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ذخایر ارزی بانک مرکزی مطلوب است

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی در سفر یک روزه به
استان کردستان در کارگروه اقتصاد مقاومتی این استان حضور
یافت و طرحهای پیشــران اســتان را بررســی کــرد .رئیس کل
بانک مرکزی اضافه کرد :واقعیت این است که اکنون شرایط
ویژهای بر کشــور حاکم اســت و ما بایــد بپذیریم درگیر جنگ
اقتصادی هســتیم اما بــا این حال ذخایــر ارزی بانک مرکزی
قابل قبول و مطلوب اســت ضمن آنکه ظرف چندماه گذشــته برنامهریزی شد تا
از منابع ارزی بهصورت بهینه اســتفاده شــود .وی تأکید کــرد :تأمین خط اعتباری،
ســرمایه در گــردش الزم برای طرحها و پروژههای نیمه تمام اســتان کردســتان با
مشــکلی مواجه نیســت و در این بــاره میتوان در درجــه اول از منابع بانکها و نیز
صندوق توسعه ملی و نیز کمکهای بانک مرکزی کمک گرفت / .ایرنا

بیــژن نامدار زنگنــه ،وزیر نفت ،گفــت :با وجــود اینکه ۸۱
درصــد قــرارداد مربــوط به توســعه فــاز  ۱۱پــارس جنوبی
بهصورت رسمی به  CNPCچین منتقل شده اما اقدامی
برای اجرا انجام نداده است 81 .درصد قرارداد توسعه فاز
 11پارس جنوبی بهصورت رسمی به  CNPCچین منتقل
شــده و مذاکراتی با این شرکت صورت گرفته تا مشخص
شود این شرکت برای اجرا چه میکند .وزیر نفت ،با بیان اینکه از زمانی که کار
توســعه فاز  11پارس جنوبی متوقف شده  CNPCاقدامی نکرده است ،افزود:
در سفری که رئیس مجلس در هفته جاری به چین خواهد داشت و بنده نیز
ایشــان را همراهــی میکنم یکــی از بحثها و مذاکرات قرارداد توســعه فاز 11
پارس جنوبی است .زنگنه گفت:افتتاح فاز  3پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در
روز دوشنبه هفته جاری انجام میشود / .خانه ملت

مشکلتأمینقطعهداریم

فرزانه شــرفبافی مدیرعامل شــرکت هواپیمایی ایــران ایر با
بیان اینکه بابــت خرید هواپیماهایای تی آر هیچ بدهی به
این شرکت ایتالیایی – فرانسوی نداریم ،گفت :تمام بلیتها
را بهصورت پروازهای برنامهای به فروش میرسانیم و هیچ
بلیتی برای فروش چارتری نداریم .وی با اشــاره به آمادگی
ایــران ایر برای انجام ســفرهای نوروزی اظهار داشــت380 :
صندلــی به پروازهــای ایران ایــر اضافه میشــود و باوجود تحریمها بار ســنگین
پروازهای اروپایی در نوروز بر عهده ایران ایر اســت و این اقدام را به طور مناســب
انجــام خواهیــم داد .شــرفبافی با تأکید بــر اینکه برای تأمین قطعات با مشــکل
مواجه هستیم ،گفت :در حال حاضر هواپیمای نروژی که بهدلیل نقص فنی در
شــیراز متوقف مانده اســت با مشــکل تأمین قطعه مواجه است حال اینکه آنها
اساســاً تحریم نیستند بنابراین تأمین قطعه برای هواپیماهای ما در این شرایط
دشــوار اســت .مدیرعامل هما با تأکید بر اینکه ایران ایر هیچ پرواز چارتری ندارد
گفــت :صددرصــد بلیتهایمان را بهصــورت برنامهای به فروش میرســانیم و
بهصورت کامل تابع دستور وزیر راه و شهرسازی هستیم / .ایلنا

تصویب حدود 3.5میلیارد دالر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در سال 97

عرضه نخستین محموله وارداتی مرغ
از هفته آینده

یک عضو ستاد تنظیم بازار از وارد شدن نخستین محموله
 ۳۰هزار تنی گوشت مرغ منجمد در هفته آینده خبر داد و
گزیده گفت :این واردات با مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته
و مقرر شده تا هفته آینده با هدف تنظیم بازار شب عید با نرخ مصوب عرضه
شــود .وی بــا بیان اینکه این محمولــه وارداتی بهصورت گوشــت مرغ منجمد
اســت ،افزود :بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار که هفته گذشــته جلسه آن
برگزار شــد ،واردات  ۳۰هزار تن گوشــت مرغ به تصویب رســیده و هدف از آن،
تنظیم بازار این محصول پروتئینی در آستانه شب عید است تا مردم بتوانند در
شرایط متعادلتری نیازمندی خود را تأمین کنند/.ایسنا

درصد
افزایش صادرات صنایع غذایی

20

قلم کاال توسط مرزنشینان
وارد میشود

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت،
معدن و تجارت گفت 9 :ماهه امسال صادرات
صنایع غذایی کشور از لحاظ وزن و ارزش نسبت
به دوره مشابه پارسال به ترتیب هفت و  10درصد
رشد را ثبت کرد.

هزار میلیارد ریال
تأمین بخشودگی جرایم کشاورزان

بر اساس مصوبه هیأت دولت 100 ،قلم کاالی
ممنوع (گروه  )۴توسط مرزنشینان با رعایت
مقررات قابل ورود شد.اصالح تصویب نامه هیأت
وزیران درخصوص وارد  41قلم کاالی مورد نیاز
مرزنشینان ،ابالغ شد.

هزار میلیارد تومان
رشد سقف بودجه

الیحه بودجه  ۱۳۹۸در حالی بعد از
بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق وارد
صحن علنی مجلس شده که سقف آن تا ۳۶
هزار میلیارد تومان نسبت به الیحه دولت رشد
داشته است.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات
بخش کشاورزی اعالم کرد 20 :هزار میلیارد ریال
اعتبار به منظور بخشودگی سود ،کارمزد و جرایم
تسهیالت دریافتی کشاورزان خسارت دیده از
حوادث غیر مترقبه تأمین شده است.

روزکم سابقه بازار ارز و طال

سکه  61هزار تومان ،دالر 350تومان باال رفت
سیاوش رضایی
خبرنگار

بــازار ارز و طــا دیــروز عــاوه بــر رشــد
قیمتهــا یــک تفــاوت اساســی و
کم ســابقه با روال طبیعی خود داشت.
درحالــی کــه قیمتهــا درایــن بازارهــا
بــرای آغــاز معامالت درحدود ســاعت
 11صبــح اعالم میشــد ،اما روزگذشــته
قیمتهــا بــا تأخیــر دو و نیــم ســاعته
اعــام شــد .موضوعــی کــه بــه گفتــه
فعــاالن بــازار بــه دلیــل انتظــار بــرای
تصمیــم مجمــع تشــخیص مصحلت
نظــام دربــاره الیحــه پالرمو مربــوط به
اف ای تــی اف اتفــاق افتاده اســت .قرار
بــود کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت
درجلسه روزگذشــته نظر نهایی خود را
درباره الیحه پالرمو که به دلیل اختالف
نظر میان مجلس و شــورای نگهبان به
آن واگذار شــده اســت اعالم کند که این
تصمیم به دو هفته آینده موکول شد.
برهمیــن اســاس بــازار ارز و طــا
روزگذشــته حــدود دو و نیــم ســاعت
دیرتــر کار خــود را آغــاز کــرد تا ســاعت
خود را براســاس تحوالت سیاسی کشور
تنظیــم کنــد .هرچنــد هنــوز رأی نهایی
مجمع تشــخیص درباره سرنوشــت دو
الیحــه باقی مانــده اف ای تی اف اعالم
نشــده اســت ،ولــی بــه تعویــق افتــادن
دو هفتــهای رأیگیــری نیز تأثیــر زیادی
بربازارهای ارز و طال گذاشت.

بدیــن ترتیــب روزگذشــته قیمتها
دراین بازارها به صورت دســته جمعی
بــا رشــد قابــل توجهــی همــراه شــد
بهطــوری کــه ســکه از مــرز  4.3میلیون
تومان عبور کرد و دالر نیز وارد کانال 12
هزار و  300تومان شد.
ëëدالر  350تومان گران شد
درنخســتین روزهفته جــاری قیمت
انواع ارز در بازار ایران با افزایش قیمت
همراه شد بهطوری که دالر با رشد 350
تومانــی معادل  2.95درصد به  12هزار
و  200تومــان رســید .البتــه درســاعات
اولیه فعالیت بازار رشد قیمتها بیشتر
بــود و دالر نرخ  12هــزار و  300تومان را
هــم تجربه کرد ولــی درادامه کارقیمت
 100تومــان عقبگرد کرد .براین اســاس
دالردر ســه ماهــه اخیــر  360تومان (3
درصــد) ،در شــش ماهــه گذشــته 1491
تومــان ( 13.9درصــد) و در یکســال
اخیر 7هزار و  462تومان ( 157درصد)
رشد کرده است.
مقایســه قیمت دیروز دالر با ابتدای
مــاه جــاری و ابتــدای فصل هم نشــان
میدهد که از ابتدای بهمن ماه تا دیروز
دالر معــادل  6.5درصــد رشــد کــرده
اســت .همچنین نسبت به اول زمستان
هم دالر  22.3درصد رشد داشته است.
گفتنــی اســت دالر درآخریــن روزکاری
دی مــاه در بــازار آزاد تهــران  11هــزار و
 450تومــان و درروز پایانــی آذر مــاه 9
هزار و  970تومان قیمت داشت.

درایــن روز ســایر ارزهای عمــده نیز
بــا افزایــش نــرخ همــراه بــود بهطوری
کــه یورو با رشــد  100تومانی بــه  14هزار
تومان ،پوند با رشــد  532تومانی به15
هــزار و  737تومــان ،درهــم بــا رشــد
 95تومانــی بــه  3هــزار و  322تومــان و
لیرترکیــه نیز  80تومــان باال رفت و نرخ
 2هزار و  316تومان را تجربه کرد.
همچنیــن بررســی میــزان تغییرات
قیمتی یورو و درهم در زمســتان امسال
نیــز نشــان میدهــد کــه یــورو از ابتدای
بهمن تا دیروز  5.6درصد و درهم 6.5
درصد رشد قیمتی داشته است .نسبت
به ابتدای زمســتان نیز یــورو  23درصد
و درهم  22.4درصد گران شده است.

ëëرشد  60هزار تومانی سکه
روزگذشــته در بــازار طــا و ســکه نیز
اتفاقــات مشــابهی همانند بــازار ارز رخ
داد .درکنار رشــد قیمت دالرکه همواره
یکی از بالهای رشد در بازار طال و سکه
نیز محسوب میشود ،درروزهای پایانی
هفته گذشته رشــد بهای اونس جهانی
نیــز بــه رونــد رشــد قیمتهــا در بــازار
داخل کمک کرد.
براین اســاس درحالی که پنجشــنبه
گذشــته هــر اونس طال بــه دلیل اجماع
کلــی امریــکا و چیــن بــر ســر موضــوع
تجاری تا  1303دالر نیز پایین آمده بود
اما بــه یکباره با جهش روبهرو شــد و به
 1321دالر در هر اونس رسید.

درایــن روز قیمتهــا بــه صــورت
یکپارچه رشــد داشــت .دراین روز سکه
تمــام بهــار آزادی طــرح جدیــد بــه 4
میلیــون و  310هزار تومان رســید که 61
هــزار تومان معــادل  1.44درصد رشــد
داشــت .برایــن اســاس در ســه ماهــه
گذشــته ســکه  349هــزار و  500تومــان
( 8.8درصد) ،در شش ماهه  509هزار
و  500تومان ( 13.4درصد) و در یکسال
 2میلیــون و  731هــزار و  500تومــان
( 173درصد) رشد قیمت داشته است.
درحالی که سکه در ابتدای بهمن ماه
نــرخ  4میلیون و  700تومان داشــت این
نرخ حکایت از رشــد  7.5درصدی دارد.
درمقایسه با ابتدای زمستان نیز که سکه

 3.4میلیون تومان قیمت داشت شاهد
رشد  26.7درصد بهای این کاال هستیم.
همچنیــن درایــن بازار ســکه تمــام بهار
طــرح قدیــم نیــز  4میلیــون و  133هزار
تومــان قیمت خــورد که  21هــزار تومان
افزایش قیمت داشــت .نیم ســکه نیز با
رشــد  30هزار تومانی قیمــت  2میلیون
و  334هــزار تومــان را تجربه کــرد و ربع
ســکه به یک میلیــون و  432هزار تومان
رسید که  30هزار تومان بیش از روز کاری
قبل بازار بود .همچنین سکه گرمی با 10
هــزار تومان رشــد روی  760هــزار تومان
ایستاد.
در بــازار طــا نیزهرگــرم طــای 18
عیــار  6هــزار و  930تومــان گران شــد و
بــه  385هزار و  550تومان رســید .این
نــوع طال در ســه ماهــه گذشــته  41هزار
و  560تومــان معــادل  12درصــد رشــد
قیمت داشته اســت .در شش ماهه نیز
با  89هزار و  810تومان رشد قیمت این
کاال  30.3درصد بیشــتر شــد .تغییرات
قیمتی یکســال اخیر طــای  18عیار نیز
حکایــت از  159درصــد رشــد معــادل
 236هزار و  850تومان دارد.
بررســی قیمــت طــای  18عیــار بــه
عنــوان قیمــت پایه بازار طال نســبت به
ابتــدای بهمــن و ابتــدای زمســتان نیــز
نشــان میدهــد کــه ایــن کاال در بهمــن
مــاه  6.5درصــد و از ابتدای زمســتان تا
روزگذشته  27.3درصد افزایش قیمت
داشته است.

 60درصد ظرفیت سدها پر شد

بارشها به داد صنعت آب و برق میرسد
عطیه لباف
خبرنگار

بارشهای پاییزی و زمســتانی امســال
حــدود  237درصــد از مــدت مشــابه
ســال قبل و  33درصد از میانگین ۵۰
ســاله کشــور بیشــتر بود؛ خبری خوش
که البته ممکن اســت ادامه دار نباشد.
چراکــه ایــران کشــوری خشــک و نیمه
خشک اســت و معموالً خشکسالی به
صورت ادواری در آن تکرار میشود.
اما بــا وجود ایــن آمارهای شــرکت
مدیریــت منابــع آب کشــور بیانگــر آن
اســت کــه تابســتان ســال آتی ایــران با
مشــکالت کمتری در زمینه تأمین آب
و بــرق روبــه رو خواهد بود .بر اســاس
گزارشهــای ایــن شــرکت ،میانگیــن
بارندگــی از ابتــدای ســال آبــی جــاری
(اول مهــر) تــا  26بهمــن بــه 177.7
میلیمتر رسیده که در مقایسه با مدت
مشابه پارســال ( 52.8میلیمتر) بیش
از سه برابر شده است.
بیشــترین افزایش بارندگی مرتبط
بــا حوضــه آبریز «مــرزی شــرق» بوده
که  663درصد نســبت به پارسال رشد
داشــته اســت .البتــه این حوضــه هنوز
کــم بارشتریــن حوضــه آبریــز کشــور
اســت و علت رشــد درصدهای بارش
آن بــه وضعیــت بســیار بــد بارشهــا
در ســال گذشــته بازمیگــردد .حوضه
مــرزی شــرق در نــوار مــرزی شــرق
ایــران گســترده شــده و بخشهایــی از
اســتانهای خراســان رضوی ،خراسان
جنوبی و سیستان و بلوچستان را در بر
میگیرد .این حوضه آبریز هنوز نسبت
بــه میانگیــن  ۵۰ســاله بــا  28درصــد
کاهــش بــارش مواجــه اســت .حوضه
هامــون و هیرمنــد بیشــتری کســری
بارش را دارند.
 60ëëدرصد ظرفیت ســدهای کشــور پر
شد
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده،
بیــش از  ۶۰درصــد مخــازن ســدهای
کشــور هماکنــون پــر شــده اســت و بــر
اســاس پیشبینیها این رقــم تا پایان

تک خبـــر

حواسمان به کشاورزی و دامپروری باشد

بارشهــا در ســال آبی جاری
نســبت بــه ســال قبــل آن با
یادداشت
افزایــش چشــمگیری همراه
بــوده؛ بهطــوری کــه ۲۳۷
درصد از ســال گذشته بیشتر
شــده اســت .امــا از آنجایــی
که در ســال گذشــته ایــران با
هدایت فهمی
معاون دفتر کــم آبی شــدید مواجــه بود،
برنامهریزی کالن آب نمیتــوان بــه  3برابر شــدن
و آبفای وزارت نیرو بارشهــا نســبت بــه یــک
ســال خشــک امیــد بســت.
ایران کشــوری با اقلیم خشــک است و پراکندگی
بارشهــا هــم در حوضههــای آبریز آن یکســان
نیست .بهطوری که در یک بخش شاهد سیالب
هستیم و در بخشی دیگر خشکسالی شدید .برای
مثــال در اســتان سیســتان و بلوچســتان هنــوز با
خشکی و کم آبی شدید رو به رو هستیم.
بــا این حــال بارشهــای ماههای اخیــر را باید به
فال نیک گرفت و به کاهش مشکالت تأمین آب

حوضههای اصلی
(درجه یک)

و برق در تابستان  1398خوشبین بود .بررسیها
نشــان میدهد که بارشهای پاییزی و زمستانی
امســال حداقل  20درصد ظرفیــت تولید برق از
نیروگاههــای برقابی را افزایــش خواهد داد و این
موضوع به عبور بدون خاموشــی از تابستان آتی
کمک بزرگی خواهد کرد.
البته ایران با خشکسالیهای ادواری مواجه است
و بایــد از ظرفیت ایجاد شــده توســط بارشهای
اخیــر به عنوان یک فرصت برای برنامهریزی در
جهت سازگاری با کم آبی بهره برد .باید پذیرفت
که این بارشها قرار نیســت هر ساله تکرار شود و
راه گریزی جز مدیریت مصرف نداریم.
امــا مســألهای که بــرای تابســتان ســال آتی یک
تهدیــد بــه شــمار مــیرود ،احتمــال افزایــش
فعالیتهــای کشــاورزی و دامپــروری اســت.
کاهش ارزش پول ملی ،اوج گرفتن قاچاق دام و
محصوالت کشاورزی در کنار پایین بودن قیمت
فروش آب موضوعی است که باید برنامه ریزان
به آن توجه بیشتری داشته باشند تا صادرات آب

بارش تجمعی از ابتدای سال آبی تاکنون
از اول مهر تا  ۲۶بهمن (میلیمتر)

سال آبی
۹۸-۹۷

سال آبی
۹۷-۹۶

خلیج فارس و دریای عمان

۳۲۱.۶

۶۲.۲

فالت مرکزی

۹۷.۳

دریای خزر

دریاچه ارومیه

۲۸۲.۱

۲۵۵.۱

۱۸۹

میانگین ده
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۲۱۵.۷
۱۷۹.۴

۱۳۹.۷

۱۶۰

۳۵.۱

۴.۶

درصد اختالف بارندگی
سال آبی جاری با

میانگین ۵۰
ساله

سال آبی
گذشته

۲۲۳.۷

۴۱۷

۷۹

۱۵۵.۹

۸۳

۴۴

۶۴

۳۸.۳

۴۸.۸

۶۶۳

۸-

قرهقوم

۱۲۶.۲

۱۹.۹

۷۰.۱

۹۱.۵

۵۳۴

۸۰

۳۸

کل کشور

۱۷۷.۷

۵۲.۸

۱۱۵.۹

۱۳۳.۵

۲۳۷

۵۳

۳۳

اســفندماه بــه بیــش از  ۷۰درصــد
خواهــد رســید .حتــی محمــد حــاج
رســولیها مدیرعامل منابع آب ایران
در ایــن بــاره میگویــد« :مــا نگــران
ســیالبهای آینــده هســتیم .با توجه
به پیشبینیهای انجام شــده در ماه
فروردیــن و اردیبهشــت ســال آینده،
ســیالبهایی با حجم بســیار بیشــتر
و عظیمتــر از ســیالبهای اخیــر در

۳۵۷

۵۹

۳۸

۳۶

کشــور خواهد آمد که بایــد برای آنها
آمادگی کافی وجود داشته باشد».
بــا وجــود ایــن تاکنــون بیــش از
 90درصد سیالبها در پشت سدهای
کشــور ذخیره شــده اســت .تابســتان
امســال به خاطر خالی بودن بسیاری
از ســدهای کشــور ،تولیــد بــرق نیز با
مشــکل مواجــه شــد و نیروگاههــای
برقابــی در پیــک (اوج مصــرف)

۸۳.۷

۴۹

۳۱

میانگین ۵۰
ساله

۱۶

مرزی شرق

۲۱.۳

۷۱.۵

مجازی از این مسیر که عایدی هم برای کشور به
همراه ندارد ،اوج نگیرد.
ایــن نکتــه نگران کننــده احتمــاالً در ســال آینده
منابع آب کشور را تهدید و به منابع آب زیرزمینی
صدمــه وارد خواهد کرد و نیازمند چاره اندیشــی
است.
عالوه بر پایین بودن قیمت آب و حتی نزدیک به
صفر بودن آن برای بخش کشاورزی موضوعاتی
را کــه در قاچــاق در ایــن بخش جــذاب میکند،
عبارتنــد از :ناکارآمــدی بــازار عرضــه و تقاضای
محصوالت کشــاورزی ،عدم کارایــی تعرفههای
محصــوالت و فرآوردههای آن ،ســهولت قاچاق
محصوالت کشــاورزی و دامــی ،پایین بودن بنیه
مالــی و درآمــد تولیدکننــدگان ایــن بخــش و در
نهایت نوسانات شدید قیمت محصوالت.
سیاستگذاران کشــور باید برای حفظ منافع ملی
چــه در بخــش تولید ناخالــص داخلــی و چه در
حراســت از منابــع آب به ایــن موضوعات توجه
داشته باشند.

میانگین 10
ساله اخیر

۲۰۴

گوشت وارداتی
ارزان است

نتوانســتند وارد مــدار تولیــد شــوند.
امــا پیشبینــی میشــود که تابســتان
ســال آتی تمام ظرفیت نیروگاههای
برقابــی به کــم صنعت بــرق بیاید و
 3هــزار و  500مــگاوات به تولید برق
کشور بیفزاید.
البتــه همچنــان برنامههــای
مدیریــت مصــرف آب و بــرق بــرای
تابســتان ســال آتــی در دســتور کار

۲۸-

منبع :شرکت مدیریت منابع آب ایران

احمــد جمالــی ،سرپرســت ســازمان ســرمایهگذاری و
کمکهــای اقتصادی و فنی ایران دربــاره آخرین وضعیت
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی گفــت :جذب ســرمایهها
بیشــتر در حــوزه صنعــت بــوده بــه طــوری کــه از ابتــدای
امســال تاکنون 150طرح با سرمایهگذاری مستقیم حدود
 3.5میلیــارد دالر توســط هیــأت ســرمایهگذاری خارجــی
به تصویب رســیده اســت .وی بیان داشــت :این ســازمان پس از اجرایی شدن
برجــام بیــن ســالهای  1394تا  96نســبت بــه اعطــای مجوزهــای الزم برای
انجام ســرمایهگذاریهای خارجی و آغاز فعالیت این شــرکتها در کشورمان
اقــدام کرد.آنچــه ایــن روزهــا از خــروج شــرکتهای خارجــی از کشــورمان در
محافــل عمومی مطرح اســت ،حقیقت نــدارد؛ آمارها نشــان میدهد عمده
شرکتهای خارجی از آنجا که شرکای داخلی داشته و سرمایهگذاری مشترک
انجام دادهاند ،اکنون به فعالیتشــان در ایران ادامه میدهند .جمالی گفت:
مطابــق آمارهای منتشــره کنفرانس تجارت و توســعه ســازمان ملل (آنکتاد)
در ســال  96میزان ســرمایهگذاری خارجی به تصویب رســیده در کشور توسط
هیأت ســرمایهگذاری خارجی بیش از  10میلیــارد دالر بوده ،با این حال رقمی
بیــش از پنج میلیارد دالر جذب شــده اســت.نمیتوان گفت رونــد جذب این
سرمایهگذاریها پس از بازگشت تحریمها متوقف شده است ،بلکه مذاکرهها
توگوها درباره خطوط اعتباری روســیه و
همچنان ادامه دارد که نمونه آن گف 
آذربایجان است تا با توجه به شرایط جدید بتوان طرحهای معرفی شده از این
منابع مالی را بهرهمند کرد / .ایرنا
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چینیها اقدامی برای توسعه فاز ۱۱پارس جنوبی
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پرواز چارتری ممنوع نیست

محمد اســامی ،وزیر راه و شهرســازی
در حاشــیه افتتــاح آشــیانه شــماره ۲
چهرهها هواپیمایی جمهوری اســامی گفت:
ترمینــال ســام اواســط بهار ســال آینــده به بهرهبــرداری
میرســد .وی درخصوص برنامــه وزارت راه و شهرســازی
در سفرهای نوروزی گفت :سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای ،آمادهسازی و تعمیر جادهها را در دست اقدام دارد .همچنین شرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نیز تا قبل از سال  ۹۸نیز ۵۰۰ ،کیلومتر
بزرگراه را که شــامل افزوده شــدن باند دوم به برخی جادههای اصلی اســت،
تکمیل خواهد کرد .در عین حال ،برخی بزرگراهها تکمیل شده و منتظر نصب
تجهیزات و عالئم ایمنی هستیم .همچنین ناوگان ریلی برای سفرهای نوروزی
تجهیز شــده و ناوگان جادهای نیز با نظارت ســازمان راهداری ،اســتانداردها را
روی خودروهــای عمومــی اعمــال خواهــد کــرد .وزیــر راه و شهرســازی درباره
ممنوعیــت پرواز چارتری گفــت :آنچه اعالم کردیم این بود کــه پرواز چارتری
بــرای پروازهای برنامــهای ،ممنوع اســت؛ پس ما نگفتیم پروازهــای چارتری
به طور کامل قطع شــود؛ بلکــه صحبت ما این بود که پروازهــای چارتری باید
با بســته سفر همراه باشد؛ به نحوی که ایرالینی که چارتر میکند ،خودش هم
مسافر بیاورد؛ نه اینکه ایرالینها ،پروازها را به آژانسها بفروشند تا آنها اقدام
به چارتر کردن پروازها کنند؛ پس این کار خالف است / .مهر

www.iran-newspaper.com

اســت ،چراکــه مصــرف آب و برق در
ایران بیش از اســتانداردهای جهانی
اســت و مشخص نیســت سال 1399
بــا چــه مخاطراتــی در ایــن زمینــه
روبهرو باشــیم .لذا بایــد گامهایی در
جهــت مدیریــت مصــرف آب و برق
برداشته شود تا با یک سال کم بارش
مجدداً با کم آبی و خاموشــی مواجه
نشویم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت
هــر کیلــو گوشــت شــقه در بــازار تهــران
 ۸۰هــزار تومــان اســت ،گفــت :اســناد
واردات گوشــت موجود است و جزئیات
آن ماننــد وزن دامهــا ،تعــداد آنهــا و...
مشــخص اســت .محمــود حجتــی در
خصوص افزایش قیمت گوشــت قرمز
و نحــوه توزیــع آن ،گفت:مســئولیت
کنتــرل بازار با ســتاد تنظیم بازار اســت؛
گوشــت قرمز به میزان کافی حتی بیش
از ســال گذشــته نیــز وارد کشــور شــده و
ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت .وزیــر
جهــاد کشــاورزی با بیان اینکــه در توزیع
گوشت قرمز مشــکالتی مانند صف و...
وجود داشــت ،افزود :براساس تصمیم
دولــت و ســتاد تنظیــم بــازار مقرر شــد
برای رفع این مشــکل ،گوشــت قرمز به
صورت هدفمند توزیع شــود و در اختیار
تعاونیهای کارگری ،کارمندی ،لشکری،
اتحادیههای بازنشســتگی و ...قرار گیرد.
وی خاطرنشــان کرد :مقرر شــد گوشــت
تأمیــن شــده -از طریــق واردات -که در
اختیار شرکت پشــتیبانی امور دا م کشور
است به ســتاد تنظیم بازار واگذار شود و
این ستاد مسئولیت توزیع این محصول
را برعهده گیرد .قیمت هر کیلو گوشــت
شــقه در بازار تهران  80هــزار تومان و در
استانها  75هزار تومان است؛ امیدوارم
با روند موجود قیمتها به تدریج تثبیت
شــوند و نه تنهــا افزایش قیمتــی ایجاد
نشــود بلکــه کاهش قیمــت نیز داشــته
باشیم .وزیر کابینه دوازدهم در پاسخ به
ســؤالی مبنی بر اینکه آیا قیمت گوشت
قرمز کاهش پیدا میکند؟ گفت :قیمت
گوشــت وارداتی پایین است.متأســفانه
گوشتهایفیلهوخاصگرانترهستند.
حجتی با بیان اینکه واردات گوشت قرمز
ادامــه خواهــد داشــت ،یــادآور شــد :به
شیوههای مختلف واردات گوشت گرم و
منجمدادامهخواهدداشت 10.کشتارگاه
در برزیل گوشت منجمد تولید میکنند و
حتی تاکنون شش پرواز برای واردات دام
سبک انجام گرفته است/ .خانهملت

