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سال بیست و پنجم شماره 7132
چهارشنبه  23مرداد 1398

موانع توسعه همکاریها
بین ایران و تاجیکستان

رضــا اردکانیان ،وزیر نیرو در دیدار با ســفیر تاجیکســتان
توســعه همکاریها با این کشــور را حائزاهمیت دانســت
اخبـــار
و گفت :موانع و مشکالت بر سر راه توسعه همکاریهای
دو کشور باید برداشته شده و امکان اجرای طرحهای بزرگ فراهم شود.
وی ادامــه داد :مرکز منطقهای مدیریت آب شــهری در تهران راهاندازی
شــده و این مرکــز هماکنون با قوت و ســرعت بیشــتری فعالیتهای خود را
از ســر گرفته اســت و بر اســاس برنامهریزی صورت گرفته ،اجالس شــورای
حــکام این مجموعــه نیز چهارم و پنجم دســامبر  ۱۳( ۲۰۱۹و  ۱۴آذرماه) در
تهران برگزار خواهد شــد .رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی
و تجاری ایران و تاجیکســتان افزود :با توجه به حضور وزرای آب افغانستان
و ازبکســتان در این نشســت فرصت مناسبی فراهم شده است تا با برگزاری
کمیسیون مشــترک همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان در
این بازه زمانی ،نشست مشترکی میان وزرای چهار کشور یاد شده برپا شود.
اردکانیــان با اشــاره بــه الحاق ایران به اتحادیه اوراســیا ،گفت :بر اســاس
برنامهریــزی صــورت گرفتــه مهرماه امســال اجالس ســران ایــن اتحادیه با
حضــور رئیسجمهــوری کشــورمان در قزاقســتان برگــزار خواهد شــد که در
صــورت توافــق رؤســای جمهوری این کشــورها ،طــرح ایجاد کریدور شــمال
جنوب و چابهار به طور جدی دنبال خواهد شد/.ایرنا

ایجاد شهرکهای تخصصی طال و جواهر

آغاز نصب کنتورهای هوشمند در مجتمعهای تجاری

هادی مدقق ،مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشــترکین توانیر گفت :برای
جمعآوری دقیق اطالعات مصرفی مشــترکان و ارائــه برق با ولتاژ و کیفیت
مناســب به آنها ،نصب کنتورهای هوشمند برای مجتمعهای تجاری بزرگ
در دستور کار قرار گرفته است/.ایرنا

ارز دیجیتال در چین آماده صدور

مو چانگچــون ،معاونت دپارتمــان پرداخت بانک مرکزی چیــن ،گفت :ارز
دیجیتال این بانک تقریباً آماده انتشار است/ .مهر

اعمال محدودیتهای بنزینی در آینده

ســخنگوی شــرکت ملی پخــش فرآوردههــای نفتی گفــت :تا زمانــی که این
اطمینــان را حاصــل کنیــم کــه تمامــی متقاضیــان کارت ســوخت ،المثنــی
کارت خــود را دریافت کردهاند ،محدودیتی اعمال نمیشــود اما مســلماً در
آینــده محدودیتهایی اعمال خواهد شــد که ســناریوهای آن هنوز تعریف
نشــده است .فاطمه کاهی سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران اظهار داشــت :از  22مردادماه  98اســتفاده از کارت ســوخت شخصی
بههنگام ســوختگیری در جایگاههای عرضه بنزین الزامی شــده است .وی
افــزود :هیچگونــه مشــکلی در فرآیند ســوختگیری در سراســر کشــور وجود
ندارد و طبق گزارشهایی که از رصد مســتمر همکاران شــرکت ملی پخش
دریافت کردهایم ،سوخترسانی در سراسر کشور طبق روال همیشه و بدون
اختالل در حال انجام است/.تسنیم

سرمایهگذاری  16میلیارد دالری در بخش معدن

رئیس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی از سرمایهگذاری  16میلیارد
دالری در بخــش معــدن و صنایــع معدنــی تا ســال  1404خبــر داد و گفت:
وســعت اکتشــاف معادن توســط ایمیدرو به 600هزار کیلومتر مربع خواهد
رســید .خــداداد غریبپــور تصریــح کــرد :وســعت اکتشــاف معادن توســط
ایمیــدرو بــا برنامه جدیــدی که به تأیید رســیده ،به مــرز  600هــزار کیلومتر
مربع خواهد رســید .وی ادامــه داد :برنامه جدید اجرای اکتشــاف  300هزار
کیلومتر مربع به تأیید وزیر صنعت رسیده و بزودی اجرای آن آغاز میشود.
وی تصریــح کرد :ایمیدرو تاکنون با کمــک بخش خصوصی  14میلیارد دالر
سرمایه در معدن و صنایع معدنی جذب کرده و تا افق  1404نیز  16میلیارد
دالر ســرمایه جدید جذب خواهد کرد ،امروزه بــرای احیای معادن کوچک،
کمیتههای اجرایی در استانها ایجاد شده است / .فارس

ســید داود موســوی ،معاون نظارت بــر کاالهای مصرفی
و شــبکههای توزیعــی و اقتصــادی ســازمان حمایــت
بــــازار
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان اعــام کرد :مقرر شــد
تأثیــر کاهش قیمت گوجه فرنگی با توجه به ســهم قابــل توجه آن در تولید
رب ،اعمال و تمامی واحدها نســبت به تعدیل قیمت اقدام کنند .بههمین
منظــور حداکثر قیمت مصرفکننده قابــل قبول برای درج روی محصوالت
بزودی اعالم میشود/.ایرنا

تثبیت قیمت میوه و صیفی

اســداهلل کارگــر ،رئیــس اتحادیه میــدان مرکزی میــوه و تره بار تهــران گفت:
طبق نرخنامه عمده فروشــی محصــوالت کشــاورزی از  ۲۱مردادماه قیمت
انــواع میوه و صیفی نســبت به هفته گذشــته ثابــت و در برخی موارد کاهش
داشته است/.ایرنا

مرغداران مسئول گرانی مرغ

مهــدی یوســف خانــی ،رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهــی گفت:
افزایــش قیمت و گرانی مرغ از ســوی مرغداران اســت و محصوالت آنها در
بازار به قیمت کیلویی  ۱۵هزار تومان عرضه میشود .این در حالی است که
قیمت مصوب هر کیلو مرغ  ۱۲هزار و  ۹۰۰تومان است/.ایسنا

آمادگی صرافیها برای خرید اسکناس صادرکنندگان

کامــران ســلطانیزاده ،رئیــس هیــأت مدیــره کانــون صرافــان از آمادگــی
صرافیهــا بــرای خریــد اســکناس صادرکننــدگان خبــر داد و گفــت:
صادرکنندگان مشــکالت ناشــی از فروش ارز را گزارش کنند و ما نیز مورد به
مورد آن را پیگیری خواهیم کرد/.مهر

افزایش  ۴۰هزار تنی تولید گوشت قرمز

شــاهپور عالیی مقدم ،قائم مقام ســازمان امور عشــایر کشــور بــا بیان اینکه
پیشبینی میشــود ضریب خوداتکایی گوشــت قرمز در پایان برنامه ششــم
بــه  ۹۵درصــد برســد ،گفــت :تولیــد گوشــت در بخــش عشــایر طی  ۵ســال
۴۰هزارتن افزایش یافته اســت .عالیی مقدم تصریح کرد :برای جلوگیری از
قاچاق ،براســاس مصوبه هیأت وزیران دستورالعمل حمل و نگهداری دام
از شهریور ماه سال  ۹۸باید با دفترچه و سپس با کارت هوشمند انجام شود.
وی بــا بیان اینکه در ایام عید قربــان ،قیمت دام زنده با جهش مواجه بوده
اســت ،گفت :پیشبینی ما این اســت کــه در هفتههای آینده نــرخ دام زنده
کاهش پیدا کند و به  ۳۷تا  ۴۲هزار تومان برسد/.مهر

افزایش  21درصدی پروندههای قاچاق کشور
تهران ،فارس و مازندران بیشترین پرونده قاچاق را از آن خود کردند
مرجان اسالمی فر
خبرنگار

«افزایــش  21درصــدی پروند ههــای
قاچــاق کاال» ،ایــن عــدد از آخریــن
گزارش پروندههای قاچاق از ســازمان
تعزیــرات حکومتــی بــه دســت آمــده
اســت .بــه روایــت ســازمان تعزیــرات
حکومتی؛اســتانهای تهــران ،فارس و
مازندران بیشــترین حجم پروندههای
قاچاق را به خود اختصاص دادند.
ســالیان متمادی اســت که کشور با
مقوله قاچاق دســت به گریبان اســت
و همین امر تولید ملی را با مخاطرات
جدی مواجه کرده است .حدود  5سال
پیــش حجــم قاچــاق کاال  25میلیــارد
دالر اعالم شد؛ آمار تکان دهندهای که
اقتصــاد کشــور را تحت تأثیر قــرار داد.
امــا بــا کنترل مرزهــا این عدد بــه 12.9
میلیــارد دالر رســید و برخــی از منابــع
خبــری هــم حجــم قاچــاق کاال را تا 10
میلیارد دالر پیشبینی کردند.
در شــرایطی کــه آمار قاچــاق برای
افزایش خیز برداشــته بــود ،قیمت ارز
کاری کــرد کــه قاچاق ورودی به کشــور
در حــدود قبلی خود جا خشــک کند و
حتی برخی میگویند که روند کاهشــی
داشته است.
یکــی از کســانی کــه ســالها بــا
اســتفاده از مرزنشینان قاچاق میکند،
میگوید« :در گذشــته لوازم خانگی که
وارد میکــردم کمتــر از یــک هفتــه به
مغــازهدار میفروختم ،ولــی االن باید
سه هفته صبر کنم تا شاید مشتری پیدا
شود ،خریداران سابقم میگویند که به
خاطــر گرانــی ،مــردم کاال نمیخرند و
برای همین لوازم خانگی روی دســتم
مانده است».
وی ادامــه میدهــد« :در حــال
حاضــر قاچــاق معکــوس در مرزهــا
رونق گرفته است ،به گونهای که حجم
قابل توجهی دام ،ســوخت و روغن به
کشورهای همسایه میرود».
ëëافزایش قاچاق یا افزایش کشفیات
در ســه ماهــه ســال  98تعــداد
کل پروندههــای قاچــاق در ســازمان

تعزیــرات حکومتی  27هزار و  15فقره
بوده و ســال گذشته این عدد  21هزار و
 313فقره بوده اســت .بــا این توضیح
تعــداد پروندههــای قاچاق نســبت به
سال گذشــته  21درصد افزایش داشته
اســت .البته ســتاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز این افزایش را دلیل بر رشد حجم
قاچــاق نمیدانــد و اعتقــاد دارد کــه
کشفیات افزایش یافته است.
آمــار دیگــری کــه در پروندههــای
تشــکیل شــده در ســازمان تعزیــرات
حکومتــی جلــب توجــه میکنــد ،ایــن
اســت کــه در ســه ماهــه ســالجاری،
تعداد پروندههای مختومه در شــعب
بــدوی ســازمان تعزیــرات 20هــزار و
 939فقــره بــوده اســت .بدیــن جهت
ارزش پروندههای منجر به محکومیت
در شــعب بــدوی حــدود  5هــزار 971
میلیــارد ریال بوده که نســبت به مدت
مشابه سال گذشــته  54درصد کاهش
یافته است.
در ســه ماهــه اول ســال  98تعــداد
کل پروندههای موجود در واحد اجرای
احکام ســازمان تعزیرات حکومتی 22
هزار و  666فقره بوده اســت که نسبت
بــه ســال گذشــته  16درصــد افزایــش
داشته است.
ëëافزایــش 110درصــدی ارزش ریالــی
پروندهها
در ســه ماهــه ســال  ،98تعــداد
پروندههــای مختومه در واحــد اجرای
احکام ســازمان تعزیــرات حکومتی 11
هزار  513فقره بوده که نسبت بهمدت
مشابه ســال گذشــته حدود  24درصد
افزایــش یافتــه اســت .بدیــن جهــت
ارزش ریالــی پروندههــای محکومیتی
در ســالجاری  5هــزار و  171میلیــارد
ریــال بوده که نســبت به مدت مشــابه
ســال  110 ،97درصــد افزایــش یافتــه
اســت .نســبت جریمــه وصولــی بــه
میــزان محکومیت در ســال  98حدود
 20درصــد بــوده در حالی کــه در مدت
مشــابه ســال گذشــته ایــن میــزان 21
درصد بوده است.
آمــار قاچــاق بــا ارزش ریالــی
پروندههــای آن همخوانــی نــدارد و

آثار طرح پیمایش

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز درباره کاهش قاچاق ســوخت
بــــرش
بــر اســاس طــرح پیمایــش گفــت:
«بــا اجرای طــرح پیمایــش (طرح تخصیص ســهمیه
ســوخت بر اســاس پیمایش)روزانــه  5میلیــون لیتر از
مصرف ســوخت ناوگان دیزلی کم شــد .تا قبل از طرح
پیمایش مصرف ســوخت نــاوگان دیزلــی  120میلیون
لیتر بود و اکنون به  60میلیون لیتر رسیده است».
دهقانــی ادامــه داد« :بــا اجرای طرح دیســپچینگ
(یکپارچه سازی ،کنترل و پایش جریان تولید و تحویل
نفــت و گاز از چاههــای تولیــدی نفــت و گاز تــا مبــادی
همچنان جریمه قاچاقچیان در قیاس
با تخلفی که انجام میدهند بسیار کم
اســت .ایــن گالیــه را ســالیان متمادی
است که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق
کاال دارنــد و میگوینــد کــه جریمههــا
بازدارنــده قاچــاق نیســت و بایــد
جریمهها به روزرســانی شــود تا حجم
قاچاق مسیر کاهشی بهخود بگیرد.
ëëهمکاری نهادها برای کشف قاچاق
در قاچاقهایــی که در کشــور اتفاق

تحویل داخلــی و صادراتی) مصرف نفت کوره و نفت
گاز  17میلیارد لیتر کاهش یافته است».
دهقانی نیا خاطرنشــان کرد« :بــا طرح ملی برقدار
کردن چاههای کشــاورزی دیزلی سراسر کشور مصرف
نفت ســفید و نفت گاز  74میلیون لیتر کاهش داشــته
است».
در مجمــوع باید گفت کــه قاچاق ورودی به کشــور
رونــد کاهشــی گرفتــه اســت و در ایــن میان قاچــاق از
کشــور بخصوص سوخت روند افزایشــی دارد .هر چند
که ســتاد مبــارزه با قاچاق ســوخت از کاهــش آن خبر
میدهد.

میافتــد ،نیــروی انتظامــی بیشــترین
کشــفیات را دارد .در ســه ماهــه
سالجاری ،حدود  77درصد ( 17هزار
و  373فقره) سهم نیروی انتظامی در
ارجاع پروندهها به تعزیرات حکومتی
بوده اســت.گمرک با  669فقره ســهم
 3درصدی از کشــفیات داشــته اســت.
ســازمان حمایــت در ارجــاع پروندهها
بــه ســازمان تعزیرات حکومتی ســهم
دو درصدی با  503فقره داشته است.

یــک درصــد کــه  307فقــره را شــامل
میشــود ،ســهم ســازمان غــذا و دارو
اســت و در ایــن میان  17درصد ســهم
سایر مراجع است.
در پرونــده قاچاق کالن که برخیها
با عنوان دانه درشــت میشناسند 410
فقــره پرونده قاچاق بــه ارزش بیش از
 500میلیــون تومان وجود دارد .در این
میان ســهم نیروی انتظامی در کشــف
پرونــده دانــه درشــتها  289پرونــده،

وزارت اطالعات  11پرونده 32 ،پرونده
گمــرک و  78پرونــده ســایر مراجــع
است.
آمــار دیگری کــه در این گــزارش به
آن اشــاره خواهیــم کــرد ،پروندههــای
متشــکله قاچاق در قوه قضائیه است.
کل پروندههــای وارده بــه دادگســتری
طــی ســه ماهــه ســالجاری  10هــزار
و  364فقــره بــوده اســت .بــا بررســی
پروندههــای متشــکله قاچــاق ســهم
اســتانهای تهران ،فــارس و مازندران
بیشتر بوده است.
ëëنبود قاچاق خروجی
در ایــن میــان یــک ســؤال باقــی
میمانــد که ســهم قاچــاق خروجی از
کشــور در تخلفهای قاچاق چرا دیده
نشــده است؟ این در شرایطی است که
سوخت و دام بیشــترین حجم قاچاق
خروجــی را دارنــد .برخــی از منابــع
خبری گفتند که میزان قاچاق سوخت
 0.9میلیارد دالر است و طی این مدت
با انواع و اقسام نظارتها  0.5میلیارد
دالر کاهــش یافته اســت ،اما همچنان
سوخت بیشترین سهم قاچاق از کشور
را دارد .در جمعبنــدی و تحلیلهــای
صورت گرفتــه از  31هــزار و  932فقره
پرونده بــه مراجع نظارتــی  68درصد
آن در تعزیــرات حکومتی و  32درصد
در دادگستریهاست.
حمیدرضــا دهقانی نیا ،ســخنگوی
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز درباره
حجم قاچاق کاال به کشــور به «ایران»
گفــت« :برای بــه دســت آوردن حجم
حــدودی قاچــاق کاال بــه کشــور بــا 44
مجموعــه مکاتبــه کردیــم .از ایــنرو تا
زمانی کــه مرکز آمــار و وزارت صنعت
جواب ندهنــد ،نمیتوان آمــار قاچاق
بــه کشــور(قاچاق ورودی و خروجی)را
اعالم کرد».
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم آمار
نهایــی قاچــاق کاال بــه کشــور کاهشــی
باشــد ،تصریــح کــرد« :آخریــن آمــار
رســمی قاچاق بــه کشــور  12.9میلیارد
دالر بــوده اســت کــه  12میلیــارد دالر
آن قاچــاق ورودی و  0.9میلیــارد دالر
قاچاق خروجی است».

معاون اول رئیسجمهوری در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیلزده تأکید کرد

عوامل وقوع سیل شناسایی شود

اعالم جزئیات بازسازی واحدهای مسکونی ،احیای صنایع و کارخانهها و رسیدگی به وضعیت کشاورزان

معــاون اول رئیسجمهــوری بــا بیان
اینکه رسیدگی به وضعیت واحدهای
مســکونی آســیبدیده از ســیل ،از
رونــد قابل قبول و مطلوبــی برخوردار
اســت ،گفــت :حادثــه ســیل روزهــای
اول ســال  ۹۸خیلــی متأثرکننــده بود،
اما در جریان این حادثه بزرگ شــاهد
نمایش عظیم و باشــکوه همبستگی و
همیاری مردم بودیم که یک بار دیگر
نشان دادند چگونه در روزهای سخت
یکپارچه پشت یکدیگر هستند.
ب هگــزارش پایــگاه اطالعرســانی
معاون اول رئیسجمهوری ،اســحاق
جهانگیــری روز گذشــته در جلســه
بررســی آخریــن وضعیــت مناطــق
ســیلزده کشــور ،تصریــح کــرد :دولت
بــه ســهم خــود در میانــه میــدان
امدادرســانی و پــس از آن کمــک بــه
بازسازی خسارات سیل ایستاد و امروز
هم باید همه مســئوالن تالش کنند تا
در بازســازی خســارات حــوزه مســکن
و کشــاورزی کــه در ارتباط مســتقیم با
زندگی و معیشــت است نقش خود را
بدرستی ایفا کنند.
وی بــا بیــان اینکه براســاس جمع
بندیهــا معیشــت عمــده مــردم
اســتانهای گلســتان ،خوزســتان و
لرســتان از طریــق کشــاورزی تأمیــن
میشــد ،خاطرنشــان ســاخت :دولت
در همــان نخســتین روزهــای وقــوع
ســیل تصمیــم گرفــت خســارات
ســیل کشــاورزان و باغــداران را پس از
جبران خســارات واحدهای مســکونی
آسیبدیده دراولویت کار قرار دهد.
جهانگیــری بــا تأکیــد بر ضــرورت
اتخاذ تدابیــر الزم برای اطالعرســانی
شایسته و بموقع درباره اقدامات مؤثر
انجــام شــده بهمنظــور روشــن شــدن
عملکرد خوب دولت در رفع مشکالت
مــردم اســتانهای ســیلزده ،اظهــار
داشت :متأســفانه بهدلیل عدم توجه

بــه این موضوع مهم شــاهد بودیم که
در جریان زلزله کرمانشاه هم با وجود
عملکرد بســیار خوب دولــت که تأیید
و تحســین نهادهــای بینالمللــی را
نیز بهدنبال داشــت ،فضای رســانهای
منفــی علیــه دولــت شــکل گرفــت.
بنابرایــن بایــد بــا روشهــای کارآمــد
رســانهای تالش شــود عملکرد دولت
بدرستی منعکس شود.
ëëعوامل بروز سیل شناسایی شود
معــاون اول رئیسجمهــوری در
این جلســه که با حضور وزرای کشــور،
صمت ،نیرو ،جهاد کشاورزی و رؤسای
بانک مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه
و ســازمان میراث فرهنگی برگزار شد،
اظهار داشــت :نکتــه مهمی کــه نباید
از آن غافــل شــد شناســایی عوامــل
اصلــی بروز ســیل اســت کــه همچنان
پابرجاســت و باید پیش از آنکه حادثه
دوبارهای رخ دهد نســبت به رفع آنها
اقدامات مناسب انجام شود.
وی بــا تشــکر از همــه مــردم،
مسئوالن و گروههایی که در این رخداد
تــاش کردنــد در کنــار مردم باشــند و
خسارات ناشی از سیل را جبران کنند،
تصریــح کرد :قطعاً حجم خســارات و
پیامدهای این حادثه بســیار زیاد بود و
دولت تمام ســعی خود را بهکار بسته
تــا بــرای تســکین آالم مردم ســیلزده
گامهای مؤثری بردارد.
ëëبرنامه ســهگانه دولت برای مقابله با
سیل
در ادامــه ایــن جلســه عبدالرضــا
رحمانیفضلــی ،وزیــر کشــور بــا بیان
اینکه برنامه دولت در مواجهه با سیل
گسترده فروردین ماه امسال که حدود
 25اســتان کشــور را درگیــر خــود کــرد
شــامل ســه بخش بــود ،گفــت :دولت
ابتــدا تمرکــز خود را روی پیشــگیری از
تلفات گذاشت که انصافاً در این زمینه
موفــق بودیــم و از آن حادثــه مهیب و

پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور

کاهش قیمت رب گوجه فرنگی

گزارش سازمان تعزیرات حکومتی از مقابله با تجارت غیررسمی

ایرنا

عباس هاشمی ،مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن
و تجــارت از پیشــنهاد ایجــاد شــهرکهای تخصصــی طال و جواهــر بهمنظور
تجمیع تولید و تمرکز بر صادرات این محصول به شرکت شهرکها و صنایع
کوچک خبر داد .وی افزود :آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها در شورای
پول و اعتبار تصویب و سپس توسط بانک مرکزی ابالغ شد/.ایرنا
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بزرگ بــا کمترین میــزان تلفات عبور
کردیــم .همچنیــن بــرای جلوگیری از
وارد آمدن خسارات بیشتر و پس از آن
جبران خسارات اقدامات خوبی انجام
دادیــم بهطوری کــه امــروز میتوانیم
بگوییــم عملکرد دولــت موفق و قابل
قبول بوده است.
وی بــا بیــان اینکه امــروز در فضای
رســانهای از کوچکتریــن بهانــه برای
حملــه بــه دولــت اســتفاده میشــود،
گفت :با وجود این در فضای رسانهای
در زمینه خســارات و تبعات این سیل
گسترده تقریباً هیچ ایراد جدی مطرح
نمیشــود و گــواه موضــوع آن اســت
کــه دولــت در رســیدگی بــه خســارات
عملکــرد خوبــی داشــته اســت .وزیــر
کشور با ارائه گزارشی از خسارات سیل
و رســیدگیها برای جبران خســارتها
گفت :ســامانه واحدی بــرای دریافت،
ثبت و راســتیآزمایی درخواستهای
مردم بــرای دریافــت خســارت ایجاد
شــد کــه بــرای اولیــن بــار پژوهشــکده
فضایــی کشــور نیز عضــو کارگــروه آن
بــود تا عــاوه بــر ارزیابیهــای میدانی
با اســتفاده از اطالعــات این مجموعه
نیــز بتوانیــم خســارات را دقیقتــر
راستیآزمایی کنیم.

 35.5ëëهزار میلیارد تومان خسارت
وزیر کشــور اضافه کرد 235 :شــهر
و  4235روســتا درگیر خســارات ســیل
بودنــد و در ارزیابیهــا بیــش از 35
هزار و  500میلیارد تومان درخواســت
دریافــت خســارت ثبت شــد .با همت
دولــت و تــاش همــکاران مــا در
استانهای ســیلزده و بخشهای ملی
کار جبــران خســارات ســیل بویــژه در
بخــش تعمیرات و بازســازی مســکن
ش رفته و در بخش
بســیار مطلوب پیــ 
کشــاورزی نیــز از آنجــا کــه اولویــت
کشــاورزان آماده کــردن اراضــی برای
کشــت دوم بــود پس از انجــام این کار
تشــکیل پروندههــا از طرف کشــاورزان
سرعت گرفته است.
وی تصریــح کــرد :بخــش قابــل
توجهی از اراضی که در اثر سیل بهطور
کامــل زیــر آب رفتــه بودنــد از زیر آب
خــارج شــدند و در حــال حاضــر 245
هزار هکتــار از این اراضی برای کشــت
دوم زیــر کشــت رفتــه اســت .تخلیــه
آب از ایــن اراضــی کار بســیار عظیمی
بوده اســت چرا که وقتی دشــت بسیار
وســیعی بــه طــور کامــل بــه زیــر آب
مــیرود تخلیــه آب از آن براحتــی
ممکن نیست.

 316ëëهزار هکتار زمین خوزســتان زیر
آب رفت
محمــود حجتــی وزیــر جهــاد
کشــاورزی نیــز در ایــن جلســه بــا بیان
اینکــه خســارات وارده بــه اراضــی
زراعی و کشــاورزان در ســیل فروردین
ماه امســال بسیار گســترده بود ،اظهار
داشــت :حدود  316هــزار هکتار زمین
فقط در اســتان خوزستان زیر آب رفته
بود کــه تاکنون بیش از  212هزار هکتار
آن از زیــر آب خــارج شــده و خــود این
موضوع کار بسیار بزرگ و مهمی بوده
است.
 843ëëمیلیارد تومان اعتبار بالعوض
رضــا رحمانــی وزیر صمــت نیز در
ایــن جلســه بــا ارائــه گزارشــی دربــاره
خســارت وارده بــه بخــش صنعــت،
معدن و تجارت در سیل فروردین ماه
گفت 455 :واحد صنعتی 96 ،معدن
و تعــداد زیــادی واحدهــای صنفــی و
دارهای قالی در قالیبافیها در اثر این
ســیل خســارت دید کــه  843میلیارد
تومــان خســارت بالعــوض و 2493
میلیارد تومان تســهیالت برای جبران
خسارت درنظر گرفته شد.
ëëتعمیر53هزارواحدمسکونیتمامشد
علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن

انقــاب اســامی نیــز در ایــن جلســه
بــا بیــان اینکــه در بخــش بازســازی
خانههــای آســیبدیده و احــداث
خانههــای جدیــد بســیار خــوب عمل
شــده اســت ،گفت :عالوه بر  53هزار
واحــد تعمیــری کــه کار آنها بــه پایان
رســیده تعمیــرات  50هــزار واحــد
باقیمانــده نیــز بــزودی پایــان خواهد
یافــت ،همچنیــن  30هــزار واحــد
احداثــی بــرای دریافت تســهیالت به
بانک معرفی شــده که قرارداد عمده
آنها منعقد شده و کار ساخت بیش از
 20هــزار واحد مســکونی احداثی آغاز
شده است.
وی افــزود :عــاوه بــر خســارت در
اســتانهای اصلــی درگیــر ســیل در
اســتانهایی مثل خراســان شــمالی و
همدان نیز در مجموع حدود  15هزار
واحد مســکونی آســیبدیده از ســیل
داشــتیم که برای تعمیــر این واحدها
نیز کمکهای خوبی شده است.
تابــش اظهــار داشــت :در برخــی
شهرستان ها مثل پلدختر حتی زمین
خانههــای مــردم را ســیل بــرده بــود
نیــز برای بیــش از  2هــزار واحد زمین
تأمیــن کرده و برای ســاخت به مردم
واگذار کردهایم.
اســتانداران خوزســتان ،گلســتان
و لرســتان نیــز کــه در ایــن جلســه
حضــور داشــتند در ســخنانی از روند
رسیدگی به آســیبهای وارد شده به
بخــش مســکونی در ایــن ســیل ابراز
رضایــت کردند و دلیــل عمده تأخیر
در جبران خســارت بخش کشــاورزی
را نیــز ایــن موضوع عنــوان کردند که
مــردم اولویت اولشــان آمــاده کردن
زمیــن خســارتدیده از ســیل بــرای
کشــت دوم بود و پس از اینکه کشــت
دوم انجام شــده روند تشکیل و ثبت
پروندههــا در ایــن زمینــه نیز تســریع
شده است.

