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افزایش ٦ درصدی نرخ زعفران
نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش ٦ درصدی قیمت 
این محصول خبر داد و گفت: قیمت طالی سرخ حداکثر به 
کیلویی ١٢ میلیون تومان رسیده است.غالمرضا میری با بیان 
اینکه آخرین آمار صادرات زعفران مربوط به پایان آبان ماه ٩٧ 
است و هنوز آمار جدیدی در این زمینه اعالم نشده است، گفت: 
متأسفانه پیگیری های ما در این زمینه منجر به نتیجه نشده 
است.به گفته وی، در این مدت ارزش صادرات طالی سرخ 
از خراسان رضوی ٢٤٠ میلیون دالر بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال ٩٦، ٤٦ درصد رشد داشته است.نایب رئیس شورای 
ملی زعفران همچنین از افزایش قیمت این محصول در سال 
جدید خبر داد و گفت: نرخ طالی سرخ حدود ٦ درصد افزایش 
یافته است.میری افزود: دلیل افزایش قیمت آن است که از ٢٥ 
اسفندماه عرضه زعفران در بازار مقداری کاهش می یابد.وی 
قیمت هرکیلوگرم از این محصول را حداقل ٧ میلیون و ٥٠٠ 
هزارتومان و حداکثر ١٢ میلیون تومان اعالم کرد.میری گفت: 
بنده فکر نمی کنم قیمت ها بیشتر از این افزایش یابد و احتمااًل 
در همین حدود باقی می ماند.وی ادامه داد: با اینکه آماری از 

صادرات نداریم اما صادرات به روال خود انجام می شود.

2۷ فروردین انجام می شود؛
نخستین عرضه سال ۹۸ 

میعانات گازی در بورس انرژی
پارس  گازی  میعانات  سال ٩۸  عرضه  نخستین  اطالعیه 
تاریخ ٢٧  برای  انرژی  بورس  بین الملل  رینگ  در  جنوبی 
بشکه  میلیون  یک  عرضه  شد.اطالعیه  منتشر  فروردین، 
بورس  بین الملل  رینگ  در  جنوبی  پارس  گازی  میعانات 
انرژی با قیمت پایه ٦٧ دالر و ۸٥ سنت برای هر بشکه 
منتشر شد.شرایط عرضه در این دوره نیز مانند عرضه نفت 
خام است. امکان واریز پیش پرداخت ٦ درصد به صورت 
ارزی فراهم شده است و برای تسویه باقیمانده وجه المعامله، 
خریداران می توانند از سازوکارهای ارزی مورد تأیید شرکت 
ملی نفت ایران استفاده کنند.خریداران می توانند تا چهار ماه 
پس از انجام معامله، محموله را تحویل بگیرند و تحویل 
محموله در دیگر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی نفت 
بشکه  میلیون  یک  مرحله  این  است.در  امکان پذیر  ایران 
میعانات گازی در محموله های ۳٥ هزار بشکه ای عرضه 

خواهد شد.

مدیرکل گمرک چابهار خبر داد:

ترخیص یکهزار کانتینر قطعات خودرو 
طی سه هفته آینده

مدیرکل گمرک چابهار گفت: از ۳ هزار کانتینر قطعات خودرویی که در این گمرک 
دپو شده بود، یکهزار کانتینر در گمرک باقی است که حداکثر تا ٢ یا ۳ هفته آینده 

ترخیص می شود.

عزیزا.. شمس درمورد ترخیص یکهزار کانتینر قطعات خودروی باقی مانده در 
گمرک چابهار، اظهار داشت: در گمرک چابهار بیش از ۳ هزار کانتینر قطعات 
خودرو دپو شده بود که اواخر سال گذشته پس از اینکه هشدار الزم مبنی بر امکان 
متروکه شدن این کاالها را دادیم، ٢ هزار کانتینر ترخیص و به صنعت خودروسازی 

کشور تحویل شد.
مدیرکل گمرک چابهار افزود: قرار بود یکهزار کانتینر باقی مانده نیز طی فروردین 
ماه سال جاری ترخیص شود که به دلیل برخی مشکالت جزئی، ترخیص این 

کاالها حداکثر تا ٢ یا ۳ هفته آینده انجام می شود.

وی با بیان اینکه مشکلی در ترخیص قطعات خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: 
داریم،  قرار  چابهار  در  هندوانه  برداشت  فصل  در  اکنون  هم  اینکه  به  توجه  با 
کامیون های حمل و نقل در حال انتقال محصول هندوانه هستند و به همین دلیل، 
تنها مشکل پیش روی ترخیص باقیمانده قطعات خودرو، مربوط به حمل و نقل 
است.شمس همچنین در مورد اینکه آیا کاالی دیگری در گمرک چابهار دپو شده 
است یا خیر؟ گفت: در حال حاضر کاالی دپو شده نداریم؛ چراکه طبق دستور رئیس 
کل گمرک به خصوص در مورد کاالهای اساسی همچون برنج و گوشت نباید هیچ 

گونه مشکلی در ترخیص این اقالم وجود داشته باشد.

یك مقام مسئول اعالم کرد:
فعالیت ناقص بیش از ۱۰ هزار 

واحد تولیدی
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: 
١٠ هزار و ۸٢٢ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی، از 
فعالیت کامل برخوردار نیستند.معاون برنامه ریزی سازمان 
برنامه  در  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع 
و  هزار   ٤۳ گفت:  سیما  دو  شبکه  خبری  ویژه  گفتگوی 
٤٥۸ واحد تولیدی در ۸١١ شهرک و نواحی صنعتی کشور 
پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که در صورت فعالیت 
همه آنها، ۸٧٦ هزار نفر مشغول به کار می شوند.محمدعلی 
عزیزمحمدی گفت: با اقدامات صورت گرفته، سال گذشته 
۸٩٦ واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال ۳٠ هزار و ۸٦٢ نفر به 
چرخه تولید بازگشتند.وی افزود: پارسال دو هزار و ۳٧٧ واحد 
صنعتی در شهرک های صنعتی کشور به بهره برداری رسید 
که ۳٩ هزار نفر در آنها مشغول به کار شدند.عزیزمحمدی 
گفت: از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های 
صنعتی، شش هزار و ٤٦٩ واحد با ظرفیت باالی ٧٠ درصد 
فعالیت کرده، ١٢ هزار و ٥۳۳ واحد ظرفیت تولید ٥٠ تا ٧٠ 
از  با ظرفیت کمتر  از ١۳ هزار واحد  دارند و بیش  درصد 
٥٠ درصد فعال هستند.معاون برنامه ریزی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: با برنامه های 
صنعتی  واحد  هزار  از ١٩  بیش  امسال  شده،  بینی  پیش 
غیرفعال به چرخه تولید باز می گردند.عزیزمحمدی گفت: 
پارسال واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک های 
صنعتی سه میلیارد و ٧٥٠ میلیون دالر به ١٥ کشور همسایه 
صادرات داشتند.وی افزود: برای انتقال فناوری های نوین 
با آلمان و کره جنوبی وارد مذاکره  به واحدهای صنعتی، 
شده ایم.عزیزمحمدی گفت: ۳٠٠ شرکت دانش بنیان هم 
اکنون در شهرک های صنعتی کشور فعال هستند.همچنین 
در این برنامه، حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران نیز گفت: برای رونق و افزایش توان تولید عالوه بر 
توجه به عرضه و تقاضا و برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت 
باید از شعار و سخنرانی بگذریم و اقدام عملی انجام دهیم.

وی افزود: برای رونق تولید باید دخالت در بازارها و مقررات 
فضای کسب و کار اصالح شود.سالح ورزی گفت: تعداد 
استان های سیل زده خط  در  تولیدی  از واحدهای  زیادی 
تولید و انبارهایشان آسیب دیده که از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می خواهیم از آنها حمایت کند.همچنین فرشاد 
مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هم در این برنامه گفت: برای رونق تولید باید فرصت های 
سرمایه  به  مختلف  زمینه های  در  گذاری  سرمایه  جدید 
گذاران معرفی شود.وی افزود: ظرفیت و پتانسیل های بسیار 
مناسبی در صنعت غذا، پوشاک، کیف و کفش در کشور 
وجود دارد.مقیمی گفت: برای رونق تولید باید تقسیم کار 
ملی صورت گیرد و عالوه بر قانون گذاری، مقررات جدید 

تدوین و بازنگری شود.

 ٠.۸ ساالنه  کاهش  که  توسعه  ششم  برنامه 
درصدی نرخ بیکاری را پیش بینی کرده بود، 
باز هم در تحقق این هدفگذاری ناکام ماند تا 
پنجم  برنامه  غیرواقع  بینی های  پیش  تجربه 

توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.
انداز ٥  عنوان چشم  به  توسعه ای  برنامه های 
ساله کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان 
نیروی کار در  برای سنجش وضعیت  ابزاری 

پایان دوره هدف گذاری می کنند.
ششم  برنامه  در  بیکاری  نرخ  ترتیب  این  به 
و  اجتماعی  اقتصادی،  وضعیت  که  توسعه 
تا   ١۳٩٦ سال های  برای  را  کشور  فرهنگی 
گونه ای  به  است،  کرده  بینی  پیش  را   ١٤٠٠
 ٠.۸ نرخ  این  ساالنه  که  شده  هدف گذاری 
درصد کاهش یابد. شاخصی که در بند )ز( ماده 

)٤( این قانون پیش بینی شده است.
در سال ١۳٩٥ که برنامه ششم توسعه به عنوان 

سند چشم انداز ٥ ساله کشور به تصویب رسید، 
نرخ بیکاری ١٢.٤ درصد بود و در حالی که نرخ 
بیکاری در سال ٩٦ به عنوان اولین سال اجرای 
برنامه ششم باید به ١١.٦ درصد می رسید، این 

نرخ در این سال ١١.٩ درصد اعالم شد.
در عین حال به شرط تحقق هدف گذاری این 
شاخص در سال ٩٧، نرخ بیکاری در سالی که 
گذشت باید از ١١.٩ درصد در سال ٩٦ به ١١.١ 
گزارش  آخرین  اساس  بر  اما  درصد می رسید 
نرخ  کار،  نیروی  وضعیت  از  ایران  آمار  مرکز 
بیکاری سال ٩٧ به ١٢ درصد رسید. در حالی 
که با احتساب تحقق هدف گذاری کاهش ۸.٠ 
درصدِی نرخ بیکاری در سال های ٩٦ و ٩٧، 
به ۸.١٠  پایان سال گذشته  در  باید  نرخ  این 

درصد می رسید.
نرخ  شاخص  هدف گذاری  ناموفق  تجربه  اما 
بیکاری در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت. 
برنامه پنجم توسعه سند چشم انداز اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی برای سال های ٩٠ تا ٩٤ 
بود که در سال ۸٩ به تصویب رسید. بر اساس 
آنچه که در این برنامه پیش بینی شده بود، نرخ 
بیکاری در پایان سال برنامه یعنی در سال ٩٤ 
باید به ٧ درصد می رسید و تک رقمی می شد، 
بیکاری ١١ درصدی در سال  نرخ  از  آمار  اما 
١۳٩٤ حکایت دارد. یعنی ٤ درصد بیش از نرخ 

پیش بینی شده برنامه.
بینی  پیش  در  توسعه  ششم  برنامه  ناکامی 
می دهد،  نشان  بیکاری  نرخ  شاخص 
هدف گذاری های قوانین برنامه های توسعه ای 
در حوزه کاهش بیکاری منطبق با نگاه واقع 

گرایانه نیست.
این هدف گذاری ها در حالی است که عیسی 
منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار مخالف پیش بینی کاهش نرخ بیکاری 
در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص 
نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی 

وضعیت نیروی کار نیست بلکه این شاخص 
صرفاً می تواند برای ارزیابی سیاست های اجرا 
شده باشد تا سیاستگذاران بازار کار »روند« ها 

را بررسی کنند.
متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار، 
که  شاخصی  است.  اقتصادی  مشارکت  نرخ 
تحت عنوان جمعیت فعال شناخته می شود و 
مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را تشکیل 
تناسب  مشارکت،  نرخ  شاخص  می دهد.در 
میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم تلقی 
می شود. به این معنا که ممکن است در یک 
سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود، اما 
به واسطه افزایش نرخ مشارکت این احتمال 
وجود دارد که به رغم افزایش جمعیت بیکار، 
به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه شده باشد 
که در اینجا تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری 
می تواند در ارزیابی و سنجش شاخص نیروی 

کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

ناکامی برنامه ششم در کاهش بیکاری

قیمت دالر یک پله دیگر 
کاهش یافت

در جریان معامالت دیروز قیمت هر دالر آمریکادر صرافی های 
بانکی یک پله ١٠٠ تومانی دیگر هم کاهش یافت و نرخ به 
١۳٥٠٠ تومان رسید.صرافی های بانکی در جریان معامالت 
دیروز، نرخ دالر را یک پله دیگر هم کاهش داده و به ٥٠٠,١۳ 
تومان رساندند. بر این اساس قیمت دالر اکنون به میانه کانال 
١۳ هزار تومانی رسیده است تا یک بار دیگر سناریوی عبور از 
مرز ١٤ هزار تومان را کنار بزند.بر این اساس قیمت هر دالر 
آمریکا در صرافی های بانکی برای خرید ١۳,٤٠٠ تومان و برای 
فروش ١۳,٥٠٠ تومان است.همچنین هر یورو نیز برای خرید 

١٥,٢٠٠ تومان و برای فروش ١٥,۳٠٠ تومان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
معارض دار  مهر  مسکن  واحد   ٦٤٠٠ مشکل 
در  ما  اصلی  مشکل  گفت:  شد،  رفع  پردیس 
پردیس واحدهای آماده ای هستند که مالکان، 
نمی گیرند.حبیب اله  تحویل  موقع  به  را  آن ها 
طاهرخانی با بیان اینکه جدای از واحدهایی که 
عملیات اجرایی شان در سال گذشته آغاز شده 
است، مابقی مسکن مهر پردیس در سال ٩۸ 
حاضر  حال  در  گفت:  رسید،  خواهد  پایان  به 
مشکل اصلی ما در پردیس واحدهای آماده ای 
هستند که مالکانشان آن ها را به موقع تحویل 
گذشته  سال  در  اینکه  بیان  با  نمی گیرند.وی 
واحد  به ٦٤٠٠  نزدیک  رفع مشکل  به  موفق 
گفت:  پردیس شدیم،  معارض دار  مهر  مسکن 
خوشبختانه با این رقم تمامی کمبودهای ما برای 
متقاضیانی که به تعهدات مالی خود عمل کرده 
بودند، رفع شده و به ازای هر متقاضی یک واحد 
اجرایی  در دستور کار قرار گرفت که عملیات 

برخی از آن ها در سال ٩٧ آغاز شد.معاون وزیر 
راه و شهرسازی در مورد افرادی که به دلیل عدم 
پرداخت تعهدات مالی از سامانه مسکن مهر شهر 
جدید پردیس خارج شده بودند، گفت: تعدادی 
از این افراد در حال حاضر به شهرهای پرند و 
هشتگرد منتقل شده و پروژه های با پیشرفت 
بسیار باال و خوبی را دریافت کرده اند.به گفته 

وی، بخش عمده ای از این مشکل در پردیس به 
دلیل خرید و فروش های دالل ها بوده که طبق 
نگهداری  هزینه  استان  مسکن  شورای  مجوز 
تحویل  را  خود  واحدهای  دیر  که  افرادی  از 
مسئول  مقام  شد.این  خواهد  گرفته  می گیرند، 
در مورد علت ارزش افزوده قابل توجه مسکن 
پردیس  مهر  مسکن  کرد:  بیان  پردیس  مهر 

به دلیل نزدیکی مسافت و دسترسی مناسب، 
ارتباط منسجم و پیوسته ای با بازار مسکن در 
تهران دارد، به همین دلیل با افزایش حدود ٩٠ 
درصدی قیمت مسکن در تهران در سال گذشته 
شاهد این افزایش قیمت در پردیس نیز بودیم.

طاهرخانی در ادامه فعال شدن پروژه های مسکن 
در  روبنایی  خدمات  توجه  قابل  اجرای  و  مهر 
سایت مسکن مهر پردیس را دلیل دیگر ارزش 
افزوده مساکن آن دانست و گفت: خوشبختانه در 
حال حاضر ٢٠ مدرسه در پردیس درحال ساخت 
و نزدیک به ٧ مورد در سال گذشته به پایان 
رسید.وی خاطرنشان کرد: در این راستا همچینن 
تجاری،  واحدهای  محله،  مراکز  زیادی  تعداد 
درمانی، کالنتری و مساجد در این شهر در حال 
ساخت است که ضمن باال بردن ارزش محیط 
مسکونی، مردم و سرمایه گذاران را نیز امیدوار 
می کند که به تدریج با محیطی قابل سکونت با 

کیفیت مواجه خواهند شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

برخی مالکان مسکن مهر واحدهای خود را تحویل نمی گیرند

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت: به دنبال 
کاهش روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی پس از تحریم بسیاری 
از شرکت های موسوم به SME یا شرکت های متوسط و کوچکی 

که با ایران روابط داشتند، دچار ورشکستگی شدند.
ایران و  با اشاره به کاهش ٧٠درصدی تجارت  حسین تنهایی 
کره جنوبی پس از اعمال تحریم های آمریکا اظهار کرد: فعالیت 
شرکت های کره جنوبی به شکل و شیوه ای است که کاماًل مستقل 
هستند و دولت نمی تواند فشاری بابت فعالیت آن ها و روابطشان 
با شرکت ها و کشورهای دیگر وارد کند ولی شرکت های بزرگ 
این کشور که عمدتاً در زمینه خودروسازی، پتروشیمی و لوازم 
خانگی فعالیت دارند، با توجه به حجم روابطشان با آمریکا، پس از 
تحریم های ایران از سوی ایاالت متحده، مجبور به کاهش روابط 

تجاری شان با ایران شدند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با تأکید بر اینکه 

کاهش روابط تجاری شرکت های کره ای با ایران علی رغم میل 
و اراده آن ها است گفت: حجم روابط برخی از شرکت های بزرگ 
کره جنوبی با آمریکا به اندازه ای است که ٢٥ درصد تجارت آن ها 
با سایر کشورهای دنیا را شامل می شود و این در حالی است که 
روابط تجاری آن ها با ایران، تنها یک درصد از حجم تجارت آن ها 
را تشکیل می دهد؛ این یعنی حجم تجارت آن ها با آمریکا، ٢٥ 
برابر حجم تجارت این شرکت ها با ایران است ولی با وجود این 
و با توجه به تمایل بسیار شرکت های کره ای برای ادامه فعالیت 
تجاری شان با ایران، حجم تجارت شرکت های این کشور پس از 

تحریم های آمریکا به میزان ٧٠ درصد کاهش یافت.
تجاری  فعالیت  ادامه  در  پیش آمده  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
شرکت های کره جنوبی و ایران افزود: پس از تحریم، شرکت های 
بزرگ این کشور مجبور شدند با مالحظه بسیار زیادی به روابط 
تجاری با ایران نگاه کنند و از سوی دیگر ٢ بانک بزرگ ووری 

ادامه  برای  بسیاری  بانک کره، مشکالت  اینداستریال  و  بانک 
شرکت های  که  است  حالی  در  این  داشتند؛  ایران  با  فعالیت 
حمل ونقل و کشتیرانی بزرگ این کشور نیز حاضر به ادامه روابط 
با ایران نبودند و بیمه کشتیرانی آن ها برای بارگیری به مقصد ایران 

نیز دچار مشکالت تحریمی است.
تنهایی خاطرنشان کرد: همه این مشکالت باعث شد تا به دنبال 
کاهش روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی، بسیاری از شرکت های 
موسوم به SME یا شرکت های متوسط و کوچکی که با ایران 
روابط داشتند، دچار ورشکستگی شوند.به گفته رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و کره جنوبی، ٢٠ تا ٢٥ درصد از کاهش روابط 
لوازم خانگی  این دو کشور مربوط به کاهش صادرات  تجاری 
دو شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی کره ای به ایران است.وی در 
پایان با اشاره به مذاکرات انجام شده ابراز امیدواری کرد که هرچه 

سریعتر این مشکالت حل و فصل شود.

ورشکستگی برخی شرکتهای کره ای پس از تحریم آمریکا علیه ایران

شاخص بورس ۸۸۲ واحد 
رشد کرد

سرمایه  بازار  دیروز  معامالت  جریان  در  بورس  شاخص 
۸۸٢واحد رشد کرد.در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه 
به ارزش  حق تقدم  و  سهم  ۸٥۳میلیون  و  میلیارد   ٢ تعداد 
٩٤٦میلیارد ریال در ٢٦٧هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت 
ارتفاع ١٩٦هزار و  در  با رشد ۸۸٢واحدی  بورس  و شاخص 
۸٤واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار 
سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی توسعه معادن 
و فلزات، گسترش نفت و گاز پارسیان و گروه مپنا شد و در 
مقابل نمادهای معامالتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی 
صنایع مس ایران و بانک ملت با افت خود مانع افزایش بیشتر 
شاخص بورس شدند.شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز 
متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری که شاخص 
قیمت )وزنی ــ ارزشی( ٢٥٤واحد، کل )هموزن( ٢٥٢واحد، 
قیمت )هموزن( ١٧٦واحد، آزاد شناور ١٠٥۸واحد و شاخص   
بازار اول ١٠٧٦ واحد رشد و شاخص بازار دوم ٢٤۸واحد افت 
را به ثبت رسانند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
به ارزش ٤۸٥میلیارد  با معامله ١٠٥٩میلیون ورقه  ایران هم 
تومان در ٢٢٠هزار نوبت، آیفکس ٢١ واحد افت کرد و در 

ارتفاع ٢٤٥١واحد قرار گرفت.

هنوز خبری از سود سهام عدالت نیست، پس چرا اعالم 
کردند که قبل از سال ٩۸ این سود سهام به حساب همه 
مسئوالن  می شود  واریز  دارند  عدالت  سهام  که  کسانی 

رسیدگی کنند.
شهروندی از ساری

******

در رسانه ها اعالم کردند که بهمن ٩٧ یک سبد حمایتی به 
حساب مددجویان بهزیستی واریز می شود. اینکه واریز نشد 

هیچ، سبد حمایتی عید هم واریز نشد!
شهروندی از بهشهر

بخش  امروز  به  تا  گفت:  کشاورزی  وزیر 
خسارت  تومان  میلیارد  هزار   ١۳ کشاورزی 
آن  تومان  میلیارد  هزار  سه  که  است  دیده 
مربوط به کشت خوزستان است و هنوز هم 

آسیب ها ادامه  دارد.
در  کشاورزی  جهاد  وزیر  حجتی  محمود 
صحن علنی مجلس گفت : خیلی از هموطنان 
ما در سیل اخیر آسیب های جدی دیدند که 
با کمک دولت و  امیدواریم در بخش مالی 
مجلس شورای اسالمی و آحاد مردم نسبت 
به جبران آن اقدام کنیم. باران برکات زیادی 
داشته است که آثار آن را امسال و سال های 
آینده خواهیم دید. در استان های گلستان و 
مازندران اگر ریشه یابی کنیم این بارش شدت 
بی سابقه ای داشت و متاسفانه ما آماده نبودیم 
که آن را در میسرهای طبیعی خود عبور دهیم.

وزیر کشاورزی گفت: تا به امروز بخش کشاورزی ١۳ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است که سه هزار میلیارد 
تومان آن مربوط به کشت خوزستان است و هنوز هم آسیب ها ادامه  دارد.

وی با اشاره به اینکه ما مصوباتی در این زمینه داشته ایم که ابالغ شد، گفت: بخشی از آن کمک های بالعوض 
بود که ٥٠ درصد از آن تخصیص داده شد. ٥٤٠ میلیارد تومان کمک بالعوض دیده شده است و به چهار بانک 

هم ابالغ شده که به خسارت دیدگان وام اعطا شود.

حجتی در صحن علنی مجلس:

آثار برکات باران را امسال و 
سال های آینده خواهیم دید

 وزیر نیرو با بیان اینکه سیالب هفته های اخیر ٢١٠٠ میلیارد تومان خسارت 
به تاسیسات آب و برق وارد کرد، گفت: برق ٢ هزار و ۳٥٢ روستا به علت 
سیالب قطع شد اما اکنون تنها برق ۳٥ روستا به علت عدم دسترسی همچنان 
قطع است.»رضا اردکانیان« دیروز برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک 
رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل، در مجلس 
شورای اسالمی حضور یافت.وزیر نیرو با بیان اینکه ٢۳ استان کشور درگیر 
سیل بود، اضافه کرد: آنچه که در سه هفته گذشته در کشور رخ داد، ناشی از 
بارش های شدید در مدت زمانی طوالنی و در پهنه گسترده ای از کشور بود.

اردکانیان افزود: آبرسانی به سه هزار و ٧۸۸ روستا به علت سیالب قطع شد، 
اما اکنون تنها ١,٥ درصد این روستاها مشکل برقراری شبکه آب را دارند.وزیر 
نیرو افزود: وقوع سیالب، امری اجتناب ناپذیر است و در سایر کشورها نیز رخ 
می دهد، اما باید با کمک دانش و اطالعات و تجربیات موجود، خسارت های 
آن را کاهش دهیم.وی ادامه داد: بر اساس آمار، بارندگی ٢ هفته اول فروردین 
کشور در سال گذشته حدود سه میلی متر و میانگین بلندمدت ٥٠ ساله ۸,٢٠ 
میلی متر بوده است، اما امسال با رشد ١٩ برابری نسبت به سال گذشته به 
٥٧ میلی متر رسید. وزیر نیرو اظهار داشت: به عنوان نمونه در حوضه آبریز 
کرخه در مدت مشابه پارسال حدود ٥,٤ میلی متر بارندگی بود اما امسال با 
١٠۸ میلی متر بارش در این حوضه آبریز مواجه شدیم.اردکانیان بیان اینکه 
ایران کشور خشک و نیمه خشکی است، گفت: برخی نظریه ها درباره تغییر 
اقلیم کشور مطرح شده که البته باید بررسی شود که بر اساس آنها، کشور 
ما خشکسالی ها و ترسالی های شدید خواهد داشت؛ بنابراین باید بتوانیم در 
زمان ترسالی بیشترین سود را از بارش ها ببریم.وی یادآور شد: سیل با وجود 

خسارات و صدمات زیادی که وارد کرد، مزایایی نیز داشت از جمله در نتیجه 
بارش ها بیش از ٤٠ تاالب کشور از ٤٠ تا ١٠٠ درصد سیراب شدند.وزیر نیرو 
با بیان اینکه همچنین امسال سدهای بزرگ نیازهایشان تامین شد، افزود: 
پارسال ۳٤٠ شهر ما تحت تاثیر تنش کم آبی قرار داشتند. کاهش تولید 
برقابی باعث کمبود برق شده و مشکل ریزگردها نیز ایجاد شده بود.اردکانیان 
خاطر نشان کرد: برنامه ریزی ما همانگونه که رهبر معظم انقالب در دیدار 
روز ١۳ فروردین تاکید کردند این است که از برکات سیل استفاده کرده و 
صدمات آن را کاهش دهیم.وی اضافه کرد: اصل موضوع سیل اجتناب ناپذیر 
است، اما باید تالش شود تا هر مقدار که امکانات الزم است فراهم شود تا 
پیش بینی ها دقیق تر باشد.وزیر نیرو با بیان این که هر سه ماه یکبار سازمان 
هواشناسی پیش بینی خود را در جلسات شورای عالی آب ارایه می کند، گفت: 
آخرین پیش بینی ارایه شده در شورای عالی آب در ٢٩ بهمن ٩٧ حاکی از 
آن بود که در سه ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت، شرایط ما از نظر بارش 
ها، نرمال و طبیعی خواهد بود. اردکانیان اضافه کرد: در حوضه های آبی که 
سیالب داشتیم، به علت محدودیت مخازن و حجم سیالب ها، خسارات و 
مشکالتی ایجاد شد.وی با خاطر نشان کردن اینکه باید پس از بحران در 
جلسات کارشناسی به موضوع سیالب رسیدگی شود، گفت: با دستور رئیس 
جمهوری به مسایل مربوط به سیل و مدیریت بحران و مسایل مرتبط با آن 
خواهیم پرداخت.اردکانیان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حریم رودخانه ها 
اشاره کرد و گفت: قوانین خوبی درباره حریم رودخانه ها وجود دارد که باید 
اجرا شود.وزیر نیرو ادامه داد: باید پهنه بندی حدود ٧٥ هزار کیلومتر از رودخانه 

های مهم کشور انجام شده و حریم و بستر آنها مشخص شود.

وزیر نيرو:

سیالب 2100 میلیارد تومان به تاسیسات 
آب و برق خسارت زد


