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«ایران» گزارش میدهد

 13تصمیم برای تنظیم بازار
خبرنگار

تأمین کاال و دارو اولویت اصلی دولت

دولت
تصمیمگیری

چــرا رئیس جمهــوری اعالم کرد که از روز شــنبه
همــه چیــز طبــق روال عــادی خواهــد شــد؟ چه
اتفاقــی افتاده اســت که مــردم میتواننــد بدون
دغدغه زندگی عادی خود را داشته باشند؟
بخشی از این ابهامها و پاسخهای مردمی به
ســاختمانی مربوط میشود که در خیابان سمیه
اســت .ســاختمانی قدیمی که ســر در آن تابلوی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت نصب شــده
است .این وزارتخانه که مسئول تولید و بازار است
برای مقابله با کرونا تمهیــدات جدیدی را اتخاذ
کرده است که با تکیه بر آن میتوان ویروس کرونا
را محدود کرد و تا حد قابل توجهی جلوی اشاعه
آن را گرفــت ،امــا ســایر وزارتخانههــا بخصوص
وزارت بهداشــت هــم ســهم قابــل توجهــی در
جلوگیری از شیوع کووید  19دارد.
حســین مــدرس خیابانــی ،قائــم مقــام وزیر
توگو با «ایران»
صنعت ،معدن و تجارت در گف 
از تمهیداتی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بــرای مقابله با ویــروس کرونــا و همزمانی آن با
بازار شب عید ،اتخاذ کرده است ،گفت .او ابتدا به
جلســه صبح روز گذشته که با حضور معاون اول
رئیس جمهوری بوده اســت ،اشــاره کرد و گفت:
آنگونه که با شــهردار تهران هماهنگ شــده قرار
است از روز جمعه و نهایتاً شنبه در میادین میوه و
تره بار ،برخی از میادین اصلی شهر و ایستگاههای
متــرو ،ماشــینهای مخصــوص بــرای عرضــه
شویندهها با اولویت مایع دستشویی مستقر شود.
محمد علمبیگــی ،رئیس انجمن تولیدکنندگان
مواد شــوینده نیز به خبرگزاری مهر گفته اســت:
هماهنگیهای الزم جهت توزیع گسترده و بدون
واسطه با نرخ مصوب محصوالت صورت گرفته
و مردم نباید مواد بهداشــتی و شویندهها را باالتر
از نــرخ مصوب خرید کنند؛ چراکه فراوانی کاال در
کشــور وجود دارد و جای هیچگونه نگرانی در این
رابطه نیست .دومین اتفاقی که وزارت صمت در
شرایط حاضر دنبال میکند و مدرس خیابانی به
آن پرداخت ،ممنوعیت صادرات ماسک بود .او
گفت :برای آنکه شــاهد کمبود ماســک در کشــور
نباشــیم تعرفه واردات ماســک را صفر کردیم تا

بارش  15درصد نیاز آبی کشور در  3روز

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری در جلسه بررسی
وضعیت تأمین کاالهای اساسی ،به فضای روانی ایجاد شده در پی
شــیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضا در بازار اشــاره کرد و از دســت
اندرکاران و دســتگاههای مختلف خواست با عرضه فراوان و سریع
کاالهــای مورد نیاز مردم در فروشــگاهها و مراکــز فروش ،اطمینان
الزم را در خصــوص نبــود مشــکل در تأمیــن مایحتــاج بــه جامعه
بدهنــد .وی بــا بیــان اینکه تأمیــن کاالهــای اساســی و دارو اولویت
اصلی دولت است ،تصریح کرد :خوشبختانه ظرفیتهای فراوانی
در بخشهــای مختلــف بویــژه کارخانههای تولیدی مواد شــوینده
و بهداشــتی در کشــور وجود دارد که میتواند همه نیازهای کشور را
برطرف کند.

 13اقدام فوری
 1قرار است مایع دستشویی در میادین اصلی شهر ،میادین میوه

و تره بار و ایستگاههای مترو با قیمت مصوب عرضه شود
 2صادرات ماسک ممنوع شد
 3تعرفه واردات ماسک صفر شد
 4صادرات مواد اولیه تولید ماسک محدود شد
 5عرضه ماسک در داروخانه با قیمت مصوب صورت میگیرد
 6افزایش  3برابری تولید ماسک و حل مشکالت تولیدکنندگان
این بخش دنبال میشود
 7سه شیفته شدن تولیدکنندگان محلولهای ضدعفونی کننده
در دستور کار قرار گرفت

نباید نگرانی از تأمین کاال داشــته باشند .ما برای
شــب عید کاال را فراهم کرده بودیم و اکنون کرونا
بهانهای برای خریدهای گسترده شده است.
دهمین موضوعی که مورد اشــاره قائم مقام
وزیــر صنعت ،معــدن و تجارت قــرار گرفت این
بود که از وزارت جهاد کشــاورزی خواسته شده که
نسبت به وضعیت دام ســبک تمهیدات جدید
اتخاذ شــود ،همچنین خواســته شــده کــه برخی
از کشــتارگاهها بــه فروشــگاهها و میادیــن میــوه و
تــره بــار وصــل شــوند .یازدهمین نکتــهای که در
راستای کنترل بازار و خریدهای هیجانی مردم به
خاطر ویروس کرونا اتفاق افتاده اســت ،افزایش
ســهمیه کاالهــای اساســی شهرســتانها اســت.

آب

مرجان اسالمی فر

فعــاالن اقتصادی نســبت بــه واردات این کاالی
مصرفی اقدام کنند.
قائــم مقــام وزیر صنعــت ،معــدن و تجارت
چهارمیــن تصمیمگیــری صــورت گرفتــه کــه
باعــث میشــود نگرانیهــای مــردم نســبت بــه
شــیوع ویروس کرونا کمتر شــود را محدود کردن
صــادرات مــواد اولیــه تولیــد ماســک دانســت و
گفت :با وزارت بهداشت در حال رایزنی هستیم
کــه بعالوه عرضــه رایگان ماســک در مراکزی که
عنوان کردند ،در داروخانهها نیز ماسک با قیمت
مصوب به فروش برسد تا مردم در تهیه ماسک
با مشکل مواجه نشوند.
مــدرس خیابانــی ششــمین تمهیــد وزارت
صمــت را افزایــش  3برابــری تولیــد ماســک در
کشور دانســت و افزود :با مذاکرات صورت گرفته
و حمایت تولیدکنندگان قرار شده تولید ماسک،
مایع دستشــویی و محلولهای ضدعفونیکننده
در حجــم بــاال تولیــد شــود .هفتمیــن اتفاقی که
در ایــن بخــش در حال رخ دادن اســت ،ســوئیچ
کــردن ،بنگاههــای تولیدی که اســت کــه توانایی
تولید ماســک مصرفــی مردم و بیمارســتانها را
دارند .قائم مقام وزیر صنعت ،معدن و تجارت
گفت :از ســال گذشــته بــرای افزایــش تولید پودر
شــوینده برنامهریزی کردیــم بههمین جهت در
ســالجاری بــا کمبــودی مواجه نشــدیم و مردم
راحــت و بــدون دغدغــه میتواننــد محصوالت
شــوینده را خریداری کنند .هشــتمین نکتهای که
مدرس خیابانی به آن پرداخت سه شیفته شدن
کارخانههــای تولید الکل بود .او اظهارداشــت :با
افزایــش تولید الکل و ژلهــای ضدعفونیکننده
داخلی میتوان نیاز مردم را مرتفع کرد.
توگــو با روزنامه
نهمیــن موضوعی که در گف 
ایران به آن اشــاره شد ،پاسخگویی فروشگاههای
زنجیــرهای بــه نیــاز مــردم بــود .او گفــت :وزارت
صمــت بهدلیــل نزدیــک شــدن بــه شــب عید،
تمهیــدات الزم بــرای توزیع تمــام کاالهای مورد
نیاز مردم را داشته است ،لذا هر چقدر هم مردم
خریــد کنند ،مــا کاالی ذخیره شــده و آماده برای
توزیــع در بازار داریم .مــدرس خیابانی افزود :در
تمام فروشــگاههای زنجیــرهای و میادین میوه و
تــره بار ،برنج ،روغن ،شــکر ،گوشــت قرمز و مرغ
منجمد با قیمت مصوب عرضه میشود و مردم

معاون وزیر نیرو در گفتوگو با «ایران» از جدیدترین وضعیت سدهای
کشور میگوید

ëëبازاربدونمشکلباشد
بــه گزارش ایرنــا ،معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره بر ضرورت
تأمیــن کاالهــای مــورد نیازهای مــردم در شــب عید و مــاه مبارک
رمضان و رصد مســتمر وضعیت بازار ،از همه دســتگاهها خواست
با برنامهریزی و تالش گســترده شــرایطی فراهم کننــد تا در تأمین
تقاضا و نیاز بازار مشکلی به وجود نیاید.
ëëکاالهایاساسیبافوریتتأمینشود
جهانگیری با تأکید بر اینکه همه دستگاهها موظفند کاالهای اساسی
مــورد نیــاز مــردم را فوری تأمین کننــد ،گفت :با توجــه به ضرورت
تنظیم بازار پایان سال همه دستگاهها موظفند با برنامهریزی دقیق
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را به فور تأمین کنند.

 8بنگاههای تولیدی جدید برای تولید ماسک فعال میشوند
 9عرضــه به وفور کاالهای اساســی در فروشــگاههای زنجیرهای
صورت میگیرد
 10کشــتارگاهها بــه فروشــگاهها و میادیــن میــوه و تــره بار وصل
یشوند
م 
 11سهمیه کاالهای اساسی استانها  2برابر میشود
 12ماســک ،الــکل ،شــویندهها و ضدعفونیکنندههــا در زمــره
کاالهای اساسی قرار گرفت
 13در صــورت هــر گونــه کاهش عرضــه و عدم تولیــد کاالهای
اساسی واردات صورت میگیرد

مدرس خیابانی گفت :ســهمیه کاالهای اساسی
شهرســتان ها(برنج ،روغن ،شکر ،گوشت قرمز و
مرغ منجمد)  2برابر سهمیهای شد که برای شب
عیــد ،در نظر گرفته بودیم .با توزیع این کاالها در
شهرستانها شاهد هیچ التهابی نخواهیم بود.
در کارگــروه تنظیــم بــازار هــم تصمیمــات
جدیدی اتخاذ شــده اســت که در ادامه به نقل از
خبرگزاریهای تسنیم به آن اشاره میکنیم.
دوازدهمیــن اتفاقــی کــه توســط وزارت
صمــت رقــم خــورده ایــن اســت کــه بر اســاس
درخواســت وزارت بهداشــت مبنی بــر ضرورت
نظــارت بر چرخــه تولید و توزیــع و ...محصوالت
بهداشــتی از جملــه ماســک ،الــکل ،شــویندهها

و ضدعفونیکنندههــا ،کاالهــای مذکــور در گــروه
یک کاالهای اساســی و ضروری قرار گرفته اســت
و مشــمول کنتــرل قیمــت ،مبــارزه بــا احتــکار،
گرانفروشــی ،اختفا ،عدم عرضه ،کمفروشی و...
شــود .بنابراین همه دستگاههای نظارتی مکلف
شــدند بــا تخلفــات مربوطه از جملــه عدم ثبت
موجودی کاالها در ســامانه جامــع انبارها ،مانند
ســایر کاالهای گروه یک مشــمول دســتورالعمل
مبارزه با احتکار ،برخورد شود.
ســیزدهمین بند حمایتی این اســت که مقرر
شــد در صــورت هرگونــه کاهــش عرضــه و عدم
تولید کافی ،برای تأمین بازار اقداماتی چون رفع
ممنوعیت واردات و کاهش تعرفه صورت گیرد.

عطیه لباف
خبرنگار

تازهتریــن آمارهــا از بارندگــی
روزهــای اخیــر کشــور خبرهای
خوشــی در دل خــود دارد.
بارشهــا اگرچــه در برخــی
از مناطــق ســیالبی بــود امــا
خســارت قابــل توجهی بــه جا
نگذاشــت و در عــوض حجــم
قابل توجهی آب را برای کشــور
آورد .بهطوری که معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
کشــور میگوید« :آورد بارشهای اخیر برابر با حدود  15درصد از مصارف
ساالنه کشور از مخازن سدها و آبهای سطحی است».
محمد حاج رسولیها ،در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح میدهد« :برآورد
میشــود کــه بــارش چنــد روز اخیــر حدود  3تــا  4میلیــارد متــر مکعب در
بــازه زمانــی  3روزه و  5تــا  6میلیــارد متر مکعب در بازه زمانــی  10روزه به
حجم ذخایر ســدهای کشــور بیفزاید .این بارندگی در حــال تبدیل به روان
آب و افزایش حجم ورودی ســدهای کشور است که اصطالحاً به آن «آورد
بارندگی و سیالب» گفته میشود».
بهگفتــه معاون وزیــر نیرو ،حجم کنونی مخازن ســدهای کشــور حدود 28
میلیارد متر مکعب است.
ëëمصرف ساالنه  40میلیارد متر مکعب آب سطحی
آنطور که حاج رسولیها توضیح میدهد «ساالنه  40میلیارد متر مکعب
آب مصرفی کشــور از مخازن ســدها و آبهای ســطحی تأمین میشــود».
بر این اســاس اســت که او میگوید «آورد بارشهای  3روز اخیر حدود 15
درصد از مصرف ساالنه آبهای سطحی کشور است».
ëëموجودی سدها  11درصد کمتر شد
با وجود اینکه بارشهای اخیر اتفاق مثبتی در وضعیت ذخایر ســدها رقم
زده اما هنوز وضع آب موجود در سدها به سطح سال گذشته نرسیده است
و حاج رســولیها در این خصوص بیان میکند« :ذخایر ســدهای کشــور 11
درصد کمتر از ذخایر مدت مشــابه سال گذشته است .هرچند پیک ورودی
آب به ســدها اواخر اســفندماه و در فروردین و اردیبهشــت شروع میشود؛
اما تاکنون شــرایط ســال آبی گذشــته بهتر از ســال آبی جاری بوده است».
ســال آبی جاری از مهرماه آغاز شــده و تا پایان شــهریور ســال  1399ادامه
دارد.
 52ëëدرصد از حجم مخازن آب دارند
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه امیدواریم به حد نرمال پرشــدگی ســدها در
ماههــای آتی دســت یابیــم ،میگوید« :اکنــون  52درصــد از حجم مخازن
ســدها پر اســت ،امیداوریم بــا ادامه بارشهــا و نزوالت جوی ایــن رقم به
وضعیــت قابــل قبول پرشــدگی یعنــی  70تــا  75درصد از حجــم مخازن
برسد ،تا تابستان دغدغهای از بابت تأمین آب نداشته باشیم».
ëëتخلیه سدها برای کشت پاییز
حاج رســولیها در پاســخ به این ســؤال که حجم کم پرشــدگی ســدها چه
رابطــهای با تخلیــه آنها در ماههــای اخیر دارد ،توضیــح میدهد« :درصد
کمی از وضعیت کنونی ســدها بابت تخلیه رقم خورده اســت و عمده این
کاهش بهخاطر تأمین مناســب کشت پاییزی انجام شده است که با وجود
این میزان خروجی آب سدها امسال تغییر چندانی نداشته است».
بــا ایــن حال او بیــان میکنــد« :ظرفیت خالی ســدها به مهار ســیالبهای
احتمالــی در مــاه جــاری و فروردیــن ســال آتــی کمــک شــایانی میکنــد.
همانطور که در روزهای اخیر این موضوع به مهار سیالبها کمک کرد».
مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران تصریــح میکنــد« :اکنون
ســدهای خوزســتان ظرفیت مهار بخش زیادی از ســیالبهای احتمالی را
دارند .بهطوری که  49درصد از مخزن سد دز 37 ،درصد از مخزن سدهای
کارون 40 ،درصد از مخزن ســد کرخه و  60درصد ســد مارون خالی اســت.
ضمن اینکه کشــت پاییزه مناســبی در پایین دســت این ســدها انجام شده
است».
ëëافزایش  7میلیمتری سطح تجمعی بارندگی ها
طــی روزهای اخیر ،در برخی از اســتانها رکورد بارش مــداوم برف و باران
شکســت .برای مثال تهران با بیــش از  55میلیمتر بارش مداوم در دو روز
رکورد زد.
حــاج رســولیها میگویــد کــه بارشهــا در اســتانهای دیگر نیــز وضعیت
خوبــی داشــت .مثالً کرمانشــاه بــا  50میلیمتر ،کردســتان بــا  45میلیمتر،
لرســتان با  80میلیمتر و بســیاری از اســتانهای دیگر نیز شاهد بارش این
نعمت الهی بودند .اما به طور میانگین بارندگی اخیر  7میلیمتر به سطح
تجمعی بارندگیهای کشور اضافه کرده است .به طوری که سطح تجمعی
بارشهای کشور از  165میلیمتر به بیش از  172میلیمتر رسیده است.
ëëسیلزده میشدیم ،اگر...
بارشهــای  3روز گذشــته اگرچــه در برخی از مناطق کشــور بویژه لرســتان
ســیالبهایی به راه انداخت اما حاج رســولیها میگوید بواسطه اقداماتی
که در چند ماه اخیر انجام شد و هماهنگیهایی که میان دستگاههای کشور
بعد از چندین ســال رقم خورد ،بسیاری از سیالبهای مخرب در این چند
روز مدیریت شد.
معاون وزیر نیرو توضیح میدهد« :مثالً در محدوده شــهر پلدختر اســتان
لرســتان بــا همــکاری و اقدامات تمام دســتگاهها دبــی باالیــی از آب را رد
کردیم .این دبی نســبت به ســنوات گذشته باال بود و در  20سال گذشته اگر
چنین شــرایطی رخ میداد ،خســارات زیادی رقم میخورد .اما توانســتیم
با اقداماتی در ماههای اخیر و افزایش هوشــیاری و همکاری مســئوالن این
بارشها را پشت سر بگذاریم».
او عالوه بر مورد پلدختر به وضعیت شهرهای دورود و خرم آباد نیز اشاره
میکنــد و میگویــد« :اگر دســتگاهها با هم هماهنگی و همکاری نداشــتند،
در بســیاری از مناطــق شــاهد وقوع ســیل ،چه بســا ســیالبهای مصنوعی
بودیــم .اما بعد از ســالها با هماهنگی حداکثری دســتگاهها و مســئوالن و
افزایش هوشــیاری مردم و تابعیت بیشــتر آنها از قوانین ،تجربه بهتری را
در بارشهای اخیر داشتیم».
ëëترسالی است؟
اینکه در ماههای آتی شــاهد ســیالب هســتیم یا خیر؟ موضوعی است غیر
قابــل پیشبینــی .امــا حــاج رســولیها میگوید«:آمادگی بــرای مواجهه با
ســیالبهای احتمالــی را داریــم و در حال تقویت آن هســتیم ».اما ســؤال
اینجاســت که آیا سیل سیســتان و بلوچســتان و وقوع بارش شدید در چند
استان نشان دهنده ورود ایران به دوره ترسالی است؟
معاون وزیر نیرو پاســخ میدهد« :علیرغم این بارندگیها ما در زمســتان
شــرایط نرمالــی را پشــت ســر گذاشــتهایم و تاکنــون وضعیت نرمــال بوده
اســت .امــا بر اســاس پیشبینیهای  3ماهه ســازمان هواشناســی احتماالً
بهــار  1399نیــز شــرایط تقریباً مطلــوب خواهد بود و شــاید  10تا  20درصد
وضعیــت بهتــر از نرمال را شــاهد باشــیم .نمیتوانیم بگوییم که ترســالی
اســت اما شــرایط نرمال بهنظر میرســد .امیدواریم با ذخیرهســازی قابل
قبول آب در ســدهای کشــور بتوانیم تابستان آســانی را از نظر تأمین منابع
آبی پشت سر بگذاریم».

