وطن

پنجشنبه  16دی 1395

هرمزگان

 15میلیون مترمربع زمین در قشم
آزادسازی شد

مدیر ام��ور حقوقی و قراردادهای س��ازمان
منطقه آزاد قش��م گفت :طی یک سال گذشته
 15میلیون مترمربع زمین با پیگیریهای صورت
گرفته درون محدوده این منطقه آزادسازی شده
اس��ت .محمد جوادیانزاده با اعالم این مطلب،
گف��ت :ارزش این زمینها ب��ه رقمی معادل 13
هزار میلیارد ریال میرسد که با همکاری دستگاه
قضا و حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم در قالب
 13پرونده تعیین تکلیف و زمینها به این سازمان
بازگردانده ش��د .وی افزود :زمینهای آزادسازی
ش��ده که  90درصد آن مربوط به دولت گذشته
است در اختیار سرمایهگذاران بدعهد قرار گرفته
بود که تعهدات مال��ی را در مهلت قانونی انجام
نداده بودند یا در زمینه عملیات اجرایی اقدامی
روی زمینه��ا صورت نگرفته ب��ود و این موارد
جدا از پیگیریهایی اس��ت که به فسخ قرارداد،
خلع ید حقوقی و رفع تصرفهای عدوانی منجر
شده است .وی اضافه کرد :زمینهای آزادسازی
ش��ده مربوط به پروژههای عمرانی ،مس��کونی،
تجاری و صنعتی است که از سالهای گذشته به
سرمایهگذاران اسمی واگذار شده بود.

صادرات غیرنفتی در بندرلنگه
 ۱۵درصد افزایش یافت

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از ثبت رقم
بیش از  ۸میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری
انواع کاالی نفتی و غیرنفتی و افزایش  ۱۵درصدی
صادرات مواد غیرنفتی در کارنامه عملیاتی بنادر
غرب هرمزگان طی  9ماه نخس��ت س��ال جاری
خبر داد .محمود صابری ضمن ارائه گزارش��ی از
عملکرد مجموعه بنادرغرب هرمزگان از آغاز سال
 ۹۵تا ابتدای دی ماه جاری ،اظهار داشت :طی این
م��دت ،در مجموع  ۸میلیون و  ۲۰۳هزار و ۷۲۰
تن کاالی نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان
تخلیه و بارگیری شد .وی افزود :از مجموع عملیات
انجام شده در بنادر غرب هرمزگان ،یکمیلیون و
 ۴۰۸هزار و ۵۴۹تن مربوط به کاالهای غیرنفتی
و  ۶میلی��ون و  ۷۹۵هزار و  ۱۷۱تن اختصاص به
کاالهای نفتی دارد .این مقام مس��ؤول بیان کرد:
همچنین در مدت یاد ش��ده  ۴۱۲ه��زار و ۷۸۶
تن کاالهای غیرنفتی در اداره بنادر و دریانوردی
بندرلنگه بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱5درصد افزایش داشته است.

وطن امروز

کنترل نرخها در دست دالالن و سکوت مسؤوالن

گرانی گوشت در همدان صدای مردم را درآورد

افزایش لجامگسیخته قیمت گوشت قرمز با توجه
به جایگاه آن در س��بد غذای��ی خانوارهای همدانی،
م��ردم را دچار مش��کل کرده اس��ت بهطوریکه در
س��کوت مس��ؤوالن ،دالالن نرخه��ا را ب��اال و پایین
میکنند .گوش��ت در هرم تغذی��ه در جایگاه باالیی
ق��رار دارد و نق��ش مهمی را در حفظ س�لامت ایفا
میکند بهطوریکه حذف آن از س��بد غذایی ،لطمه
جبرانناپذیری بهسالمت خانواده وارد میکند .نگاهی
به وضعیت بازار استان همدان بیانگر آن است که یکی
از باارزشترین مواد غذایی که متأسفانه به دلیل گرانی
از س��بد غذایی برخی خانوادهها کمکم کنار گذاشته
میشود ،گوشت اس��ت .بر اساس بررسیها طی ماه
اخی��ر ش��اهد افزایش لجامگس��یخته قیمت برخی
کاالهای اساسی در بازار بودهایم ولی با توجه به جایگاه
ویژه گوشت در سبد غذایی خانوار ،گرانی سرسامآور
آن خانوادههای بس��یاری را برای تأمین اغذیه سالم
دچار چالش و مش��کل کرده و این در حالی اس��ت
که مسؤوالن کنترل و نظارت بازار درباره این مشکل
س��کوت پیش��ه کردهاند تا برخی سوءاستفادهگران
طعم خوشگوش��ت را به کام قش��ر آسیبپذیر تلخ
کنن��د .در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوش��ت
شقه گوسفندی و الشه گوس��اله در بازار تا  ۴۸هزار
تومان باال رفته و در مقایس��ه با ماه گذش��ته افزایش
قابلتوجهی را تجربه کرده اس��ت .دالیل مطرحشده
ب��رای این گرانی متفاوت اس��ت و ی��ک روز افزایش
صادرات گوش��ت قرمز دلیل گرانی عنوان میشود و
روز دیگر کمبود دام! و در آخر معلوم نیست چگونه با
کمبود دام صادرات گوشت قرمز افزایشیافته است؟!
در همین زمینه یک ش��هروند همدانی در گفتوگو
با مهر ،با بیان اینکه طی چند هفته گذش��ته قیمت
گوش��ت در همدان بهطور غیرواقعی باال رفته است،
گفت :گوش��ت در همدان کیلوی��ی  ۴۸هزار تومان
عرضه میشود .احمد اعتمادی با بیان اینکه رفتهرفته
سبد تغذیه خانوار کوچک میشود ،عنوان کرد :وقتی
علت گرانی را جویا میش��ویم پاس��خ قانعکنندهای
دریافت نمیش��ود .وی با بیان اینکه به نظر میرسد
نظارت بر بازار عرضه و تقاضا در همدان کمرنگ شده
است ،گفت :بتازگی نوسان قیمتها در بازار بیش از
گذشته و نرخ کاالها متغیر ش��ده است اما به دنبال
افزایش قیمت گوشت قرمز در همدان اعضای اتحادیه

نما
موضوع گرانی گوشت در حال حاضر یک مشکل کشوری است
رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه گوشت قرمز به عنوان یکی از کاالهای اساسی و پرمصرف مردم
حدود  ۲هفتهای است دچار افزایش قیمت شده است،گفت :بررسیهای بازار محصوالت پروتئینی نشان
میدهد قیمت انواع گوشت قرمز نسبت به هفتههای گذشته با روند افزایشی همراه شده است .حمیدرضا
فرساییوحید گفت :کمبود شدید دام در بازار سبب گرانی گوشت در همدان شده و رونق قاچاق دام زنده،
بازار گوشت همدان را مختل کرده است .وی با بیان اینکه جلسهای با حضور متولیان تامین و توزیع گوشت
قرمز در همدان برگزار شده تا برای کاهش قیمت گوشت قرمز چارهاندیشی کنند ،گفت :در این نشست
ضمن تاکید بر انتقال میدان دام به داخل کش�تارگاه همدان و حذف واسطهها بر عدم خروج دام زنده از
استان نیز تاکید شد .وی با بیان اینکه شرایط بازار گوشت گوسفندی برای قصابان نامطلوب است ،گفت:
گاهی در فصل زمستان و با نزدیک شدن به انتهای سال ،عرضه دام کم میشود که بر این اساس باید با یک
مدیریت منسجم با قاچاق دام برخورد کرد تا شرایط بازار بهبود یابد و اوضاع بدتر نشود .وی با اشاره به
اینکه موضوع گرانی گوشت در حال حاضر یک مشکل کشوری است و تنها مختص استان همدان نیست،
گفت :واحدهای صنفی اتحادیه قصابان از گرانی گوش�ت رضایت ندارند .وی عنوان کرد :اصناف به سود
قانونی  ۱۰تا  ۱۱درصدی فروش رضایت دارند و از وضعیت به وجود آمده در بازار گوشت ناراضی هستند،
زیرا این روند افزایشی سبب شده میزان فروش گوشت در سطح بازار بشدت کاهش پیدا کند.

قصابان همدان نیز اعتراض کردند و چند روزی دست
از کشتار کشیدند تا شاید اوضاع بهبود یابد اما تاکنون
اتفاق قابلتوجهی در بازار گوش��ت همدان رخ نداده
اس��ت .یکی از قصابان همدان با بی��ان اینکه روزانه
بیش از هزار و  ۲۰۰دام زنده از این ش��هر خارج و به
استانهای مجاور انتقال مییابد ،گفت :همین مساله
س��بب افزایش قیمت دام زنده شد .وی با بیان اینکه
اگر بازار عرضه گوشت کنترل نشود قیمت آن تا نوروز

 ۹۶ب��ه کیلویی  ۷۰تا  ۸۰هزار تومان هم میرس��د،
گفت :سود انتقال دام زنده از استان همدان به جیب
عدهای دالل میرود که هیچ تعصبی نسبت به مردم
این شهر ندارند .وی عنوان کرد :بارها اعضای اتحادیه
قصابان به مس��ؤوالن تذکر دادهاند با این قبیل افراد
برخورد کنند و با محدودی��ت در انتقال دام زنده به
خارج از اس��تان ،در کنترل و کاهش قیمت گوشت
قرمز تأثیرگذار باش��ند ولی متأس��فانه برخوردی با

این افراد صورت نمیگی��رد .رئیس اتحادیه قصابان
همدان نیز گفت :در حال حاضر گوش��ت گوس��اله و
گوس��فند درجه یک طبق نرخنامه بازرسی سازمان
صنعت ،مع��دن و تجارت از قرار ه��ر کیلوگرم نرمه
گوساله  ۳۶هزار تومان ،گوسفندی درجه یک از ۴۵
ت��ا  ۴۸هزار تومان و مخلوط بیاس��تخوان  ۳۲تا ۳۴
هزار تومان در بازار به مشتریان عرضه میشود .اکبر
جمعه خروج بیرویه دام زنده از اس��تان را سبب این
ی و اعتراضها و افزایش قیمت گوشت در
ناهماهنگ 
بازار همدان دانس��ت و گفت :روزانه  ۱۰۰۰تا ۱۲۰۰
دام زنده از اس��تان خارج میش��ود .وی عنوان کرد:
هزینهه��ای مربوط به حمل دام زن��ده از میدان دام
تا محل کش��تارگاه بسیار باالس��ت و این امر موجب
اعتراض قصابان ش��ده و مقرون به صرفه نبودن این
فرآیند ،فروش دام زنده به خریداران خارج از اس��تان
بویژه تهران را دامن زده است .رئیس اتحادیه قصابان
همدان درباره نوسانات اخیر قیمت گوشت در بازار و
گرانی بیحد آن در روزهای اخیر عنوان کرد :قیمت
گوش��ت با توجه به تقاضای ب��ازار و به صورت روزانه
اعالم میشود و به منظور کنترل قیمت و جلوگیری از
خروج بیرویه دام زنده از استان باید محل میدان دام
با کشتارگاه در یک مکان ادغام شود .وی در ارتباط با
قیمت گوشت در سطح بازار همدان نیز عنوان کرد:
قیمت کشتار هر رأس گوسفند در کشتارگاه  ۱۰هزار
تومان بود که با افزایش  ۶۰درصدی اعالم شده توسط
کشتارگاه این رقم به  ۱۶هزار تومان افزایش پیدا کرده
است .تمام این صحبتها در حالی عنوان میشود که
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در اظهارنظری درباره
تنش قیمت در بازار گوشت قرمز اظهار داشت :ما در
حوزه دام س��نگین و گوشت گوساله هیچ مشکل و
افزایش قیمتی نداریم اما در حوزه گوشت گوسفندی
تازه با افزایش قیمت و نوسان مواجه شدهایم که عامل
آن نیز داللی عدهای واس��طه و اختالل در سیس��تم
توزیع توس��ط این افراد است .حسن رکنی با تأکید
بر اینکه مش��کالت به وجود آمده در حوزه گوش��ت
گوس��فندی ربطی به صادرات دام زنده ندارد ،افزود:
تولید دام زنده س��االنه به ح��دود  ۶۰میلیون رأس
میرسد و صادرات جزئی این دامها نمیتواند مشکلی
در ب��ازار ایجاد کند کما اینکه در مقابل این صادرات،
واردات گوشت قرمز نیز انجام میشود.
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توجه به ترویج کتابخوانی در جامعه

مع��اون فرهنگی اداره کل ارش��اد خراس��ان
رضوی گفت :رس��انهها به دلیل جایگاهی که در
جامعه دارند از نقش تاثیرگذاری در نفوذ در افکار
عمومی برخوردارند و میتوانند در ترویج مبحث
کتاب و کتابخوانی موثر واقع شوند .یوسف امینی
با تقدیر از فعالیتهای پاالیش��گاه خانگیران در
برپایی  12دوره مستمر نمایش��گاه کتاب افزود:
برگ��زاری نمایش��گاههای کت��اب و فعالی��ت در
حوزه کتابخوانی ج��زو کمهزینهترین ،مؤثرترین
فعالیتهای فرهنگی و تربیتی است .وی تصریح
ک��رد :اگر بخواهیم کتابخوانی رواج پیدا کند باید
دست به دست هم دهیم و با تالش در این حوزه
به توسعه کتابخوانی در جامعه کمک کنیم.
مسکن

تخصصیترین وبسایت امالک
کشور رونمایی شد

رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک در مراس��م
رونمایی از وبسایت تخصصی آگهیهای امالک
کشور «شابش» با تأکید بر اینکه تا دهههای آینده
 70درصد معامالت مس��کن در فض��ای مجازی
ص��ورت خواهد گرفت ،گفت :خدمات مش��اوران
امالک باید با سرعت بیش��تر و روشهای نوین و
ضریب امنیت باالیی صورت گیرد .حسام عقبایی
تصریح کرد :توصیه ما به وبسایتهای تخصصی
در حوزه امالک این است که خدماتی ارائه کنند که
واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و شناسنامهدار
بتوانن��د در ارتباط با مردم موفق عمل کنند .پس
مردم به اعتبار اتحادیه مشاوران امالک و قانون نظام
صنفی به این وبس��ایتها و اپلیکیشنها اعتماد
خواهند کرد .همچنین در این مراس��م ،ش��هریار
هژبر ،مدیرعامل وبسایت تخصصی امالک کشور
گفت :اعتقاد ما این اس��ت وقتی همه س��ایت ها
ضعیف کار کنند جا برای کار وبسایتهای قوی
باز میش��ود .وی افزود :هنوز سایتهای تخصصی
امالک در کش��ور نتوانستند جای خود را باز کنند
پس ما میخواهیم این کار یک کار حرفهای باشد
و آژانسه��ای امالک ب��ا ورود به این وبس��ایت
ببینند که حرفهای بودن یعنی .هژبر گفت :سایت
ک کش��ور «ش��ابش» با
تخصصی آگهیهای امال 
الگوگیری از روشهای مدرن دنیا اکنون وارد عمل
ش��ده و از آنجا که این سایت عضو اتحادیه صنفی
مشاوران امالک کشور است میتواند نحوه معامالت
الکترونیکی را با ضریب امنیت باال انجام دهد.

