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یک مسئول:

نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷۰۰ تومان ابالغ شد 

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، 
سهم دالر از ذخایر جهانی به کمترین میزان 

از سال ۲۰۱۳ تاکنون رسیده است.
به گزارش ایسنا به نقل از نیوزمکس، صندوق 
بین المللی پول در گزارشی اعالم کرده است سهم 
دالر از ذخایر ارزی به 6/62 تریلیون دالر کاهش 
یافته اســت که پایین ترین سطح در طول شش 
سال اخیر است. دالیل زیادی برای کاهش سهم 
دالر از ذخایر ارزی جهانی از سال 2۰۱۳ تاکنون 
وجود دارد؛ سال گذشته چین و روسیه با امضای 
قراردادهای نفتی مبتنی بــر ارزهای غیردالری، 
جنگ ارزی با آمریکا را شــدت بخشیدند و حتی 
کشورهای اروپایی نظیر آلمان نیز به فکر جایگزین 
کردن یورو با دالر در قراردادهای خارجی افتاده اند.

اگر کاهش تمایل کشورها به دالر ادامه داشته 
باشــد پیامدهای آن بر روی قــدرت خرید و در 
صورت تنش های باالتر، افزایش لجام گسیخته تورم 
را شاهد خواهیم بود. در شرایطی که شاخص دالر 
تقریباً از ژوئن سال گذشته تاکنون دارای نوسانات 

محدودی بوده است باید دالیل دیگری برای این 
کاهش یافت.

بدهی آمریکا که از سال 2۰۰۹ با شتاب زیادی 
رو به افزایش بوده اســت یکی از این دالیل است. 

اکنون این بدهی حدود 22 تریلیون دالر است و 
کسری تجاری آمریکا با کشورهای دیگر که بخش 
بزرگی از آن به خاطر قدرت دالر است باعث شده 
تا دولت آمریکا وارد جنگ تجاری با شرکای بزرگ 

خود شود. تا پایان ســال گذشته کسری بودجه 
دولت آمریکا به 6۰ میلیارد دالر رسید.

شاید دلیل مهم دیگر کاهش تمایل کشورها 
به نگهداری دالر را بتوان مربوط به استفاده ابزاری 
واشنگتن از دالر برای پیشبرد اهداف و تحریم های 
این کشور بر علیه کشورهای دیگر دانست. از سال 
گذشته و به دنبال تنش روسیه و آمریکا که منجر 
به تحریم گسترده بنگاه ها و تاجران روسی توسط 
آمریکا شــد، روسیه به ســرعت در حال کاهش 
وابستگی خود به دالر و فروش اوراق قرضه وزارت 
خزانه داری آمریکا است. برخی از کشورهای دیگر 
نظیر ترکیه، چین و ایران نیز رویکرد مشابهی در 

پیش گرفته اند.
ذخایــر جهانی، بخشــی از دارایی بانک های 
مرکزی جهان است که برحسب ارزهای مختلف و 
به منظور بازپرداخت بدهی های خارجی نگهداری 
می شــود. بانک های مرکزی گاهی از ذخایر ارزی 
خود برای حمایت از واحد پول ملی کشــور خود 

نیز استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از پایش مداوم خطوط 
انتقال گاز و ایســتگاه های تقویت فشــار گاز در استان های 
سیل زده خبر داد و گفت: هیچ مشکلی در روند انتقال و توزیع 

گاز وجود ندارد.
به گزارش شــرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در تشریح وضع 
شــبکه انتقال گاز کشور در استان های سیل زده بیان کرد: با گشت و 
سرکشی که پس از هر بارندگی و سیل در شبکه انتقال گاز کشور انجام 
می شود و نیز همکاری شرکت انتقال گاز ایران با ستاد شرکت ملی گاز 
ایران و مجموعه گازرسانی، تاکنون هیچ مورد انفجار یا آتش سوزی در 

خطوط فشار قوی انتقال گاز کشور رخ نداده است.
وی افزود: این سرکشی بی نظیر در مدت زمان محدود، نشان دهنده 
پایــش، نگهداری و بهره برداری صحیح و همچنین واکنش ســریع و 

اثربخش کارکنان شرکت انتقال گاز در شرایط اضطراری است.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران با اشــاره به بارش های بسیار 
شــدید و جاری شدن سیالب و رانش زمین در استان لرستان اظهار 
کرد: در اثر این بارش ها در هفته گذشته، بخشی از خط لوله گاز ۳6 
اینچ خرم آباد دچار آسیب دیدگی شد که با عملکرد مطلوب شیرهای 
قطع اتوماتیک محل حادثه و قطع فوری جریان گاز، از هرگونه انفجار 
و آتش ســوزی در خط جلوگیری شــد و عملیات اصالح خط نیز در 

کمترین زمان ممکن صورت گرفت.
توکلی ادامه داد: با تدبیر و سرعت عمل مجموعه نیروهای معاونت 
عملیات خطوط لوله و به خصوص مرکز بهره برداری خطوط لوله خرم آباد 
و باوجود کوهستانی بودن این نقطه از خط، بارش سنگین باران و برف 
و برودت هوا و همچنین مسدود بودن بیشتر راه های مواصالتی، در یک 
اقدام ضربتی و با هماهنگی مدیریت بحران استان های همدان و لرستان، 
با انتقال تجهیزات و ادوات الزم و اعزام کارکنان مجرب، عملیات تعمیر 
خط در حداقل زمان ممکن و بدون قطعی گاز مشترکان، با موفقیت 

انجام شد و خط یاد شده در مدار بهره برداری قرار گرفت.
به گفته وی، تعمیرات مربوط به پارگی بخشــی از خط لوله 2۰ 
اینچ کرمانشاه در عرض رودخانه گاماسیاب که عصر روز دوشنبه، ۱۹ 
فروردین مــاه در اثر رانش زمین به وجود آمده بود نیز در یک عملیات 

دوساعته انجام شد و اکنون مشکلی از نظر توزیع گاز وجود ندارد.

رئیس سازمان هواشناسی از تداوم روند افزایش دما ظرف 
امروز و فردا همراه با افزایش دبی رودخانه ها خبر داد. 

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سحر تاجبخش 
درباره آخرین وضعیت جوی کشور بیان کرد: در حال حاضر وضعیت 
دمای هوا ظرف امروز و فردا رو به افزایش است که این مسئله احتمال 

ذوب برف و افزایش دبی طبیعی رودخانه ها را باال خواهد برد.
وی افزود:  در روزهای شــنبه، یکشنبه و دوشنبه این سامانه در 
مناطق جنوبی کشور فعالیت می کند، البته موجب بارش در استان های 
خوزستان، لرســتان و همچنین سایر استان های حاشیه ای زاگرس 

میانی نخواهد شد، اما استان های دیگر را درگیر بارش خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه بارشی روز شنبه 
اســتان های بوشــهر، فارس، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و جنوب اصفهان را تحت تأثیر قرار می دهد، گفت: فعالیت 
این سامانه روز یکشنبه گسترده تر شده و پس از عبور از استان بوشهر، 
موجب بارش در هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، 

خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی خواهد شد.
تاجبخــش ادامه داد: بارش های مذکور به صورت رگباری بوده و 
قطعا مانند روزهای گذشته نخواهد بود، ولی باید بگوییم که همچنان 
احتمال آبگرفتگی معابر، طغیان رودخانه ها و سیالب احتمالی در این 
مناطق وجود دارد. در این سه روز شاهد وزش باد در مناطق ساحلی 

و همچنین تالطم دریا خواهیم بود.
رئیس سازمان هواشناسی  تأکید کرد: این وضعیت بارش تا جنوب 
استان گلستان ادامه داشته و گسترده خواهد شد، ضمن اینکه فعالیت 
سامانه بارشی در این منطقه نیز در سه روز آینده پیش بینی شده است.

تاجبخش  با بیان اینکه ســامانه بارشی مذکور تا روز دوشنبه در 
منطقه ما فعال خواهد بود، گفت: طبق پیش بینی های انجام شــده 
فعالیت ســامانه در مناطق جنوبی از جمله هرمزگان، سیســتان و 
بلوچستان و بخش هایی از خراســان های شمالی، جنوبی و رضوی 

بیشتر خواهد بود.
به گفته تاجبخش این سامانه روز دوشنبه از حاشیه شرقی عبور 
و خارج شــده و از روز سه شــنبه هفته آینده دیگر مسئله خاصی را 
در کشور نخواهیم دید. پس عبور هفته پیش رو، از آغاز هفته آینده 
سیستم جدیدی از نواحی شمال غربی به کشور وارد شده که جزئیات 

آن در روزهای آتی اعالم خواهد شد.

وزیر نفت با تاکید بر بسیج همه امکانات 
صنعــت نفت برای کاهش آســیب به مردم 
خوزستان گفت: اطراف تجهیزات نفتی ما را 
آب فرا گرفته است و هیچ انسان با شرافتی 
نمی آید برای آنکه چند هزار بشکه نفت بیشتر 

تولید کند به مردم ضرر بزند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه شامگاه 
پنجشنبه 22 فروردین پس از برگزاری جلسه ستاد 
بحــران وزات نفت اظهار کرد: از روز نخســت که 
استان خوزستان گرفتار ســیل شد دستور داده و 
تاکید کردم که همه امکانات صنعت نفت در خدمت 
کاهش آســیب ها، درد ها و رنج های مردم باشد، از 
روز چهارشنبه )2۱ فرورین( هم نماینده ای ویژه را 

فرستادیم تا در خوزستان مستقر باشد.
وی با بیان اینکه اقدام های بســیار خوبی انجام 
شده تا شهر های استان خوزستان از خطر دور باشد 
و تاکنون آسیب جانی نداشته ایم گفت: مرگ چاره 
ندارد، اما بقیه موارد را می توان جبران کرد و دولت 
هم ان شــاء اهلل با توان خود خسارت های وارده به 

مردم را جبران می کند.
وزیر نفت تاکید کرد: ملت ایران اکنون در رنج 
هستند برای اینکه بخشی از ایران که خوزستان است 
در رنج است و همه ما باید کمک کنیم تا این رنج 

از دوش مردم خوزستان برداشته شود.
زنگنه با اشاره به اقدام های عناصر ضد انقالب و 
دشمنان وحدت و یکپارچگی ملت ایران، در این باره 
توضیح داد: طرح مواردی از این دســت که صنعت 
نفت یا مسئوالن استان خوزستان قبول کردند که 
در دشت آزادگان خسارت به مردم خوزستان وارد 
 شود تا به تاسیسات نفتی آسیبی نرسد؛ خالف واقع

 است.
وی ادامه داد: همه داشته های ما در خدمت مردم 
است و هیچ انسان با شرافتی نمی آید برای آنکه چند 
هزار بشکه نفت بیشتر تولید کند به مردم ضرر بزند.

وزیــر نفت تصریح کرد: البته در بخش نفت ما 
حساسیت زیادی داریم که آسیب زیست محیطی 
هم به مردم وارد نشــود، این مردم پس از ســیل 
هم می خواهند در دشــت آزادگان و دیگر مناطق 

هورالعظیم زندگــی کنند، اگر اتفاقی برای یکی از 
خطوط لوله ما بیفتد زندگی و دامداری و کســب و 
کار مردم برای سال ها مختل می شود، از این رو ما 
برای جلوگیری از آسیب زیست محیطی به مردم، 
تولید نفت را کاهش داده ایم و بعضی از خطوط لوله 

را تخلیه کردیم.
زنگنه گفت: همه امکانــات وزارت نفت تحت 
مدیریت ستاد بحران استان خوزستان بسیج شده 

است تا مردم از این شرایط عبور کنند.
وزیر نفت درباره وضع پاالیشــگاه ها و چاه های 
نفت استان خوزســتان پس از حادثه سیل افزود: 
وضع پاالیشــگاه های نفت خوب است و تولید نفت 

روال عادی خود را سپری می کند.
بیژن زنگنه بابیان اینکه تولید نفت جز در برخی 
چاه ها که تصمیم گرفتیم به دلیل خطر های زیست 
محیطی بسته شود، در جریان است خاطرنشان کرد: 
ما در نقاط محدودی خودمان چاه ها را بسته ایم و 
خطوط لوله را خالی کردیم تا اگر مشکلی برای این 
خطوط پیش آمد مشکل زیست محیطی پیدا نکنیم.

مدیرکل دفتر امور غــات و محصوالت 
اساســی وزارت جهاد کشاورزی اعام کرد: 
ســازمان برنامه و بودجه نرخ تضمینی گندم 
برای ســال ۹۸ را کیلویی هزار و 7۰۰ تومان 

اباغ کرد.
عزیز کریمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس با 
بیان این خبر گفت: قیمت گندم دوروم )ماکارونی( 

هم کیلویی هزار و 77۰ تومان اعالم شده است.
وی افــزود: پول کشــاورزان گندمکار با قیمت 
هزار و 7۰۰ تومان پرداخت خواهد شــد و این خبر 

خوشایندی برای کشاورزان است.
مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساســی 
وزارت جهاد کشــاورزی، در پاســخ بــه اینکه آیا 
این افزایــش قیمت در افزایش تولید کشــاورزان 
مؤثــر خواهد بــود، عنوان کرد: قطعــا این قیمت 
کشــاورزان را به کشــت و تولید بیشــتر ترغیب 
خواهد کــرد، اگرچه آنها هنوز از این قیمت راضی 
 نیستند، اما امیدواری بیشتری برای تولید خواهند 

داشت.
کریمی در پاســخ به اینکه آیا سیل های اخیر 

در تولید گندم تأثیر مثبت یا منفی خواهد داشت، 
گفت:  در دو اســتان خورســتان و گلستان تولید 
گندم به خاطر ســیل های اخیــر کاهش می یابد، 
اما در اســتان های دیگر افزایــش تولید را به ویژه 
در دیم کاری هــا خواهیم داشــت و درنهایت تولید 
گندم ما نســبت به پیش بینی های قبلی کاهشی 

نخواهد داشت.
به گزارش فارس، پیشتر مجری طرح گندم پیش 
از سیل های اخیر اعالم کرده بود تولید ما نسبت به 
سال گذشته یک میلیون تن افزایش خواهد داشت. 

این در حالی اســت که تولید گندم ســال گذشته 
۱۳/5 میلیون تن بود.

دولت امســال دو بار نرخ را افزایش داده است. 
پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم کیلویی هزار 
و 47۰ تومان،  پــس از مدتی کیلویی هزار و 6۰۰ 
تومان و پس از انتقادات بسیار از سوی کشاورزان به 
هــزار و 7۰۰ تومان افزایش یافت. با این حال هنوز 
هم بســیاری از کشاورزان و کارشناسان این حوزه 
ریال قیمت اعالم شــده را پاســخگوی هزینه های 

کشاورزان نمی دانند.

صندوق بین المللی پول از افت شدید سهم دالر 
در ذخایر ارزی کشورها خبر داد

رئیس  سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و 
مقوای ایران گفت: ورود محموله های وارداتی 
جدید به کشور، می تواند نگرانی های مربوط به 

عرضه کاغذ در بازار را برطرف کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا، 
بــا بیان اینکه ورود محموله هــای وارداتی جدید 
به کشــور، می تواند نگرانی های مربوط به عرضه 
کاغذ در بازار را برطرف کند، افزود: در پایان سال 
گذشته دولت منابعی را برای واردات کاغذ تأمین 
و امکاناتی فراهم کرده تا سفارش ها برای واردات 

این محصول انجام شود.
وی با اشــاره به جهش قیمت کاغذ در ســال 
گذشــته و مشــکالتی که برای مصرف کنندگان 
ایجاد شــده، تصریح کرد: وزارت ارشــاد و وزارت 
صنعــت، معدن و تجــارت اقداماتی برای واردات 
 کاغــذ انجام دادند تا کمبــود و افزایش قیمت را 

جبران کنند.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با 
بیان اینکه وضعیت تولید کشــور در بخش کاغذ 
روزنامه و کاغذ تحریر خوب نیست، ادامه داد: برای 
تأمین بازار امید چندانی به تولید داخل نیست. در 

حال حاضر میزان دقیق ظرفیت فعال صنعت کاغذ 
مشــخص نیست، اما می توان گفت با وجود اینکه 
ظرفیت تولید ۱5۰ هزار تن کاغذ وجود دارد تولید 

ما نهایتاً به 2۰ هزار تن می رسد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ایران علت پایین بودن ظرفیت فعال صنعت کاغذ را 

کمبود مواد اولیه و ارز و همچنین نبود حمایت های 
الزم عنوان کرد و افزود: وضع تعرفه مناسب، فراهم 
کردن امکانات سرمایه گذاری و تخصیص وام های 
ارزان قیمــت از جمله حمایت های مورد نیاز این 

صنعت است.
روغنی گلپایگانی افزود: از طرف دیگر با توجه 

رئیس  سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا:

کمبود کاغذ با واردات برطرف می  شود

شرکت انتقال گاز ایران:

انتقال گاز در استان های سیل زده 
پایدار است

صندوق بیمه کشــاورزی از ۱۵ تا ۲۲ فروردین ماه امسال 
۵۱میلیارد تومان غرامت سیل به بیمه گذاران پرداخت کرده 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه 
کشاورزی از ۱5 تا 22 فروردین ماه امسال بابت ۱7 هزار و 7۸۳ مورد 
بیمه ای، 5۱ میلیارد تومان غرامت سیل به بیمه گذاران پرداخت کرده 
که بیش از ۳6 میلیارد تومان آن مربوط به بیمه  گذاران خوزستانی است.
گروه های تخصصی ارزیابی خسارات بیمه کشاورزی، بی درنگ پس 
از رویداد سیل اخیر در مناطق آسیب دیده ازسیل، حضور یافته و امر 

ارزیابی فنی خسارات راهمچنان ادامه می دهند.
عالوه برحضور عملیاتی تیم های فنی ارزیابی خسارت، برای نخستین 
بار درکشــور، با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و فن آوری های نوین، 
سرعت ارزیابی ها افزایش یافته وپرداخت غرامات نیز باجدیت ادامه دارد.

صندوق بیمه کشاورزی، با الگوی بیمه متمرکز و با برخورداری از 
سامانه جامع و برخط بیمه کشاورزی دانش بنیان، در نهایت، سرعت، 
دقت و شــفافیت، امکان راهبری و پایش تمامی تراکنش های مالی در 
سطح کشــور را دارد و از این رو پرداخت غرامات در کوتاه ترین زمان 

انجام می شود.
بهره برداران بخش کشاورزی در طی سال، با مراجعه به نزدیک ترین 
شعبه بانک کشاورزی یا دفاترخدمات بیمه ای، نسبت به تهیه بیمه نامه 
اقدام تا در هنگام رخداد ســیل، تگرگ، خشکسالی، سرما و یخبندان 
و بیماری های دام و طیور و زنبورعســل، در نخستین فرصت، خسارت 

آنان، پرداخت شود.
گفتنی است، چند روز پیش کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل 
و بیمه بیکاری وزارت کار در گفت وگو با خبرگزاری فارس از نامه وزیر 
به معــاون اول رئیس جمهور برای برقراری محدود بیمه بیکاری برای 
کارگران ســیل زده ای که بیمه ندارند، خبر داد و گفت: وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، ادارات کار اســتان های آسیب دیده را مکلف کرده 
تا بدون هیچ گونه تشریفات زاید نسبت به برقراری مقرری بیکاری برای 

کارگران بنگاه های آسیب دیده اقدام کنند. 
به گفته وی، تمام ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات 
کل تامین اجتماعی مکلف شدند در سریع ترین زمان ممکن با در نظر 
گرفتن لیست حق بیمه دی و یا بهمن ماه سال ۹7 نسبت به برقراری 
بیمه بیکاری برای کارگران مشــمول قانون کار بدون تشریفات اداری 
اقدام کنند. در صورت نهایی شــدن این تصمیم به مدت محدود برای 
افرادی که شــاغل بوده اما بیمه نداشــته اند نیز مقرری بیمه بیکاری 

برقرار خواهد شد.

وزارت جهاد: 

صندوق بیمه کشاورزی
۵۱ میلیارد تومان غرامت سیل
به بیمه گذاران پرداخت کرد

رئیس سازمان هواشناسی اعام کرد

تداوم روند افزایش دما و دبی  آب 
ظرف امروز و فردا

کارگران گفت:  انجمن های صنفی  عالی  نایب رئیس کانون 
اگر کارخانه ها به شکل تعاونی به خود کارگران واگذار شود، 
مشکات کارخانه ها حل شــده و کارگران با دلگرمی بیشتر 

مشغول کار می شوند.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره خصوصی سازی کارخانه ها 
اظهار کرد: معتقدم به جای خصوصی سازی، بنگاه ها را خصولتی کردیم 
و با این وضعیت که کارخانه ها به اهلش داده نمی شــود نمی توانیم از 

خصوصی سازی نتیجه بگیریم.
وی با تاکید بر لزوم اصالح جریان خصوصی سازی در کشور گفت: از 
کارخانه هایی که به اسم خصوصی سازی واگذار شده و موجب تعطیلی 
و بیکاری کارگران شــدند باید درس بگیریم. امروز خصوصی سازی با 
این شــیوه ای که اجرا می شود، طرحی شکســت خورده است لذا تا 
زمانی که آن را اصالح نکنیم در واگذاری بنگاه ها موفق نخواهیم بود.
نایب رئیس کانون عالــی انجمن های صنفی کارگــران واگذاری 
کارخانه ها به کارگران را خواستار شد و گفت: یکی از نتایج واگذاری 
بنگاه ها به بخش خصوصی این بود که آنها را زیانده نشــان می دادند 
تا به جای آنکه در بورس فروخته شوند در مزایده به فروش بروند در 
حالی که می توانســتیم این کارخانه ها را به همان قیمت به کارگران 
بفروشیم تا هم کارگران سهامدار کارخانه ها شوند و هم خصوصی سازی 

در کشور رونق بگیرد.
چمنی خاطرنشان کرد: فرد یا بخشی که کارخانه ای را خریداری 
می کند باید دانش و صالحیت و اهلیت الزم را برای در اختیار گرفتن 
آن داشته باشد و برای پیشرفت و سودآوری کارخانه برنامه ریزی کند.
وی ادامــه داد: قبــل از واگــذاری بنگاه ها، وضعیــت بنگاه های 
خصوصی ســازی شــده را بررســی کند و ببیند که چند درصد آنها 
موفــق بوده اند و روش های موفقیت ایــن بنگاه ها را در کارخانه های 

دیگر دنبال کند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: سهامدار 
شــدن کارگران در ســهام کارخانه را در باال رفتن بهره وری و حفظ 
امنیت شــغلی نیروهــای کار مؤثر خواند. اگر کارخانه ها به شــکل 
تعاونی به کارگران داده شــود هم مشکالت کارخانه ها حل می شود و 
هم کارگران با دلگرمی بیشــتر مشغول کار می شوند و کارخانه را به 

سوددهی برمی گردانند.

یک مسئول کارگری:

کارخانه ها به کارگران 
واگذار شود

تحلیلگران نفت پیش بینی کردند در سال 
جاری میادی قیمت نفت خام برنت، به دالیلی 
چون کاهش تولید نفت اوپک و افزایش تقاضای 

چین، به 7۲ دالر در هر بشکه می رسد.
به گزارش خبرگزاری فــارس فارس به نقل از 
االقتصادیــه، در حالی قیمت های جهانی نفت این 
روزهــا روند آرامی را طــی می کند که ذخایر نفت 
امریکا این روزها افزایش یافته است. براساس پیش 
بینی کارشناسان نیز انتظار می رود تقاضای نفت خام 

به دلیل رشد اقتصاد جهانی باال رود. 
این موضوع موجب شــده است تا قیمت نفت 
نوسانات اندکی نسبت به گذشته داشته باشد، زیرا 

نگرانی ها در مورد عرضه نفت خام علی رغم وجود 
تقاضا هنوز وجود داشــته باشد. البته به گفته اداره 
اطالعات انرژی ایاالت متحده، موجودی نفت خام 
ایاالت متحده در هفته گذشته هفت میلیون بشکه 
افزایش داشته است و به 456.6 میلیون بشکه رسید 

که باالترین سطح از نوامبر 2۰۱7 است.
همچنین صندوق بین المللی پول نیز در مورد 
رشد اقتصاد جهانی اعالم کرد، اگرچه منتظر رشد 
اقتصاد جهانی در ســال 2۰۱۹ هســتیم، اما این 
رشد حجم زیادی نخواهد داشت، بنابراین علیرغم 
افزایش عرضه ایاالت متحده و نگرانی های اقتصادی، 
بازارهای جهانی نفت در میان کاهش تولید ناشی از 

اوپک، تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران و 
ونزوئال و افزایش جنگ در لیبی نفت موجود می تواند 

کفاف بازار را بدهد.
تحلیلگران نفت پیــش بینی کردند که قیمت 
نفت خام برنت به 72 دالر در هر بشکه می رسد که 
این موضوع ناشی از عوامل متعددی از جمله کاهش 
تولید نفت اوپک و افزایش تقاضای چین است. منابع 
مطلع نفتی در اوپک می گویند که این سازمان ممکن 

است تولید نفت را از ماه جوالی افزایش دهد.
ایــن منابع مطلع اعــالم کرده انــد، برخی از 
کشورهای عضو اوپک اعالم کرده اند، کاهش بیشتر 
تولید نفت اوپک می تواند وضعیت بازار را برهم زند. 

کاهش تولید نفت موجب شده است تا قیمت نفت 
به میزان 72 دالر در هر بشکه نزدیک شود، به همین 
دلیل ترامپ از متحدان خود در خواست کرده است 
که اجازه ندهند قیمت نفت بیش از این افزایش یابد.
با این حال، هیثم الغیــص، نماینده کویت در 
اوپک در گفت وگو با خبرنگار تلویزیون العربیه گفت:  
نگرانی ها در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی و تقاضا 

برای نفت، اغراق آمیز است.
وی ادامــه داد: افزایش قیمت نفت از کانال 6۰ 
دالر به 7۰ دالر نتیجه توافق اوپک است که اگر این 
توافق تمدید شود، می تواند قیمت نفت را در همین 

سطح نگه دارد.

پیش بینی تحلیلگران بازار نفت:

قیمت نفت در سال جاری میالدی 
حدود 72 دالر است

وزیران راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، 
میزان خسارت های وارده به راه ها و واحدهای مسکونی 
و تولیدی و صنفی را جمعا پنــج هزار میلیارد تومان 

اعام کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اســالمی؛ وزیر راه و 
شهرســازی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات 
خســارت های وارده به راه ها و واحدهای مسکونی بر اثر سیل 
گفت: در ســال گذشته  شاهد آن بودیم که ویال، ساختمان و 
حتی ساختمانهایی مانند هتل در بستر رودخانه ساخته شده 

بود که توسط مراجع قضایی حکم تخریب آن صادر شد.
وی اظهار داشــت: امروز بهترین فرصت است که اینگونه 
ساخت و سازها یک بار برای همیشه خاتمه یابد و از تکرار آن 
جلوگیری شــود. همچنین مردم به نقاط امن منتقل شــوند 
و اجــازه دهیم کــه آب، خانه خود را پیدا کنــد. طبق ابالغ 
رئیس جمهور باید خانه های فعلی جابجا شده و دیگر خانه ای 

در حریم رودخانه احداث نشود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در سیل اخیر بیش از ۱4 هزار 
و ۳۸۰ کیلومتر انواع راه، حدود ۱۰7۱۹ دستگاه ابنیه فنی و 
۱5۱ هزار و 564 واحد شــهری و روستایی آسیب دیده است 

بر اثر وقوع سیل آسیب دیده است.
اسالمی با اشاره به گزارش تهیه شده مبنی بر  آسیب دیدگی  
24 استان،  2۱۳ شهرستان، 26۹ شهر و  حدود 5۹۰۰ روستا 
گفت: بالغ بر ۱4 هزار و ۳۸۰ کیلومتر انواع راه، حدود ۱۰ هزار و 

7۱۹ دستگاه ابنیه فنی، شامل آب رو،آب نما و پل آسیب دیده اند 
که از این تعداد  56۳ دستگاه  شامل 6۰ آب نما، 447 آبرو و 
56 پل با دهانه شش متر تخریب شده است. طبق برآورد بیش 
از ســه هزار میلیارد تومان به غیر از هزینه های کار جایگزین 
کردن است. وی با اشاره به مسئله اخذ عوارض آزادراهی از سیل 
زدگان افزود: هفته پیش اعالم کردیم که از خودروهای شماره 
پل دختر و خودروهای امدادی عوارض دریافت نشود که البته 

خودروهای امداد طبق قانون معاف هستند.
وی افزود: برای بازسازی مغازه ها و محل کسب پنج میلیون 
تومان بالعوض و ۱5 میلیون تســهیالت، برای معیشت پنج 
میلیــون بالعوض و ۱5 میلیون تســهیالت و برای واحدهای 
تجاری نیز 45 میلیون تومان تســهیالت در نظر گرفته شده 
است. برای هر هکتار کشاورزی نیز مبالغی در نظر گرفته شده 

که بعد از گلستان و مازندران اقدام می شود.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارت 
حدود دو هزار میلیارد تومانی سیل به واحد های صنعتی، معدنی 
و صنفــی از کمک به واحدهای این بخش از طریق امهال وام، 

معافیت مالیاتی و... خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا رحمانی درباره خسارت 
سیل به بخش های صنعت، معدنی و تجارت افزود: البته هنوز 
آمار استان خوزستان به این لیست اضافه نشده است. همچنین 
۳۰۰ واحد صنعتی آسیب دیده اند و ۹ هزار واحد صنفی دچار 

آب گرفتگی و خسارت از 2۰ تا ۹۰ درصد شده اند.

مدیرکل دفتر امور غات و محصوالت اساسی وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: با کشــت برنج در استان خوزستان به دلیل 

شرایط فعلی منابع آبی موافق هستم.
عزیز کریمی  در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال 
که در شرایط فعلی که گندمکاران استان خوزستان خسارت  دیده و با 
توجه به بارندگی  و سیل اخیر، مزارع کشاورزان غرقاب شده آیا احتمال 
صدور مجوز برای کشت برنج در استان خوزستان وجود دارد؟ گفت: 
صدور مجوز یا ممنوعیت کشت برنج در استان ها توسط کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی هر استان به ریاست استاندار تعیین و ابالغ می شود. 

وی ادامه داد: اگر بخواهم نظر شــخصی خودم را بیان کنم، کامال 
در شــرایط فعلی موافق هستم که در استان خوزستان به دلیل وقوع 
شرایط فعلی و مهیا بودن شرایط برای کشت برنج، ممنوعیت برداشته 

و مجوز کشت صادر شود. 
مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
در پاسخ  به اینکه آیا وزارت جهاد کشاورزی برای صدور چنین مجوزی 
این ســوی این کارگروه تالش می کند، گفت: فعال این استان درگیر 
برداشت غالت است و فصل کشت برنج در این منطقه هم تیرماه است، 
اما تمام تالش خود را می کنیم تا با بررســی های بیشــتر، اگر شرایط 

بارندگی ادامه یابد، مجوز کشت برنج در این منطقه داده شود. 
به گفته کریمی، کشت برنج در استان هایی به غیر از استان گیالن 
و مازندران ممنوع  یا محدود است.  تبصره ای وجود دارد که می گوید 
اگر مناطقی بتوانند با روش های مختلف از جمله خشکه کاری به ازای 
مصرف یک مترمکعب آب، 6۰۰ گرم ماده خشک تولید کنند، می توانند 

بدون در نظر گرفتن ممنوعیت، برنج کشت کنند. 
گفتنی است، ســیل های مکرر در استان خوزستان به کشاورزی 
این منطقه به ویژه گندمکاران خسارت جدی وارد کرده و زمین های 
کشاورزی آنها غرق در آب شده است. برخی کارشناسان و کشاورزان 
خوزستان معتقد هستند حاال که آب با پای خودش به مزارع آمده و 
زمین کشاورزی را غرقاب کرده، اقدام به کشت برنج کنند تا حداقل از 
خسارتی که به آنها وارد شده کاسته شود. مانعی که در برابر این کار 
وجود دارد، ممنوعیت کشت برنج را »کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

استان« اعالم کرده است.
این کارگروه  کشــت برنج در همه اســتان های کشور به غیر از 
گیالن و مازندران را ممنوع کرده اســت؛ یعنی اگر کشــاورزی خارج 
از دو اســتان یادشده بخواهد اقدام به کشت برنج کند، با آن مقابله و 

احتماال جریمه هم می  شود.

به کمبود کاغذ تحریر، باید بخشــی از منابعی که 
به واردات تخصیص داده می شود صرف گسترش 

تولید شود.
گفتنی است، کمبود کاغذ از پاییز ۱۳۹6 آغاز 
شــد و با وجود اینکه در همان ســال با ترخیص 
یک محموله از گمرک تا حدی مشکالت کنترل 
شــده، اما افزایش نرخ ارز بار دیگر این صنعت را 
با مشــکالتی مواجه کرد؛ تا جایی که در آخرین 
روزهای اســفند ماه در پی افزایش بی رویه قیمت 
کاغذ، صنف ناشران در نامه ای به مسئوالن دولتی 
خواستار پیگیری جدی برای حل معضل کمبود و 

گرانی کاغذ شدند.
از طرف دیگر در روزهای آخر اسفند ماه، دبیر 
کارگروه ســاماندهی کاغذ گفته بود که در سال 
گذشته ۳7 هزار و ۳54 تن کاغذ روزنامه ای و 2۱۸ 
هزار و 62۳ تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده، 
اما فقط 6۹۱5 تن روزنامه ای و ۱۳ هزار و 64۹ تن 
تحریر با حواله معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ توزیع شــده است. به این معنا که 
سایر مقادیر که با ارز دولتی وارد شده، غیرقانونی 

توزیع شده است.

زنگنه:

آسیبی به سیل زدگان 
از ناحیه تولید نفت وارد نمی شود

وزیران راه و صنعت خبر دادند

خسارت ۵ هزار میلیارد تومانی سیل
 به زیرساخت های مسکونی و تولیدی

به دلیل افزایش منابع آبی اعام شد

احتمال موافقت وزارت جهاد کشاورزی 
با کشت برنج در خوزستان


