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 بهره برداری از نخستین نیروگاه
زمین گرمایی در زمستان ۹۸ 
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: 
فاز نخست نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر با ظرفیت 

پنج مگاوات، زمستان امسال به بهره برداری می رسد.
محس��ن طرزطلب گف��ت: براس��اس برنامه ریزی 
صورت گرفت��ه، عملیات اجرایی فاز نخس��ت نیروگاه 
زمین گرمایی مشکین شهر، اردیبهشت ماه امسال آغاز 
می ش��ود. وی ظرفیت کل این نیروگاه را ۴۰ مگاوات 
دانست و افزود: تا کنون حدود ۲۷ میلیارد تومان برای 

فاز نخست این پروژه، هزینه شده است.
طرزطلب با بیان اینکه این واحد، نخستین نیروگاه 
زمین گرمایی در کش��ور اس��ت، خاطرنش��ان کرد: این 
نیروگاه برای منطقه و وزارت نیرو می تواند یک الگو باشد 
و شرکت برق حرارتی در چارچوب قرارداد، هر کمک و 

مساعدتی که الزم باشد را انجام خواهد داد.  پاون
 

واردات ۸۷۰ تن شانه و گیره زلف به کشور 
 براس��اس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۹۷ بیش 
از ۸۷۰ تن ش��انه و گیره زلف از کش��ور های مختلف 

جهان چین وارد ایران شده است.
 آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۱ ماهه 
سال ۹۷ نشان می دهد که در این مدت بیش از ۸۷۰ 
تن شانه و گیره زلف از کشور های مختلف جهان وارد 
ایران ش��ده است. براس��اس واردات این حجم شانه و 
گیره زلف به کشور ۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۲۱۸ دالر 
ارز از کش��ور خارج شد که معادل ریالی آن بالغ بر ۹ 
میلی��ارد و ۲۵۷ میلیون و ۷۸۰ هزار و ۱۸۴ تومان در 

آمار گمرک به ثبت رسیده است.
بررسی ها نش��ان می دهد که شانه و گیره زلف از 
۴ کش��ور جهان از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، 
چین و هند وارد ایران ش��ده است. بنا بر آمار منتشره 
از س��وی گمرک بیشترین واردات شانه و گیره زلف از 
کش��ور چین به حجم بی��ش از ۸۲۱ تن و به ارزش ۲ 

میلیون و ۱۰۴ هزار و ۱۸ دالر بوده است. 

مذاکره برای رفع ممنوعیت واردات خودرو 
به کیش

 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن ابراز 
امیدواری نسبت به رفع ممنوعیت واردات بدون تعرفه 
خودرو در این منطقه، از انجام مذاکراتی برای توسعه 
گردش��گری س��امت و افزایش اختی��ارات بانک های 

بین المللی خبر داد.
غامحسین مظفری با بیان اینکه کیش ظرفیت ها 
و امکان��ات خوب��ی دارد، اظهار ک��رد: در حال حاضر 
جزیره کی��ش بیش از ۵۴ هتل فع��ال و ۵۰ هتل در 
حال ساخت دارد و ۱۰ تا ۱۵ هتل با کاربری خاص در 

حوزه گردشگری و خدمات مجوز دریافت کرده اند.
وی با اش��اره به اینکه کیش در ح��وزه دارویی و 
بهداشتی ارزش افزوده باالیی ایجاد کرده است، گفت: 
اس��تراتژی منطقه آزاد کیش این است که پروژه های 

خاص با کارکردهای خاص انجام دهد.
مظفری با بی��ان اینکه قوانین منطقه آزاد یکی از 
مترقی ترین قوانین کش��ور است که باعث رشد توسعه 
این مناطق شده، ابراز امیدواری کرد که مدودیت هایی 
که اخیراً به دلیل ش��رایط اقتصادی تحمیل ش��ده و 
کش��ور مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده اس��ت، به 
زودی رفع ش��ود و ب��ه مناطق آزاد به عن��وان پلی به 

اقتصاد جهان نگریسته شود.  ایسنا
 

رشد ۷ هزار و ۴۴۳ واحدی شاخص بورس 
در بازار

ش��اخص ب��ورس اوراق به��ادار با رون��د صعودی 
سومین هفته از فروردین ماه را پشت سر گذاشت.

ش��اخص بورس و اوراق بهادار تهران در معامات 
هفدهمی��ن روز از فرودین ماه با رش��د بیش از ۱۲۵۳ 
واح��دی به پله ۱۸۶ هزار و ۵۳۵ واحدی رس��ید، پس 
از آن و در هجدهمین روز میزان رش��د بیش از ۱۵۳۹ 
واحدی ثبت ش��ده که ش��اخص را به پل��ه ۱۸۸ هزار 
و ۷۵ واحدی رس��اند. در معام��ات نوزدهمین روز از 
فروردین ماه با رشد شاخص بیش از ۵۱۸ واحدی اعام 
ش��د که در نتیجه آن شاخص کل در ارتفاع ۱۸۸ هزار 

و ۵۹۲ واحدی ایستاد. سنا

تکمیل آزاد راه رشت - قزوین؛ ۲ سال دیگر
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه از تکمیل ۸ 
کیلومتر باقیمانده آزادراه رش��ت - قزوین تا کمتر از ۲ 

سال آینده خبر داد.
محمدباقر نوبخت در نشست پیگیری روند اجرای 
این پروژه اظهار کرد: هش��ت کیلومت��ر باقی مانده از 
آزادراه قزوی��ن به رش��ت ب��ه دلیل مح��دود و باریک 
بودن مس��یر کنونی باعث ایجاد بار ترافیکی در تمامی 
بخش های این محور شده و برای مسافرانی که گیان 
را به عنوان مقصد س��فر انتخاب کرده اند مشکاتی را 

به همراه می آورد.
وی با بیان اینکه از س��وی دولت برنامه ریزی های 
خوبی در جهت حل این مش��کل صورت گرفته است 
گفت: امیدواریم که بتوانیم با فوریت و سرعت بخشی 
ب��ه اجرای پروژه هش��ت کیلومتر باقی مان��ده آزادراه، 

رضایت هموطنانمان را فراهم آوریم.  ایسنا

اخبار

برنامه ریزی افزایش ۲ برابری صادرات به کشورهای همسایه 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، ب��ا بیان اینکه ۲ درصد واردات کش��ورهای 
همس��ایه از ایران اس��ت، گفت: برنام��ه ریزی های الزم ص��ورت گرفته تا میزان 

صادرات به کشورهای اطراف تا سال ۱۴۰۰ یعنی دو سال آینده ۲ برابر شود.
رضا رحمانی با اشاره به برنامه های وزارتخانه متبوعش برای تحقق شعار سال 

۹۸ ب��ه نام "رونق تولید"، گفت: وزارت صمت س��ال جاری با چند رویکرد برخی 
پروژه های ویژه را تعریف کرده اس��ت که نخس��تین و اصلی ترین رویکرد وزارتخانه 

نیز تاکید بر س��اخت داخل، ایجاد پروژه های داخلی و بومی کردن س��اخت تمام قطعات 
وارداتی در تمامی رشته های صنعتی است.

یکی از راه های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال ۹۸ و ۹۹ افزایش صادرات 
است که بر این اساس تقاضا در کشورهای همسایه ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات 

ایجاد می شود.  خانه ملت

تجارت
صندوق های سرمایه گذاری مسیر عقالیی ورود سرمایه گذاران مبتدی 
مدیرعامل فرابورس ایران به مردم توصیه کرد تا به صورت مستقیم در بورس 

سرمایه گذاری نکنند.
 امیر هامونی با اش��اره به حض��ور کدهای تازه وارد در بازار س��رمایه گفت: 
بررسی های تحلیلی و آماری از وضعیت اقتصاد و بازار نشان می دهد که فعالیت 

س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه در ب��ازه زمانی مورد نظر کام��ًا کارا و عقایی 
بوده اس��ت؛ چرا که ش��اخص کل برآیند تمام رقابت هایی اس��ت که میان خریداران 

و فروش��ندگان در بازار ش��کل می گیرد و احتمال اینکه عده ای جدیدالورود بخواهند یا 
بتوانند این جریان را تحت تأثیر قرار دهند، بسیار ضعیف و در حد صفر است.

وی افزود: در بازار سهام همواره با نگاه به آینده تصمیم گرفته می شود و براساس شرایط 
حاکم بر صنایع مختلف خرید و فروش سهام صورت می گیرد، بنابراین نمی توان گفت که خرید 

یا فروش هیجانی یک عده می تواند موجب سقوط یا صعود یکباره شاخص شود.  سنا

خیابان حافظ
وضعیت مطلوب پاالیشگاه های خوزستان

 وزیر نفت با تاکید بر بس��یج همه امکانات صنعت نفت برای کاهش آس��یب 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.

بیژن زنگنه درباره وضع پاالیشگاه ها و چاه های نفت استان خوزستان پس از 
حادثه س��یل گفت: وضع پاالیشگاه های نفت خوب است و تولید نفت روال عادی 

خود را س��پری می کند. وی با بیان اینکه تولید نفت جز در برخی چاه ها که تصمیم 
گرفتیم به دلیل خطر های زیس��ت محیطی بسته شود، در جریان است گفت: ما در نقاط 
محدودی خودمان چاه ها را بس��ته ایم و خطوط لوله را خالی کردیم تا اگر مشکلی برای 

این خطوط پیش آمد مشکل زیست محیطی پیدا نکنیم.
وی تصری��ح کرد: انتق��ال نفت از مناطق نفت خیزجنوب به پاالیش��گاه ها در جریان 

است و انتقال گاز نیز در جریان است.  تسنیم

طالی سیاه

مدیرعامل ش��رکت ساخت و  پ������ه توسعه زیربناهای حمل ونقل با كو
بیان اینکه با کاهش س��طح آب امکان بهس��ازی و 
بازگش��ایی جاده ه��ای خوزس��تان وج��ود دارد، از 
آبشستگی  ۴ کیلومتر از خط آهن اهواز - اندیمشک 
گفت و افزود: جاده اهواز - آبادان امروز باز می شود.

خی��راهلل خادمی در تش��ریح آخری��ن وضعیت  
محورهای مواصاتی استان خوزستان و تاثیرگذاری 
س��یل بر خطوط ریلی و ج��اده ای اس��تان، اظهار 
داش��ت: پ��س از آن که اینجانب از س��وی وزیر راه 
و شهرس��ازی مامور شدم، به عنوان نماینده وی در 
استان خوزستان هماهنگی ارگان های زیرمجموعه 
وزارت راه و شهرسازی را برای مقابله با سیل  و رفع 

مش��کات مردم  داشته باشم،  جلسات هماهنگی با 
ارگان های مختلف زیرمجموعه وزارت راه  در استان 

خوزستان تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونق��ل کش��ور اضافه ک��رد: در ح��ال حاضر 
جلسات هماهنگی بین ادارات کل راه و شهرسازی، 
راهداری، راه آهن جمهوری اس��امی ایران، بنادر 
و دریانوردی، هواشناس��ی، فرودگاه ه��ا و نماینده 
ش��رکت هواپیمای��ی جمهوری اس��امی ایران در 

خوزس��تان مدام برگزار و فعالیت های عملیاتی به 
سرعت انجام می شود.

وی ادام��ه داد:  از روز گذش��ته س��طح آب در 
خوزس��تان با توجه به اینکه خروجی  سد ها  کاهش 
یافت��ه بود، پایین آمد و عم��ًا نگرانی  مردم کاهش 
یاف��ت، همچنین نگرانی  آبگرفتگی برخی از مناطق 
ش��هری اهواز  و تخلیه خانه ها رفع ش��د ، اما احداث 
سیل بند ها و محکم کردن برخی مسیرها ادامه دارد.

 خادمی اضافه کرد:  درست است که سطح آب 

در خوزستان باالتر نرفته است، اما آب وجود دارد و 
در برخی نقاط نظیر »عین  ۲« اهواز که آب گرفته 
بود، فعالیت های مقابله در حال انجام اس��ت؛ به هر 
حال آب هایی که در دش��ت های باالتر از اهواز بین 
رودخانه های کرخه و دز اس��ت، باید تخلیه شود ، 
در بخش عمده  ای از دشت های خوزستان هنوز آب 
وجود دارد که باید  تخلیه شود و اینها باید از همین 
مس��یرها عبور کنند و باید عبور این آب ها طوری 

باشد  که به مناطق مسکونی سرازیر نشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در قسمت 
جنوب غربی اهواز که همان »عین  ۲« اس��ت، بحث 
تکمیل س��یل بند و جلوگیری از نفوذ آب به داخل 
خانه ها توس��ط دس��تگاه های مختلف ادامه دارد و 

پرسنل راه و شهرسازی و راهداری استان خوزستان 
نی��ز بخش عمده ای از کار را انجام می دهند ، ش��ب 
گذش��ته  تا س��اعت ۶ صبح امروز، ادارات کل راه و 
شهرسازی و راهداری اس��تان خوزستان با استفاده 
از ماش��ین آالت اعزام��ی و ماش��ین آالت در اختیار، 

فعلیت هایی در این منطقه انجام دادند.
 خادمی ادامه داد:  امیدواریم با کاهش سطح آب 
در روز جاری، برخی محورها در خوزستان قابل تردد 
شود، امروز بازدیدی از این محورها انجام خواهد شد 
که امیدواریم برخی از آنها باز شود.امیدواریم بزرگراه 
اهواز - اندیمشک به عنوان بزرگراه اصلی و شمالی 
جنوبی خوزس��تان، که راه شریانی خاص  محسوب 

می شود هم به سرعت باز شود.  فارس

 بررسی های میدانی نشان داد؛
پیاز ۵ تا ۱۵ هزار تومانی در بازار 

در حالی ک��ه قیمت هرکیلوگرم پیاز در ش��هر تهران ۵ تا  ۱۵ ه��زار تومان به فروش می رس��د، فیلم��ی در فضای ب����ازار روز
مجازی منتشر شده که نشان می دهد این محصول همچنین به صورت تنظیم 
بازاری و به قیمت ۴ هزار و ۳۲۰ تومان یعنی حدود یک سوم قیمت بازار آزاد، 

به فروش می رسد.
قیم��ت پیاز در هفته های اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه می کند که از 
جمله دالیل این افزایش قیمت از بین رفتن این محصول در مناطق سیل زده و 
صادرات این محصول و معادل سازی قیمت این محصول با نرخ ارز در بازار داخلی 
است. با ممنوعیت صادرات پیاز به منظور تنظیم بازار داخلی، قیمت این محصول 
هنوز در بازار کشور کاهش قابل ماحظه ای نداشته است و اما با اختاف قیمتی 

فاحش به قیمت ۵ تا ۱۵ هزار تومان در تهران به فروش می رسد.
پیاز در مناطق مختلف تهران با قیمت های متفاوتی به فروش می رسد به 
طوری که در منطقه در قلعه حسن خان تهران ۱۱ هزار تومان، خیابان سنایی 
۱۳ هزار و ۵۰۰ و تا ۱۵ هزار تومان، در سعادت آباد ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و 
پیاز درجه ۲ در منطقه دردش��ت )نارمک( ۵ هزار تومان و در منطقه دیگری 

از قلعه حسن خان ۶ هزار تومان، قیمت گذاری شده است.
خرده فروش��ی در خیابان سنایی درباره دالیل فروش پیاز به قیمت ۱۵ هزار 
تومان می گوید که این محصول را به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان از میدان مرکزی 
و به صورت عمده خریداری کرده، به همین منظور مجبور است که این محصول 
را ۱۵ هزار تومان بفروشد و خودش نیز دوست ندارد که قیمت محصوالت مختلف 

گران باشد زیرا از میزان فروش آنها و قدرت خرید مردم کاسته شده است. 
 همچنین فیلمی در فضای مجازی منتش��ر ش��ده که نشان می دهد این 
محص��ول به ص��ورت تنظیم بازاری و به قیمت ۴ ه��زار و ۳۲۰ تومان، یعنی 

حدود یک سوم قیمت بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت هر کیلوگرم خیار در تهران ۶ تا ۸ هزار تومان، خیار س��االدی ۳ 
تا ۴ هزار تومان،گوجه فرنگی ۴ تا ۵ هزار تومان،، س��یب زمینی ۵ تا ۶ هزار 

تومان، هویج ۷ هزار تومان، کاهو ۵ تا ۷ هزار تومان به فروش می رسد.
بنابراین گزارش، به نظر می رسد که انصاف خرده و عمده فروشان )اصناف( 
و قیمت گذاری صحیح و درخواست سودهای منطقی برای فروش محصوالت 

مختل��ف از جمل��ه پی��از تاثیرگذار 
باش��د از طرفی دستگاه های 

نظارتی بر بازار کنترل 
ندارن��د  مناس��بی 
و ب��ه درس��تی ب��ه 
خود  مسئولیت های 
نمی کنن��د.  عم��ل 

 تسنیم

با رسیدن اردیبهشت ماه شروع شد؛
 آغاز فصل جابجایی اجاره نشین ها 

در حال��ی طی چن��د روز آتی،  خونه به  آغاز خونه  مستأجران  جابجایی  فصل 
می شود که علیرغم تمایل موجران به افزایش اجاره، 
به دلیل کاهش ش��دید تقاضا، مال��کان فعا با ارقام 

بهمن ماه سال قبل، اقدام به عقد قرارداد می کنند.
بررس��ی های میدان��ی نش��ان می دهد ب��ا آغاز 
اردیبهش��ت ماه، فصل جابجایی مستأجران آغاز شده 
و تا چن��د روز ابتدایی مهرماه نیز ادامه دارد. در این 
بازه زمان��ی، خانوارهای اجاره نش��ین براس��اس بُعد 
خانوار، تعداد فرزندان و موقعیت تحصیلی آنها، زمان 
جابجایی مس��کن اجاره ای خ��ود را انتخاب می کنند 
که در این زمینه، رخداده��ای اجتماعی مانند زمان 
اتمام سال تحصیلی، تاریخ برگزاری کنکور و مدرسه 
مح��ل تحصیل فرزندان در س��ال آینده، پیک زمانی 

جابجایی مستأجران را مشخص می کند.
با این حال، برخی مش��اوران ام��اک از کاهش 
ش��دید تقاض��ای اج��اره در روزهای اخی��ر به دلیل 
کاهش ق��درت پرداخت اجاره بها از س��وی خانوارها 
خبر می دهند؛ به گونه ای که بس��یاری از مش��اوران 
اماکی که در زمان رکود بازار مسکن در بخش خرید 
و فروش در س��ال های گذشته، بیشترین درآمد خود 
را از مح��ل امضای قراردادهای رهن و اجاره کس��ب 
می کردند، در س��ه ماه اخیر، عاوه بر افت س��نگین 
تع��داد قراردادهای خرید و فروش، با کاهش ش��دید 

قراردادهای رهن و اجاره نیز روبه رو بوده اند.
با توجه به اینکه امس��ال آغاز ماه مبارک رمضان 
همزم��ان ب��ا اواخ��ر اردیبهش��ت ماه خواهد ب��ود، به 
نظر می رس��د چن��د روز زودتر و در روزه��ای پایانی 
فروردین ماه، جابجایی خانوارهای اجاره نش��ین به اوج 
می رسد و در طول این ماه مبارک، از حجم جابجایی ها 
تا حدودی کاس��ته می شود و سپس، بعد از تعطیات 
چند روزه عید فطر، بار دیگر نقل و انتقاالت مستأجران 

با یک حجم گسترده ای از سر گرفته می شود.
برخی مش��اوران اماک درباره افزایش اجاره بها 
به این نکته اش��اره می کنند که در دور نخس��ت نقل 
و انتقاالت مس��تأجران و تا پی��ش از آغاز ماه مبارک 
رمضان، ارق��ام اجاره بها همچنان با قیمت های بهمن 

و اسفندماه س��ال گذشته از سوی موجران و مالکان 
ب��ه خصوص در واحدهای بزرگ مقیاس، گران قیمت 
و لوکس اعام شده و شاهد امضای قراردادهای اجاره 
با افزایش بس��یار ان��دک در واحدهای با س��ن بنای 
کمتر از ۵ س��ال یعنی کوچ��ک مقیاس ها و مصرفی 
در مناطق مرکزی و متوسط نشین پایتخت خواهیم 
بود؛ ضمن اینکه بازار اجاره بها به دلیل آنکه در سال 
گذشته رشد زیادی داشته و فشار زیادی به خانوارها 
و مستأجران وارد ش��ده، فعًا کشش افزایش قیمت 

مجدد در سال جاری وجود ندارد.
به گفته این مش��اوران ام��اک، دور دوم نقل و 
انتقاالت اجاره نش��ین ها پس از ماه مبارک رمضان یا 

حتی پس از کنکور سراسری آغاز می شود.
بررسی های میدانی نشان می دهد در حال حاضر 
در مناط��ق میانی و پایین تر از مرکز ش��هر، اجاره بها 
از س��وی مالکان برای عرضه ب��ه صورت رهن کامل، 
همچنان در برخی محله های با شاخصه های فرهنگی 
نه چندان مناسب خانوارها، متری یک تا ۱.۱ میلیون 
تومان محاس��به می ش��ود ک��ه تقریباً با ارقام س��ال 
گذش��ته، برابری می کند؛ به عن��وان مثال در جنوب 
منطق��ه ۱۰ و در نزدیکی ش��مال منطقه ۱۶ تهران، 
واحد ۴۵ متری در خیابان نواب و محله س��ینا، بین 

۴۳ تا ۴۸ میلیون تومان عرضه می شود.
با این حال با توجه به افزایش قیمت مس��کن در 
دو ماه پایانی سال گذشته، برخی موجران نیز اقدام به 
افزای��ش اجاره بها کردند که در نتیجه در حال حاضر، 
در برخی محله های با شاخصه های فرهنگی مناسب تر 
برای خانوارهای طبقه متوسط، معیار واگذاری واحد 
مس��کونی به صورت رهن کامل )و س��پس محاسبه 

ت��ا آن ب��ه صورت رهن و اج��اره( به متری   ۱.۵
۱.۷ میلیون تومان رس��یده است. 

ب��ه عن��وان مثال ی��ک واحد 
مسکونی ۵۵ متری واقع 

در طبقه همکف در 
ابت��دای خیاب��ان 
تقاطع  بهب��ودی، 
با  آزادی  خیاب��ان 

پارکین��گ در بازه ۷۰ 
ت��ا ۹۰ میلیون تومان 
)بس��ته به س��ن بنا یا 

دیگر ویژگی ها( از سوی موجران عرضه می شود.
همچنی��ن در دو منطق��ه ۵ و ۸ )به عنوان نماد 
مناطق خانوارهای متوسط نش��ین در غرب و ش��رق 
ته��ران( نی��ز در واحدهای مس��کونی با س��ن بنای 
باالی ۵ س��ال، ش��اخص و معیار موج��ران و مالکان 
برای عرضه واحد مس��کونی به ص��ورت رهن کامل، 
مت��ری ۲ میلیون تومان اس��ت؛ به عنوان نمونه، یک 
واحد مس��کونی ۷۵ متری ۱۳ سال ساخت، واقع در 
خیابان پیامبر ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل واگذار 
می ش��ود. هر چند این ارقام در برخی مناطق لوکس 
منطقه دو به خصوص س��عادت آباد و شمال شهرک 
غ��رب تا حدود زیادی با دیگ��ر محله های منطقه دو 
متفاوت بوده و ارقام م��ورد نظر موجران در مواردی 
با اجاره بها در مناطق ۱ و ۳ پایتخت برابری می کند.

اگرچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرس��ازی در س��ال ۹۷، متوس��ط اجاره بها و 
تعداد قراردادهای اجاره در مناطق مختلف پایتخت را 
منتشر نکرد، اما بررسی آمارهای منتشره در سال های 
قبل از آن نشان می دهد، همواره در اردیبهشت ماه با 
یک روند افزایشی در تعداد قراردادهای اجاره روبه رو 
هستیم و این موج در ماه های ابتدایی پاییز به شدت 
کاس��ته می ش��ود؛ اما در ماه های بهمن و اسفند هر 
س��ال تا پیش از آغاز نوروز، بار دیگر ش��اهد افزایش 

قراردادهای رهن و اجاره هستیم.
به عنوان نمونه در سال ۹۶ تعداد قراردادهای رهن 
و اجاره در ماه های اردیبهش��ت، خرداد و تیر بین ۱۳ تا 
۱۴ هزار فقره اس��ت؛ اما در دو م��اه پایانی پاییز و یک 
ماه ابتدایی زمستان )آبان، آذر و دی(، تعداد قراردادهای 
اجاره در تهران به ۸ تا ۹ هزار فقره کاهش یافته اس��ت. 
از نظر قیمتی نیز متوسط اجاره بها )بدون در نظر گرفتن 
ودیعه مسکن( در سال ۹۶ در مناطق گران قیمت پایتخت 
)منطقه ۱ تا ۵( بین متری ۳۵ تا ۵۰ هزار 
تومان در نوس��ان اس��ت؛ اما 
مرک��زی  مناط��ق  در 
و جنوب��ی ته��ران 
تا   ۱۰ )منطق��ه 
۱۹( این شاخص 
به متری ۱۱ تا ۲۴ 
کاهش  تومان  هزار 

می یابد.  مهر

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم كرد
آبشستگی  ۴ كیلومتر از خط آهن اهواز - اندیمشک

هرچند ش��روع س��ال ۹۸ با زندگ���ان�ي گروه معیشت 
بروز بارندگی های شدید و مشکاتی که در نواحی 
مختلف کشور از جمله شهرهای گلستان، لرستان 
و خوززس��تان و م��ردم این نواحی پدی��د آورد اما 
تمام این مس��ایل را در کنار سوءمدیریت و ناتوانی 
مدیران در مدیریت این شرایط بحرانی را می توان 
می ت��وان نیم��ه خالی لی��وان بارندگی ه��ای اخیر 
برش��مرد و نیم نگاهی هم به نیمه پر لیوان داشت. 
نیمه پ��ری که می تواند نوید بخش خروج کش��ور 
از خشکسالی های باش��د که سالیان سال از سوی 

متولیان نسبت به آن هشدار داده شده است. 
براساس اطاعات موجود در شروع سال جدید 
میزان بارندگی در کل کش��ور برخاف سال گذشته 
بس��یار خوب بوده به طوریکه میزان بارندگی نسبت 
به پارسال و حتی نسبت به میانگین بلندمدت کشور 
به ش��دت رشد داشته است. در طول سال های اخیر 
کاهش میزان بارندگی، به همراه مس��ائل دیگر مثل 
مصرف ۹۲ درصد کل آب کشور در حوزه کشاورزی، 

باعث شده تا ایران با کم آبی عجیبی روبه رو شود. 

نقش آب در اقتصاد
براساس اطاعات موجود وضعیت بارندگی در سال 
اخیر نسسبت به میانگین بلندمدت ۲۴ درصد افزایش 
پیدا کرده و همین باعث شده تا بسیاری امیدوار شوند 
تا در میان عواملی که منجر به ایجاد وضعیت کنونی 

شده، شاید ابرها دیگر با ایران آشتی کرده باشند. 
 پژوهش��کده اقلیم شناسی س��ازمان هواشناسی 
ب��ا اع��ام افزای��ش ۱۲۵ درصدی بارش ها در س��ال 
زراع��ی ۹۸-۹۷ میانگین بارش کش��ور طی بهار ۹۸ 
را در مح��دوده نرم��ال و میانگین دما طی فروردین و 

اردیبهشت سال آینده را در محدوده میانگین بلندمدت 
پیش بینی کرد. در گزارش این مرکز آمده است؛ انتظار 
می رود که بارش ها طی فروردین در بیشتر استان های 
کشور نرمال و در اردیبهشت در مناطق شمال، شمال 

غرب و حاشیه زاگرس قدری بیش از نرمال باشد.
براساس بررس��ی های صورت گرفته بیش از ۹۰ 
درص��د آب در ایران به بخش کش��اورزی اختصاص 
می یابد. بخشی که نه تنها تاثیر قابل توجهی بر تامین 
امنیت غذایی و معیش��ت مردم کش��ور دارد بلکه به 
واسطه پتانسیل باالیی که دارد می تواند به عنوان برگه 

برنده اصلی در مدیریت و تامین درآمد کشور باشد. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقادند 
ک��ه آب به  عنوان یک نه��اده  تولید، نقش مهمی در 
تولی��د محصوالت )کش��اورزی، پتروش��یمی، فوالد 
و...( دارد و دسترس��ی آس��ان به منابع آبی می تواند 

هزینه های تولید را به مقدار زیادی کاهش دهد.
 از س��وی دیگر وجود منابع آبی پایدار منجر 
ب��ه افزایش تولی��دات کش��اورزی و امنیت غذایی 
ش��ده، به طوری ک��ه م��ازاد تولیدات کش��اورزی 
س��بب انباشت سرمایه ملی می ش��ود. به باور این 
کارشناس��ان ازآنجایی ک��ه ارزش اف��زوده بخش 
کشاورزی اثر بالقوه ای در اقتصاد این بخش دارد و 
با در نظر گرفتن این نکته که بیشتر مساحت ایران 
در مناطق خش��ک و نیمه خش��ک واقع ش��ده و با 
شرایط به وجود آمده در سال های اخیر محدودیت 
منابع آبی وجود داشته بنابراین این حجم بارندگی 
فارغ از تخریب های ناش��ی از سیل اتفاق ناگواری 
نبوده و نیست و متولیان و دست اندرکاران مربوطه 
ب��ا مدیریت بهینه این منابع می تواند ارزش افزوده 
محصوالت کش��اورزی را در راس��تای خودکفایی 

کشور بیشتر باال ببرند. 

زمانی برای رفع نگرانی ها
 از س��وی دیگربرخی کارشناس��ان بروز پدیده 
خشکس��الی را عامل مهمی در رش��د مهاجرات از 
روستاها به شهرها و پدید آمدن مشکات گسترده 
می دانن��د اما با توجه به حج��م بارندگی های اخیر 
اگ��ر آن طور که باید و ش��اید مدیریت درس��ت و 
مناس��ب برای این حجم بارندگی صورت می گرفت 
می توانستیم امیدوار باشیم که بخش قابل توجهی 
از نگرانی های مربوط به این موضوع رفع شود چرا با 
توجه به پتانسیل و ظرفیت کشاورزی در روستاهای 
کش��ور اگر این اتفاق می توانس��ت منجر به رش��د 
کش��اورزی در کش��ور به ویژه در مناطق روستایی 
ش��ود و با برنامه ریزی برای س��رمایه گذاری در این 
بخش می تواند به درآمدزایی ناش��ی از محصوالت 

تولید در این مناطق امیدوارتر بود. 
به س��خن دیگر با در نظر داشتن این مساله که 
بحران های ناش��ی از کمبود آب تاثیر منفی بر رش��د 
داش��ته باش��د لذا با این حجم بارندگ��ی رخ داده و 
بارش های مطلوب اخیر می توان به رفع تبعات ناشی 
از بحران های کمبود آب مانند مهاجرت یا رشد منفی 
روستاها به مناطق شهری با نگاه مثبت تری نگریست.

به باورکارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حوزه 

آب ، نقش آب در توس��عه اقتصادي و اجتماعي هر 
کشور را به دو بخش تقسیم می کنند. نخست راه هایي 
که با توسعه و بهره برداري بیشتر از منابع آب همراه 
اس��ت و در این راه حل ها تأمین و عرضه بیشتر آب 
معادل توسعه انگاشته می ش��ود. دوم راه هایي که با 
بهره برداري بهتر و کاراتر از آب تأمین شده، و با نگاه 
مطلوب متولیان می تواند منجربه آن شود تا با کنترل 
تقاضا به گونه ای عمل کرد تا سرنوش��ت آب تأمین 

شده بهترین بهره برداری از آن را لحاظ کرد. 

اقدامات مثبت
اگرچه برخ��ی مدیران و متولیان در رویارویی 
با بروز سیل و مشکات ژیرامون آن همواره بر این 
اعتقاد بوده و هستند که انتظار چنین وضعیتی را 
نداشتند اما اگر اندکی خرد پشت تمام این اقدامات 
و پیش بینی ها بود می توانس��تیم امیدوار باشیم که 
با ایجاد سد و س��یل بندها در مسیر آب های روان 
و رودخانه های خروشان، آب فراواني براي مصارف 
آشامیدني، کش��اورزي، صنعتي و دامداري ذخیره 
کنیم تا درمواقع نیاز از آن آب ها اس��تفاده بهینه و 

مطلوبي داشته باشیم. 
به ب��اور این کارشناس��ان اگر تدابیر درس��ت 

و منطقی ص��ورت می گرفت این حج��م بارندگی 
آنقدر ها ه��م که می گویند بای طبیعی نبود بلکه 
نعمتی بود که به کشور سرازیر شده بود و آنچه با 
بود نبود مدیریت و یا به عبارتی س��وءمدیریت در 

استفاده بهینه از این اتفاق بود.
کارشناس��ان اینحوزه براین باورند که با ایجاد 
س��ازوکار ذخیره سازي آب و انتقال آن به شهرها و 
روستاهایي که فاقد آب شیرین و بهداشتي هستند 
با این حجم بارندگی می توانستیم به سمتی برویم 
تا بخش اعظم مشکات کم آبي و آب های بهداشتي 
حل شود اما متاسفانه تاکنون چنین نشده است. 

س��خن آخر اینکه متولیان و دس��ت اندرکاران 
می تواند با این حجم بارندگی و آب سرازیر شده در 
کشور به سوي توسعه پایدار گام برداشته و حرکت 
کنند و از این طریق آن زمین های بایر و بي استفاده 
را به منبع عظیمي براي تولید محصوالت کشاورزي 
و دامپروري تبدیل کنند اما متاسفانه تاکنون چنین 
نش��ده و اگر چنین می شد دیگر نه تنها مشکلی از 
جهت تامین نیاز داخل نداشتیم بلکه می توانستیم 
امیدوار باش��یم که با اس��تفاده درست و مناسب از 
همین بارندگی ها زمینه توس��عه در سایر بخش ها 

را مهیا سازیم. 
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نیمه پر لیوان بارندگی


