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ضرورت تجدید نظر در سقف تسهیالت نوسازی مسکن روستایی

زهره افشار

خبرنگار

ایرنا

زلزله7.2ریشتری سال  1341بویین زهرا
با 12هزار کشته و زلزله  6.6ریشتری سال
 1382بــم با  50هزار نفر کشــته از جمله
زلزلههایــی هســتند که یــادآور خاطرات
تلخی بــرای ما هســتند .بررســی آماری
زلزلههای سالیان گذشته نشان میدهد
حــدود  80درصــد خســارت مربــوط بــه
واحدهــای مســکونی روســتایی اســت
کــه معمــوالً ســازه ضعیفی دارنــد ،طی
ســالهای گذشــته ابزارهای تشــویقی از
جملــه اعطــای تســهیالت کم بهــره به
نوســازی واحدهای روستایی اختصاص
یافتــه اســت امــا ارزش افــزوده پاییــن
واحدهــای مســکونی روســتایی موجب
شده روستاییان اســتقبال آنچنانی برای
مقاومســازی واحدهایشــان نداشــته
باشند.
 ëëمقاومســازی  62درصــدی واحدهــای
مسکونیروستاییکرمان
در کشــور مــا حــدود  5میلیــون واحــد
مسکونی روستایی وجود دارد که اگر آمار
مقاومســازی این واحدها را در  31استان
کشور بررسی کنیم به واقعیت تلخی
می رســیم .در اســتانی مانند کرمان که
با زلزله بزرگی یا وقوع ســیالب مخربی
مواجه شــده درصد باالیی از واحدهای
مســکونی به اجبار بازســازی شده است
و در مابقــی اســتانها رونــد نوســازی
خانههــای روســتایی کنــد بــوده اســت.
«مهــدی محمدی» معاون بازســازی و
مسکن روستایی بنیادمسکن کرمان به
«ایــران» میگویــد :پساز زلزلــه بزرگی
کــه در منطقه بم رخ داد در مجموع 40
هزار واحد مسکونی شــهری و روستایی
بازســازی شــد که بدیــن ترتیــب در این
منطقه  70درصد واحدهای مســکونی
مقاومســازی شــدهاند ،اما در کل استان
در حــال حاضــر  62درصــد واحدهــای
مســکونی  5هزار و  200روســتای کرمان

مقاومســازی شــدهاند .وی میافزایــد:
بــا وقوع هــر زلزلــه مخرب ،روســتاییان
کمی به خود میآیند و با اســتقبال آنها
برای مقاومســازی مواجه میشویم اما
پساز مدتی همه از یادشــان میرود که
ما کشور زلزله خیزی هستیم و هر لحظه
نه تنها روســتاهای ما بلکه شهرهای ما
در معــرض تهدید زلزله هســتند و این
اتفاقی اســت که ما در کرمان هم شاهد
بودیم که وقتی مردم دیدند حتی ارگ
بم هم تخریب شــد ترســی وجودشــان
را گرفــت ولی بعد به ســادگی از کنار آن
گذشــتند .وی تصریــح میکنــد :هرگــز
فرامــوش نمیکنــم درســت دوهفتــه
قبــل از زلزله بم بهعنوان کارشــناس به
روســتاهای منطقه رفته بــودم ،وقتی با
روستاییان از لزوم مقاومسازی صحبت
میکــردم آنهــا میگفتنــد «مهنــدس
اینقدر ســخت نگیریــد و برایمان خرج
نتراشــید» و متأســفانه همین روســتاها
پس از زلزله متحمل خســارت سنگین
انســانی شــدند کــه دیگــر نمیتــوان
آنهــا را بــا هیــچ پولی جبــران کــرد .وی
خاطرنشــان میکند :تشــویق مــردم به
نوســازی واحدهــای غیر مقــاوم نیاز به
فرهنگسازی دارد و تنها نباید با پیگیری
بنیاد مســکن پایان یابــد .بهگفته وی در
حال حاضر ســقف تســهیالت نوسازی
مســکن روســتایی  50میلیــون تومان با
نرخ بهــره  5درصد اســت .وی توضیح
میدهد :بازســازی بم تجربــه تلخ ولی
ارزشــمندی بــود بــه گونــهای که مــا در
زلزلههای بعدی کشور توانستیم کمک
بزرگی باشیم .بهعنوان مثال ما در زلزله
ورزقــان بیــش از  3هزار اســکلت پیش
ساخته به این منطقه فرستادیم.
ëëنگرانزلزلهدرکالنشهرهاهستیم
در همین حال «مجید جودی» مدیرکل
بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به
«ایــران» میگوید :مروری بــر زلزلههای
قبلی کشــور نشــان میدهد هــر  12تا 13

ëëمدیرکل بازســازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی  :اگر در سال 84سقف تســهیالت روستایی 60تا 75درصد قیمت
نیم
تمام شده یک واحد مسکونی روستایی را پوشش می داد ،اکنون میزان پوشش به 30درصد کاهش یافته است  .در
نگاه حالحاضرباباالرفتنقیمتمصالح،هزینهتمامشدهیکواحدمسکونیروستاییباعرف60مترمربعبه140تا150
میلیون تومان رسیده که با سقف تسهیالت 50تومانی مسکن روستایی فاصله معناداری دارد و شاید وقت آن رسیده که در سقف
تسهیالتمسکنروستاییتجدیدنظراساسیصورتگیرد
ســال در کشور شــاهد یک زلزله با ریشتر
بــاال و مخــرب بودهایــم البتــه ایــن پایه
علمی نــدارد ولــی اتفاقی اســت که رخ
داده اســت .زلزلــه ســال  42بویین زهرا،
 57طبس 69 ،منجیل 95 ،کرمانشــاه و
مابین این زلزلهها هــم زلزلههای دیگر
با قدرت تخریب کمتر داشــتهایم مانند
زلزلــه قشــم و زلزله لرســتان که همگی
این زلزلهها بهدلیل اســتفاده از مصالح
نامرغوب و کیفیت پایین اجرا خســارت
زیــادی مخصوصــاً در بخش روســتایی
بــه مــا زده اســت .در ســال  1384مــا در
کل کشــور تنها  10درصد واحد مسکونی
مقــاوم در برابر زلزله داشــتیم که همان
سال با شروع طرح ویژه بهسازی مسکن
روســتایی مقــرر شــد ســاالنه  200هــزار

واحد مســکونی روستایی نوســازی شود
کــه در حــال حاضــر بیــش از 2میلیــون
از واحدهای مســکونی روســتایی کشــور
نوســازی شــدهاند و درصــد مقاومــت
واحدهای روســتایی ما در مقابل سوانح
طبیعی مانند زلزله به  50درصد رسیده
و امیدواریــم تا ســال  1404این میزان به
 75درصد برسد .وی میگوید :واقعیت
این اســت که زلزله امری طبیعی اســت
و ما چــه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق
میافتــد پــس بایــد مانند کشــور ژاپن با
زلزلــه زندگــی کنیــم و شــرایط زندگی و
ســاخت و ســازمان را با زلزله هماهنگ
کنیم .درســت است که میزان تابآوری
واحدهای مسکونی روســتایی از شهری
کمتر اســت اما مشــکل ما در شــهرها از

جنــس دیگــری اســت .وی در پاســخ به
این پرسش که چرا روستاییان در مقابل
نوسازیواحدهایشانمقاومتمیکنند،
توضیح میدهد :باید واقع بین باشیم،
مســکن روســتایی ارزش افــزودهای کــه
مســکن شــهری دارد ایجــاد نمیکنــد و
روستاییان بیشتر ترجیح میدهند برای
معیشــت خــود ســرمایهگذاری کننــد.
جــودی میگوید :بررســیهای ما نشــان
میدهد اگر در سال  84سقف تسهیالت
روســتایی  60درصــد قیمت تمام شــده
یک واحد مســکونی روستایی را پوشش
مــیداده و بــا کمکهــای بالعــوض و
خدمات رایگان دیگری که بنیاد میدهد
بــه  75درصــد میرســیده االن میــزان
پوشش به  30درصد کاهش یافته است.

وی میافزاید :در حال حاضر با اتفاقاتی
که در بخش اقتصــادی افتاده و موجب
باالرفتــن قیمــت مصالح شــده ،هزینه
تمام شده یک واحد مسکونی روستایی
بــا عــرف  60متــر مربــع بــه  140تــا 150
میلیون تومان رسیده که با سقف فردی
تســهیالت  50تومانی مســکن روستایی
فاصلــه معنــاداری دارد و شــاید دیگــر
وقت آن رســیده که در سقف تسهیالت
مســکن روســتایی تجدیــد نظر اساســی
صورت گیرد  .وی با تأکید بر اینکه اصل
بازســازی واحدهای مســکونی روستایی
مشــارکت مــردم اســت ،خاطرنشــان
میکنــد :دولــت هرگــز ادعــا نکــرده کل
خســارت های ناشــی از زلزله در شهرها
و روســتاها را جبران میکند بلکه دولت
فقــط نقــش توانمنــد کــردن مــردم را
دارد .وی بــا اشــاره بــه اینکه ایــران روی
کمربند زلزله آلپا واقع شده و متأسفانه
خطــر زلزلــه در کمیــن همــه شــهرها و
روســتاها هســت ،میگویــد :مــا در حال
حاضر باید در کنار روستاها نگران زلزله
در کالنشــهرهایی ماننــد تهــران و تبریز
باشیم .وی تأکید میکند :زنگ خطر به
صدا درآمده و باید برای نحوه مدیریت
بحــران پــس از زلزله و خدماترســانی
پــس از زلزلههــای احتمالــی بــاالی 7
ریشــتر بــه کالنشــهرهایی ماننــد تبریــز
دســت بــه کار شــویم  .وی همچنیــن با
اشــاره به اینکه برخی اســتانها بواسطه
زلزلــه و ســیلهای ویرانگــر درصــد
مقاومت واحدهای روستاییشان باالتر
از میانگین کشــوری اســت ،میگوید :در
اســتانهای کرمــان ،لرســتان و همــدان
میــزان مقاومــت واحدهــای روســتایی
بــاالی  60درصد اســت و در حال حاضر
بیشــتر نگرانی ما مربوط به استانهایی
مانند سیســتان و بلوچســتان و خراسان
رضوی است که نرخ مقاومت واحدهای
مســکونی روســتایی کمتــر از میانگیــن
کشوری است.

گزارش

توقف مقاومسازی خانههای روستایی بهدلیل افزایش هزینه ساخت و ساز

فرصتهای مشارکت در بازسازی قرهباغ
برای اردبیل

«قبادلــی» بهطور کامل تخریب شــده و در حال حاضر دوره بازســازی و
امور عمرانی گسترده در قرهباغ فرا رسیده است و برای اجرای این کارها
عالوه بر شــرکتهای آذربایجانی ،شرکتهای کشــورهای دوست را نیز
دعوت خواهیم کرد.
بــه گزارش ایرنا ،با این فراخوان فرصت مناســبی بهدســت آمده اســت
که اســتان اردبیل بــا توجه بــه مزیتهایی همچون نزدیکــی به مناطق
آســیبدیده از جنگ قرهباغ ،داشــتن نیروی فنی ماهر ،داشتن فرهنگ
و زبــان مشــترک ،تولیــدات مناســب در زمینــه محصوالت ســاختمانی
و راهســازی ،داشــتن تجربــه مناســب در بازســازی مناطــق زلزلــهزده،
شهرکســازی و نیــز احــداث کارخانجات و توســعه کشــاورزی در بحث
بازسازی جمهوری آذربایجان مشارکت داشته باشد.
حســین پیرمــؤذن ،رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و جمهوری
آذربایجــان در این باره گفت :شــرکتهای ایرانی آمادگــی آن را دارند تا
در بازســازی قرهباغ حضور داشــته باشند .وی با اشــاره به اعالم آمادگی
ایــران بــرای حضور در بازســازی مناطــق آســیبدیده از جنــگ قرهباغ
گفت :هنوز هیچ اقدام عملیاتی چه از ســوی جمهوری آذربایجان و نیز
کشــورهای خارجی در مورد بازســازی قرهباغ انجام نشده است ،ما برای
بازســازی پیشــنهادهایی داریم و در اولین نشســت کمیســیون مشترک
اقتصــادی به این موضوعات خواهیــم پرداخت .او با بیان اینکه در حال
ساماندهی شرکتهایی توانمند برای حضور در بحث بازسازی و حضور
اقتصادی در جمهوری آذربایجان هســتیم ،اظهارکــرد :ما میتوانیم در
مناطــق مــرزی همکاریهای خوبی با هم داشــته باشــیم .وی گفت :در
تمامی زمینههای عمرانی ،اقتصادی و صنعتی میتوانیم فعالیتهای
مشــترکی داشــته باشــیم ،در مورد بارانداز و شــهرک صنعتی مشــترک
با جمهوری آذربایجان به توافق رســیدهایم که پــس از کنترل کرونا آنها
را عملیاتــی میکنیم .پیرمــؤذن افزود :فعاالن بخــش صنعت ،تولید و
حتی نظام ساختمانی آمادگی مشارکت در بازسازی قرهباغ آذربایجان
را دارند و در ماه آینده با برگزاری نشســت کمیسیون مشترک اقتصادی
ایــران و آذربایجــان تــاش خواهیم کــرد تا زمینه مشــارکت ایــران را در
ایــن حوزه فراهم کنیم .او بیان کرد :ایران تنها کشــوری بــود که در دوران
کرونا توانســت روابط اقتصادی و تجــاری خود را با جمهوری آذربایجان
حفظ کند ،روابط تجاری دو کشــور همچنان پررونق اســت و گمرکهای
بیلهســوار ،آستارا و جلفا در این ایام با افزایش ظرفیت صادراتی مواجه
بــوده و هماکنــون نیــز فعالیــت در گذرگاههای مرزی  ۲۴ســاعته اســت.
پیرمــؤذن بــا بیان اینکه در ســالجاری صــادرات از گمرک بیلهســوار به
جمهوری آذربایجان هشــت درصد افزایش داشته اســت ،بیان کرد :در
همیــن مدت ترانزیت نیز به این جمهوری از طریق ایران تداوم داشــته
است .همچنین محبوب حیدری ،مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل
گفت :هیچ مشــکلی در بحث نیروی انســانی و تجهیزات فنی در استان
وجــود ندارد و هــر زمان هماهنگیهای دو طرف صــورت گیرد نیروهای
فنــی مــا در آنجــا حضور داشــته و بــا دانش فنــی روز اقدام بــه فعالیت
خواهند کرد.

دو سال خوب برای میوه سوگلی باغهای شمال
درهای باز بازارهای آسیا و اروپا روی کیوی مازندران
شیما جهانبخش

خبرنگار

ëëمدیــر باغبانی جهــاد کشــاورزی مازنــدران :با توجه بــه بهبود
نیم
وضعیت صادرات در دو سال اخیر باغداران تمایلی برای فروش
نگاه محصــول خود به واســطه هــا ندارند و نســبت به ذخیره ســازی
محصوالت حساس شده اند .در واقع باغداران وقتی به سود واقعی و مناسب
برسند به جای فروش محصوالت خود به دالالن ،آن را نگهداری می کنند و با
قیمت مناسب تری می فروشند
کشــورها صــادر میکنیــم .در ســالهای
گذشته قیمت این محصول عادالنه نبود
اما دو سال است که با مدیریت مسئوالن،
کیوی به قیمت واقعی خود نزدیک شده
اســت .در حــال حاضر قیمــت خرید هر
کیلو کیــوی بــاالی 10هزار تومان اســت و
در برخــی مــوارد تــا  ۱۳هــزار تومــان هم
بــه فــروش میرســد .از آنجایــی کــه این
محصــول در ســایزهای مختلف عرضه
میشــود ،قیمت آن نیز متفاوت اســت.
مثالً ســایز ( ۱۰۰درشــت) حــدود  ۱۴تا ۱۵
هزار تومان و ســایزهای پایینتــر آن تا 8
هــزار تومان در بازار به فروش میرســد و
همین موضوع جاذبههای زیادی را برای
صادرکنندگان ایجاد کرده تا در این زمینه
فعالیت بیشتری داشــته باشند .مهاجر
بــا تأکید بر اینکه صادرات کیوی آســیبی
به بــازار داخلــی نمیزند ،گفــت :تعداد
صادرکنندهها محدود اســت و به خوبی
با شــرایط بــازار آشــنایی دارند که همین
موضــوع باعــث میشــود آنهــا به بــازار
داخلی نیز توجه داشته باشند .دالالن در

سالهای گذشــته بازار را دچار مشکالتی
کرده بودند که با همکاری سازمان جهاد
کشــاورزی و ســازمان صمت در دو ســال
اخیر تالش شــده این مشکالت برطرف
شــود و جایگاه خود را در بازارهای جهان
تثبیــت کنیــم .مثــاً در ســالهای اخیــر
چیدن زودتر از موعد میوه به بهانه ســود
بیشــتر باعث شــده بــود میوه بــا کیفیت
پایینــی به بــازار عرضه شــود کــه همین
موضــوع باعــث پاییــن آمــدن کیفیت و
کاهش صادرات شــده بــود .در واقع این
میوه تا دوره مناسب تولید قند طبیعی را
طی نکند ،کیفیت کافی را ندارد و ما برای
به دســت آوردن بــازار نیازمند محصول
باکیفیتهستیم.
ëëصــادرات کیوی قبــل از  ۱۵مهــر انجام
یشود
نم 
رئیس اتــاق بازرگانــی مازنــدران افزود:
در ایــن زمینــه با همکاری دیگــر نهادها
شــرایطی را مهیــا کردیــم کــه صــادرات
کیوی قبل از  ۱۵مهر انجام نشود و تمام
محصوالتــی که قبل از ایــن تاریخ صادر

راهاندازی تعاونی شترداران در خوزستان
خوزستان  -اولین تعاونی شترداران در
استان خوزستان با هدف ایجاد اشتغال
پایدار تأسیس و راهاندازی شد.
معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان
جهادکشاورزیخوزستانگفت:تعاونی
شترداران با هدف ایجاد اشتغال پایدار
و ساماندهی تشکلهای دامپروری برای
اولین بار در اســتان تأسیس و راهاندازی

شــد .عبداالمیــر نیرومند با بیــان اینکه
تأسیس و راهاندازی تعاونی شترداران با
هماهنگیهایصورتگرفتهبامدیریت
تعاون روستایی استان خوزستان انجام
شــده اســت ،افزود :کاهــش هزینههای
بازاریابی و فروش ،برندسازی و تکمیل
زنجیــره تولیــدات از دیگــر مزایــای
راهاندازی این تعاونی به شمار میرود.

نیرومنــد از خوزســتان بهعنــوان یکی از
قطبهای پرورش شتر بهدلیل شرایط
مساعد آب و هوایی سازگار با این حیوان
یــاد کرد و بیان داشــت :با تأســیس این
تعاونی امکان خدمترســانی بیشتری
به شــترداران فعال در اســتان در زمینه
تخصیص و توزیع نهاده دامی ،اعطای
تســهیالت بانکی ،هویتگذاری و بیمه

دام امکانپذیر میشود.
وی افــزود :در حــال حاضــر  ۶هــزار و
 ۱۷۹نفر شــتر در اســتان وجــود دارد که
فرآوردههای آن شــامل؛ گوشت ،شیر و
پشم مورد استفاده قرار میگیرد ،ضمن
اینکه شیر آن سرشار از کلسیم بوده و در
پیشگیری از ابتال به روماتیسم و دردهای
مفصلی و عضالنی نقش مهمی دارد.

ایران در ایران

در ســالهای گذشــته بخت از بازار کیوی
کشــور روی برگردانــده بــود و حــال و روز
باغداران و تولیدکننــدگان این محصول
تعریــف چندانــی نداشــت امــا  2ســالی
میشــود کــه بــازار خریــد و صــادرات
ایــن میــوه گــرم شــده و حاال دیگــر حتی
روستاییانی که تنها چند درخت در حیاط
خانهشان دارند از سوگلی شدن این میوه
در میان مشتریها میگویند.
در ایــن میــان باغــداران مازندرانــی کــه
بیش از یک ســوم از کیوی کشــور را تولید
میکننــد ،ایــن روزها بازار خوبــی دارند و
از شرایط فعلی راضی هستند البته آنها
مشــکالتی هم در خصوص نگهــداری و
سورتینگ محصوالتشــان دارند که امید
اســت با بهبود بــازار ،این مشــکالت هم
برطــرف شــود .از ســوی دیگــر افزایــش
نــرخ ارز هــم باعث شــده صــادرات این
محصول چندیــن برابر ســالهای دیگر
باشــد .آن طــور کــه مســئوالن مازندران
میگویند ،قیمت مناســب کیوی در بازار
سبب شده تا باغداران با انگیزه بیشتری
برای نگهداری محصوالتشان اقدام کنند
و همیــن موضوع دســت دالالن را تا حد
زیادی از بازار کیوی کوتاه کند.
ëëپیشبینیصادرات110هزارتنکیوی
«هــادی ایــزدی» ،مدیر باغبانــی جهاد
کشاورزی مازندران در این باره به «ایران»
گفــت :بــا توجه بــه بارشهای مناســب
در ســالهای اخیر و همچنیــن باال رفتن
قیمت ارز ،کیــوی کاران و صادرکنندگان
کیوی از امســال شــرایط مطلوبی دارند و
پیشبینی میشــود تا پایان اردیبهشــت
ســال  1400بیــش از  110هــزار تــن از ایــن

میوه از طریق کشــور صادر شود که نیمی
از آن مربــوط بــه مازنــدران اســت .وی با
اشــاره به اینکــه کیوی یکــی از مهمترین
محصوالت کشاورزی استان است ،افزود:
بیــش از یک ســوم از کیوی کشــور در این
اســتان تولید میشــود .در کشــور بیش از
 ۴۰۰هزار تن کیوی تولید میشود که ۱۲۰
هــزار تن آن مربــوط به مازندران اســت.
چنــد ســالی بــازار ایــن محصــول رونــق
نداشــت اما بــا پیگیریهای مســئوالن و
آمــوزش کشــاورزان از یــک ســو و فراهم
شدن زمینههای صادرات از سوی دیگر،
 2ســالی میشــود که قیمت آن به ثبات
نسبی رسیده و کشاورزان و صادر کنندگان
از این شرایط رضایت دارند.
ëëراهانــدازی پایانــه صادراتــی کیــوی در
مازندران
مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی مازندران
اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه هــر
ســال باغــداران در خصــوص نگهــداری
محصــوالت خــود بــا مشــکالتی روبهرو
بودنــد ،امســال تــاش کردهایــم پایانــه
صادراتی را با برخــورداری از مدرنترین
امکانــات و تجهیــزات ســردخانهداری و
سورت و بستهبندی و بازاریابی ،در استان
راهاندازی کنیم تا این مشــکالت برطرف
و جایگاه صادراتی کیوی ایران ارتقا یابد.
این پایانه با بهرهگیری از امکانات به روز
بستهبندی ،نگهداری و سورتینگ باعث
میشــود وضعیت نگهداری و سردخانه
در استان بسیار مناسب باشد.
ëëنقشدالالنکمرنگشدهاست
وی با تأکید بر اینکه امسال نقش دالالن
در اســتان بســیار کمرنــگ شــده اســت،
اظهار داشت :با توجه به بهبود وضعیت
صــادرات در دو ســال اخیــر باغــداران

تمایلی بــرای فروش محصــول خود به
واسطهها ندارند و نسبت به ذخیرهسازی
محصــوالت حســاس شــدهاند .در واقع
باغداران وقتی به ســود واقعی و مناسب
برســند به جای فروش محصوالت خود
بــه دالالن ،آن را نگهــداری مــی کننــد و
بــا قیمــت مناســب تــری میفروشــند.
ایزدی بــا تأکید بــر اینکه روســیه و عراق
اصلیترین مشتری کیوی استان هستند،
افزود :بیشترین محصوالت ما به این دو
کشور صادر میشــود البته کیفیت باالی
محصــول باعث شــده تمام کشــورهای
منطقه خواهان کیوی ایران باشند .حتی
این محصول به بازارهای اروپایی نیز راه
پیدا کرده است .این مقام مسئول با اشاره
بــه اینکه فــرآوری میــوه کیــوی ضرورت
زیادی ندارد ،گفت :بهدلیل اینکه عمده
ایــن میوه قابلیــت تازه خوری را داشــته،
ضایعــات پایینــی دارنــد و راهانــدازی
کارخانههــای فــرآوری به صرفه نیســت
البته برخی کارگاههای کوچک در استان
ضایعــات را خشــک کــرده و بهصــورت
میوههای خشــک به بازار ارائه میکنند و
همین موضوع باعث شده این محصول
هیچ دورریزی نداشته باشد.
ëëتأثیرصادراتبربازارداخلی
«عبــداهلل مهاجر» رئیس اتــاق بازرگانی
توگــو بــا «ایــران»
مازنــدران هــم در گف 
در ایــن باره از رونق صــادرات کیوی خبر
داد و اظهار داشــت:یکی از ظرفیتهای
صادراتی بالقوه استان مرکبات است که
کیوی ارزآورترین محصــول این حوزه به
حســاب میآید .این محصــول ظرفیت
خوبــی را در بازار ایجاد کرده و ما ســاالنه
چندیــن هزار تــن از این میــوه را که مازاد
بر مصرف داخل است به راحتی به دیگر

شوند در حوزه قاچاق به حسابآیند .از
آنجایی که محصــول باکیفیت میتواند
ارزآوری بیشــتری داشــته باشــد در ایــن
زمینــه در خصــوص محصــوالت دیگــر
نیز ورود پیدا کردهایم و امســال مصوب
شده پرتقال نیز زودتر از تاریخ مشخص
شــده به بازار عرضه شود .وی ادامه داد:
دو ســال است که این موضوع با جدیت
پیگیری و صادرکنندگان مکلف شدهاند
از تاریخ مشــخصی ،دیگــر محصولی را
صــادر نکننــد .با ایــن کار دســت دالالن
از بــازار کوتاه و قیمت کیوی پایدار شــده
اســت .در گذشــته کیوی اســتان بــا برند
دیگــر کشــورها چندیــن برابــر قیمــت
فروختــه میشــد امــا در حــال حاضر ما
میتوانیــم با قطعیــت بگوییــم دالالن
دیگــر نفسهــای آخر خود را میکشــند
و صادرکننــدگان و باغــداران هســتند که
با اقدامات درســت ســود کافی را از بازار
میبرنــد .وی درخصــوص اینکه برخی
معتقدنــد بــاال رفتــن قیمــت کیــوی به
علــت صــادرات بیرویــه اســت ،گفت:
بــا بررســیهایی کــه انجــام دادهایــم بــا
قطعیــت میتوانیــم بگوییــم دلیل باال
رفتــن قیمت ربطــی به صــادرات ندارد
و مــا میتوانیــم بــه راحتی نیــاز داخلی
را تأمیــن کنیم .در شــرایط فعلــی بازار،
صادرات کیوی بســیار پررونق است و ما
بایــد از این ظرفیــت به خوبی اســتفاده
کنیم .سال گذشته حدود  ۱۵۰تا ۱۶۰هزار
تن کیوی از کشور صادر شد و مشکلی در
بــازار داخلی نداشــتیم .امســال هم این
قضیه مدیریت شده و صادرات با دقت
انجام میشــود تا هم ســود محصول به
جیب دالالن نرود و هم نیاز بازار داخلی
به خوبی دیده شود.

اردبیــل  -اســتان اردبیــل دارای  ۳۸۰کیلومتر مرز مشــترک با جمهوری
آذربایجــان اســت ،مناطقــی از ایــن کشــور از جملــه فضولــی ،جبرئیل،
قبادلی و زنگیالن در مرز یا نزدیکی نوار مرزی این اســتان قرار دارند ،که
در جریان جنگ قرهباغ در دهههای گذشــته به کلی ویران شــدهاند نیاز
به بازســازی اساسی دارند و این مهم فرصت مناسبی برای شرکتهای
فنی و مهندسی و نیز نیروهای کارشناسی ایرانی فراهم کرده تا بهصورت
فعال در زمینه بازسازی این مناطق مشارکت داشته باشند.
رئیسجمهوری آذربایجان چند روز پیش از کشورهای همسایه و دوست
این کشور دعوت کرد که در بازسازی قره باغ کوهستانی مشارکت کنند.
الهــام علــیاف گفت :بســیاری از مناطق آزاد شــده در قرهبــاغ از جمله
شهرســتانهای «آقدام»« ،فضولــی»« ،جبرئیــل»« ،زنگیــان» و

بارشهای پاییزی در آذربایجانغربی
 ۳۵درصد افزایش یافت

ارومیــه -مدیرعامل شــرکت آب منطقهای آذربایجانغربی با اشــاره به
بارش  ۱۰۳.۸میلیمتری طی پاییز امسال در استان گفت :این میزان ۳۵
درصد و  ۲۷میلیمتر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
بهگزارش ایرنا ،اتابک جعفری افزود :در پاییز سال گذشته ۷۶.۸میلیمتر
بارش در آذربایجانغربی ثبت شده بود .وی اضافه کرد :میزان بارشهای
پاییزیآذربایجانغربیدرسالجاریچهاردرصدوچهارمیلیمتربیشتر
از میانگین بلندمدت برآورد میشود که نشاندهنده سال با بارش در این
اســتان اســت .وی با اشاره به اینکه بارشهای پاییزی امسال در  ۲حوضه
دریاچــه ارومیــه و زاب بــه ترتیب  ۶۶و  ۲۰درصد بیشــتر از ســال گذشــته
و در حوضــه ارس  ۱۷درصــد کمتر اســت ،بیــان کرد :در ســالجاری ۱۲۵
میلیمتر بارش در حوضــه دریاچه ارومیه ۴۲ ،میلیمتر در حوضه ارس
و  ۲۰۵میلیمتر در حوضه زاب ثبت شــدهاســت .مدیرعامل شرکت آب
منطقهای آذربایجانغربی ادامــه داد :بخش قابل توجهی از بارشهای
پاییزی امسال در نیمه دوم این فصل یعنی از  ۱۵آبان تا اواخر آذر امسال
اتفاق افتاد که امیدواریم روند افزایشــی بارش در پاییز در فصل زمستان
نیز ادامه یافته و شاهد بارش خوب زمستانی در استان باشیم.

آغاز فعالیت سامانه بارشی در خوزستان
از چهارشنبه

اهواز  -مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیشبینی آغاز فعالیت سامانه
بارشی از روز چهارشنبه خبر داد.
محمد ســبزهزاری اظهار کرد :آســمان اســتان خوزســتان امروز صاف تا
کمــی ابــری و در اغلب مناطق همــراه با مه یا مه رقیــق خواهد بود .وی
افزود :از اوایل چهارشنبه تا روز جمعه ،افزایش ابر همراه با رگبار ،رعد و
برق ،وزش باد متوسط یا تندباد لحظهای پیشبینی میشود .سبزهزاری
ادامه داد :انتظار میرود بیشترین حجم بارشها در روزهای چهارشنبه
و پنجشــنبه در مناطق شــمال ،شمال شرق ،شــرق ،جنوب شرق و مرکز
استان باشد .مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد :در این مدت خلیج
فارس مواج و در بعضی ساعات همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود؛
بارش در ارتفاعات به شکل برف پیشبینی میشود؛ در روزهای جمعه
تا یکشنبه هم افت دما مورد انتظار است.

