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آسیبدیدگان سیل اخیر به  ۵۵هزار
مسکن نیاز دارند

وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه طبق بــرآورد اولیه،
آســیبدیدگان ســیالبهای اخیر به بیش از  ۵۵هزار واحد
خبرخوان مسکونی نیاز دارند ،گفت :کشور به تولید ساالنه یک میلیون
واحد مســکونی نیاز دارد .به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،محمد
اسالمی گفت :با توجه به نامگذاری سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری
و سهم قابل توجه وزارت راه و شهرسازی در چرخه تولید ،برنامههای ابالغی باید
با سرعت انجام شود .اسالمی بیان داشت :وزارت راه و شهرسازی باید کمک کند
تا تمامی مراحل ســاخت و ساز بر اساس اســتانداردها انجام گیرد تا مانع از هدر
رفت منابع بر اساس ساخت و ساز غیر استاندارد شود.

سیل باعث توقف تولید میدانهای نفتی مشترک با
عراق نشد

پروژه انتقال آب خزر به فالت مرکزی به مرحله
اجرای پایلوت رسید

وزیر نیرو گفت :در طرح انتقال آب خزر به فالت مرکزی ،تهیه و اجرای یک پایلوت
برای فرآیند نمکزدایی در دســتور کار اســت که هنوز اجــرای این پایلوت تکمیل
نشــده و طبیعتــاً بایــد اجرای ایــن پایلوت را تکمیل کنیــم تا بر اســاس نتایج آن،
تصمیمگیری شود .رضا اردکانیان در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه «مهمترین
مالحظــات ،مالحظــات زیســت محیطــی اســت» ،گفــت :همچنیــن مالحظات
اقتصــادی و فنــی از مالحظات بســیار مهمی اســت کــه در تمامــی پروژهها مورد
توجه قرار میگیرد .وی افزود :وجود دو منبع وســیع آبی در شــمال و جنوب کشور
این اطمینان را به ما میدهد که فارغ از مالحظات ،کشــور ما از حیث تأمین آب،
کشوری بدون راهحل نیست؛ ما باید با اطمینان خاطر برای آیندههای بلندمدت
این کشور برنامهریزی کنیم ،سرمایهگذاری کنیم و دنبال طرحهای توسعه باشیم
و تکنولــوژی امــروز هم قطعاً راهکارهای مناســب را در اختیار ما قــرار خواهد داد.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد :آنچه مهم اســت این اســت که ما بپذیریم که هیچکار
بــدون مطالعــهای انجــام ندهیم و مطالعه هــر طرحی به صــورت کامل صورت
بگیــرد؛ بدیــن معنا کــه امکانپذیری هــر طرح و پــروژهای را پیش از اجرا بررســی
کنیــم .وی افــزود :از ایــنرو در خصوص پروژه انتقال آب خــزر به فالت مرکزی ما
درصدد تکمیل مراحل هستیم و عالوه بر مجوزهای زیست ،بحث اتمام بررسی
در خصوص فرایند نمکزدایی در دستور کار بوده و در حال انجام است.

رئیس کل بانک مرکزی به عراق میرود

رئیــس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران درجهت تکمیــل و اجرایی کردن
توافقات مالی و بانکی دو کشور بزودی عازم عراق میشود.به گزارش روابط عمومی
بانک مرکزی ،در جریان مذاکرات دیروز رئیس جمهوری اسالمی ایران و نخستوزیر
عراق،دوطرفموافقتکردنددرجهتتکمیلواجراییکردنتوافقاتمالیوبانکی
دو کشور ،همتی رئیس کل بانک مرکزی در اولین فرصت عازم عراق شود.همتی در
ســفر خود ،با رئیس بانک مرکزی و ســایر مقامات مالی و بانکی عراق دیدار خواهد
کرد .حجم صادرات برق و گاز ایران به عراق در حال حاضر به بیش از  ۴میلیارد دالر
رسیده و صادرات بخش خصوصی به این کشور بالغ بر  ۸میلیارد دالر است.

جهش  1254واحدی شاخص بورس

شــاخص بورس روزگذشته با رشــد یک هزار و  254پلهای نسبت به یکشنبه گذشته
(پیش از دور دوم تعطیالت نوروزی) ،در جایگاه  186هزار و  535واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،شاخص بورس که از ابتدای سال جدید در مدار صعودی قرار گرفته
است دیروز نیز به رشد خود ادامه داد و وارد کانال  186هزار واحدی شد.
در معامــات روزشــنبه  2میلیارد و  156میلیون ســهم ،حق تقــدم و اوراق بهادار به
ارزش  6هزار و  227میلیارد ریال در  207هزار نوبت ،داد و ســتد شــد.در بازار ســهام
 468شرکت افزایش قیمت و بهای سهام 189شرکت کاهش داشت و 23شرکت نیز
معامالتی خنثی و بدون تغییر را تجربه کردند .گروه خودرو در معامالت دیروز بورس
صدرنشین شد؛ در این گروه  498میلیون سهم به ارزش  810میلیارد ریال داد و ستد
شد .شاخص فرابورس (آیفکس) در معامالت دیروز  14واحد افت کرد و در جایگاه
 2هزار و  390واحدی ایستاد.
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در گفتوگوی «ایران» با رؤسای اتاقهای بازرگانی استانی بررسی شد

گندم؛ قربانی بزرگ سیل
ریحانه یاسینی
خبرنگار

ســیل 6هــزار و 166میلیــارد تومــان تــا روز
گذشــته بــه کشــاورزی 16اســتان خســارت
زد .ایــن عــدد نــه تنها بســیار بــزرگ ،بلکه
ترســناک و دامنه تبعــات آن برای اقتصاد
توگوی«ایران»
کلکشورگستردهاست.گف 
با رؤســای اتاقهــای بازرگانی  6اســتان که
شدیدترین جریان سیل را تجربه کرده اند،
جریان سیل ابعاد مختلف این آسیبهای
اقتصــادی را روشــن میکنــد .بهــار ،فصل
برداشت محصوالت کشاورزی بوده و حاال
از این محصوالت در اســتانهای گلســتان،
ایالم ،خوزستان و لرستان چیز زیادی باقی
نمانده اســت .بیشــتر این محصوالت هم
گندم بوده و پیشبینی میشود که در کوتاه
مدت واردات گندم الزم شود .از طرف دیگر
نــرخ بیــکاری در بعضی از اســتانهایی که
سیلبیشترینآسیبرابه اقتصادآنهاوارد
کرده ،باالست و با از بین رفتن محصوالت
و تخریــب زمینهــای کشــاورزی ،اوضــاع
اشتغالدرآنهاسختترخواهدشد.
ëëکشــاورزی گلســتان و شــهرک صنعتــی
آققالزیرآب
امیر یوسفی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی
گرگان بــه «ایــران» میگوید« :بــا توجه به
اینکــه اقتصاد اســتان کشــاورزی اســت و
تمــام مشــاغل مرتبــط بــا آن بــاز هــم به
وضعیــت کشــاورزی اســتان برمیگــردد،
تمام این ســیل اولین آســیبی که رســانده
اســت به زمینهای کشــاورزی استان بوده
اســت .به جز اینکه منازل مسکونی دچار
خســارت خیلی زیادی شــدند ولی بخش
کشاورزیمان کامل از بین رفته است .بالغ
بر  230هزار هکتار از زمینهای کشــاورزی
دچــار ســیل زدگی شــدند کــه نزدیــک به
 130هــزار هکتار از محصوالت شــان کامالً
غیرقابل برداشت است .بیشترین آسیب
هم در زمان برداشــت این محصوالت که
در بهار است ،خورده است .گندم ،جو و کلزا
عمدهاینمحصوالتبودهاند.اردیبهشت
ماه به بعد زمان برداشت محصوالت بوده
اما حــاال کل محصوالت شــان از بین رفته
است وغیرقابل استفاده است ».بر اساس
آخرین گــزارش مرکــز آمــار 28.2 ،درصد
از شــاغالن گلســتان در بخــش کشــاورزی
فعالیت میکننــد .جدیدترین گــزارش از
وضعیت اشتغال به پاییز  97برمی گردد.
در این فصل نرخ بیکاری در استان گلستان
10.7درصد بوده است.
به گفته او شــهرک صنعتی آق قال هم
آسیب زیادی دیده است .یوسفی میگوید:
«از طــرف دیگر الیههــای غنی خاک دچار
آســیب شــدید میشــوند و بــه جــز از بین
رفتن محصوالت ،کشــاورزان آســیبهای
بلندمــدت این چنینــی هم میبیننــد .به
جز زمینهای کشــاورزی ،بخــش زیادی از

آســیبها هم به شــهرک صنعتی آق قال
برمیگــردد .بخــش زیادی از این شــهرک
دچــار آب گرفتگی شــد و خســارت خیلی
زیادیبهماشینآالت،زیربناهاوتجهیزات
کارخانجــات وارد شــد و حــاال بســیاری از
آن غیرقابــل اســتفاده اســت .بیشــتر ایــن
کارخانجات در حوزه صنایع غذایی فعال
بودهاند».
بنا بــر توضیحــات نایــب رئیــس اتاق
گرگان ،اقتصاد کل کشــور از سیل در استان
گلستانمتأثرخواهدشد.یوسفیمیگوید:
«مــا دومیــن اســتان در کل کشــور بــرای
تولید گندم هســتیم و بعد از استان فارس
باالترینمیزانتولیدگندمراداریم.باتوجه
به آســیب مزارع کشاورزی استان ما ،عمال
برایتأمینبخشیازنیازکشوردچارکمبود
خواهیم شــد .توجه داشته باشید که سیل
به صورت آبهای روان است و از قسمتی
به قســمت دیگر منتقل میشــود و مزارع
زیادی باز هم تحت تأثیر آن قرار میگیرند.
به جز محصوالتی که تا به حال از بین رفته،
باز هم تلفات محصول خواهیم داشت».
ëëســیل بیکاری؛ بزرگترین خطر پیش روی
خوزستان
فرامــرز احمــدی ،نایــب رئیــس اتــاق
توگوبا«ایران»تبعات
بازرگانیاهوازدرگف 
ســیل بــرای اقتصــاد اســتان خوزســتان را
چنین توضیح میدهد« :طبیعی است که
خاصیت سیل مهار نشده ،ویرانگری است.
ِ
بخش عظیمی از مزارع استان خوزستان و
تأسیسات آن از بین رفته و بخش کشاورزی
خسارت هنگفتی متحمل شــده است .در
حال حاضر دســتور دادهاند کــه عالوه بر 10
روستا  6شهر هم باید تخلیه شود تا از جان
انسانهامحافظتشود.درمرحلهبعدهم
اقداماتی انجام میشود که تا جای ممکن
از تأسیســات محافظــت شــود ».احمــدی
بــا تأکید بــر اینکــه کشــاورزان محصوالت
پر بــاری داشــتند ،ادامه میدهــد« :عمده
محصوالت این مزارع گندم و صیفیجات
بــوده امــا مهمتریــن محصولی کــه از بین
رفتــه ،گنــدم بــوده اســت .از قضــا امســال
ســال بســیار پرمحصولی بــرای کشــاورزان
بــوده و در ســالهای اخیــر هرگــز چنیــن
محصولی نداشــتهاند .اما حاال تمــام آن از
بیــن رفته اســت».بر اســاس صحبتهای
نایب رئیــس اتاق اهواز ،اقتصاد کل کشــور
تحت تأثیر ســیل اخیر قرار خواهد گرفت.
احمــدی میگویــد« :خوزســتان یکــی از
بزرگتریــن تولیدکنندههای گندم در کشــور
است و همیشــه باالترین میزان تولید را به
خــود اختصاص میدهد .عــاوه بر تأمین
نیاز جمعیت  5میلیون نفری خوزســتان،
بــه اســتانهای دیگــر هــم گنــدم صــادر و
ســیلوهای بقیــه را پــر میکــرده اســت .به
همیــن خاطر در اثر ســیل هم بــه اقتصاد
استان لطمه شدیدی وارد و هم به اقتصاد
کشــور آســیب رسیده اســت .در ســالهای

اخیر محصوالت خوزســتان در خودکفایی
گندم نقش بســیار زیــادی داشــته اما حاال
کــه این محصوالت از بین رفته ،پیشبینی
میکنیم که شــاید در آینده نزدیک مجبور
شویمکهبرایگندمهمواردکنندهباشیم».
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمــار20.1 ،
درصــد از جمعیــت خوزســتان در بخــش
کشاورزی اشتغال دارند .همچنین گزارش
نیــروی کار پاییز  97نشــان میدهد که نرخ
بیکاری در اســتان خوزســتان 14.7درصد و
 3درصد باالتر از میانگین کشوری است .در
حال حاضر هم خطر دیگری که شهرهای
اســتانهای جنوبی را تهدید میکند ،سیل
پس ســیل ویرانگر اخیر اســت.
بیکاری در ِ
احمــدی میگویــد« :متأســفانه مــردم ما
تنهــا ممــر زندگی شــان همین کشــاورزی
و دامــداری بــوده اســت .خوزســتان بین 5
استان اول کشور از نظر بیکاری جا میگیرد.
با توجه به اینکه خیل عظیمی از جمعیت
کشور از طریق کشــاورزی ارتزاق میکردند،
حــاال آنهــا هم بــه جمعیــت بیــکار قبلی
افزوده میشوند ».او با بیان اینکه خرابیها
رو به افزایش اســت ،میگویــد« :به همین
خاطر نیاز است که دولت و مسئولین توجه
ویژه به وضعیت اشتغال این استان داشته
باشــند و بخش زیادی از مردمی را که بیکار
شــدهاند ،در بخشهــای مختلــف بــه کار
بگیرند.طبقاعالمسازمانجهادکشاورزی
تــا پریشــب چیــزی حــدود  7490میلیــارد
تومان بخش کشــاورزی آســیب دیــد .تا به
حال قطعاً این خسارتها بیشتر شده چرا
که میزان خرابیها گســترش پیدا میکند.
بــه مــوازات اینکــه از دریچه ســدها میزان
دبی آب افزایش پیدا میکند ،خسارات هم
یشود».
بیشترم 
ëëتخریب زمینهای کشاورزی شدیدترین
خسارتاقتصادیایالم
شــعبان فروتن ،رئیس اتــاق بازرگانی
ایــام بــه «ایــران» میگویــد« :بخــش
کشاورزیمابسیارآسیبدیدهاست.منابع
آبــی و لولهگذاریهــا خســارت دیدهانــد.
زیرســاختهای بعضی از شهرستانها از
بیــن رفته و پلها تخریب شــدهاند .خیلی
از زمینهای کشــت گندم ،جو و کلزا از بین
رفتهاند .حساب کنید که یک فرد بومی اگر
زمین داشــته ،زیــر آب رفته اســت .اگر دام
داشــته ،از بیــن رفته اســت .در هــر زمینی
هم صاحب آن بیکار شده هم کارگرهایی
کــه روی آن کار میکنند».او ادامه میدهد:
«آمار دقیقشان را نداریم ولی در شهرهای
مــا در طرفهای دهلران ،ایــوان و ...میزان
تخریب زمینهــای کشــاورزی خیلی زیاد
بوده است .با این حال اگر اطالع رسانیها
انجــام نمیشــد ،شــاید اتفاقــات خیلــی
ناگوارتــری پیــش میآمد و اآلن خســارات
جانی بسیار زیادی هم داشتیم».
بر اســاس آخرین گــزارش مرکــز آمار،
 23.5درصــد از شــاغالن ایــام در بخش
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سیل به کشاورزی
 16استان تا روز گذشته
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کمک بالعوض برای جبران
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در سیالبهای اخیر
استانهای کشور خسارت
دیدند.

درصد

کیلومتر راه

ایرنا

مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه نفت با بیان اینکه میدان نفتی مشترک
غــرب کارون ســاالنه  10میلیــارد دالر برای کشــور درآمدزایی داشــته اســت ،گفت:
سیالبهای اخیر انجام فعالیتها را با مشکل مواجه کرده اما موجب توقف یا افت
تولید میدانهای نفتی مشترک با عراق در غرب کارون نشده است .تورج دهقانی
توگو با ایرنا ،درباره وقوع سیالب و آبگرفتگی در هورالعظیم و مناطق مرزی
در گف 
با عراق که میدانهای مشترک غرب کارون در آنها واقع شده است ،افزود :مناطق
غرب کارون همواره در معرض آبگرفتگی قرار داشــتهاند ،اما با وجود این شــرایط
سخت ،فعالیتهای توسعهای نفت در آنها به صورت پیوسته ادامه داشته است.
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یوســفی ،نایب رئیس اتــاق بازرگانی گرگان :بالغ بر  230هزار هکتار از زمینهای کشــاورزی دچار ســیل زدگی
شدند که نزدیک به  130هزار هکتار از محصوالت شــان کامالً غیرقابل برداشت است .عمده این محصوالت
گندم ،جو و کلزاست.
فروتــن ،رئیس اتاق بازرگانی ایالم :خیلی از زمینهای کشــت گندم ،جو و کلز از بین رفتهاند .برای تأمین نیاز
داخلی ،امروز که کشاورزی و زیرساختهای ما از بین رفتهاند ،جلوی صادرات را باید گرفت.
احمــدی ،نایــب رئیس اتاق بازرگانی اهواز :مهمترین محصولی که از بین رفته ،گندم اســت .امســال ســال
بسیار پرمحصولی برای کشاورزان بوده و در سالهای اخیر هرگز چنین محصولی نداشتهاند.
سالح ورزی ،رئیس اتاق بازرگانی لرستان :از کل خسارت سیل به کشاورزی کشور نزدیک به 12درصد به بخش
کشــاورزی لرســتان بوده که رقمی معادل  500میلیارد تومان اســت که جبران آن برای کشــاورزان این استان
دشوار است.
کشــاورزی فعالیــت میکننــد .همچنیــن
بر اســاس گــزارش پاییز  ،97نــرخ بیکاری
در اســتان ایــام  10.6درصــد بوده اســت.
فروتن معتقد اســت که با این تخریبها،
قیمت محصــوالت افزایش خواهد یافت
و بــرای مدیریــت کاالهــای اساســی بایــد
جلــوی صــادرات برخــی محصــوالت را
گرفت .او میگویــد« :تخریب مزارع حتماً
در قیمــت محصــوالت کشــاورزی بســیار
مؤثر خواهــد بود .پیــاز را دیدید که قیمت
آن چطــور باال رفت .من فکر میکنم برای
تأمین نیــاز داخلی ،امــروز که کشــاورزی و
زیرســاختهای ما از بیــن رفتهاند ،جلوی
صادرات را باید گرفت».
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــام ادامــه
میدهــد« :مــن خــودم متولــی صــادرات
هســتم ولــی حاال کــه ممکن اســت مردم
متضرر شوند و برای کاالهایی مثل گوجه،
پیــاز و ســیب زمینی مشــکل ایجاد شــود،
بایــد جلوی صادرات را گرفت تا به تعادل
عرضه و تقاضا برسیم .این طبیعی است
که ســیل آمــده و همه دشــتها را گرفته و
قطــع به یقین قربانیهایــی دارد اما از این
جای کار به بعد دیگر بالی طبیعی نیست.
باید مدیریت کرد تا برای مردم کم درآمد
و آنهایــی کــه مشــکالت معیشــتی دارند،
سختیهایبیشتریایجادنشود».
ëëصنعــت و کشــاورزی شــیراز و همــدان؛
مصونازسیل
علــی اصغــر زبردســت ،رئیــس اتــاق

بازرگانی اتاق همدان به «ایران» میگوید:
«در استان همدان در حوزههای اقتصادی
مربوط به معیشت مردم مانند کشاورزی
خسارت زیادی نداشتیم .بیشتر خسارات،
برای راهها بوده است».
بــه گفتــه جمــال رازقــی ،رئیــس اتاق
بازرگانــی شــیراز ،اقتصــاد این اســتان هم
آســیب زیادی ندیده اســت .او بــه «ایران»
چنیــن توضیح میدهد« :داســتان ســیل
شــیراز ،خســارت بزرگ اقتصادی نیست.
بیشــتر خســارات این شــهر اقتصادی بود.
البتــه در حوزه مســکن در شــمال شــرقی
شهر اثراتی داشته که هالل احمر ،دولت و
مقام رهبری اعالم کردهاند که کمکهای
اضطــراری انجــام میدهنــد ولــی بــرای
کشــاورزی و صنعت اســتان آثار اقتصادی
به جا نگذاشــته اســت ».اما آنچه در ســایر
استانها پیش آمده ،به اعتقاد رئیس اتاق
شیراز قیمت کاالها را در سایر استانها هم
تحت تأثیر قرار خواهد داد .رازقی میگوید:
«وضعیــت کشــاورزی اســتانهای مجاور
در کوتــاه مــدت یقیناً روی قیمــت کاالها و
برخی مواد غذایی اثر میگذارد اما به نظر
میرســد که در بلنــد مــدت از این بخش،
دچار زیان نشویم».
ëëآســیب بــه اقتصــاد لرســتان ،بیشــتر از
استانهایدیگر
بر اســاس آخرین گــزارش مرکــز آمار،
 24درصــد از شــاغالن لرســتان در بخــش
کشــاورزی فعالیت میکنند .همچنین بر

اســاس گزارش پاییــز 97؛ نرخ بیــکاری در
اســتان لرســتان  12.8درصــد و  1.1درصــد
باالتر از میانگین کشوری بوده است.
حســین ســاح ورزی ،رئیــس اتــاق
بازرگانــی لرســتان هــم روز گذشــته در
بخشهاییازیادداشتی برایروزنامهایران
نوشته بود« :واقعیت این است که سطح و
عمق تخریب زیربناهای استان حتی شاید
بیشــتر از برخی اســتانهای دیگر باشد .با
توجه به اینکه اقتصاد لرستان درمقایسه با
استان فارس یا استان خوزستان ضعیفتر
و سطح توســعه یافتگی آن کمتر است به
همان نسبت آســیبهای وارده به نسبت
تولیدناخالصداخلیاستانبیشترخواهد
بود .برآوردهای نخستین نشان میدهد از
کلخسارت 4500میلیاردتومانیبربخش
کشاورزی نزدیک به 12درصد آن به بخش
کشــاورزی لرســتان بوده اســت کــه رقمی
معادل 500میلیارد تومان است که جبران
آن برای کشاورزان این استان دشوار است.
بدیهی اســت که فعالیتهــای اقتصادی
شــامل فعالیــت بنگاههــا و خانوارهــای
لرســتانی در روزهــای آتی به دلیل شــوک
این سیل و آسیبهای آن از روند معمولی
پیش از نوروز خارج شده و نیاز به بازسازی
در ذهن و عمل دارد .زندگی اقتصادی غیر
عادی در لرســتان دست کم تا بهار امسال
ویژگــی اقتصادی این اســتان اســت و باید
منتظــر ماند ودیــد که مدیــران دولتی چه
تمهیداتیمیاندیشند».

برخالف پیشبینی هارخ داد

کاهش رشد مصرف بنزین در تعطیالت نوروزی
عطیه لباف
خبرنگار

اواخر زمستان 1397مدیرعامل شرکت
ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی یک
نشســت خبــری گذاشــت و از آمادگــی
ایــن شــرکت بــرای تأمیــن ســوخت در
تعطیالت نوروزی خبر داد .محمدرضا
موسویخواه در جمع خبرنگاران گفت:
«بــرای نوروز  1398که از  25اســفندماه
تــا چهاردهمیــن روز از فروردیــن مــاه
را شــامل میشــود رشــد مصرفــی
 ۱۲درصــدی بــرآورد شــده اســت ».روز
گذشــته آمــار دقیــق مصــرف بنزین در
ایــن مدت منتشــر شــد .بر اســاس آمار
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،در این مدت میزان رشد مصرف
نسبت به مدت مشــابه سال قبل فقط
 1.9درصد بوده اســت .رشدی اندک که
در دهه اخیر بیســابقه بود .برای مثال
رشد مصرف بنزین در تعطیالت نوروز
 1397حدود  9.5درصد بود و هر ســال
کم و بیش شاهد این رشد هستیم.
موســوی خــواه دربــاره ایــن انحراف
پیشبینی بــه «ایران» گفــت« :کاهش
رشــد مصــرف بنزیــن در تعطیــات
نــوروزی امســال به خاطر وقوع ســیل و
شــرایط نامســاعد جوی بود .مــردم به
هشدارهای سازمان هواشناسی و پلیس
راهور کشور برای تردد نکردن خودروها
در جادههــای کشــور واکنــش مثبــت
نشــان دادند و سفرهای نوروزی کمتر از
پیشبینیها بود .اما با این حال تأمین و

توزیع سوخت در تمام نقاط کشور بویژه
مناطق آسیبدیده به صورت مستمر و
منظم انجام گرفت».
هشــدارهای مســئوالن ،ســازمان
هواشناسی و پلیس راهور کشور به دنبال
بارشهای سیلآســا و شرایط نامساعد
جــوی در بیشــتر اســتانها داده شــد .با
نگاهــی به وضعیت مصــرف بنزین در
روزهای تعطیالت میتوان متوجه شد
کــه ســفرها مطابــق بــا پیشبینیهای
هواشناســی انجام شــده اســت .به این
ترتیــب کــه در روزهای کم بارش رشــد
مصــرف و در روزهــای پربــارش کاهش
ترددهای جادهای رقم خورده است.
بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده،
از  ٢٧اســفند  1397تــا ١٦اردیبهشــت
 1398حــدود یک میلیــارد و  ٨٦٤هزار
و  ٤٠٠لیتــر بنزیــن موتــور ٩٢ ،میلیون و
 ٢٠٠هزار لیترنفت سفید ١٥٥ ،میلیون
و  ٢٠٠هزار لیتر نفت کوره و  ١٧٣میلیون
و  ٨٩٢هزار لیتر گاز مایع در کشور توزیع
و مصرف شده است.
اما امســال عالوه بر تأمین ســوخت
مصرفــی مســافران نــوروزی ،توزیــع
ســوخت در اســتانهای ســیلزده نیــز
در برنامههــای شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی قــرار گرفــت .در
ایــن بــاره موســوی خــواه توضیــح داد:
«گزارشهــا نشــان میدهــد کــه هیــچ
گونه مشــکل کمبود سوخت در مناطق
ســیلزده وجود نداشته اســت و ذخیره
سوخت کافی در این مناطق پیشبینی
شده بود».

میزان مصرف بنزین از  27اسفند  97تا  16فروردین 98
تاریخ

مصرف (میلیون لیتر)

 27اسفند ٩٧
 28اسفند ٩٧
 ٢٩اسفند ٩٧
 ١فروردین ٩٨
 ٢فروردین ٩٨
 ٣فروردین ٩٨
 ٤فروردین ٩٨
 ٥فروردین ٩٨
 ٦فروردین ٩٨
 ٧فروردین ٩٨
 ٨فروردین ٩٨
 ٩فروردین ٩٨
 ١٠فروردین ٩٨
 11فروردین ٩٨
 12فروردین ٩٨
 13فروردین ٩٨
 14فروردین ٩٨
 15فروردین ٩٨
 16فروردین ٩٨

108.1
116
135.8
94
101.8
98
94.4
95.8
88.7
90.9
101.6
89
106.3
99.5
92.1
75.6
85.1
96.3
83

به این ترتیب با محاســبات دقیقی
که انجام شــده اســت ضریــب آمادگی
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
در بحــران ســیل اخیــر و تعطیــات
نــوروزی  ۹۹.۸درصد اعالم شــد .یعنی
مدیریــت بحــران با درصد بســیار باال و
خطایبسیارپایین.
ëëرکورد زنی مصــرف بنزیــن در ابتدای
تعطیالت
 ١٣٥میلیون و  ٨٠٠هزار لیتر در یک
روز؛ این بیشترین میزان مصرف بنزین
ایــران و رکــورد عجیبــی بــود کــه در ٢٩

تغییر نسبت به مدت مشابه
سال قبل(درصد)
11.4
-0.3
30.4
-4.8
4.3
9
1.1
-0.9
-7.3
-12.09
2
-16
17
-0.5
-2
-2.2
-1.9
0
1.7

اســفند ماه ١٣٩٧به ثبت رسید .البته با
احتساب این مصرف برای یک روز هم
پیشبینــی میشــد که میــزان مصرف
بنزیــن در روزهای ابتدایی ســال ١٣٩٨
کمتر از  ١١٠میلیون لیتر در روز نباشد اما
بارشهای سیل آسا اجازه رشد مصرف
را نــداد .بهطــوری کــه در روز ســیزدهم
فروردیــن مــاه  1398ورق برگشــت و
مصرف  ۷۵میلیــون و  ۶۰۰هزار لیتر در
یک روز به ثبت رسید که کمترین مقدار
مصرف بنزین کشــور در فاصله  ۱۹روزه
تعطیالت سال نو به شمار میآید.

