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افزایش 19 برابری بارش باران
وزیر نیرو خبر داد؛

خسارت 2.100میلیارد تومانی به آب و برق وارد شد
| رضا اردكانيــان وزير نيرو از پيش بينى 
طغيان رودخانه هاى شــرقى بر اثر بارش هاى 
سيل آســا در بخش هاى جنوبى و شمال شرقى 
خبر داد و گفت: ميزان بارش باران در سال جارى 
آبى نسبت به سال آبى قبل 19 برابر شده است.

وزير نيرو در برنامه نگاه يك شــبكه يك سيما 
گفت: طبق گزارشــات ارســالى ســاعاتى قبل 
رودخانه هاى روستاى كالته در استان خراسان 
رضوى طغيان كرده اين طغيان براثر 28 ميليمتر 
بارندگــى بوده تــا اين لحظه گــزارش دقيق از 

خسارات احتمالى دريافت نشده است.
او در قالب مثالى بــر حجم بارش ها و اندوخته 
ســازى آبى سدها اشــاره كرد و ادامه داد: سال 
قبل با اينكه ســال كم آبى و كم بارشــى بود در 
نيمه اول فروردين 97 حدود 3 ميليمتر بارش را 
تجربه كرديم، امسال اين رقم در مدت مشابه به 
57 ميليمتر رســيده يعنى امسال 19 برابر سال 
قبل و 3 برابر ميانگين 50 ساله اخير كشور بارش 
صورت گرفته. به اين ترتيب تا اين لحظه مى توان 
سال 98 را پربارش ترين سال در 50 سال اخير 
عنوان كرد، از سوى ديگر امسال نسبت به سال 
قبل حدود 174 درصد بيشتر باران باريده است.
اين مقام مسؤول افزود: حجم آب هاى ورودى 
به ســدهاى كشــور طى 20 روز اول فروردين 
امســال 38 درصد كل آورد ســال آبى 97-98 
است يعنى 40 درصد كل ظرفيت سدهاى ما در 
20 روز اخير تأمين و آبگيرى شــده با اين اتفاق 
حاكى از آنســت كه اين 51 ميليارد متر مكعب 
آب ورودى به سدها در ســال آبى 98-97 در 3 
هفته نخست فروردين امسال حاصل شده است.

اردكانيان بزرگى حادثه ســيل اخير در استان 
خوزستان را با مثالى از سد دز بيان كرد و گفت: 
وقتى مى گوئيم عمر مفيد يك سد 30 يا 50 سال 
است به معناى مستهلك شدن يا ترك برداشتن 
شد پس از 50 ســال نيست، بلكه بعد از گذشت 
عمر مفيد ســدها از رســوب پُر مى شوند. عمر 
مفيد سد با ميزان رسوب پشت هر سد سنجيده 
مى شود. در بســيارى از مواقع ساخت يك سد 
بسيار ارزان تر از رسوب بردارى و اليروبى سدها 
تمام مى شود. سد دز با حدود 50 سال عمر و با 
حجمى برابر با 2,6 ميليارد متر مكعب توانست 
در برابــر ســيالب هاى 20 روز اخيــر حدود 9 
ميليارد متر مكعــب آب ورودى را مديريت كند 
يعنى 3 برابر حجم خودش خروجى داشته است. 
سد كرخه هم توانست با حجم ورودى 8 هزار متر 
مكعب آب ورودى در ثانيه مواجه و دوام بياورد 
در حوزه كارون بزرگ حدود 52 برابر سال قبل 
بارش داشته ايم همه اين ها بيانگر بارش كم نظير 

اخير است.
به گفته وزير نيــرو فعاليت هاى وزارت نيرو در 
بخش برق، در مقابل خســارات وارده بر 2 هزار 
روستا ناشى از سيالب هاى اخير به گونه اى بوده 
كه در حــال حاضر فقط 35 روســتا يعنى 1,5 
درصد از تعداد كل از نعمت برق بى بهره هستند 
كه البته عمده مشــكل اين روستاها وجود معبر 

و عدم دسترسى اســت و برخى روستاها هم كًال 
از بين رفته اســت. اين اقدام مؤثر وزارت نيرو با 
كمك نمايندگان مجلس هر استان و استانداران 
و فرمانداران و ســاير ارگان ها ميسر شده است و 
شاخص موفقيت بسيار خوبى بجا گذاشته است، 
گفتنى است حدود 650 ميليارد تومان هم هزينه 

چنين عملياتى شده است.
اردكانيان در ادامه ارائه گزارشات عملكرد اين 
وزارتخانــه از قطع آب مصرفى 380 روســتا در 
روزهاى اول سيل زدگى خبر داد و افزود: طبق 
آخرين آمار تا ساعاتى قبل از اين تعداد فقط 52 
روستا فاقد آب مصرفى هستند بى شك ظرف 3 
هفته گذشــته عملكرد وزارت نيرو به ميزان 98 
درصد مثبت در خصوص پاسخگويى به نيازهاى 
حادثه ديدگان بوده است گفتنى است خسارات 
وارده در بخش آب و برق مناطق سيل زده حدود 
1,200 ميليارد تومان بــوده كه به اين رقم بايد 
250 ميليارد تومان خســارات تأسيسات آب و 
برق منطقه اى را هم اضافه كرد كل خسارات آب 
و برق را مى توان 2,100 ميليارد تومان بيان كرد.
وزير نيرو در مورد ذخاير برفى كشــور گفت: 
حجم ذخاير برفى كشور دقيقاً برآورد و محاسبه 
نشد، اما در ارتفاعات مشرف به رود كرخه حدود 
6 هزار كيلومتر مربع برف داريم. در حوزه كارون 
بزرگ هم 9 هزار كيلومتــر مربع برف داريم كه 
رقمى حدود 1,9 ميليارد متر مكعب آب را تأمين 
خواهد كرد. خط قرمز ما آب مصرفى مردم است 
و در تالش هســتيم كه آب با كيفيت در اختيار 
مردم بگذاريم كه حداقل در معرض بيمارى هاى 
عفونى و ميكروبى قرار نگيرند تا كنون هم موردى 

گزارش نشده است.
او افزود: تــا اين لحظــه هيچ گونــه كمبود 
تجهيزات و امكانات و تأسيســات امداد رسانى و 
تأمين آب مصرفى مناسب وجود ندارد و تقريباً 
بهترين تجهيزات اســتان هاى بزرگ كشور در 
قالب معين در خدمت اســتان هاى آسيب ديده 
هســتند. اين در حالى اســت كه همه سدهاى 
كشــور كامًال پايدارند و جاى هيچ گونه نگرانى 

نيست.
اين مقام مســؤول با بيان اينكه همه ســدها 
به ويژه در اســتان خوزستان شــبانه روز پايش 
مى شوند اظهار داشت: 1300 ابزار دقيق و بيش 
از 200 تراوش سنج در سد كرخه وجود دارد كه 
همه اين ســد را تحت كنترل دارند. كل ورودى 
آب به ســدهاى بوستان، گلســتان و وشمگير، 
استان گلستان در سال آبى 96 - 97، 81 ميليون 
مترمكعــب بود، امــا از ابتداى مهــر 97 تا 20 
فروردين امسال 439 ميليون مترمكعب و بيش 
از پنج برابر ميزان سال گذشته آب وارد سدهاى 

اين استان شده است.
اردكانيــان با بيان اينكــه ظرفيت مخازن آب 
كشــور از مسائل مهم در پيشــگيرى از سيالب 
هاست، افزود: اگر وارد ســال هاى ترسالى شده 
باشــيم بايد براى ســاخت مخازن آب، مناطق 
جديد را بررسى كنيم. اگر در استان لرستان به 

اندازه كافى سد ساخته بوديم اين اتفاقات در اين 
استان نمى افتاد.

وزير نيرو با اشــاره به اينكه بروز خسارات سيل 
داليل متعــددى دارد گفــت: در ســيل ميزان 
بارندگى ها نيز نكته قابل توجه اســت. گروه هاى 
مرجــع در جامعه نبايد مســأله چندبعدى آب را 
يك بخشــى ببينند، زيرا اين موجب بروز مشكل 
مى شود. ســيل هايى كه در خوزستان و گلستان 
روى داد مربوط به سيالب هاى 200 ساله است كه 

احتمال وقوع آن ها در هر سال نيم درصد است.

وى گفت: از افتخارهاى جمهورى اسالمى ايران؛ 
ساخت سدهاى متعدد است كه به عنوان نمونه از 
11 سد استان خوزســتان فقط دو سد مربوط به 
پيش از انقالب اسالمى است. اگر اين سدها نبود 
ميليون ها مترمكعب آب خوزســتان را بردهبود.
اكنون در سد كرخه شــش ميليارد مترمكعب، در 
سد دز دو و نيم ميليون مترمكعب، سد گتوند 4,4 
ميليون مترمكعب، سد شهيد عباسپور 2,4 ميليارد 
مترمكعب و كارون سه 2,6 ميليون مترمكعب آب 

ذخيره شده است.
اردكانيــان با بيان اينكه تعيين پهناى بســتر و 
حريم رودخانه ها و تخليــه آن از موانع و اماكن بر 
اساس قانون بر عهده وزارت نيرو است افزود: طول 
رودخانه هاى كشــور شــامل رودخانه هاى فصلى 
و دائمى 146 هــزار كيلومتر اســت. از 75 هزار 
كيلومتر رودخانه دائمى كشــور 53 هزار كيلومتر 
تعيين پهناى بستر و حريم شــده است. تا پايان 
برنامه ششم و تا سال 1400 رودخانه هاى دائمى 

كشور تعيين بستر و حريم مى شوند.
وى با بيان اينكه به جد در پى آزادسازى حريم 
و بستر رودخانه ها هستيم، گفت: به عنوان نمونه 
در اوايل دهه 80 درياچه هاى سد لتيان و كرج در 
معرض آلوده كننده ها بودند و در آن زمان برخى 
دســتگاه هاى حاكميتى نيز در اين مسألهشريك 
بودند، اما همه آن ها تخريب شــد. مســأله سيل 

دروازه قرآن شــيراز مربوط به شهردارى اين شهر 
و استاندارى فارس اســت و ما نيز منتظر گزارش 
آن ها هســتيم. با توجه به خشكســالى هاى اخير 
كشور حتى در رؤيا هم نمى ديديم كه تاالب هاى 
ما اين چنين پر آب شــوند. در سال گذشته 340 
شهر براى تأمين آب تحت تنش بودند، اما اكنون 

44 تاالب كشور از 40 تا 100 درصد پر شده اند.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم بــا بيان اينكه 
درياچه هامون بيش از 10 درصد آب گيرى شده 
اســت، گفت: آب درياچه اروميه 45 ســانتيمتر 
افزايش تراز در مقايسه با سال گذشته دارد. حجم 
آب ذخيره شده در سدهاى كشــور در مقايسه با 
سال گذشته 62 درصد افزايش يافته و 76 درصد 

مخازن آبى كشور پر شده است.
البته ظرفيت برخى از سدها را به دليل احتمال 
وقوع ســيالب هاى جديد خالى گذاشته ايم. سال 
گذشــته 4 تا 5 هزار مگاوات كمبــود توليد برق 
آبى در اســتان خوزســتان داشــتيم، اما امسال 
ايــن نيروگاه ها بــا ظرفيت كامــل كار مى كنند. 
ســيالب هاى اخير موجب آب گيــرى تاالب ها و 
جلوگيرى از بروز مشــكل ريزگردهايى كه منشأ 

داخلى دارند شده است.
به گفته اين مقام مسؤول براى پايدارسازى منابع 
آب برنامــه ريزى مى كنيم و بــر مديريت مصرف 
مانند گذشــته تأكيد داريم. در ســال 97 براى 

طرح هاى صنعت آب و برق 16 هزار و 206 ميليارد 
تومان ســرمايه گذارى و بر اين اساس سدهايى با 
ظرفيت 540 ميليون مترمكعب ســاخته شد. با 
اين سرمايه گذارى 56 هزار هكتار شبكه زه كشى 
آبرسانى و 40 تصفيه خانه آب و فاضالب ساخته و 
1511 روستا داراى شبكه آبرسانى شده و تعدادى 

نيروگاه به مدار آمده است.
اردكانيان با بيان اينكه سال گذشته بيش از 10 
هزار ميليارد تومان از بدهى هــاى وزارت نيرو به 
بخش خصوصى و طلبكاران اين وزارتخانه پرداخت 
شد، گفت: صادرات برق كشور افزايش يافته است 
و قرارداد خوبى براى مشاركت در بازسازى صنعت 
برق عراق امضا شــد. در سال هاى 96 و 97، 350 
كيلومتر عمليات اليروبى در رودخانه ها انجام شد 
كه بيشــتر مربوط بهمصب رودخانه ها مى شــد. 
تا كنــون 1665 كيلومتر از رودخانه هاى كشــور 
اليروبى شده و تا سال 1400 اين ميزان به 1970 

كيلومتر خواهد رسيد.
وزير نيرو اظهار داشت: براى رفع مشكل گذر آب 
در مناطق شهرى همكارى نزديكى با شهردارى ها 
داريم و 2400 نقطه را شناســايى كرده ايم كه تا 
كنون 60 نقطه رفع مشكل شده است. با سازمان 
ثبت اســناد و امالك نيز همكارى داريم و با ايجاد 
سامانه مشترك، 30 هزار كيلومتر از رودخانه ها را 

در اين سامانه ثبت كرده ايم.

وزیر نیــرو: فعالیت های 
وزارت نیرو در بخش برق، 
در مقابل خســارات وارده 
بر 2 هزار روســتا ناشی از 
سیالب های اخیر به گونه ای 
بوده که در حال حاضر فقط 
35 روستا یعنی 1.5 درصد از تعداد کل از نعمت برق 
بی بهره هستند که البته عمده مشکل این روستاها 
وجود معبر و عدم دسترسی است و برخی روستاها 
هم کاًل از بین رفته است. این اقدام مؤثر وزارت نیرو 
با کمک نمایندگان مجلس هر استان و استانداران 
و فرمانداران و ســایر ارگان ها میسر شده است و 
شاخص موفقیت بسیار خوبی بجا گذاشته است، 
گفتنی است حدود 650 میلیارد تومان هم هزینه 

چنین عملیاتی شده است
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3 تفکیک خدمات بندری بنادر شمال و جنوب در سال 98

| محمدعلى اصل ســعيدى پور مديركل توافقنامه ها وتوسعه بازار سازمان بنادر و 
دريانوردى اعالم كرد: اعالم و ابالغ تعرفه هاى خدمات بندرى و دريايى بنادر بازرگانى كشور 
در سال 98 در انتظار تصويب سازمان حمايت و نيز شــوراى عالى رقابت است و تفكيك 
خدمات بندرى و دريايى بنادر شمال و جنوب محقق خواهد شد.محمدعلى اصل سعيدى پور 
در خصوص آخرين وضعيت تعرفه هاى خدمات بندرى و دريايى بنادر بازرگانى كشور در 
سال جارى، گفت: كتابچه تعرفه هاى خدمات بندرى و دريايى بنادر بازرگانى كشور هرساله 
به روزرسانى و ابالغ مى شود، به اين منظور كتابچه مربوط به سال 98 نيز اواخر سال گذشته 
توسط سازمان بنادر و دريانوردى بروزرسانى شده و به منظور اعالم و ابالغ در انتظار تصويب 
نهايى توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است.وى ادامه داد: در سال 
جارى براى اولين بار تعرفه هاى خدمات بندرى و دريايى بنادر شمالى از بنادر جنوبى كشور 
تفكيك شده است كه اتفاقى بسيار مهم به شمار مى رود تا بسته به كاركرد هريك از بنادر 
بتوان تعرفه هاى مربوط به آن را لحاظ كرد.مديركل توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر 
و دريانوردى افزود: در همين راستا تنظيمات نرم افزارى نيز به منظور تطبيق تعرفه هاى 
جديد خدمات بندرى و دريايى انجام خواهد شد تا بتوان به نحوى مطلوب كار را پيش برد.
به گفته سعيدى پور، در به روزرسانى تعرفه هاى خدمات بندرى و دريايى بنادر بازرگانى 
كشور در سال 98، مسائل و موضوعات مربوط به سال گذشته كه به طور مثال مى توان به 
رخدادهاى ارزى اشاره كرد، مدنظر قرار گرفته و عالوه بر اين با توجه به مسائل و كاركردهاى 
مختلف بنادر جنوبى و شمالى كشور تعرفه هاى خدمات بندرى و دريايى اين دو دسته از 

بنادر تفكيك شده كه تاكنون با رضايت مخاطبان همراه بوده است.

کاهش 40 درصدی تولید خودرو در ایران
| بيشترين ميزان رشد منفى در توليد خودرو در سال 2018، متعلق به ايران بوده 
است. بيشترين رشــد مثبت توليد خودرو را هم مصر با رشــد 95 درصدى به دست آورد. 
انجمن جهانى توليدكنندگان وسايل نقليه موتورى (OICA)، آمار توليد خودرو سال 2018 
در كشورهاى مختلف جهان را منتشر كرد.طبق اين گزارش در سال 2018 در مجموع 91 
ميليون و 538 هزار و 640 خودرو توليد شد كه نســبت به سال 2017، رشد منفى 6,29 
درصد داشته است. سال 2017 در كل دنيا 97 ميليون و 302 هزار و 534 دستگاه خودرو 
توليد شده بود.مانند هميشه سال گذشته هم بيشترين خودرو در چين توليد شد. اين كشور 
در سال 2018، 25 ميليون و 705 هزار و 558 خودرو توليد كرد. البته غول خودروسازى 
دنيا هم سال 2018 با كاهش توليد خودرو رو به رو شد. توليد خودروى چين در سال گذشته 
ميالدى منفى 4,16 درصد رشد داشت.بعد از چين با اختالف زياد، امريكا برترين توليدكننده 
خودروى جهان است. اين كشور در ســال 2018، 10 ميليون و 986 هزار و 225 دستگاه 
خودرو توليد كرد كه با رشد 1,11 درصد همراه بود. ژاپن جايگاه سوم توليد خودرو در جهان 
را در اختيار دارد. اين كشور سال گذشته 9 ميليون و 201 هزار و 291 دستگاه خودرو توليد 
كرد كه رشد ناچيز 0,39 درصد داشت.سال 2018، ايران هفدمين توليدكننده خودرو در 
جهان بود. كشور سال گذشته يك ميليون و 345 هزار و 41 دستگاه خودرو توليد كرد كه 
كاهش 40 درصدى نسبت به سال 2017 را نشان مى دهد. سال 2018، كشورهاى اندونزى 
و جمهورى چك تقريبا به اندازه ايران خودرو توليد كردند. طبق آمار انجمن جهانى وسايل 
نقليه موتورى، ايران در سال 2017، يك ميليون و 515 هزار و 396 دستگاه خودرو توليد 

كرده بود كه نسبت به سال 2016، رشد 18,19 درصدى داشت.

طال جهانی همچنان به دالر واکنش نشان می دهد
| تحليلگران بازار جهانى مى گويند قيمت طال احتماالً پس از اين كه از ريزش 

سنگين پنج شنبه گذشته بهبود يافت، هفته جارى به سطح باالترى صعود مى كند.
قيمت طال هفته گذشــته اندكى كاهش يافت و بزرگتريــن كاهش يك روزه اين فلز 
ارزشمند روز پنج شنبه رقم كرد و بهاى معامالت آتى بازاركامكس نيويورك 1,5 درصد 

سقوط كرد.
خبر خوب اين اســت كه طال جاى پاى خود را محكم كرده و قيمت اين فلز در هفته 
جارى كه ارزش معامالت به دليل تعطيالت عمومى عيد پاك در جهان كمتر مى شود، 

اندكى بهبود پيدا مى كند.
به گفته بارت ميلك، مدير استراتژى جهانى شــركت «تى دى سكيوريتيز»، عوامل 
مثبت متعددى از جمله دالر ضعيف تر وجود دارند كه طال بايد به آنها واكنش نشان دهد. 
شاخص دالر از 97,2 واحد به 96,82 واحد افت كرده است. دالر آمريكا به آمار اقتصادى 

مطلوب چين واكنش نشان داد.
زمانى كه شور و اشتياق در آمريكاى شمالى فروكش كرد، دالر ضعيف تر به باال رفتن 
قيمت طال كمك خواهد كرد. دالر آمريكا در معامالت روز جمعه به آمار قوى صادرات 

مارس و آمار وام و پول چين واكنش نشان داد.
به گفته تحليلگــران، آمار اقتصادى هم در روند قيمت طــال در هفته جارى اهميت 
فراوانى خواهند داشت و شمارى از آمار نظير خرده فروشى آمريكا، آمار مسكن، گزارش 
توليد ايمپاير اســتيت، گزارش بژ بوك بانك مركزى آمريكا و توليد صنعتى هستند كه 

ممكن است باعث حركت چشمگير قيمت طال شوند.

توسعه همکاری ایران و عمان در زمینه  صیادی
| نبى اهللا خون ميرزايى رئيس سازمان شيالت ايران خبر داد: ايران و عمان ظرفيت 
هاى خوبى براى همكارى هاى مشترك شيالتى دارند و در زمينه هاى انتقال دانش فنى 
و تجربيات در بخش هاى آبزى پرورى، صيد و صيادى، فرآورى، بهبود كيفيت و صادرات 
مى توانند توسعه مناسبات داشته باشند. نبى اهللا خون ميرزايى در ديدار « حمد بن سعيد 
العوفى» معاون وزير در امور ماهيگيرى كشور عمان و هيات همراه با وى در محل سازمان 
شــيالت ايران گفت: كشور سلطان نشين عمان داراى مشــتركات فرهنگى، اجتماعى، 
سياسى، اقتصادى و امنيتى با جمهورى اسالمى ايران است و در گذشته مراودات خوبى در 
زمينه هم افزايى در حوزه هاى فعاليت هاى شيالتى بين دو كشور انجام شده است.وى هدف 
از سفر هيات عمانى به ايران را ادامه همكارى هاى پيشين و بازديد از توانمندى هاى بخش 
هاى دولتى، تحقيقاتى، اجرايى، تشكل ها و بخش خصوصى و زيرساخت هاى موجود عنوان 
كرد.معاون وزير جهاد كشاورزى درباره توليدات شيالتى ايران گفت: اكنون ساالنه نزديك 
به 500 هزارتن ماهى گرمابى و سردآبى، 50 هزارتن ميگوى پرورشى، سه هزارتن گوشت 
ماهيان خاويارى، پنج تن خاويار پرورشــى، بيش از 15 هزارتن پرورش ماهى در قفس، 
نزديك به 200 ميليون قطعه ماهيان زينتى از محل آبزى پرورى در كشورما توليد مى شود. 
وى تصريح كرد: ســاالنه بيش از 770 هزارتن ماهى و ميگو از صيد ساحلى و فراساحلى، 
بيش از 170 هزارتن از آبهاى اقيانوس هند، بيش از 330 هزارتن صيد آبزيان كفزى انجام 
مى شود كه رقم قابل توجهى اســت.به گفته وى، صيد تن ماهيان با قالب، افزايش صيد 
فانوس ماهيان، تعدد كارخانه هاى فرآورى، افزايش سرمايه گذارى هاى گسترده و استفاده 

از نيروهاى بومى تربيت شده در سال هاى اخير مورد توجه قرار گرفته است.


