اقــــتصادی

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6643سهشنبه  23آبان 1396

editorial@iran-newspaper.com

«ایران» از آخرین وضعیت تأمین نیازهای اولیه مناطق زلزله زده گزارش میدهد

آب و برق و گاز هست؛ چادر و غذا کافی نیست

گزارش

وزیر نیرو در گفت و گو با «ایران» :توزیع آب سیار تا زمان رفع بحران ادامه دارد /بیش از  20سد بزرگ بازرسی شدند و مشکلی ندارند
عطیه لباف

عکس :خبرگزاری صداوسیما

یک روز از وقوع زلزله  7.3ریشـ ــتری غرب
کشور میگذرد و بسیاری از زیرساختهای
مناطق زلزله زده به حالت عادی برگشته
اما همچنان وضع شهرستان سرپل ذهاب
و روستاهای تابع آن مساعد نیست.
ایـ ــن شهرسـ ــتان بیشـ ــترین تخریب و
مرگ و میـ ــر را در پی وقـ ــوع زلزله به خود
دیـ ــده و مردمانـ ــش میگویند کـ ــه بعد از
اتمام جنگ تحمیلی عـ ــراق و ایران دیگر
انتظار این حجم از خسارت جانی و مالی
رانداشتند.
مسـ ــئوالن مدام در تالشـ ــند که هرچه
زودتـ ــر شـ ــرایط ایـ ــن شـ ــهر و روسـ ــتاهای
تابعـ ــه آن بویژه در بخش مرکزی را بهبود
ببخشند اما شدت آوار کار را سخت کرده.
بـ ــا این حـ ــال بخشـ ــی از زیرسـ ــاختهای
شهری و روستایی مانند خطوط ارتباطی،
راههـ ــا و بـ ــرق به حالـ ــت عادی بازگشـ ــته
است،آبرسانی نیزبه صورت سیار در حال
انجام اسـ ــت .وزیر نیرو میگوید که تأمین
آب شـ ــرب به شـ ــکل پایدار مستلزم زمان
است و بعد از آواربرداری این کار نیز انجام
خواهد شـ ــد؛ تا آن زمان آبرسانی سیار به
هم میهنان انجام میشود.
ëëآخرینوضعیتتأمینآبوبرق
سـ ــرپل ذهاب بـ ــر سـ ــر راه بینالمللی
تهـ ــران – بغـ ــداد موسـ ــوم به جـ ــاده کربال
واقـ ــع شـ ــده و نزدیکی زمان وقـ ــوع حادثه
غیرمترقبه زلزله به اربعین حسینی باعث
شده که برخی از امکانات مورد نیاز مردم
زلزله زده در منطقه وجود داشـ ــته باشد و
شدت مشکالت کمتر شود از جمله تأمین
آب بستهبندی زلزله زدگان.
در این باره رضا اردکانیان وزیر نیرو در
توگو با «ایـ ــران» اذعان کرد :در بخش
گف 
مدیریت منابـ ــع آب ،بعد از وقـ ــوع زلزله
اصلیتریـ ــن دغدغه ما بحـ ــث پایداری و
ایمنی سـ ــدهای بـ ــزرگ منطقه بـ ــود .لذا
بالفاصله تیمهای بازرسـ ــی فنی دسـ ــت

بـ ــه کار شـ ــدند و بیش از  20سـ ــد بزرگ در
محدوده  125کیلومتری کانون زلزله تماماً
بازرسـ ــی شـ ــد .خوشـ ــبختانه بدنه سدها و
تأسیسـ ــات جانبی در ارزیابی اولیه سـ ــالم
گزارش شد و مشـ ــکلی از این حیث نبود،
اما در خصوص تأمین آب شـ ــرب شهرها
و روسـ ــتاها طی روز گذشـ ــته بیـ ــش از 300
هزار بطری بین مناطق آسیب دیده توزیع
و هـ ــزاران بطری دیگر را نیـ ــز آماده توزیع
کردیم.
او ادامـ ــه داد :مـ ــا امکانـ ــات خوبـ ــی را
بـ ــرای پیـ ــاده روی زائران از مرز خسـ ــروی
برای شرکت در مراسـ ــم اربعین حسینی
پیشبینی کرده بودیم و االن توانسـ ــتیم از
آنها برای کمک به زلزله زدگان استفاده و
آب شرب را میان آنها توزیع کنیم.
به گفتـ ــه اردکانیان 67دسـ ــتگاه تانکر
آبرسـ ــانی سـ ــیار از روسـ ــتاهای مجـ ــاور و
 6دسـ ــتگاه بسـ ــتهبندی آب و  3واحـ ــد
آزمایشگاه سـ ــیار فعال شدند تا آب شرب
با کیفیت میان مردم توزیع شود و مشکلی
رخ ندهد.
وزیر نیرو با بیان اینکه طبیعتاً برقراری
سیسـ ــتم پایـ ــدار تأمیـ ــن آب مسـ ــتلزم
آواربـ ــرداری اسـ ــت و امیدواریم که هرچه
زودتر با تالش مسئوالن مربوطه ،همکاران
ما هم بتوانند به وظایفشان در این بخش
عمل کنند ،گفت :توزیع آب سـ ــیار تا زمان
رفع بحران ادامه پیدا میکند.
اردکانیـ ــان در خصوص وضعیت برق
نیز گفـ ــت :بعد از وقـ ــوع حادثه یک واحد
 320مگاواتی در نیروگاه بیستون کرمانشاه
از مدار خارج شـ ــد که با تـ ــاش همکاران
در  11دقیقـ ــه بامداد روز گذشـ ــته وارد مدار
شـ ــد .تعدادی از پس ـ ـتهای  230به 132
کیلوولـ ــت 230 ،به  63کیلوولـ ــت 63 ،به
20کیلوولت دچار مشکل شده بود و تعداد
زیادی پست هوایی  20کیلوولت نیز سقوط
کرده بود اما بخش اعظمی از مشـ ــکالت
روز گذشته رفع شد و اکنون مشکلی از نظر

تولید و توزیع برق دراغلب مناطق آسیب
دیده نداریم.
به گفتـ ــه وزیر نیـ ــرو عالوه بـ ــر مدیران
اسـ ــتانی کرمانشاه و اسـ ــتانهای همجوار،
بسیاری از مدیران ارشد از سراسر کشور به
مناطق آسـ ــیب دیده رفتهاند و از نزدیک
بر شـ ــرایط نظـ ــارت دارنـ ــد .او میگوید :تا
این لحظه عملیات بخوبـ ــی پیش رفته و
امیدواریم بزودی پایدارسازی شروع شود.
ëëآخرینوضعیتتأمینگاز
وسوختمصرفیمردم
تأمین سـ ــوخت مصرفی مردم غرب
کشـ ــور در این روزهای سـ ــال که هـ ــوا رو به
سـ ــردی رفته ،یکی از مشـ ــکالت اساسـ ــی
است .تاکنون بسیاری از شهرها و روستاها
به شـ ــبکه پایـ ــدار گاز وصـ ــل شـ ــدهاند اما
همچنـ ــان برخی از مناطق سـ ــرپل ذهاب
مشکل تأمین سـ ــوخت دارند .در این باره
سراغ مدیرعامل شرکت ملی گاز رفتیم.
حمیدرضا عراقی میگوید :تأسیسات
ایمـ ــن گاز مانع وقوع انفجـ ــار پس از زلزله
دیشب شد و توانستیم گازرسانی در اغلب
مناطـ ــق زلزلـ ــه زده را با انجـ ــام عملیات
نشتیابی از سر بگیریم.
او ادامه داد :بعـ ــد از وقوع حادثه گاز را
در سـ ــه شهر مرزی مسـ ــیر زلزله در سرپل

ذهـ ــاب ،قصـ ــر شـ ــیرین ،ثـ ــاث باباجانی
و جوانـ ــرود قطـ ــع کردهایـ ــم تـ ــا عملیات
نشتیابی انجام شود.
به گفته عراقی تقریباً شـ ــرایط به روال
عادی باز گشـ ــته و قطعی گاز تنها ب ه دلیل
حفظ امنیت مردم و بررسی نشتیابی گاز
در شهرها بوده و اگر هنوز مناطقی هستند
که به شبکه وصل نشدهاند بزودی پس از
اطمینان از سالمت شبکه و تأمین امنیت
مردم شرایط به روال عادی بازمی گردد.
امـ ــا از نظـ ــر تأمیـ ــن سـ ــوختها و
فرآوردههـ ــای جانبی تا زمـ ــان تنظیم این
گـ ــزارش هنـ ــوز مـ ــردم مناطق زلزلـ ــه زده
سرپل ذهاب با مشـ ــکالتی مواجه بودند،
امـ ــا با اتصال مجـ ــدد برق دوباره شـ ــرایط
تأمیـ ــن بنزیـ ــن و سـ ــوختهای دیگـ ــر به
حالت عادی بازخواهد گشت .در این باره
سیدمحمدرضا موسویخواه مدیرعامل
شـ ــرکت ملی پخش فرآوردههـ ــای نفتی
اعـ ــام کـ ــرد :آمـ ــاده بـ ــاش بـ ــه مناطـ ــق
معین شـ ــرکت ،ارسـ ــال سـ ــوخت هوایی
بـ ــه مناطق زلزلـ ــه زده ،ایجاد سـ ــه جایگاه
سیارسوخترسانی و ارسال نفتکشهای
بنزین و نفت سفید با امکان توزیع سوخت
سـ ــیار ،از جمله اقدامهای این شـ ــرکت از
یکشنبه شـ ــب تاکنون بوده است .مناطق

«ایران» در گفتوگو با مسئوالن و مراجع نظارتی بررسی کرد

مردودی مسکن مهر در زلزله کرمانشاه

قائم مقام وزیر راه :مسکن مهر سرپل ذهاب سال  92تحویل داده شد
اعضای سازمان نظام مهندسی :دولت نهم مجری ذیصالح را از نظارت بر ساخت مسکن مهر حذف کرد
تخریب گســـترده ساختمانهای مسکن
مهـــر در شـــهرهای زلزلهزده این ســـؤال
را ایجـــاد کرده کـــه چرا بر خـــاف تأکید
مجریان طرح که در زمان شروع ساخت
از مقاومت و کیفیت باالی مســـکن مهر
ســـخن گفته بودند ،ریزش و خرابی این
واحدها بســـیار بیشتر از ســـاختمانهای
دیگـــر بـــوده اســـت .در ایـــن خصـــوص
سازمان نظام مهندسی اعالم کرد دولت
نهم بخاطر کاهش هزینههای مســـکن
مهر مجریان ذیصـــاح را که بر کیفیت
ســـاخت و ســـازها نظـــارت دائـــم دارند
حذف کـــرد .همچنین برخـــاف برخی
گزارشهای رســـانهای کـــه زمان تحویل
ایـــن واحدها را ســـال  94اعـــام میکند،
قائم مقام وزیر راه در گفت و گو با روزنامه
ایران اعالم کرد زمان تحویل این واحدها
سال  92بوده است!
در پی زلزله  7.3ریشـــتری در اســـتان
کرمانشـــاه گمانهزنیهـــا از تخریـــب
۹۰درصدی واحدهای مسکن مهر برخی
شـــهرهای زلزلهزده غرب کشور حکایت
میکنـــد در این خصـــوص مجید جودی
مدیرکل دفتر بازســـازی و نوســـازی بنیاد
مسکن از برآوردهای اولیه اعالم خسارت
ظرف سه چهار روز آینده خبر داد و گفت
واحد به واحد خسارات را ارزیابی و اعالم
خواهیمکرد.
ëëمسکنمهرسرپلذهاب
سال 92تحویلدادهشد
احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام
وزیر راه و شهرســـازی در مســـکن مهر در
خصوص زمان تحویل مسکن مهر سرپل
ذهاب گفت :مســـکن مهر این شهر سال
 92تحویل داده شده است.
برخی رســـانهها در گزارشهای خود
اعـــام کردهاند که تحویل مســـکن مهر
ســـرپل ذهاب در دولت یازدهم بوده به
همین دلیل مسئولیت تخریب آن نیز بر
عهده آن دولت است در حالی که دولت
یازدهم تأمین زیرســـاختهای مســـکن
مهر مانند آب ،برق و گاز را بر عهده دارد
چون بیشتر واحدهای تحویلی در دولت
قبل فاقد این امکانات بـــود تأمین آن را
دولت یازدهم بر عهده گرفت .در حالی
که نباید بر اساس اساسنامه هیچ مسکنی
بدونامکاناتزیرساختیتحویلمیشد.
مهرآبـــادی همچنیـــن در خصوص

حـــذف مجـــری ذی صـــاح در مســـکن
مهـــر آن را رد یـــا تأییـــد نکـــرد اما گفت
مسکن مهر شـــهر ســـرپل به صورت دو
پروژه 200واحـــدی و  570واحدی بوده و
تعاونی ساز اســـت که پروژه  200واحدی
خســـارتی ندیده اما پروژه دیگر خسارت
مالی و تخریب دیوارهای جداکننده دارد
اما سقف و ســـازه پابرجاست .وی گفت:
شرکت ساختمانی سازنده این واحدها به
گفته مسئوالن استان شرکت ذی صالح
بوده و پایان کار ساخت بر اساس مقررات
ملی ساختمان صادر شده است.
مهرآبادی گفت :خسارتهای مالی
و جانـــی مربـــوط بـــه مســـکنهای مهر
شـــهرهای زلزلـــهزده در روزهـــای آینده
یشود.
برآورد م 
ëëنرخراکمکردندکیفیتپایینآمد
امـــا نکتـــه مهـــم در تخریـــب
ســـاختمانهای مســـکن مهر این است
کـــه این تخریبها باوجـــود تأکید فراوان
بر کیفیســـازی در مســـکن مهر رخ داده
اســـت .محمدرضا حبیبـــی عضو هیأت
مدیره نظام مهندســـی کرمانشاه درباره
نظارت بر ســـاخت و ســـاز مســـکن مهر
میگوید چون در ســـاخت مســـکن مهر
از همان ابتدا تالطـــم در تصمیم گیرها
وجود داشـــت کیفیسازی در آن مغفول
ماند .وی ادامه داد زمان شـــروع ساخت
مسکن مهر در جلسهای که در کرمانشاه
با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت برگزار
شـــد علی نیکزاد در آن جلسه اعالم کرد
بخاطـــر کاهش هزینههای مســـکن مهر
مجریان ذی صالح در تمام کشـــور از این
پروژههـــا حـــذف میشـــوند .در حالی که
مجریذیصالحیکیازکنترلکنندههای
اصلـــی و نماینـــده دائـــم کارفرمـــا در
ساختمانسازیاست.
به گفته حبیبی همچنین هزینه نرخ
نظـــارت از متری  24هزار تومان به متری
 3هـــزار تومان و هزینه ســـاخت از متری
 600هـــزار تومان به  300هـــزار تومان در
مســـکن مهر کاهـــش یافت کـــه همین
کاهش قطعاً منجـــر به کاهش کیفیت و
استفاده از مصالح با استانداردهای پایین
تر در مسکن مهر سراسر کشور شده است.
همچنین هزینههای تأمین اجتماعی و
شـــهرداری در مســـکن مهر به یک سوم
کاهشیافت.

برش

ëëمأموریت جهانگیری به آخوندی
در خصوص مسکن مهر سر پل ذهاب
دكتر جهانگيري در ابتداي جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با
اشاره به وقوع زلزله در غرب کشور از وزير راه و شهرسازي خواست تا در
زمينه استقرار كوتاه مدت و بلند مدت ساكنان مناطق زلزله زده بويژه
روستاييان كه خانه هايشان تخريب شـــده است  ،اقدامات ضروري را
انجام دهد .وي با ابراز تاسف از اينكه بيشتر خانه هاي تخريب شده در
زلزله شب گذشته متعلق به ساختمان هاي مسكن مهر بوده است از
وزير راه و شهرسازي خواست تا با دقت اين موضوع كه چرا خانه هاي
نوســـاز تا اين حد آسيب پذير بوده اند را بررسي كند .دكتر جهانگيري
به حضور وزراي كشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در منطقه
و نيز ســـفر رئيس جمهور براي بازديد از مناطق زلزله زده اشاره كرد و
گفت :هيچ دستگاهي در ارسال امكانات مورد نياز كه توسط استاندار
كرمانشاه اعالم مي شود نبايد كوتاهي كند .معاون اول رئيس جمهور
همچنين از وزير اقتصاد و دارايي و نيز رئيس سازمان برنامه و بودجه
كشور خواست تا منابع مالي مورد نياز را هرچه زودتر تخصيص دهند
تا در روند امداد و بازسازي خللي حاصل نشود.

او با اشاره به ریزش دیوارها در مسکن
مهرهای شـــهرهای زلزلـــه زده بویژه در
شـــهر ســـرپل ذهاب گفت :ریزش دیوار
جداکننده بخاطر مالت با درصد سیمان
کم و بیکیفیت بود در حالی که اگر مالت
خوری درســـت انجام شـــده بـــود ریزش
دیوارهای جداکننده کمتر بود.
صابـــر پیربرناش کارشـــناس ارشـــد
ســـازه و مدیـــر روابـــط عمومی ســـازمان
نظام مهندســـی تهران نیز در گفت و گو
با «ایران» به این موضوع اشـــاره کرد که
در ساخت مســـکن مهر به شهرداریها
و ســـازمان نظام مهندســـی ارجاع نشد
و متولیـــان این طـــرح در آن زمان اعالم
کردند که برای کاهـــش هزینه و افزایش
ســـرعت ســـاخت نیـــازی بـــه نظـــارت
ســـازمان نظام مهندســـی در استانهای
مختلـــف نیســـت در حالی که ســـاخت
تمام ساختمانهای شهری باید از طریق
شـــهرداری و ســـازمان نظام مهندســـی
انجام شود.
وی گفت :مســـکن مهر به چند دلیل
کیفیـــت کمـــی دارد یکی اینکـــه مجری
صاحـــب صالحیت نداشـــت ،نهادهای
متولیکهبهسایرسازندههاپروانهساخت
میدهند اما سازندگان مسکن مهر نیازی
به این پروانه نداشـــتند و از نظر سازمان
نظام مهندســـی ناظران ساخت مسکن
مهر صالحیت الزم را نداشتند .از طرف

دیگر مطالعات ژئوتکنیک برای ساخت
مســـکن مهر انجام نشد یعنی مسکن را
بدون توجه به مقاومت زمین و نوع خاک
منطقه ساختند .وی به مسکن مهر شهر
پیشـــوا اشـــاره کرده که بخاطر اینکه نوع
خاک آنجا خاک رس اســـت که به هیچ
وجه مناست ساخت نیست  2500واحد
مسکن مهر این شهر در معرض تخریب
اســـت طوری که ساختمانها یک متر به
صورت طولی و عرضی جابه جایی دارند
و  80ســـانتی متری نیز نشست کردهاند.
شاهد ترکهای عمیقی در سقف و دیوار
این ساختمانها هســـتیم که بخاطر آن
حدود  200هزار خانوار بیخانه ماندهاند
و  500ســـاکن مســـکن مهر پیشـــوا را هم
خطرتهدیدمیکند.
به گفته این کارشـــناس ارشـــد ســـازه
المانهای فوالدی در مســـکنهای مهر
خمـــش پیـــدا کردهاند و بـــه حالت قبل
برنمیگردند همچنین از هم پاشـــیدگی
بتـــون داریم کـــه بخاطر کیفیـــت پایین
ســـیمان استفاده شـــده است .همچنین
بنا بر گزارشهایی که به ما رسیده حدود
 4بلـــوک از مســـکن مهر شـــهر پرند نیز
نشست کرده است.
به گفته پیربرناش اکثر ساختمانهای
مهندسی ساز در تهران تا زلزله8ریشتری
مقاومـــت دارند اما در مســـکن مهر این
مقاومت در برابر  6ریشتر و کمتر است.

معین شـ ــرکت شـ ــامل منطقـ ــه همدان،
لرستان و آذربایجان غربی بودهاند.
ëëآمادهباشفرودگاهیبرایپرواز
بهمناطقزلزلهزده
همچنیـ ــن قائـ ــم مقـ ــام مدیرعامـ ــل
شـ ــرکت فرودگاهها و ناوبـ ــری هوایی ایران
در امـ ــور فرودگاههـ ــا اعالم کرد کـ ــه در پی
وقـ ــوع زمیـ ــن لـ ــرزه در غرب کشـ ــور همه
فرودگاههای کشـ ــور برای انجام پروازهای
فوقالعـ ــاده ب ه فرودگاههای مـ ــرزی ایران
آماده باشند.حسین اسفندیاری در حاشیه
نشسـ ــت جمعی از مدیـ ــران فرودگاههای
کشـ ــور افـ ــزود :زلزلـ ــه به زیرسـ ــاختهای
فرودگاههای غرب کشـ ــور بویژه کرمانشاه،
سنندج و ایالم آسـ ــیبی وارد نکرده است و
این فرودگاهها آماده امدادرسانی و اعزام
مجروحـ ــان و همچنیـ ــن اعـ ــزام نیروهای
امدادی و متخصصان از سایر استانها به
اینفرودگاههاهستند.مدیرروابطعمومی
سـ ــازمان هواپیمایی کشـ ــوری نیـ ــز با بیان
اینکه پنج پرواز فوقالعاده به فرودگاههای
مناطـ ــق زلزلـ ــه زده برقرار شـ ــده اسـ ــت از
برخورد جدی با هرگونه گرانفروشی بلیت
هواپیما به این مناطق خبرداد.
ëëبازگشاییتماممحورهایشریانی،
اصلی،فرعی
معـ ــاون راهـ ــداری سـ ــازمان راهداری
ل و نقل جـ ــادهای نیز از بازگشـ ــایی
و حم ـ ـ 
تمام محورهای شـ ــریانی،اصلی ،فرعی و
روستایی خبر داد و گفت :یکی از اقدامات
مهم بازبینی و کنترل پلهای بزرگ واقع
در محورهای استانهای زلزلهزده است که
بازدید میدانی توسـ ــط همکاران راهداری
در حال انجام است تا در صورت مشاهده
هرگونه مشکل نسـ ــبت به رفع آنها اقدام
شود.
ëëخدماتبانکیدرمناطقزلزلهزده
برقرارشد
بانـــک مرکزی نیز از اعـــزام تیمهای
ویژه بـــرای برقراری خدمـــات بانکی به

مناطق زلزله زده در غرب کشور خبر داد
و گفت :در برخی مناطق آسیبها جدی
بوده اما با تعیین اســـتان معین و اعزام
تیمهـــای امـــداد ،هماهنگـــی الزم بین
ستادها و نیروهای عملیاتی انجام شده
است تا قطعی خدمات بانکی در مناطق
آســـیب دیده رخ ندهـــد .در مناطقی که
قطع خطوط مخابراتی رخ داده بود نیز
تالش شد با پشتیبانی مشکل حل شود.
ëëچادرمیخواهیموآبوغذا
مـــردم ســـرپل ذهـــاب بیـــش از هر
چیز دیگـــری نیازمند چـــادر و آب و غذا
هستند ،چراکه خانه هایشان امن نیست
ونمیتوانند اززیرساختهایینظیربرق
و گاز استفاده کنند .یکی از ساکنان سرپل
ذهاب در طول  10دقیقه مکالمه تلفنی
با خبرنگار روزنامه ایران از وقوع دو پس
لزره خبر داد و گفت :در چنین شرایطی
ما نمیتوانیم مجدداًبه خانههای ویران
شده خود بازگردیم و از برق و گاز استفاده
کنیم ،اما چادرهای هالل احمر میتواند
حداقل تا 20روز آینده سرپناه گرمی برای
ما باشد.
نســـیمیپور با اشاره به جمعیت 85
هزار نفـــری ســـرپل ذهاب اذعـــان کرد:
ما نیـــاز به حداقل  20هزار چـــادر داریم.
برخـــی از مردم تاکنون در ماشـــینهای
خود میخوابیدند و از بخاری آن استفاده
میکردنـــد امـــا االن بنزین کافـــی برای
این کار نداریم .او با اشـــاره به عبور یک
هلیکوپتـــر در هـــر دقیقه از بام ســـرپل
ذهاب اذعان کرد :امدادرســـانی بخوبی
در حال انجام اســـت اما هنوز آب و غذا
و چادر کافی نداریم .گفتنی اســـت پس
لرزهـــای ایـــن زلزله  7.3ریشـــتری هنوز
ادامـــه دارد و خانههای تخریب شـــده و
ترک برداشته مردمان کرمانشاه بویژه در
منطقه سرپل ذهاب مکان مناسبی برای
زندگی آنها نیست.
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با رسیدن به رکورد دی 95

دالر از مرز  4100تومان عبور کرد

دیـــروز بازار ارز و طال با جهش قیمتی مواجه شـــد و نرخ
دالر امریکا از مرز  4100تومان گذشـــت؛ نرخی که به طور
دقیق در هفتم دی ماه سال گذشته و در باالترین سطح
نوســـان به ثبت رســـید اما پس از چند روز قیمتها به زیر  4100تومان و ســـپس
بـــه کانالهای پایینتر حتی تا  3700تومان کاهش یافـــت .اما بازار  22آبان ماه
ســـالجاری یک بار دیگر نوسان دی  95را تکرار کرد .دراین روز (در زمان تنظیم
این گزارش) هر دالر امریکا  4121تومان یعنی به اندازه باالترین نوســـان در دی
ماه  95رســـید که نســـبت به روز یکشنبه  22تومان رشد داشـــت .یورو نیز با رشد
 33تومانـــی ،خـــود را به  4هزار و  863تومان رســـاند و پوند انگلیس هم رقم 5
هزار و  521تومان را تجربه کرد که رشـــد  26تومانی را نشـــان میداد .دراین روز
درهـــم امارات نیز به تبعیـــت از ارزهای عمده بازار با  9تومـــان افزایش ،هزار و
 131تومان قیمتگذاری شد .در روز دوشنبه دالر رسمی که توسط بانک مرکزی
قیمتگذاری میشود هم با رشد قیمتی  35هزار و  249ریال قیمت خورد.
ëëصعود قیمتها در بازار طال
درحالـــی کـــه اونس جهانـــی طال دیـــروز تنهـــا بـــا رشـــد  4دالری  1279دالر
ارزشـــگذاری شـــده بود ،اما بهدلیل بـــاال رفتن نرخ ارز تمام انواع ســـکه و طال
با رشـــد قابل توجهی همراه شـــد .دراین روز در شرایطی که نرخ رسمی سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد  10هزار و  500تومانی مواجه شد در بازار
خرده فروشی این رشد به  26هزار تومان رسید و این سکه یک میلیون و 387
هزار و  667تومان فروخته شـــد .همچنین در بازار خرده فروشـــی سکه تمام
طـــرح قدیم نیز بـــا افزایش بیش از  10هزار تومان ،یـــک میلیون و  310هزار و
 797تومان قیمت خورد .نیم ســـکه هم با رشد  8هزار و  323تومانی روب هرو
شـــد و به  696هزار تومان رسید .دراین روز ربع ســـکه  391هزار و  667تومان
فروخته شـــد که نسبت به روز یکشنبه هزار و  667تومان بیشتر بود .درنهایت
سکه گرمی هم بیش از هزار تومان باال رفت و به نرخ  257هزار و  738تومان
فروخته شـــد .در بـــازار طال نیز هر گرم طالی  18عیـــار  126هزار و  306تومان
ارزشگذاری شد که رشد  369تومانی را نشان میداد.

خبر

اشتیاق اروپاییها برای ورود
به بازار محصوالت کشاورزی ایران

مدیرعامـــل شـــرکت بازرگانی تعاونیهای کشـــاورزی
ایران با اشاره به اشتیاق مضاعف اروپاییها برای ورود
به بازار محصوالت کشاورزی ایران پس از برجام گفت:
شرکتهای اروپایی برای حضور در بازار ایران به شکل متفاوت و نه به صرف
ت و گو با ایرنا
تولیدکننده نهادههای ابتدایی ،عالقه دارند .جواد کالهان در گف 
به تفاهمنامه امضا شده بین ایران و فرانسه در زمینه تولید بذر اشاره و اظهار
کرد :تفاهمنامهای که با حضور«فیل هوگان»کمیســـیونر کشاورزی و تولیدات
روستایی اتحادیه اروپا امضا شد ،در زمینه بذر و انتخاب بذرهای بهینه با توجه
به شـــرایط آب و هوایی ایران است .وی افزود :در مراحل بعدی این بذرها در
ایران تولید و شرکتهای مشترک تولید بذر در ایران دایر میشود .وی افزود:
در قالـــب این تفاهمنامه ،عالوه بر تأمین نیاز داخل ،زمینه صادرات بذرهای
فرانســـوی که در ایران تولید میشود ،برای ســـایر کشورهای دیگر مازاد بر نیاز
داخلی فراهم میشود.

