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زنبیل

 پدال 

 

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: »پارسال 14 میلیون و 212 هزار و 493 مسافر در مسیرهای ریلی منتهی به مشهد جا به جا 
شدند که از زمان راه اندازی خط ریلی مشهد در  سال 1336 خورشــیدی تاکنون بی سابقه بوده و رکوردی جدید محسوب 
می شود.« محمدهادی ضیائی مهر افزود: »جابه جایی این تعداد مسافر در مجموع با 28 هزار و 539 رام قطار صورت گرفته است 
که از مشهد به 29 شهر و مرکز استان و از این تعداد شهر و مرکز استان به مشهد مسافران را جابه جا کرده اند.« وی ادامه داد: »این 

میزان جا به جایی مسافر از طریق ریل در مسیر مشهد در مقایسه با  سال 1396 رشد 18 درصدی داشته است.«

14 میلیون مسافر با قطار خراسان جابه جا شدند

پیاز ارزان و گوجه گران شد
فارس| طــی روزهای 
گذشته قیمت پیاز که به 
تومان  کیلویی 16 هــزار 
رســیده بــود، بــا توقف 
صادرات به کیلویی 8 هزار 
و 900 تومــان رســیده 
است اما خبر از سرگیری صادرات گوجه فرنگی قیمت این 
محصول را دوباره افزایش داد. گزارش ها حاکی از این است 
که قیمت پیاز با توقف صــادرات از کیلویی 16 هزار تومان 
بــه 8900 تومان رســیده، اما خبر از ســرگیری صادرات 
گوجه فرنگی قیمت ایــن محصول را دوبــاره افزایش داد. 
صادرات سیب زمینی و پیاز که بیشتر به کشور همسایه عراق 
انجام می شد، قیمت پیاز را در روزهای گذشته بسیار افزایش 
داد و سبب شد که وزیر جهاد کشاورزی صادرات پیاز را از 15 
فروردین ممنوع اعالم کند. این خبر باعث شد قیمت پیاز در 
بازار به کیلویی 7 هزار تومان برسد، اما روز گذشته قیمت این 
محصول دوباره 2 هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت. این 
درحالی است که فروشندگان بازار می گویند، بارندگی های 
اخیر باعث شده پای محصول پیاز به بازار کمتر برسد و دلیل 

افزایش 2 هزار تومانی روز گذشته هم به این دلیل است.

ابالغ تعرفه های جدید برق 
فارس| معاون هماهنگی 
توزیع شــرکت توانیر از 
ابالغ تعرفه هــای جدید 
برق به شرکت های توزیع 
سراسر کشــور خبر داد و 
گفــت: »تعرفــه بــرق 
الگوی  که  مشــترکانی 
مصرف را رعایت نکنند، از خرداد تا شهریور ۲۳ درصد رشد 
خواهد داشــت.« محمودرضا حقی فام با اشــاره به این که 
مصوبه دولت برای افزایش تعرفه های برق به وزارت نیرو ابالغ 
شده است، گفت: »شرکت توانیر مصوبه جدید دولت برای 
افزایش تعرفه های برق مشــترکان پرمصرف را که باالتر از 
الگوی مصرف برق داشته باشند، به شرکت های توزیع برق 
ابالغ کرده است. جلسات مفیدی با حضور شرکت های توزیع 
برق در روزهای پایانی  سال گذشته به صورت اولیه برگزار و 
این هفته نیز برای توجیه بیشتر این جلسات برگزار خواهد 
شد. تعرفه برق به صورت ســاالنه ۷ درصد و از خردادماه تا 
شهریور برای مشترکان پرمصرف، نرخ این رشد ۱۶ درصد 
خواهد بود؛ یعنی در ۳ماه تابســتان رشد تعرفه برق برای 

مشترکان پرمصرف ۲۳ درصد خواهد بود.«

پرفروش ترین خودروی سایز متوسط جهان
ایســنا| فولکس واگن 
پرفروش ترین  پاســات، 
خودروی ســایز متوسط 
جهان شــناخته و معرفی 
شد. شرکت فولکس واگن 
بزرگترین  کــه  آلمــان 
خودروساز در قاره اروپا به 
شــمار می رود، به تازگی اعالم کرده که خودروی پاسات، 
پرفروش ترین و محبوب ترین خودروی سایز متوسط جهان 
شناخته شــده، به گونه ای که گفته می شــود این شرکت 
۳۰ میلیون دستگاه خودروی پاســات را به مرحله تولید و 
عرضه به بازارهای جهانی رسانده است. طراحی و مدل این 
خودرو در بازار ایاالت متحده آمریکا دســتخوش تغییرات 
جدیدی شده است که آن را از نسل های پیشین خود متمایز 
کرده و نظر و توجه خیل عظیمی از مشتریان و طرفداران آن را 
به خود جلب کرده است. مشتریان این خودرو در بازارهای 
فروش اروپا نیز براساس اعالم فولکس واگن، به  زودی شاهد 

تغییرات و به روزرسانی های جدیدی خواهند بود.

پریسا اسالم زاده- شهروند| هر خانواده سیل زده 
ایرانی، برای بازگشــت شــرایط عادی دست کم رقمی 
 نزدیک بــه 100 میلیــون تومان نیــاز دارد که با کمی 
اغماض وام های پرداخت شــده به سیل زدگان می تواند 
جوابگوی نیاز اولیه آنها باشد. البته منظور از بازگشت به 
زندگی عادی تنها به مفهوم بازسازی  خانه های تخریب 
شده و خرید حداقل لوازم خانگی است و در این گزارش 
از ســرمایه های به باد رفته  مشــاغل و سایر آسیب های 

اقتصادی صرفه نظر کرده ایم.  
این موضوع درحالــی رخ می دهد که حداکثر وام های 
در نظر گرفته شده برای بازســازی خانه های سیل  زده و 
خرید لوازم خانگی حدود 85 میلیون تومان است که البته 
به شرط گزارش کارشناسان از  میزان خسارت پرداخت 

می شود.  
 وام هایی که به سیل زدگان می دهند

چقدر است؟  
آخرین گزارش های منتشر شــده، نشان می دهد که 
در ســیالب های مهیب بهاری چیزی حدود 153 هزار 
 خانه تخریب شده و خانواده های زیادی در شرایط اسکان 
موقت به ســر می برند. این موضوع در  حالی رخ داده که  
ســازمان مدیریت بحران اعــالم کرده کــه اگر خانه ها 
تعمیری باشــد، مبلغی به عنوان  تسهیالت ارزان قیمت 
و مبلغی بالعوض پرداخت می شــود و اگر خانه ها نیاز به 
بازسازی داشته باشند،  تسهیالت بیشتر پرداخت خواهد 
شد. طبق اعالم این سازمان برای خانه های شهری حدود 
۵۰ میلیون  تومان وام ارزان و با سود کم  و ۱۷ تا ۱۸ میلیون 
نیز تســهیالت بالعوض پرداخت خواهد شــد. این در 
 حالی اســت که برای واحدهای روستایی که صد درصد 
تخریب شــدند ۳۵ میلیون تومان تســهیالت به  همراه 
سقف ۱۵ میلیون تومان تسهیالت معیشتی )خرید لوازم 

زندگی( تعلق می گیرد.  
عالوه بر اینها قرار شــده برای احیای مزارع و باغ ها هم 
به ازای هر هکتار 5 میلیون تومان، برای  احیای هر سالن 
مرغــداری 20میلیون تومان و برای بازســازی هر واحد 
آبزی پروری هم 20 میلیون  تومان تسهیالت با سود بسیار 

پایین تعلق خواهد گرفت. 
هزینه بازسازی خانه سیل زدگان چقدر است؟

  قیمت هر متر مربع ساخت وســاز در ایــران به حدود 
2 میلیون تومان رسیده است. فعاالن صنعت ساخت  وساز 
به »شهروند« می گویند که با توجه به رشد قیمت مصالح 
ســاختمانی که گاهی تا 3 برابر ســال گذشته  می رسد 

و همین طور افزایش دســتمزد کارگران ســاختمانی، 
برای ساخت وســاز یک متر مسکونی حداقل  باید متری 
2 میلیــون تومان هزینه کــرد.  بنابراین اگــر میانگین 
مساحت یک خانه ســیل زده را حدود 100  مترمربع در 
نظر بگیریم حداقل هزینه ساخت وساز یک واحد کامال 
تخریب شــده 200 میلیون تومان  اســت. این موضوع 
درحالی رخ می دهد که اخبار منتشــر شــده حاکی از 
آن اســت که ســقف پرداخت وام  بازســازی مسکن به 

سیل زده ها حدود 70 میلیون تومان است.  
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبو ه ســازان مسکن درباره 
این که آیا وام هایی که قرار است به سیل زدگان داده  شود، 
می تواند کفاف بازســازی خانه های آسیب دیده در سیل 
را بدهد یا نه به »شهروند« می  گوید: »همه چیز بستگی 
به این دارد که هر خانه چقدر آســیب دیده است. این که 
بیایند و بگویند به هر خانه آســیب دیده فــالن قدر وام 
پرداخت می شــود، چندان منطقی نیست. چون میزان 
آسیبی که هر خانه ای در سیل  دیده یکسان نیست. ضمن 
این که مســاحت هر خانه هم با بغل دستی آن متفاوت 
است. پس نمی توانیم قطعا  بگوییم که بازسازی هر خانه 
چقدر هزینــه دارد. با این حال اگــر تصور کنیم که یک 
خانه 50 متری به  طور کامل ویران شده، قطعا نمی توان 
با 50 میلیون تومان آن را از اول ساخت. اما اگر خانه ای تا 
 حدودی آسیب دیده باشد می توان با برنامه ای منظم و با 
اسکلت های از پیش ساخته شده با هزینه ای  حدود 50 و 

60 میلیون آن را بازسازی کرد.« 
 دردسر بیشتر روستاییان 
برای بازسازی خانه های شان

جالب اســت که وام هــای در نظر گرفته شــده برای 
بازسازی خانه های روســتایی کمتر از خانه های شهری 
 است. این درحالی اســت که هزینه ساخت وساز در تمام 
نقاط ایران رقم تقریبا یکسانی است و تنها قیمت  زمین 
اســت که هزینه نهایی را متفاوت می کند. ایرج رهبر در 
این زمینه به »شــهروند« می گویــد: »حتی  خانه های 
روستایی را هم نمی توان با هزینه ای در حدود 20 میلیون 
بازسازی کرد. البته اگر روستاییان  بخواهند خانه های شان 
را با همان کاهگل و آجر بازسازی کنند رقمی که برایشان 
درنظر گرفته شده رقم  مناسبی اســت، اما برای تعمیر 
خانه های آنها هم باید طرح های کارشناســی و مصالح 
مقاوم درنظر گرفته  شــود وگرنه بــاز هم چنین اتفاقات 

تلخی رخ می دهد.« 
رئیس انجمــن انبوه ســازان درباره این کــه باید چه 

بودجه ای برای تعمیر خانه های شــهری و روستایی در 
 نظر گرفته شود، ادامه می دهد: »مسئوالن خودشان بهتر 
می دانند که قیمت مصالح هر روز رو به  افزایش اســت و 
خود این موضوع هم یکی از دالیل افزایش قیمت مسکن 
اســت. پس فردی که خانه اش در  ســیل به  طور کامل 
آسیب دیده و ویران شــده است، نمی تواند با 50 میلیون 
تومان دوباره برای خودش خانه  بســازد و دولت عالوه بر 
وام هایی که قرار است به سیل زدگان بدهد، باید مصالح 
مهمی مثل  فوالد، سیمان و بتن های قوی را با قیمت های 
ارزان در اختیــار آنها قرار دهد تا دوباره بتوانند ســرپناه 

 مناسبی برای خودشان بسازند.« 
درباره منطقه محل سکونت تان مشاوره بگیرید

رئیس کانون انبوه سازان مسکن به سیل زدگان توصیه 
می کند که قبل از بازسازی خانه های شان درباره  امنیت 
مکان منزل مسکونی شــان نظر کارشناسان را بپرسند 
و دیگر به ساخت وساز در مسیر ســیالب  اصرار نداشته 

باشند. او به »شــهروند« می گوید: »سیل زدگان حتما 
درباره محل ساخت وســاز خانه های شــان  مشاوره های 
تخصصی بگیرند و اگر الزم است که خانه ها در ارتفاعات 
بلندتری ساخته شوند یا این که  دیگر در آن منطقه هیچ 

خانه مسکونی ساخته نشود، این اتفاق باید بیفتد.« 
 او ادامه می دهد: »لزومی ندارد که افراد سیل زده دوباره 
در همان مناطق ساکن شوند؛ چون اگر آن مناطق  امن 
بودند که چنین اتفاقی رخ نمی داد. حتی اگر الزم باشد 
که الیروبی رودخانه ها انجام شــود، این کار  باید قبل از 
بازسازی و تعمیرات خانه ها اتفاق بیفتد. اتفاقات رخ داده 
در ســیل نشــان می دهد که هم مردم و  هم مسئوالن 
از ساخت وســاز در حریم های خطرنــاک غافل بوده اند. 
متاسفانه خود مردم هم به هشــدارها و  خطرناک بودن 
منطقه توجه نکرده اند و احتماال با زور و پارتی بازی جواز 
ساخت وســاز گرفته اند  که آخر ســر هم خودشان ضرر 

کردند.« 
 سیل زدگان برای خرید اقالم اولیه

 چقدر باید هزینه کنند؟
اگر بخواهیم ارزان ترین و حداقل ترین لوازم خانگی 
را برای یک خانواده ســیل زده در نظر بگیریم دست 
کم به چیزی حــدود  5 تا 5.5 میلیــون تومان مورد 

نیاز است. 
در حال حاضر ارزان ترین تلویزیون های موجود در 
بازار ایران یک میلیون و 600 تــا یک میلیون و 700 
هزار تومان قیمت دارند. بهای یک دســتگاه تلویزیون 

 

بر
دخ

کاهش قدرت خرید وام مسکن عد

نایب رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک از جاماندن صنــدوق پس انداز 
یکمی ها از خرید مســکن به دلیل نداشــتن توان خرید خبر داد. حسام 

عقبایی گفت: »افرادی که در صندوق پس انداز یکم ســپرده گذاری کرده 
بودند، توان خرید مســکن ندارند و از دریافت تســهیالت خــود، خودداری 

می کنند.« وی افزود: »در ســال های گذشته تســهیالت بانک مسکن ۴۷ درصد 
قیمت یک واحد مســکونی را به خود اختصاص می داد و مردم با پس انداز یک ساله در این صندوق توان 
خرید یک واحد آپارتمان را داشــتند، اما اکنون با رشــد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، تسهیالت بانکی 
۱۵ درصد قیمت یک واحد مسکونی را شامل می شود و در واقع قدرت خرید وام مسکن 32 درصد کاهش 
داشته است.« نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک ادامه داد: »قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و 
تســهیالت کنونی کفاف خرید واحدی کوچک حتی در جنوب تهران را نمی دهد.« او اضافه کرد: »بهار 
امسال شاهد رشد مســکن نخواهیم بود و درصورت افزایش نرخ ارز بازار مسکن در تابستان دوباره دچار 

نوسانات قیمتی می شود.«

نخ سیگار در  سال 97 تولید شد

رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از 
تولید ۴۸ میلیارد نخ سیگار در  سال گذشته خبر داد و گفت که این میزان، 

بیشترین تولید سیگار در تاریخ صنعت دخانیات کشور است. حسینعلی پور 
اقبالی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که انتظار می رود تا دو سال آینده میزان 

تولید سیگار به ۶۵ میلیارد نخ که برآورد مصرف ساالنه سیگار درکشور است برسد، 
از صدور ۱۳ مجوز تأسیس در بخش تولید ســیگار خبر داد که 5 واحد آن امسال راه اندازی می شود. به 

گفته وی، درحال حاضر ۲۰ شرکت در کشور مشغول به تولید سیگار هستند.
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درصد  

48
میلیارد

 خانواده های سیل زده حداقل چقدر پول الزم دارند
 تا اوضاع عادی را تجربه کنند؟

 هزینه بازگشت
 به روزهای قبل از سیل

8
دخل و خرج

بر
خ

فروش گوشت تنظیم بازاری متوقف شــد. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان این که 
واردات و عرضه گوشــت قرمز ارزان قیمت متوقف شــده است، به تســنیم گفت: »از این به بعد 
گوشــت قرمز با ارز نیمایــی وارد و قیمت این محصول در بازار توســط عرضــه و تقاضا تعیین 
می شــود.« او همچنین توضیح داد: »گوشــت قرمزی که )تا روزهای گذشــته( در بازار عرضه 
می شد با ارز 4200تومانی به کشور وارد شده و قیمت آن ارزان بود، اما از این پس گوشت قرمز با 

ارز نیمایی به کشور وارد و توزیع می شود.«

توقف فروش 
گوشت ارزان 

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

اگر بخواهیم ارزان ترین و حداقل ترین 
لوازم خانگی را برای یک خانواده سیل 
زده در نظر بگیریم دست کم به چیزی 

 حدود  5 تا 5.5 میلیون تومان
 مورد نیاز است


