اقتصاد

شنبه  24فروردین 1398

خودرو

فروش فوری خودرو در سال ۹۸

تجارت

فروش مستقیم ارز صادراتی
به واردکنندگان

مسؤول ارزی سامانه جامع تجارت با اشاره
به فعال ش��دن بخ��ش فروش مس��تقیم ارز
صادرکنندگان به واردکنندگان در این سامانه
از ابت��دای اردیبهش��ت  ،۹۷جزئیاتی از نحوه
فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان
را تشریح کرد.
حس��ین تاجیک در گفتوگو با تس��نیم
افزود :با توجه به این مش��کل ،در اس��فندماه
س��ال گذشته مقرر شد سامانه جامع تجارت،
امکانی برای شناسایی صادرکنندگانی که قصد
فروش ارز حاصل از صادراتشان را داشتند و
در مقابل ،واردکنندگانی که به دنبال تامین ارز
س��ریعتر از فرآیند بانکی بودن��د فراهم کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این امکان در
س��امانه جامع تجارت فراهم شده و از ابتدای
اردیبهشتماه این بخش فعال میشود ،گفت:
در این سامانه ،صادرکنندگان میتوانند میزان
ارز حاصل از صادراتشان را ثبت کنند و این
سامانه پس از احراز هویت شخصی و تجاری
این اف��راد ،نام و مقدار ارز آنها را در لیس��تی
قرار میده��د و از طرف دیگر ،واردکنندگانی
که قص��د خری��د ارز دارند نیز پ��س از ثبت
س��فارش ،اخذ تاییدیه بانک مرکزی و احراز
هویت حقیقی و حقوقیشان ،میتوانند به این
لیست دسترسی داشته باشند تا با این شیوه،
به صادرکنندگانی که قصد فروش ارز خود را
دارند ،متصل شوند.
نفت

اوپک تولید نفت را باال میبرد

منابع مطلع نفتی در اوپک میگویند اوپک
ممکن است تولید نفت را از ماه جوالی افزایش
دهد .به گ��زارش فارس به نقل از االقتصادیه،
منابع مطل��ع نفتی در اوپ��ک میگویند این
سازمان ممکن است تولید نفت را از ماه جوالی
افزایش دهد.
این منابع مطلع گفتند ،برخی کشورهای
عضو اوپک اعالم کردهاند کاهش بیشتر تولید
نفت اوپک میتواند وضعیت بازار را برهم زند.
کاهش تولید نفت موجب ش��ده است قیمت
نفت به میزان  72دالر در هر بش��که نزدیک
شود ،به همین دلیل ترامپ از متحدان خود در
خواست کرده است اجازه ندهند قیمت نفت
بیش از این افزایش یابد.
از س��وی دیگر آماره��ای دریافتی از منابع
کشتیرانی و رهیابی موقت نفتکشها نشان داد
صادرات نفت ایران بهبود یافته و به سطح پیش
از تحریمها نزدیک ش��ده که این بهبود ناشی
از تقاضای پایدار از س��وی چین و کرهجنوبی
بوده است.
به گزارش فارس ،محمولههای نفتخام و
میعانات گازی از ایران در ماه مارس  12درصد
رشد داشته و به یک میلیون و  70هزار بشکه
در روز رس��یده است که باالترین میزان از ماه
اکتبر به ش��مار میرود ،زی��را خریداران اصلی
تالش میکنند حج م بیشتری از نفت ایران را
پیش از پایان یافتن معافیتها در اوایل ماه مه
خریداری کنند.

سیل

وزیر نفت :جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم یک «دروغ بزرگ» است

خسارات سیل چند تومان شد؟

زنگنه:چاههای نفت درمحاصرهآب است
توضیحات مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت درباره جریان آب در منطقه هور

عكس :کامیارخطیبی ،وطنامروز

مدی��ر بازاریابی و ش��بکه فروش ش��رکت
ایرانخ��ودرو از آغاز طرح فروش فوری تنظیم
بازار در س��ال  ۹۸از هفته آین��ده خبر داد .به
گزارش تس��نیم ،اهورا گلیاری ضمن بیان این
خب��ر گفت :ای��ن طرح در س��ال  98با هدف
تنظیم و کنترل قیمت ب��ازار و برقراری تعادل
در عرضه و تقاضا ادامه خواهد داشت .گلیاری
اضاف��ه ک��رد :مش��تریان میتوانن��د از طریق
 esale.ikco.irنسبت به ثبتنام اقدام کنند.
از س��وی دیگر گروه خودروسازی سایپا نیز در
اطالعیهای اعالم کرد خودروهای فروش نقدی
بهم��ن  97آم��اده تحویل اس��ت و متقاضیان
میتوانند طب��ق دعوتنامههای ارس��الی اقدام
کنند.

وطن امروز

گروه اقتصادی :با پر آب ش��دن بی��ش از 90درصد
هورالعظیم تمام دکلهای نفت در منطقه کارون در
محاصره آب ق��رار گرفتند .به گزارش «وطنامروز»،
در  2روز گذش��ته هورالعظیم بار دیگر پر آب شد تا
این هور هم س��هم خود را در نجات مردم خوزستان
ایف��ا کند .در زمانی که هورالعظیم با آبراههایی که از
س��الها پیش ایجاد ش��ده بود در حال آبگیری بود،
برخی ش��ایعهپراکنان فضای مجازی مطالب ناروایی
مانن��د ادعای ممانع��ت وزارت نف��ت از ورود آب به
هورالعظی��م به دلی��ل صیانت از دکله��ای نفتی و
هدایت آب به سمت خانههای مردم را مطرح کردند.
وزیر نفت درباره حواشی ایجاد شده درباره هورالعظیم
گفت :اینکه گفته میشود وزارت نفت برای جلوگیری
از وارد ش��دن آس��یب به تأسیسات نفتی عمدا ً مانع
آبگی��ری هورالعظیم ش��ده و آب را عم ً
ال به مناطق
مس��کونی هدایت کرده ،یک «دروغ بزرگ» و جنگ
روانی علیه ملت ایران اس��ت .وی ادام��ه داد :هرگز
نمیپذیریم که خسارتی به مردم به قیمت تولید چند
هزار بش��که نفت بیشتر وارد ش��ود و این موضوع با
یک تحقیق قابل اثبات است .وزیر نفت گفت :اکنون
همه چاههای نفت در منطقه غرب کارون در محاصره
آب واقع ش��دهاند و جز یک محدوده چندصد متری
حفاظت شده اطراف چاهها ،در آب هستند .وی تأکید
کرد :تولید نفت در خوزس��تان جریان دارد و تنها در
مناطق��ی که خطر زیس��تمحیطی متوجه مناطق
سیلزده بود،تصمیم به بستن چاهها و تخلیه خطوط
لوله گرفتیم تا مشکلی ایجاد نشود.
■■وزارت نفت مانع رهاسازی سیالب نشد

در همین باره اس��تاندار خوزس��تان هم واکنش
نش��ان داد و گفت :رهاسازی آب در جوار تاسیسات
نفتی برای حفظ جان مردم خوزس��تان انجام شد و
وزارت نفت مانع این کار نش��د .غالمرضا ش��ریعتی
اس�داهلل خس�روی :افزایش نرخ
بانک
س��ود تس��هیالت بانکی موجب
شده است فعاالن اقتصادی نتوانند به نحو شایسته
در جهت تحرک و رونقبخش��ی تولید کار کنند.
در چنین شرایطی و در سالی که با عنوان «رونق
تولید» نامگذاری ش��ده اس��ت ،حمایت از مراکز
تولید در قالب تامین س��رمایه در گردش البته با
نرخ س��ود منطقی و مناسب ضروری است .عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
در گفتوگو با «وطنامروز» ،درباره احتمال تغییر
نرخ س��ود بانکی با هدف حمایت از بخش تولید
گف��ت :تاکید نمایندگان مجلس و کارشناس��ان
اقتصادی این است که تحرکبخشی تولید با نرخ
س��ود باالی بانکی سخت اس��ت ،از این رو تحقق
شعار س��ال نیازمند تغییراتی در نرخ سود بانکی
اس��ت .همچنین دولت باید ب��رای تامین منابع
مورد نیاز مراکز تولید برنامهریزی کند .محمدرضا
منصوری به جراحی اقتصاد کشور و اصالح ساختار
نظام بانکی اش��اره کرد و گفت :اخیرا در دیداری
که با وزیر صنعت ،معدن و تجارت داشتیم ،بحث
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی به منظور حمایت
از بخش تولید مطرح شد و وی با تایید این موضوع
گفت ضرورت کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی را
به اطالع رئیسجمهور خواهد رس��اند ،زیرا با نرخ
باالی سود تسهیالت ،تولید رونق آنچنانی نخواهد
یاف��ت .نماینده م��ردم در مجلس ب��ا بیان اینکه
تسهیالت بانکی  ۱۸درصدی کمر تولیدکننده را

قرارگاه «تا وقتی دشمن علیه ما حرکاتی
نظیر تحریم داشته باشد ،متوجه
میشویم درست حرکت میکنیم و وقتی استکبار
از دس��ت ما ناراحت میشود ،میفهمیم مسیرمان
درست است».
به گزارش فارس ،سعید محمد ،فرمانده قرارگاه
سازندگی خاتماالنبیا(ص) با بیان این مطلب ادامه
داد :امروز قرارگاه  5هزار پیمانکار ،مشاور و سازنده
از بدنه کش��ور دارد که با آنه��ا کار میکند و برای
آنها ظرفیتسازی کردهایم؛ قرارگاه  200هزار نفر
نیروی انس��انی دارد که فقط  2هزار نفر آنها کادر
هستند و بقیه به صورت قراردادی و از بدنه جامعه
هستند که با قرارگاه همکاری میکنند .وی درباره
ارتباط قرارگاه خاتم با دولت و موضوع تحریم سپاه

اظهار داش��ت :هی��چ محدودیتی ب��رای جابهجایی
دکلهای نفتی در این مدت وجود نداشت و وزارت
نفت مانع آبگیری تاالب نشد .شریعتی تاکید کرد:
حج��م آب به قدری باال بود که با شکس��تن دایک
مرزی بخشی از این آب به سمت عراق هدایت شد.
وی ادامه داد :در یک اتفاق نادر بخشی از آب رودخانه
دز و کرخ��ه در نقطه باالدس��ت اه��واز به یکدیگر
پیوستند و راهی اهواز شدند .شریعتی گفت :دور تا
دور دکلهای نفتی را در هورالعظیم آب پر کرده بود

و فقط یک جاده ارتباطی میان آنها وجود داش��ت.
استاندار خوزستان تصریح کرد :اطراف چندین دکل
و تاسیسات پشتیبانی نفت در تاالب هورالعظیم پر از
آب بود و اینکه بیش از 90درصد از تاالب هورالعظیم
پر آب است نیز بیانگر همین مساله است.

■■اختالف ارتفاع مانع از آبگیری  10درصد هور

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت نیز در
این باره گفت :حفظ تولید نفت از میدانهای غرب
کارون در شرایط سیالب و آبگرفتگی با سختی زیاد

سیل در فروردین  98از شایعه تا حقیقت
حقیقت

شایعه
سد کرخه و دز شکسته است

حجم زیادی از آب پشت سدها ذخیره شده و درهای اضطراری

سدها باز شده اما آنها هیچ مشکلی ندارند و حجم زیاد آب در کنترل
مسؤوالن است

سیل عظیم در حال آمدن به تهران است
بینشهر سوسنگردیاتأسیساتنفتی هورالعظیمیکی

باید زیر آب برود و مسؤوالن حاضرند شهر به زیر آب برود

هیچ سیلی تهران را در نوروز تهدید نکرد
برای اینکه شهرها و روستاها زیر آب نروند سیلبند هورالعظیم منفجر
شد و تأسیسات نفتی دچار آبگرفتگی شدند

و آسیبی به تأسیسات نفتی نرسد

هیچ عوارضی در پلدختر دریافت نمیشد و نمیشود .پل شهدای

در یکی از پلهای ورودی پلدختر عوارض  30هزار تومانی

هفتمتیر با کمک نیروهای ارتش و سپاه در حال بازسازی است تا

دریافت میشود

مردم سیلزده از همان روز اول تنها بودند و هیچ نیروی
امدادی به کمک آنها نرفت

استاندار گلستان که به علت قصور در رسیدگی به سیل

استان برکنار شده افشاگری و اعالم کرد 20 :استاندار و 10

نماینده مجلس در خارج از هستند اما فقط مردم به خارج

ارتباط بین بخشهای شرقی و غربی ایجاد شود

نیروهای امدادی هاللاحمر و نیروهای مسلح از همان روزهای ابتدایی
سیل به کمک سیلزدگان رفتند و اگر نقدی بود به مدیریت بحران
ستاد بحران وارد بود

استاندار گلستان اعالم کرد اصال چنین حرفهایی را مطرح نکرده و

قصور خود در قضیه سیل گلستان را پذیرفت .ضمن اینکه هیچگاه به

رفتن من را فهمیدند

گیالن با سونامی عظیمی مواجه خواهد بود

خارج رفتن استانداران و نمایندگان مجلس تایید نشد

گیالن یکی از استانهایی بود که کمترین آسیب را از سیل دید

گفتوگوی نمایندگان مجلس با «وطنامروز» درباره تحقق شعار سال

کاهش نرخ سود بانکی روی میز روحانی

شکسته است ،گفت :زمینه رونق تولید را میتوان
با حمایت از تولیدکنن��دگان داخلی ،جلوگیری
از قاچ��اق ،کاه��ش واردات و تأمین تس��هیالت
ارزانقیمت ب��رای واحدهای تولیدی فراهم کرد.
وی از تدوین طرحی برای کاهش سود تسهیالت
و س��پردههای بانکی خب��ر داد و تصریح کرد :در
صورتی که نرخ س��ود بانکی کاه��ش پیدا کند،
انق�لاب عظیمی در تولی��د رخ میدهد .در حال
حاضر بانکها روزانه یکهزار میلیارد تومان س��ود
پول به مردم پرداخت میکنند که با طرح مذکور
س��ود پول کاهش پیدا میکند ،در نتیجه انگیزه
مردم برای سرمایهگذاری در تولید و صنعت
افزای��ش پی��دا میکن��د .عضو
کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس ش��ورای اس�لامی با
بیان اینکه تسهیالت بانکی
ب��ا س��ود  ۱۸درص��د کمر
تولیدکننده را شکسته است،
گفت :نقدینگ��ی در جامعه
بای��د با اخذ تدابی��ر ویژه به
س��مت تولید س��وق داده
شود .علیاکبر کریمی ،عضو
کمیسیوناقتصادیمجلس
نیز درباره حمایت از تولید،

با اصالح ساختار نظام بانکی و بهدنبال آن تغییر
نرخ س��ود به «وطنام��روز» گفت :بحث کاهش
نرخ س��ود بانکی سال قبل در مجلس مطرح شد
اما اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم ،سیاس��ت
کاهش نرخ سود بانکی منطقی به نظر نمیرسد،
با این وجود برای تحقق ش��عار سال یعنی رونق
تولید ،دولت باید به هر شکل ممکن منابع مورد
نیاز بخش تولید را فراهم کند.
وی با بیان اینکه طبق تبصره  18بودجه سال
جاری به وزارتخانهها و دستگاههای دولتی تکلیف
شده اس��ت که تولیدکنندگان را حمایت کنند،
افزود :دولت مکلف است برای رونق تولید ،فعاالن
اقتصادی را مد نظر قرار دهد و نیاز آنها
را از محل بودجه سنواتی
یا ردیفهای بودجهای و
کمکهای فنی تامین کند
تا آنها در ادامه فعالیتهای
خود با فشارهای اقتصادی
مواجه نش��وند .همچنین
حمیدرضا فوالدگر ،رئیس
کمیسیون ویژه حمایت از
تولید ملی در مجلس در
گفتوگو با «وطنامروز»،
درب��اره تدوی��ن ط��رح

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص):

 ۲۴۹پروژ ه فعال د ر تحریمهای فعلی داریم
و ادعای وزی��ر خارجه آمریکا
مبنی بر اینکه ق��رارگاه خاتم
بازوی اقتصادی مهمی است،
توضی��ح داد :برخ��ی حرفها
و منفیس��ازیها در برخ��ی
جاها مطرح میشود که همه
پروژهها در دس��ت قرارگاه خاتم است در حالی که
بودجه عمرانی سال  98رقم  62هزار میلیارد تومان
است که سهم پروژههای قرارگاه خاتم در کل کشور
 2600میلیارد تومان است .محمد ادامه داد :امروز

قرارگاه خاتم  249پروژه دارد و
در این شرایط تحریم و سخت
همه پروژهها فعال است و هیچ
پروژهای دچ��ار تعلل و تأخیر
نشده است که تالش میکنیم
روشه��ای نوین تأمین منابع
مالی با دولت ایجاد کنیم .وی اضافه کرد :پیش از
اینکه مطرح شو د سپاه پاسداران تحریم شده است
ق��رارگاه خاتم جزو تحریمهای آمریکاییها بود اما
ما کارهای خود را براحتی انجام میدهیم؛ همین

شماره 3 2692

در حال انجام اس��ت .تورج دهقان��ی درباره فعالیت
دکله��ای حفاری غ��رب کارون نیز گفت :فعالیت
دکله��ای حفاری نیز ب��ه علت س��یالب متوقف
نش��ده و تدابیر الزم برای حل مش��کالت مربوط به
آنها انجام شده اس��ت ،بر این اساس تاکنون توقف
کام��ل در فعالیت دکلهای حفاری وجود نداش��ته
است .دهقانی تصریح کرد 5 :میدان نفتی مهم کشور
ش��امل آزادگان جنوبی ،آزادگان شمالی ،یادآوران،
یاران ش��مالی و یاران جنوبی در منطقه هورالعظیم
در مرز مش��ترک با عراق قرار دارند .وی گفت :هیچ
مانعی در مسیر جریان آزاد آب در منطقه هور ایجاد
نشده و هر جا که الزم باشد دریچههای ارتباط بین
حوضچههای ایجاد شده در هور را باز و حتی اقدام به
شکافتن جادههای خاکی کردهایم .مدیرعامل شرکت
مهندسی و توسعه نفت درباره چرایی عدم آبگرفتگی
بخش��ی از نقاط ه��ور ،گفت :این موضوع ناش��ی از
اختالف ارتفاع طبیعی زمین در منطقه هور است.
■■آب سر باال نمیرود!

ب��ا وجود اینکه مخازن ی��ک و  2هورالعظیم از
روزهای قبل در حال آبگیری بود ،برخی تصاویری
را از جلوگی��ری جاده ش��ط علی ب��رای ورود آب
منتشر کردند که پس از چند ساعت مشخص شد
آبراههایی در ورودی مخازن یک و  2وجود داش��ته
و آب از آنجا در حال عبور اس��ت .پس از پر ش��دن
مخازن یک و  ،2روز گذشته تمام ظرفیت مخازن 3
و  4این تاالب هم پر شد اما تاکنون مخزن شماره
 5پر نشده و برخی از سودجویان که تا اینجای کار
مشخص ش��ده تمام ادعاهای آنها دروغ بوده حاال
متوسل به بهانهجویی در این باره شدهاند .واقعیت
این است که مخزن شماره  5هورالعظیم در ارتفاع
باالتری قرار دارد و برای پر شدن نیاز است تا شهر
رفزیه و سوسنگرد به طور کامل به زیر آب بروند.
مجلس برای کاهش نرخ س��ود تسهیالت بانکی
گفت :اگر چه این موضوع در کمیسیون صنایع و
معادن مجلس مطرح نشده است یا شاید در این
مورد مباحثی بوده که من بیاطالعم اما با توجه به
نی��از مراکز تولید به منابع مالی ،این بحث را انکار
نمیکنم ،چرا که نمایندگان مجلس نسبت به این
مهم تاکید ویژه دارند.
نماینده مردم در مجلس اظهار داشت :اصالح
ساختار نظام بانکی ضرورتی اجتنابناپذیر است
که با اج��رای این طرح مهم اقتصادی بیش��ک
تغییراتی نیز در نرخ سود بانکی متناسب با اقتصاد
کشور رخ خواهد داد.
وی اضاف��ه کرد :البته فقط کاهش صرف نرخ
س��ود تس��هیالت بانکی برای حمای��ت از بخش
تولید به تنهایی کارس��از نیس��ت ،چرا که دولت
باید تمهی��دات الزم را برای حمایت از این بخش
بهکار گیرد ،ی��ا از بانکها حمایت کند و یا منبع
خاصی تعریف ش��ود تا نی��از واقعی بخش تولید
در کش��ور تامین ش��ود .عضو کمیسیون صنایع
و مع��ادن مجلس افزود :بح��ث توجه به موضوع
اصالح س��اختار نظام بانکی با ه��دف حمایت از
بخش تولید در مجلس شروع و جلسات متعددی
نیز در این زمینه برگزار ش��ده است اما باید گفت
تداوم حمایت مستقیم از بخش تولید نیز خوشایند
نیست ،زیرا باید در راستای بهبود فضای کسب و
کار برنامهریزی کارشناسانه شود تا موانع سد راه
تولید برداشته شده و بخش تولید بتواند فعال شود.
اواخر س��ال  97چندین پ��روژه در صنعت نفت و
گاز در کش��ور توس��ط رئیسجمهور افتتاح ش��د
که همه توس��ط قرارگاه خات��م در اوج تحریم اجرا
ش��د ،اینها پروژههایی بود که شرکتهای خارجی
رها کرده بودن��د اما قرارگاه خاتم ب��ا  100درصد
مهندسی ایرانی 100 ،درصد اجرا و راهاندازی ایرانی
و 70درصد تأمین کاالی ایرانی توانس��ت کارها را
انجام دهد .وی درباره واگ��ذاری اراضی  550هزار
هکتاری طرح رهبری در خوزستان توضیح داد :به
ی برنامهای امضا کردیم
کمک وزارت جهاد کشاورز 
ک��ه حدود  500هزار هکتار زمین در نوار مرزی در
راستای ایجاد ثبات امنیتی و ارتقای وضعیت اقتصاد
مردم شناس��اییش��ود که تاکنون  200هکتار از
اراضی شناسایی شده است.

گ�روه اقتص�ادی :برآورد خس��ارات س��یل به
بخشهای مختلف از سوی دستگاههای مسؤول
ادامه دارد .رضا رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت با اشاره به خسارت حدود  ۲هزار میلیارد
تومانی س��یل به واحدهای صنعتی ،معدنی و
صنفی از کمک به واحدهای این بخش از طریق
امهال وام ،معافیت مالیاتی و ...خبر داد .رحمانی
افزود :این واحدها حدود  2هزار میلیارد تومان
خس��ارت دیدهاند و  25شهرک صنعتی دچار
آبگرفتگی شده اس��ت ،البته هنوز آمار استان
خوزستان به این فهرس��ت اضافه نشده است.
همچنین  300واحد صنعتی آسیب دیدهاند و
 9هزار واحد صنفی دچار آبگرفتگی و خسارت
از  20ت��ا  90درصد ش��دهاند .از س��وی دیگر
سیدمحمد موسوی ،رئیس دفتر مدیریت بحران
و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی در
اینباره توضیح داد :میزان خسارتها در حوزه
کش��اورزی ،حدود  15هزار میلیارد تومان در
 26اس��تان برآورد شده اس��ت؛  75درصد این
خس��ارتها به  4استان خوزس��تان ،گلستان،
لرستان و مازندران اختصاص دارد که  50درصد
آن تنها به خوزس��تان اختصاص دارد .موسوی
اف��زود 30 :درص��د اراضی کش��اورزی در این
مناطق بهطور  100درصدی تخریب شده است.
همچنین  159هکتار گلخانه 1400 ،دامداری
روس��تایی 52 ،هزار کلونی زنبورداری و 1300
واحد آبزیپروری خس��ارت دی��ده و  27هزار
رأس دام تلف ش��ده ،ضم��ن اینکه به  10هزار
کیلومتر شبکه فرعی آبیاری و  2هزار ایستگاه
پمپاژ آب رودخانه به اراضی کش��اورزی آسیب
وارد شده است .موسوی ادامه داد :این وزارتخانه
قصد دارد  3هزار میلیارد تومان کمک بالعوض
و  6هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزانقیمت با
سود حداکثر  4درصد به خسارتدیدگان اعطا
کند .همچنین به  5هزار میلیارد تومان اعتبار
برای احیای زیرس��اختها نیاز داریم .بهگفته
وی ،معیشت یک میلیون نفر بهطور مستقیم
تحت تأثیر این خسارتها قرار دارد .عالوهبر این
آرش آقاییفر ،عضو سندیکای صنعت برق ایران
گفت :خسارت س��یل به تاسیسات برق۲۷۰ ،
میلی��ارد تومان بوده که یکس��وم این هزینه،
مربوط به ترانسفورماتورهاس��ت ،چرا که بیش
از  ۷۲۰دس��تگاه ترانسفورماتور و پست توزیع
در  ۲۳استان کشور به طور جدی آسیبدیده
است.
■■تشکیل قرارگاههای ویژه جهادی

در همین حال معاون اجتماعی بنیاد برکت
از تش��کیل قرارگاههای ویژه جه��ادی پس از
وقوع س��یل در اس��تانهای مختلف خبر داد.
محمد ترکمانه در گفتوگو با تس��نیم با اشاره
به استقرار گروههای جهادی ویژه در شهرهای
سیلزده استانهای لرستان ،مازندران ،گلستان
و خوزس��تان گفت :قرارگاه جهادی در استان
لرس��تان به حدود  40روس��تا خدمترسانی
کرده اس��ت .وی یادآور شد :تاکنون حدود 40
ه��زار پرس غذای گرم 130 ،ه��زار قرص نان،
 45هزار بطری آب 100 ،هزار کنسرو 4 ،هزار
تخت��ه پتو ،ح��دود  1200جفت چکمه500 ،
بادگی��ر 800 ،بیل 8 ،تن خرم��ا 4 ،تن برنج،
 1/1تن روغن 150 ،کیلو رب گوجهفرنگی9 ،
دستگاه لجنکش 200 ،عدد چادر 500 ،کارتن
بستههای بهداشتی ،حدود  400گونی لباس،
ح��دود  400عدد شیرخش��ک 12 ،دس��تگاه
کارواش و بیش از هزار عدد مواد ش��وینده در
شهرهای سیلزده لرستان توزیع شده است.
رمضان

تدابیر ویژه
برای تأمین مرغ ماه رمضان

مدیرعامل شرکت س��هامی پشتیبانی امور
دام کش��ور گفت :روند واردات گوشت تا زمانی
که اقتضا کن��د ادامه دارد .به گزارش تس��نیم،
حمی��د ورناصری با بیان اینک��ه قبل از تحویل
س��ال  98مرغ ت��ازه  11ه��زار و پانصد تومان و
منجمد 10هزار و  500تومان در سراس��ر کشور
توزیع شد ،گفت :میانگین قیمت گوشت مرغ 12
هزار و  700تومان در کشور است .وی افزود :مرغ
تازه روزانه بیش از  1250تن در سراس��ر کشور
توزیع میشود و این روند ادامه دارد تا زمانی که
به تولیدکننده آسیب نزند .او از تدابیر الزم برای
تأمین اقالم گوش��ت قرمز (گوسفند و گوساله)،
مرغ و تخممرغ در آس��تانه م��اه مبارک رمضان
گف��ت :با برنامهریزیهای انجامش��ده از تولید و
جوجهری��زی در مرغداریها ت��ا ذخیره کردن
آنها در دس��ت اقدام است .وی افزود :توزیع مرغ
و تخممرغ بهطور عم��ده در میدانهای ترهبار و
فروش��گاههای بزرگ و زنجیرهای ادامه دارد و به
درخواس��تهای مختلف دولتی و صنوف توزیع
گوشت مرغ و تخممرغ پاسخ مثبت داده میشود.

