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اقتصاد

مدیرعامل »بانک صادرات« در نشست شورای هماهنگی 
بانک ها در خوزستان پیشنهاد داد:

 پرداخت همزمان تسهیالت حمایتی
به اشخاص و سرمایه در گردش به 

صنایع در مناطق سیل زده
| مديرعامل بانك صادرات ايران پيشنهاد 
داد: نظــام بانكى عــالوه بر پرداخت مســتقيم 
تســهيالت حمايتى به هموطنان آسيب ديده از 
سيل در خوزســتان، با تامين سرمايه در گردش 
شركت هاو صنايع بزرگ نيز، شرايط خدمت رسانى 
به مردم را تسهيل كند.به گزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومى بانك صادرات ايران، حجت اله صيدى 

در نشست شوراى هماهنگى بانك ها با بيان اينكه قلب همه مردم ايران براى 
خوزستان و آسيب ديدگان از سيل مى تپد، گفت: مشكل مردم خوزستان، 
مشكل همه  مردم ايران است و براى آن قلب همه ايران مى تپد اين استان 
هم به لحاظ دارا بودن ذخاير و منابع عظيم كه ارزش زيادى براى كشور خلق 
مى كند و هم دفاع جانانه در هشت سال دفاع مقدس، حق بزرگى بر گردن 
همه كشــور دارد و از جايگاه ويژه اى براى همه مردم ايران برخوردار است.
وى با تاكيد بر اينكه نظام بانكى نيز هميشه تالشش اين بوده كه در خوشى و 
ناخوشى، همواره در كنار مردم باشد، تصريح كرد: اميدوارم كه در اين موقعيت 

نيز بتوان كارى كرد كه درد مردم كمتر شود و آن را كمتر حس كنند.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات »بانک شهر«:

حفظ منافع شهروندان، اولویت کاری 
»بانک شهر« است

| معاون برنامه ريزى و فناورى اطالعات 
بانك شهر با تاكيد بر اين كه مديريت استراتژيك 
در اين بانك با هدف كمك بــه افزايش منافع 
مشتريان و شهروندان به كار گرفته مى شود، بر 
ضرورت همسويى مباحث استراتژيك با منافع 

استراتژى ملى تاكيد كرد.
به گزارش كائنات و به نقل از مركز ارتباطات 

و روابط عمومى بانك شهر، جواد عطاران با بيان اين مطلب گفت: امروزه 
سازمان ها به اين موضوع رسيده اند كه اگر بخواهند منافع خود در بنگاه 
ها را حفظ و تامين كنند، اول بايد به منافع جامعه، حاكميت و مردم را 

مورد توجه قرار دهند.
وى با بيــان اينكه يكى از بحــث هاى مهم در مباحث اســتراتژيك، 
همســويى اين مباحــث در بنــگاه و منافع اســتراتژى ملى اســت، 
افزود:خوشبختانه در بانك شــهر كه به دنبال ارائه خدمات مناسب به 
شهروندان است، مباحث استراتژيك در راستاى حفظ منافع شهروندان، 
سرلوحه فعاليت هاى اين بانك قرار گرفته و اين مهم در تمام محصوالت 

و خدمات اين بانك طراحى و ارائه مى شود .
معاون برنامه ريزى و فناورى اطالعات بانك شــهر تصريح كرد: اولين 
اقدامى كه در هنگام طراحى محصوالت انجام مى شــود، تفكر در مورد 
مفهوم و معنا آن خدمت با هدف حل مساله از شهروندان است و در ساير 

مراحل سودآورى و بنگاه دارى مورد توجه قرار مى گيرد.

 بازدید مدیرعامل »بانک ملت«
از مناطق سیل زده استان لرستان

| مديرعامل بانك ملت در راس هياتى 
از مديران ارشد اين بانك، به مناطق سيل زده 
استان لرستان سفر كرد و از نزديك در جريان 
فعاليت هاى بانك در كمك به مردم آسيب ديده 
از سيل قرار گرفت.به گزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومى بانك ملت، دكتر محمد بيگدلى 
در اين ســفر كه همزمان با ارســال 7 كاميون 

كمك هاى نقدى اين بانك شاملزيرانداز،پتو، بالشت، مواد غذايى و اقالم 
بهداشتى به مناطق سيل زده اســتان لرستان صورت گرفت، دستورات 

الزم را براى تامين نيازهاى سيل زدگان صادر كرد.
بر اساس اين گزارش، بانك ملت در ابتداى وقوع سيل در استان لرستان 

نيز سه كاميون كمك هاى غيرنقدى به اين استان ارسال كرده بود.
وى پس از حضور در پلدختر و بازديد از محله ها و منازل آسيب ديده 
از سيل، در  جلسه اى با مهندس خادمى استاندار لرستان، از نزديك از 
فعاليت هاى صورت گرفته پس از سيل مطلع شد و گزارشى از اقدامات 
و فعاليت هاى بانك ملت در اين زمينه ارائــه داد.دكتر بيگدلى در اين 
نشست اعالم كرد كه بانك ملت در كنار تمام كمك هاى غيرنقدى خود 
كه تاكنون 10 كاميون آن به استان لرستان رسيده است، باز هم آمادگى 
دارد تا در حد توان خود در خدمت مردم عزيز آسيب ديده از سيل باشد.
وى با اشاره به مصوبه هيات مديره بانك ملت در امهال بدهى مشتريان 
درمناطق ســيل زده، اعالم كرد كه اين امهال بدون دريافت هيچ گونه 
جريمه اى صورت خواهد گرفت و شــعب نيز نهايت همكارى را با سيل 
زدگان در اين زمينه خواهند داشــت.مهندس خادمى استاندار لرستان 
نيز با ابراز خرسندى از اين  اقدام بانك ملت، از كمك ها و حمايت هاى 
اين بانك از مردم سيل زده استان قدردانى كرد.در پايان اين جلسه مقرر 
شد تا نيازهاى مردم سيل زده استان لرستان از طريق استاندارى به بانك 
ملت اعالم شــود تا اين بانك در حد توان خود، نســبت به تداوم كمك 
رسانى و خدمات دهى به آنان اقدام كند.دكتر بيگدلى همچنين در اين 
سفر از شعبه پلدختر بازديد و با كاركنان اين شعبه در نشستى صميمانه 
ديدار و گفت و گو كرد.بر اســاس اين گزارش، شعبه پلدختر بانك ملت 
در استان لرستان در جريان ســيل اخير دچار آبگرفتگى شده بود كه با 
تالش كاركنان آن، به طور كامل آماده سازى شده و در حال ارايه خدمت 

به مردم اين شهر است.

تدابیر ابالغی مدیرعامل »بانک ملی« برای 
مساعدت با سیل زدگان استان خوزستان

| مديرعامل بانــك ملى ايران به منظور 
بررسى آخرين وضعيت مناطق سيل زده به استان 
خوزستان سفر كرد.به گزارش كائنات و به نقل از 
روابط عمومى بانك ملى ايران، دكتر محمدرضا 
حسين زاده در اين سفر از مناطق سيل زده استان 
به ويژه اهواز بازديد كرد.بازديد از شعب، ديدار با 
استاندار خوزستان و شــركت در جلسه شوراى 

هماهنگى بانك هاى استان خوزستان نيز جزو برنامه هاى اين سفر بود.
حسين زاده در جلسه شوراى هماهنگى بانك هاى استان خوزستان كه با 
حضور مديران عامل بانك هاى سپه، صادرات و پارسيان، معاون اقتصادى 
استاندار و نيز رئيس اداره امور شعب استان خوزستان برگزار شد، با بيان 
اين كه مردم اين استان مشقت هاى فراوانى را پشت سر گذاشته اند، گفت: 
حادثه سيل اخير نيز مشكالت زيادى براى مردم استان به وجود آورد.وى 
افزود: خوشــبختانه با مديريت صحيح، از افزايش خسارات ناشى از سيل 
جلوگيرى شد، اما خوزستان نيازمند توجه و پشتيبانى است و مردم رنج 
ديده، از مسئوالن انتظار حمايت دارند.مديرعامل بانك ملى ايران با تاكيد 
بر اين كه تالش شبكه بانكى، نهايت همكارى با مردم آسيب ديده است، 
اظهار كرد: امهال و پرداخت تسهيالت، يكى از مهم ترين اقداماتى است كه 
بانك ها مى توانند در اين مناطق انجام دهند.حسين زاده با اشاره به اين 
كه شوراى هماهنگى بانك هاى استان، آمادگى شبكه بانكى براى كمك به 
بهبود شرايط در مناطق حادثه ديده از سيل را اعالم كرده است، ادامه داد: 
ما بايد كمك كنيم تا اقشار آسيب ديده بتوانند هر چه زودتر به زندگى خود 
بازگردند و مديران بانك هاى منطقه هم بايد همه توجه خود را به جبران 

خسارت ها و حمايت از آسيب ديدگان معطوف كنند.

| سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با مثبت ارزيابى كردن توافق بانك مركزى و دادستانى براى مسدودسازى 
حساب هاى جعلى در جمع آورى كمك هاى مردمى گفت: تسهيالت مناسب در اختيار سيل زدگان قرار مى گيرد.زهرا سعيدى مباركه 
گفت: توافق بانك مركزى و دادستانى كل كشور براى مسدودسازى حساب هاى جعلى براى كمك رسانى به سيل زدگان است.

| عليرضا اصغــرزاده - محمود حجتى 
وزير جهاد كشــاورزى با بيان اينكه 85 درصد 
نياز غذايى كشــور در داخل تامين مى شــود، 
اعالم كرد: در ايران ساالنه 80 ميليارد دالر غذا 
توليد مى شود كه 75 ميليارد دالر آن به مصرف 
داخلى مى رسد.  محمود حجتى در گردهمايى 
مشترك مســئوالن حوزه هاى نمايندگى ولى 
فقيه و روساى ســازمان جهاد كشاورزى استان 
ها و سازمان هاى تابعه گفت: در حوزه كشاورزى 
حــدود 15 درصد نياز بخش كشــاورزى و غذا 
متكى به واردات اســت كه عمده كاالهاى مورد 
نياز ما خوراك دام و طيور شامل كنجاله و سويا 

است كه عمدتا از قاره آمريكا تامين مى شود.
وى با بيان اينكه بواسطه تحريم ها و نياز بخش 
دام و طيور به تامين نهاده ها از كشورهاى غربى 
اواخر سال گذشته مشكالتى در تامين خوراك 
دام و طيــور به وجــود آمد، گفت: با اســتفاده 
بهينه از ظرفيت هاى خدادادى سرزمين، ايجاد 
اصالحاتى در الگوى كشــت و توجه بيشــتر به 
توليد و تغيير و اصالح الگوى خوراك دام و طيور 
از كنجاله سويا به كنجاله كلزا مى توان به سطح 

قابل اتكايى از توليد نهاده ها در داخل برسيم.
حجتى افزود: دشمن با تمام توان خود تالش 
مى كند با فشار و تحريم در حوزه غذا بر سر راه 
ايران سنگ اندازى كند و سوار بر مشكالت مردم 

موج سوارى كند.
وى ادامه داد: در حال حاضر 15 درصد تجارت 
جهانى غذا در دست كشــورهاى توسعه يافته 
است كه 10 تا 12 درصد آن كشورهايى هستند 
كه در گروه ســلطه قرار دارند يا در تاريخ خود 

داراى سوابق سلطه گرى بوده اند.
وزير جهــاد كشــاورزى توليــد محصوالت 
استراتژيك و غذا را با اهميت و ضرورى خواند و 

تصريح كرد: ژاپن به عنوان يك كشور پسامدرن 
كه داراى ذخاير ارزى عظيم اســت و مشــكل 
تحريم هم ندارد، تالش مى كند برنج مورد نيازش 
را در داخل توليد كند و اروپاييان نيز بعد از جنگ 
جهانى دوم به اين نتيجه رســيدند براى كاهش 
وابستگى به غذا، كشاورزى خود را تقويت كنند 
و يارانه هاى سنگين در اين زمينه به بخش توليد 

مى پردازند.
وى بار ديگر بر افزايش توليد روغن و كنجاله 
مورد نياز صنعت دام و طيور تأكيد كرد و اذعان 
داشت: برنامه توسعه ميليون هكتارى در اراضى 
آيش گندم و جو براى توليد كلزا بايد اجرا شود 
و بايد عمليات تهاجمى براى توليد كلزا داشــته 
باشــيم تا بخشــى از روغن و كنجاله مورد نياز 

كشور تامين شود.
حجتى ادامه داد: ايران كشــور كم آبى است 
اما با اين حال به لطف خدا و تالش كشــاورزان 
و حمايت هاى دولت، آب كشاورزى كه در سال 
گذشته براى توليد گندم استفاده شد به مراتب 
كمتر از سال هاى قبل بود بدون آنكه واردات اين 
محصول انجام گيرد و يا آنكه به محيط زيســت 

فشار وارد شود.
وى گفت: امســال ســال پر آب و پر بركتى 
است؛ هرچند خســارت هايى بر اثر بارندگى ها 
ايجاد شــده اما آب قنوات، چشــمه ها و سفره 
هاى زيرزمينى تقويت و با اين بارندگى ها بستر 
خوبى براى كشت محصوالت كشاورزى فراهم 

شده است. 
وزير جهاد كشــاورزى بر افزايش توليد روغن 
و كنجاله در كشور تاكيد كرد و گفت: امسال با 
توجه به تنگناهاى به وجــود آمده بايد عمليات 
انقالبى براى توليد اين دو نياز اساسى به ويژه در 

حوزه كلزا انجام دهيم.

حجتى با بيــان اين كه امكانــات، تجهيزات 
و منابع در اســتان ها، بايد براى توليد روغن و 
كنجاله و كشــت كلزا بسيج شود، اظهار داشت: 
ســه تا چهار ميليون هكتار آيش ديم در گندم 

داريم كه مى تواند به كشت كلزا اختصاص يابد.
وى افزود: ظرفيت بالقــوه فراوانى براى توليد 
كلزا در كشــور وجود دارد و هر چند توليد اين 
محصول از 30 تا 40 هزار تن در سال 93 اكنون 
به حدود 450 هزار تن رســيده، اما با شــرايط 

تحريم چاره اى نداريم به جــز آن كه در توليد 
كنجاله و كاهش وابســتگى به روغن و خوراك 
دام و طيور در آيش ها به صورت ميليون هكتار 

عمل كنيم.
حجتى ادامــه داد: ما در حوزه زراعت و برخى 
مجريان محصوالت اساسى تجديد نظر كلى در 
مورد نيازهاى اصلى، روغن، كنجاله سويا و ذرت 
داريم كه نياز به همراهى در بخش ها و استان ها 

و تغيير روش ها دارد.
وى با اشــاره به جنگ اقتصادى عليه كشــور 
تصريح كرد: در چنين شرايطى با روش هاى سال 
هاى گذشته نمى توان توليد كرد بلكه بايد روش 
ها، طرح ها و راهكارهاى جديد براى تامين غذاى 

مردم داشته باشيم.
وزير جهاد كشــاورزى اظهار داشــت: براى 
اقدامات و عمليات انقالبى به منظور توليد دو نياز 
اساسى روغن و كنجاله همن گونه كه دنيا مسايل 
فنى و اجرايى را حل كرده و پشت سر مسايل فنى 
نمانده است؛ ما نيز بايد خود را براى رفع مشكالت 
پيش رو آماده كنيم و عزم ملى براى استفاده از 
ظرفيت هاى بالقوه در حوزه توليد كلزا و كنجاله 

داشته باشيم.
وى از استان ها در مناطق سرد خواست حضور 

فعال ترى در كشت كلزا داشته باشند.
حجتى افزود: در مناطق سرد مانند آذربايجان، 
كردســتان، همدان، كرمانشــاه، قزوين، البرز، 
چهارمحال و بختيــارى، مركزى و بخشــى از 
لرستان كلزا را مى توان به صورت نشايى كشت 
كرد.وى با اذعان به اين كه شــيوه هاى ديوان 
ساالرى و بوروكراسى موجب ركود در كارها مى 
شود، گفت كه ديوان ســاالرى موتور محركه ما 

نيست و مديران بايد تحول گرا باشند.
وزير جهاد كشاورزى بر تامين به موقع نهاده 
هاى مورد نياز صنعت مرغدارى كشــور تاكيد و 
تصريح كرد: ارز 4200 تومانى براى تامين نهاده 
ها اختصاص مى يابد و از اين رو نهاده ها بايد با 
قيمت تعيين شده به دســت مرغداران برسد و 
مرغداران نيز با قيمت مصوب و تعيين شده مرغ 

را به بازار عرضه كنند.
وى بر لزوم افزايش نظارت ها در عرضه مرغ با 
قيمت مصوب هر كيلوگرم 11 هزار و 500 تومان 

براى مصرف كننده تاكيد كرد.

بخش کشــاورزی در ایران عدالت محور 
است

در اين گردهمايى، نماينده ولى فقيه در وزارت 
جهاد كشاورزى به بيانيه گام دوم انقالب و رسالت 
هاى زمانى اشاره كرد و اظهار داشت: بيانيه گام 
دوم مربوط به پس از چهل سالگى انقالب است و 
وزارت جهاد كشاورزى به عنوان نهاد كليدى در 
تأمين غذاى مردم بايد برنامه مدونى بر اســاس 
رهنمودهاى مقام معظــم رهبرى در اين زمينه 
داشته باشد و نسبت به اين بيانيه عكس العمل 
نشان دهد.وى گفت: در شرايط تحريم دشمنان 
مردم و انقالب معيشت مردم را نشانه رفته اند و 
اگر مردم در موضوع معيشتى با مشكالت جدى 
روبرو شــوند حاكميت نيز با مشــكالت فراوان 
مواجه خواهد شــد.نماينده ولى فقيه در وزارت 
جهاد كشــاورزى افزود: هــر حاكميت دينى و 
غيردينى بر معيشت و تامين غذاى مردم سرمايه 
گذارى مى كند و حساســيت به خرج مى دهد.
وى ادامه داد: در گام دوم انقالب بر خودسازى، 
جامعه پردازى و تمدن پردازى تاكيد شده و شعار 
هاى مربوط به آن نيز جهانى است و در دفاع از 
مظلومان و مستضعفان است.نماينده ولى فقيه در 
وزارت جهاد كشاورزى، آزادى، استقالل، عدالت، 
عزت، معنويت و اخالق را از شــعارهاى انقالب 
عنوان كرد و گفت: بخش كشــاورزى در ايران 
عدالت محور بوده و تا حدود زيادى به اين مقوله 
توجه شده اســت.وى با بيان اينكه با شيوه هاى 
مديريت جهادى مى توان به شــعارهاى انقالب 
دست يافت، اظهار داشت: مديريت جهادى يعنى 
مديريت با تمام توان و ايمان و ما با اين مديريت 

مى توانيم به اهداف بخش كشاورزى برسيم.

وزیر جهاد کشاورزی 
تولیــد محصوالت 
استراتژیک و غذا را 
با اهمیــت و ضروری 
خواند و تصریح کرد: 
ژاپن بــه عنوان یک 
کشور پسامدرن که دارای ذخایر ارزی عظیم 
است و مشکل تحریم هم ندارد، تالش می کند 
برنج مورد نیــازش را در داخل تولید کند و 
اروپاییان نیز بعد از جنگ جهانی دوم به این 
نتیجه رسیدند برای کاهش وابستگی به غذا، 
کشــاورزی خود را تقویت کنند و یارانه های 
ســنگین در این زمینه به بخش تولید می 

پردازند

توافق بانک مرکزی و دادستانی برای مسدودسازی حساب های جعلی

بانک

نیرنگ ترامپ 
و تدبیر ایران

| قدرت اقتصــادى و نظامى آمريكا قطعا از ايران بيشــتر 
است و تصميم اخير ترامپ و پمپئو درباره سپاه پاسداران، مستظهر 
به همين قدرت است. اما قدرت سياســى و بين المللى آمريكا، با 
همه بزرگى و گستردگى اش، براى تحقق هدف هاى نهفته در اين 
تصميم كفايــت نمى كند؛ زيرا تحقق اين هدف ها مســتلزم عبور 
از چند مانع حقوقى و سياســى و تبليغاتى است كه امكان ناپذير 
مى نمايد.1- تروريســت خواندن بخشــى از قواى حاكميتى يك 
كشــور، با روح منشــور ملل متحد و اســتقالل و برابرى كشورها 
و به ويژه بندهاى 4 و 7 ماده 2 منشــور مغايرت تــام دارد و ايران 
مى تواند با رجوع به اين قانون مورد قبول جامعه جهانى، خواستار 
مواخذه جهانى آمريكا درســازمان ملل شود. حق وتوى آمريكا در 
شوراى امنيت سازمان ملل، منافى حق دادرسى ايران نيست. طرح 
دعوى عليــه آمريكا با آنكه در كوتاه مــدت نمى تواند به تصميمى 
به نفع ايران منجر شود، ســابقه اى ايجاد مى كند كه در بلندمدت 
كارساز خواهد بود.2- تروريســت خواندن مهم ترين و بزرگ ترين 
نيروى نظامى خاورميانه، اقدام تحريك كننده و تهديدكننده صلح 

و ثبات منطقه اى و جهانى است و با همه مواد فصل ششم منشور 
سازمان ملل متحد، به ويژه ماده 33 مغايرت دارد. پيوستن ايران به 
برجام، عمل كردن به الزام هاى اين فصل منشور و خروج يك جانبه 
آمريكا از آن، نقض همين فصل منشور بوده است. اكنون آمريكا با 
كنار گذاشتن توصيه هاى موكد منشور، اقدام تحريك آميز ديگرى 
انجام داده كه در چارچوب الزام هاى منشور سازمان ملل متحد قابل 
پيگيرى اســت. ايران بايد مدام اين موضوعات حقوقى را با جامعه 
جهانى در ميان بگذارد و يادآورى كند كه رويه شدن چنين اقدام 
تحريك آميزى، فردا مى تواند مثال دامن ارتش پاكســتان را بگيرد 
و پس فردا ارتش كشــور ديگــرى را.3- آمريكايى ها دقيقا و كامال 
مى دانند كه اقدامات سپاه پاسداران در مناطق بحرانى خاورميانه، 
هرگز ناقض صلــح و ثبات نبوده و غالبــا تكميل كننده اقدام هاى 
دسته جمعى جامعه جهانى براى دفع تروريسم بوده است. حتى در 
مهم ترين بحران هاى سه دهه اخير در افغانستان و عراق، نيروهاى 
سپاه و نيروهاى ائتالف جهانى به رهبرى آمريكا، اقدام هاى همسو 
كرده اند. آن چيزى كه مورد پسند آمريكايى ها نيست اين است كه 

سپاه پاسداران و كل حاكميت جمهورى اسالمى حاضر نيستند پس 
از دفع خطراتى مانند القاعده وطالبان و رژيم بعث و داعش و نظاير 
اينها، سرزمين هاى آزادشده از دست تروريست ها را به آمريكايى ها 
يا دست نشاندگان آنها بسپارند. اين خواسته آمريكا خالف مصالح 
و منافع ملى ايران است و حال كه راه مصالحه و معامله بسته است، 
آمريكايى ها مى خواهند با زور به اين هدف دســت يابند؛ دستگاه 
ديپلماسى ايران مى تواند اين موضوع را براى جامعه جهانى توضيح 
دهد كه  حضور مستشارى ايران در مناطق بحرانى خاورميانه، بدون 
استثنا، با اذن دولت هاى رسمى اين كشورها بوده و حضور نظامى 
آمريكا، غالبا در قالب تهاجم يكسويه و ندرتا مجوز شوراى امنيت 
بوده است.4- آمريكايى ها از اوايل هزاره سوم ميالدى اميدوار بودند 
با مداخله در افغانســتان و عراق و در مراحل بعدى سوريه و لبنان 
و تغيير رژيم  اين كشــورها، «رژيم هاى الگو» بسازند و با رجوع به 
موفقيت اين رژيم هاى الگو، بقيه نظام هاى سياســى خاورميانه و 
شــمال آفريقا را دگرگون كنند تا بتوانند «مساله فلسطين» را با 

برترى كامل اسرائيل فيصله دهند.

ت
ش

یاددا
صدری

محمود 

ساالنه 80 میلیارد 
دالر غذا در ایران 
تولید می شود

وزیر جهاد کشاورزی:

 چرا پل دوساله »کاکارضا«
تخریب شد؟

| خيراهللا خادمى معاون وزير راه وشهرسازى با بيان اينكه پل كاكارضا (در 
محور خرم آباد-الشــتر) يك پل طاقى با پايه هاى هشت مترى بوده، عنوان كرد: 
اشتباه مشاور در طراحى و ساخت اين پل در استفاده از مصالح سنگى بوده است 

و اين پل نبايد با مصالح سنگى ساخته مى شد.
خيراهللا خادمى از دســتگيرى پيمانكار و مشاور اجراى پل «كاكارضا» خبر داد 
و گفت: پل كاكارضا در حالى دچار نشست شده كه از عمر آن دو سال مى گذرد 
و پل باالدست آن كه قدمت 20 ســاله دارد سالم مانده است و آسيبى به آن وارد 

نشده است. 
مديرعامل شركت ساخت و توســعه زيربناهاى حمل و نقل، استفاده از مصالح 
سنگى را از مهمترين اشــتباه هاى مشاور در طراحى و ساخت اين پل ذكر كرد و 
گفت: از معايب پل هاى سنگى اين است كه وزن پل را باال مى برد و با شسته شدن 

پاشنه، پل به سرعت نشست پيدا مى كند. 
وى با بيان اينكه تيم فنى براى بررسى عوامل ريزش و نشست اين پل به منطقه 
اعزام شد، گفت: دو عامل سنگينى پل و آب شستگى زيرپايه ها منجر به ريزش پل 
كاكارضا شدند و پل باالدست آن هم به دليل اينكه از بتن ساخته شده بود دچار 

تخريب و نشست نشد. 
معاون وزير راه و شهرســازى ادامه داد: در گزارش اوليه كه براى بنده ارســال 
شد،آمده است كه مشاور جا نمايى درستى براى احداث اين پل نداشته است. پايه 

پل بايد زير آب شستگى قرار مى گرفت. 
خادمى گفت: به لحاظ فنى در رودخانه ها ســطح آب شستگى وجود دارد كه 
تشخيص سطح آب شستگى، تخصص ويژه اى مى خواهد، گويا سطح آب شستگى 
در رودخانه به درستى تشخيص داده نشــده و پايه پل كاكارضا روى آبرفت قرار 

گرفته است. 
وى افزود: البته اين پل حين سيل تخريب نشده است و دو روز بعد از سيل پايه 

ميانى پل نشست كرده و منجر به ريزش و تخريب پل شده است.
مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل با اشاره به توضيحات 
مشاور و شركت پيمانكارى كه مسئول ساخت اين پل بوده اند، گفت: ادعاى مشاور 
اين اســت كه طراحى پل صحيح بوده و در چند روز اخير ماشين آالت سنگين از 
روى پل عبور داده شده و تردد غير مجاز انجام شده است كه مى تواند عامل نشست 

پل باشد كه البته ادعاى مشاور پذيرفتنى نيست.
معاون وزير راه و شهرســازى با بيان اينكه مشــاور اين پل خلع يد شده است، 
گفت: مشــاور و پيمانكار اين پل از شــركت هاى كوچك پيمانكارى بوده اند و 
گزارش اوليه از عوامل نشست و تخريب پل به سازمان برنامه ارسال شده تا برخورد 
فنى انجام شود.خادمى با بيان اينكه در حال حاضر دستگاه قضايى هم وارد شده 
است و پيمانكار و مشاور دستگير شدند، تاكيد كرد: معتقدم دستگيرى اين افراد 
اقدام خوبى است. از لحاظ فنى با مجرى يعنى شركت پيمانكارى و مشاور برخورد 
خواهيم كد و دستگاه قضايى هم موضوع را بررســى مى كند و متنسب با تخلف 
برخورد مى شود. اگر در بررسى ها مشخص شود كه كارفرما هم تخلفى داشته به 

طور قطع برخوردهاى الزم با كارفرما هم انجام مى شود. 

 رشد اقتصادی 9 ماهه سال 97
منفی1.9 درصد شد

| مركز آمار ايران اعالم كرد: رشد اقتصادى كشور در 9 ماهه سال 
97 بدون احتســاب نفت منفى 1,9 درصد و با احتساب نفت، منفى 3,8 

درصد بوده است.
مركز آمار ايران رشد 9 ماهه نخست سال 1397 را اعالم كرد كه بر اين 
اساس، محصول ناخالص داخلى به قيمت ثابت سال 1390در نه ماهه اول 
سال 1397 به رقم 5413437 ميليارد ريال با نفت و 4303530 ميليارد 
ريال بدون احتساب نفت رسيده اســت، در حاليكه رقم مذكور در مدت 
مشابه سال قبل با نفت 5627224 ميليارد ريال و بدون نفت 4387552 
ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 3,8- درصدى محصول ناخالص داخلى 
با نفت و 1,9- درصدى محصول ناخالص داخلى بدون نفت در نه ماهه اول 
سال 1397 دارد.نتايج مذكور حاكى از آن است كه در نه ماهه نخست سال 
جارى رشته فعاليت هاى گروه كشاورزى 2,1-،  گروه صنعت 7,9-  و گروه 

خدمات 0,6 درصد نسبت به دوره ى مشابه سال قبل، رشد داشته است.
محاسبات فصلى در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلى متشكل 
از 42 رشته فعاليت انجام مى شود كه بر اين اساس گروه كشاورزى شامل 
زير بخش هاى زراعت و باغدارى، دامدارى، جنگل دارى و ماهيگيرى، گروه 
صنعت شامل زير بخش هاى استخراج نفت خام و گاز طبيعى، استخراج 

ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعى و ساختمان است.
گروه خدمات شامل زير بخش هاى عمده وخرده فروشى، فعاليت  هاى 
خدماتى مربوط به تأمين جا وغذا، حمل ونقل، انباردارى، پست، اطالعات 
و ارتباطات، فعاليت  هاى مالى و بيمه، مستغالت، كرايه وخدمات كسب و 
كار و دامپزشكى، اداره امورعمومى وخدمات شهرى، آموزش، فعاليت  هاى 
مربوط به سالمت انســان و مددكارى اجتماعى و سايرخدمات عمومى، 

اجتماعى، شخصى وخانگى است.

بسته های کارشناسی کاهش خسارت 
کشاورزان ابالغ شد

| مؤسسه آموزش و ترويج كشــاورزى بسته هاى ترويجى را آماده كرده و 
اين هفته به استان  هاى سيل  زده ابالغ مى كند كه با اجراى آنها خسارت هاى بخش 
كشاورزى كاهش بيشــترى مى يابد.سيل اخير در اســتان هاى شمالى و جنوب 
كشور كه خســارت هاى زيانبار را به بار آورد اين سؤال را در ذهن متبادر مى كند 
كه آيا مى توانســتيم از وقوع خطرات سيل به ويژه در بخش كشاورزى جلوگيرى 
كنيم و سؤال دوم اينكه آيا در شرايط فعلى پس از سيل مى توان براى آنها كارى 
كرد تا از حجم خســارت آنها كاسته شود.در همين راســتا، حسين نورى دبير و 
هماهنگ كننده ملى پژوهشــگر، مروجان ارشد و محققان معين مؤسسه آموزش 
و ترويج كشاورزى در پاسخ به اينكه آيا مى توانســتيم قبل از وقوع سيل با انجام 
اقداماتى از خطرات آن در بخش كشــاورزى بكاهيم؟، گفت: اگر اطالعات وقوع 
سيل به بخش ترويج كشاورزى داده مى شــد از طريق سامانه هايى كه در اختيار 
داريم مى توانستيم از خطرات سيل تا حد زيادى بكاهيم.نورى در ادامه توضيح داد: 
سامانه جامع پهنه بندى و مديريت داده هاى كشاورزى وجود دارد كه مى توان با 
ثبت اطالعات در اين داده ها مروجان و كشاورزان را از خطرات احتمالى آگاه كنيم و 
هر گونه توصيه ترويجى را به آنها انتقال دهيم.به گفته دبير و هماهنگ كننده ملى 
پژوهشگر، مروجان ارشد و محققان معين مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزى، 800 
پهنه در كشور وجود دارد كه مروجان بخش كشاورزى توصيه هاى ترويجى را در 
اين پهنه ها مديريت مى كنند. صد نفر پژوهشگر مروج ارشد و 1400 نفر هم محقق 
معين فعاليت مى كنند و موظف هستند كه در كنار مروجان پهنه ارتباطات چهره 
به چهره با آنها داشته باشــند.وى در پاسخ به اينكه آيا هواشناسى با وزارت جهاد 
كشاورزى ارتباطى ندارد، گفت: چرا ارتباط هواشناسى با وزارت جهاد برقرار است 
اما ارائه اطالعات هواشناسى به اين بخش و حتى در سطح جامعه دير و در سطح 
بسيار پايينى بود. به طورى كه اين اعالم سطحى و كم عمق چه در سطح مديريتى 
و چه در سطح جامعه باعث شد كه آمادگى آن چنانى براى مقابله با خطرات اين 
سيل وجود نداشته باشد.رئيس سازمان هواشناسى در مجلس گفت :72 ساعت 
قبل از سيالب سال 98 اطالعيه صادر شده بود و 48 ساعت قبل نيز اخطاريه هاى 
الزم صادر شده بود.دبير و هماهنگ كننده ملى پژوهشگر، مروجان ارشد و محققان 
معين مؤسسه آموزش و ترويج كشاورزى تأكيد كرد: حداقل براى مقابله با خطرات 
سيل در بخش كشاورزى 3 تا 7 روز زمان الزم است تا با ايجاد كانال ها در حاشيه 
زمين هاى بزرگ از ورود ســيل به آنها جلوگيرى شود و كانال هاى كوچكى را در 
داخل زمين احداث كنند تا در صورت وقوع ســيل، آب در آنها جمع نشود.نورى 
همچنين توضيــح داد: در باغات ميوه هم مى توان با حفــر گودال هاى بزرگى به 
فواصلى از تاج درختان مانع از ورود آب به اطراف ريشــه و ايجاد خفگى شود.از 
وى سؤال شد كه آيا شما مى توانيد به عنوان توصيه هاى ترويجى مانع از خسارت 
سيل به بخش كشاورزى شويد، گفت: توصيه هاى ما مبتنى بر اين است كه نبايد 
در مسيرهاى سيل كشاورزى شود، كشت در اراضى شيب دار با محدوديت هايى 
انجام شــود و ضمناً توجه ويژه به بخش هاى آبخيزدارى و آبخوان دارى بشود كه 
همه اين توصيه ها را انجام مى دهيم اما معموالً در مرحله اجرا مشكالتى وجود دارد 

و كشاورزان به توصيه ها زياد توجهى نمى كنند.
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