه در آبان۱40۱ با مقداري رشد مواجه شده، اما در 

يك ماه اخير از شتاب رشد نرخ مسكن كاسته شده است. 
به گزارش ايسنا، در بخش اجاره نيز قيمت ها در آبان سال۱40۱ نسبت 
به مهرماه همين سال ۳/7درصد افزايش يافت. نرخ اجاره بها در مقايسه 
با آبان سال گذش��ته ۳9/۱درصد و در ۱۲ماهه منتهي به آبان امسال 
۳۱/۳درصد رشد داشته است. تورم اجاره بها در ماه گذشته )مهرماه( 
در سه شاخص رشد ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه به ترتيب 6/۱درصد، 

۳6 درصد و ۳۱/۱درصد اعالم شد. 
مرور وضعيت بازار مس��كن كل كش��ور در هش��ت ماه گذشته حاكي 
از آن اس��ت كه رشد ماهانه قيمت مس��كن در ارديبهشت ۲/۵درصد، 
خرداد ۲/۳درصد، تيرماه ۳/۸درصد، مردادماه ۲/۸درصد، شهريورماه 

۳/۵درصد، مهرماه 6/۱درصد و آبان ۳/7درصد بوده است. 
ميزان رشد ماهانه نرخ اجاره در كل كشور نيز در ارديبهشت ۲/۵درصد، 
خرداد ۲/۳درصد، تير ۳/۸درصد، مرداد ۲/9درصد، شهريور ۳/۵درصد، 
مهر 6/۱درصد و آبان ۳/7درصد اعالم شد. به نظر مي رسد با پايان يافتن 
فصل جابه جايي، كاهش تدريجي انتظارات تورمي و افت سرعت رشد 
قيمت مسكن در تهران به تدريج بر بازار مسكن كل كشور تأثير گذاشته 

و اين بخش به ثبات نسبي رسيده است. 
گزارش هاي ميداني از شهر تهران نشان مي دهد در حال حاضر آرامش 
نس��بي در بازار مس��كن وجود دارد. مهرماه امس��ال نرخ رشد ماهانه 
قيمت با ۱/۲درصد افزايش به صفر متمايل ش��ده و معامالت با حدود 
۵هزارو400 فقره به كمترين ميزان خود در سال جاري رسيده است. در 
حال حاضر طبق شاخص بانك مركزي، ميانگين قيمت هر متر خانه در 
تهران 4۳/7ميليون تومان و بر اساس شاخص مركز آمار 46/4ميليون 
تومان اس��ت. از طرف ديگر به دليل ش��رايط موجود جامعه انتظارات 
تورمي در بخش مسكن كاهش يافته و زمينه براي ورود تقاضاي مصرفي 
فراهم است. گزارش قيمت آبان ماه شهر تهران هنوز ارائه نشده است. 
........................................................................................................................

 امضاي 6۲ هزار ميليارد تومان قرارداد 
براي ساخت نهضت ملي مسكن

وزير اقتصاد با بيان اينكه 100 درصد از تكاليف بانك مسكن در طرح 
نهضت ملي مس�كن عملياتي شده اس�ت، گفت:62 هزار ميليارد 
تومان رقم قراردادهايي اس�ت كه در اين زمينه امضا شده است. 
به گزارش تسنيم، سيداحس��ان خاندوزي درباره اقدامات انجام شده 
توس��ط بانك هاي كش��ور براي تأمين مالي طرح نهضت ملي مسكن 
اظهار كرد: بخشي از بانك هاي كشور به تعهدات خود عمل نكردند كه 

اميدواريم با اهرم هاي نظارتي بانك مركزي اين اتفاق هم رخ دهد. 
وي افزود: بخشي از بانك ها به ويژه بانك  هايي كه در بخش مسكن مؤثر 
هستند، عملكرد بسيار قابل دفاعي داشته اند. در همين راستا 4۲۵ هزار 
واحد به بانك ها در حوزه مسكن معرفي ش��ده كه از اين تعداد توسط 
بانك مسكن كه مهم ترين اهرم شبكه بانكي در تأمين مالي مسكن است 
۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرارداد رس��يده و ۱۵ هزار واحد نيز در 
شرف عقد قرارداد است. وي ادامه داد: طي روزهاي آينده امضاي قرارداد 
اين واحدها نيز صورت مي گيرد. جمع اين موارد حدود ۲00 هزار واحد 
مسكوني مي شود كه نشان مي دهد اين تعداد واحد در بانك مسكن به 

مرحله امضاي قرارداد رسيده است. 
وزير اقتصاد گفت: تقريب��اً 6۲ هزارميليارد توم��ان مبلغ قراردادهايي 
است كه از سمت بانك مسكن در اين زمينه امضا شده و مي توان گفت 
بانك مسكن قريب ۱00 درصد تكاليف خود را عملياتي كرده و ما كمتر 
پرونده تسهيالت مس��كني داريم )درحد انگشت شمار( كه مداركش 
تكميل شده و آورده متقاضي انجام شده باشد اما بانك مسكن تأمين 
مالي آن را انجام نداده باشد. خاندوزي تصريح كرد: ساير بانك ها در اين 
زمينه عقب افتادگي دارند كه اميدواريم همانطور كه بانك مسكن تالش 
مي كند به ۱00 درصد هدف و تعهدات خود عمل كند، ساير بانك ها نيز 
در مورد تأمين مالي اين بخش كه مهم ترين جزء زندگي بسياري از افراد 
است و بيش از يك سوم هزينه خانوارها را دربرمي گيرد، به تعهدات خود 

عمل كنند و شاهد خبرهاي خوبي در پايان سال جاري باشيم.
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