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گپ

آب ایران ،گواراترین آب دنیا

دانش پورش�فیعی :کمتر کسی را میتوان یافت که
از آبمعدنی یا بستهبندی استفاده نکرده باشد بویژه
در دهه اخیر که با افزایش تولید و گسترش فرهنگ
استفاده از این نوع آبها ،هماکنون در سراسر ایران
میتوان انواع برندهای اس��تانی آبهای بستهبندی
را یاف��ت .در اینباره با پیم��ان فروهر ،دبیر انجمن
توليدکنن��دگان و صادرکنن��دگان آبهای معدنی
و آش��امیدنی ایران به گپ نشس��تم ک��ه در ادامه
میخوانید.

مصرف س�رانه آب بستهبندی در ایران چند لیتر
است؟

باتوج��ه به آمار دریافت��ی از واحدهای تولیدی،
ساالنه حدود یک تا  1/5میلیارد لیتر از محصوالت
صنعت بستهبندی آب در ایران تولید میشود که بر
همین اساس سرانه مصرف آب بستهبندی در کشور
به حدود  15تا  20لیتر میرس��د که این مقدار در
مقایسه با کشور ترکیه با سرانه بیش از  130لیتر ،از
مقدار کمی برخوردار است.
چرا این صنعت به اش�تغالزایی در مناطق محروم
رونق داده است؟

با توج��ه به ق��رار گرفتن بیش��تر کارخانجات
تولیدکننده آبهای بس��تهبندی در کنار چشمهها
یا مناطق بکرکوهس��تانی و روس��تایی و بطور کلی
مناطق دور از شهرها و مراکز جمعیتی ،این صنعت
یکی از اشتغالزاترین فعالیتهای صنعتی در مناطق
محروم است .با نصب و راهاندازی یک واحد تولید آب
بس��تهبندی با ظرفیت  12هزار بطری در ساعت،
حداقل  80الی  100شغل ایجاد میشود.

درب�اره کیفی�ت آبه�ای زیرزمین�ی ای�ران،
اظهارنظرها متفاوت است .این موضوع تا چه اندازه
قابل اثبات است؟

آبه��ای زیرزمین��ی ای��ران با توجه ب��ه بافت
زمینشناسی در اغلب نقاط کشور از کیفیت مطلوبی
در حوزه گوارایی برخوردار است .چه بهدلیل حضور
پارامترهای کاتیونی و آنیونی در مقادیر اس��تاندارد
و مطلوب در آبهای زیرزمین��ی ایران ،بلع آب در
بیشتر مناطق کشور با احساس گوارایی همراه بوده
و از آنجا که گوارایی هر آب رابطه معکوس با مقدار
و ترکیب امالح موجود در آن دارد بنابراین بیش��تر
آبه��ای زیرزمینی کش��ور بهدلیل حض��ور امالح
در مقادی��ر نهچندان باال ،از دس��ته آبهای گوارای
دنیاس��ت .همچنین قرار داش��تن بیشتر چشمهها
در مناطق بکر کوهس��تانی و ب��هدور از اجتماعات
انس��انی یا فعالیتهای صنعتی سبب شده تا مقدار
عناص��ر کمیاب در آب خروجی همواره در محدوده
اس��تانداردهای ملی و بینالمللی باش��د اما آنچه از
اهمیت بسزایی برخوردار اس��ت ،عوامل اثرگذار بر
کیفیت نهایی محصوالت است که در اینباره نوع یا
چگونگی فرآیند تولید مهمترین عامل در میان دیگر
عوامل خواهد بود.
روش تولیدآبه�ای بس�تهبندی در ایران به چه
ترتیب است؟

فرآیند اس��تحصال آب از چشمه یا چاه ،فرآیند
تصفیه آب ،تکنولوژی بهکار گرفته ش��ده در تولید
و س��طح دانش عوامل تولید ،مهمتری��ن عامل در
تعیین کیفیت محصوالت اس��ت ،بنابراین توجه به
تفاوتهای موجود در میان کارخانجات مختلف در
حوزههایی چون کیفیت اولیه منبع برداش��ت آب
(چشمه یا چاه) ،کیفیت تجهیزات تصفیه ،کیفیت
ماشینآالت و تکنولوژی بهکار گرفته شده و کیفیت
مواد اولیه مورد استفاده در تولید ،حضور محصوالت
مختلف با کیفیتهای متنوع را امکانپذیر س��اخته
است .اگرچه انواع آبهای بستهبندی به دالیل باال
در دسترس همگان است اما آنچه از اهمیت بسزایی
برخوردار است ،سالمت هریک از محصوالت بوده که
با نظارت دقیق سازمان ملی استاندارد و اداره نظارت
بر مواد غذایی و آش��امیدنی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزش��کی بر فعالیت واحدهای تولیدی و
همچنین نمونهبرداریهای روزانه کنترل میشود.
با این توضیح ش�ما پیش�نهاد میکنید مردم آب
معدنی بنوشند یا لولهکشی؟

از آنجا که هر دو عامل آب و هوا (اکس��یژن) از
الزامات فرآیند متابولیسم در بدن است بنابراین هر
چه این دو عام��ل از کیفیت مطلوبتری برخوردار
شود ،عمل متابولیسم با راندمان بیشتر و در نتیجه
سوختوس��از س��لولی با سرعت بیش��تری انجام
میگی��رد .مصرف آبی که پ��س از عبور از الیههای
مختلف زمین ح��اوی انواع امالح معدنی در مقادیر
مقبول و مطل��وب بوده و بدون هیچگونه آالینده از
میان صخرههای کوه جاری ش��ده ،عامل موثری در
بهبود و افزایش سرعت سوختوساز بدن میشود.
با نگاهی به مراحل تأمین آب از سوی شبکه توزیع
ش��هری باید گفت در این شبکه ،آبهای سطحی
از مناط��ق مختلف و درنهایت تخلی��ه به رودخانه
جمعآوری ش��ده و س��پس در پش��ت دیواره سد
نگهداری و ذخیره میشود .پس از آن به تصفیهخانه
انتقال پیدا کرده و با حذف انواع آش��غال و مواد زائد
جامد ،انواع مواد ش��یمیایی همچون کلرور فریک،
سولفات آلوم و آهک به آب اضافه میشود .از آنجا که
شبکه توزیع شهری و اتصاالت و تجهیزات زیرزمینی
آن در کالنشهرها از قدمتی  40تا 50ساله برخوردار
است ،این امر به مفهوم انواع فرسودگی ،پوسیدگی و
در نهایت نشت آب از شبکه به بیرون است طوریکه
بر اساس آخرین گزارش مسؤوالن وزارت نیرو حدود
 30درصد از آب تصفیه شده بهصورت نشت از شبکه
توزیع ،خارج شده و به هدر میرود.

وطن امروز

سرخط خبر

چه کسی پاسخگوی زیان شالیکاران داخلی است؟

واردات 92هزار تن برنج خارجی در یک ماه

گروه اقتص�ادی :درحالی که از  27مهر امس��ال
واردات برنج تا پایان فصل برداشت این محصول ممنوع
اعالم ش��ده است ،اما تنها در آبانماه سالجاری حدود
 92هزارتن برنج خارجی به کشور وارد شده است .بنا به
این گزارش ،پس از آنکه در سال گذشته واردات برنج به
طور غیرمنطقی افزایش پیدا کرد و بهعنوان عمدهترین
کاالی وارداتی ش��ناخته شد ،نیاز کشور در سال جاری
ب��ه واردات برنج کاهش یافت و به همین دلیل بود که
واردات برن��ج تا پایان فصل برداش��ت برای حمایت از
شالیکاران ممنوع اعالم شد بنابراین در  27مهر امسال
بود که معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ،واردات
برنج را همزمان با فصل برداشت این محصول در کشور
ممنوع اعالم کرد .عباس کش��اورز با بیان اینکه س��ال
گذشته واردات برنج بیش از نیاز داخلی بوده و هماکنون
بازار از وجود این دو محصول اش��باع شده است ،اظهار
داشت :برای تنظیم بازار محصوالت تولید داخل ،واردات
برنج تا پایان فصل برداشت ممنوع است .به گفته وی،
برنج مورد نیاز کشور ساالنه  3میلیون تن است که در
حال حاضر بیش از دو میلیون تن برنج در داخل تولید
میش��ود و تنها حدود یکمیلیون و  100هزار تن باید
از خارج تامین شود .در حالی که از ابتدای سال 1392
تا مهر س��ال جاری بیش از  2میلیون و  500هزار تن
برنج به کشور وارد شده که این میزان به اندازه کل نیاز
ب��ازار بوده و همین امر باع��ث انبار برنج داخلی و رکود
بازار برنج ش��د .همچنین محمدرضا صفا ،نایبرئیس
کمیس��یون واردات ات��اق بازرگانی ،صنای��ع ،معادن و
کشاورزی ایران در همین زمان خبر از ممنوعیت واردات
برنج برای تنظیم بازار داخلی توسط دولت داد اما چند
روز بعد جمیل علیزادهشایق ،دبیر انجمن برنج با بیان
اینکه واردات برنج ممنوع نشده است ،گفت :با توجه به
واردات  2میلیون و  700هزار تنی برنج از ابتدای سال
 1392تاکنون ،ایران برای سال  1394نیز به واردات این
محصول نیاز ندارد .وی با بیان اینکه برای واردات برنج
ممنوعیتی اعالم نشده بلکه پیشنهاد شده است ،تصریح
ک��رد :دولت تعرفه واردات برنج را به  40درصد افزایش
داده اس��ت که از نظر بنده این امر کارساز نیست چون
تاجری که تصمیم به واردات برنج دارد و برای این کار
قرارداد امضا کرده ،بهگونهای برنامهریزی میکند که این
واردات را در زم��ان اعمال تعرفه باال انجام ندهد .با این
حال سخنان معاون وزیر و نایبرئیس کمیسیون واردات
اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است که واردات برنج تا
ی امسال ممنوع خواهد بود.
پایان فصل برداشت یعنی د 
به گزارش ایس��نا ،این در حالی است که براساس اعالم
گمرک جمهوری اسالمی ایران در آبانماه سال جاری
یعنی پس از ممنوعیت واردات برنج 91/8 ،هزار تن برنج
به ارزش  103/1میلیون دالر به کشور وارد شده است
که به این ترتیب در  8ماهه سال جاری برنج با یک پله

نما
پیشی گرفتن واردات از تولید
ای�ران ب�ا واردات بی�ش از چندمیلی�ون تن برنج در س�الهای اخیر ،پس از کش�ورهای فیلیپی�ن ،نیجریه و
عربستانسعودی در رده چهارم واردات برنج جهان قرار گرفته است .این در حالی است که عملکرد تولید برنج
ایران به تقریب با متوسط عملکرد جهان برابری میکند و میزان واردات کشور حدودا  ۲برابر میزان نیاز مصرف
کشور است .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در تابستان سالجاری روند تولید تجارت برنج در ایران
را مورد بررسی قرار داد و با اعالم اینکه واردات برنج ۲برابر مصرف شده است ،گزارش داد :کسبوکار کشاورزان
به خطر افتاد .پیشی گرفتن میزان واردات برنج از میزان تولید این محصول در کشور ،مسالهای است که کسب
و کار کش�اورزانی را که به ش�کل مس�تقیم از این راه امرار معاش میکنند به خطر انداخته است بویژه آنکه در
برخی سالها دیده شده واردات برنج در فصل برداشت قوت میگیرد و برنجکاران را با مشکالت بیشتری روبهرو
میکند .به طور کلی اگر مصرف سرانه برنج برای هر ایرانی  ۴۰کیلوگرم در نظر گرفته شود ،ساالنه  3میلیون تن
برنج مورد نیاز است که با احتساب تولید  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار تن در داخل ،نیاز به واردات  ۶۰۰هزار تن برنج است
و اگر  ۲۰۰هزار تن هم به منظور ذخیرهسازی این محصول در نظر گرفته شود ساالنه در نهایت باید  ۸۰۰هزار تن
برنج خارجی وارد شود تا هم تامینکننده بازار مصرف باشد و هم به دسترنج کشاورزان لطمه نزند ولی هماکنون
با واردات یک میلیون و  ۲۸۹هزار تن برنج  ۴۸۹هزار تن بیش از آنچه مورد نیاز است به کشور وارد میشود که
این مقدار مازاد ،تولیدکنندگان داخلی را با مشکالت بیشتری روبهرو میکند.

صعود به عنوان دومین قلم عمده وارداتی شناخته شد.
البته با این حال واردات برنج در ماه یادش��ده نسبت به
ماه مشابه سال گذشته بیش از  20درصد کاهش یافته
است .همچنین در  8ماه سال جاری نیز  828هزار تن
برنج به ارزش یکمیلیارد و  28میلیون دالر وارد کشور
شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با
کاه��ش  40درصدی همراه بوده اس��ت اما به هر حال
ن امسال و در زمانی که
واردات  92هزار تن برنج در آبا 
مسؤوالن دولتی کشور واردات برنج را ممنوع کردهاند،
محل تامل است.

مرغ ارزان شد
خرده فروشی در هفته پایانی آذر امسال گوشت
مرغ بیشترین کاهش و سبزیهای
تازه بیش��ترین افزایش قیم��ت را در بین اقالم اصلی
خردهفروش��ی مواد خوراکی در
تهران داشته اس��ت .به گزارش
بانک مرکزی در هفته منتهی به
 28آذر تخممرغ با  1/2درصد،
برنج یک درص��د ،حبوبات 0/4
درصد ،گوش��ت قرمز  6درصد،
گوش��ت مرغ  2درصد و چای  9درصد کاهش قیمت
داش��ته است .همچنین قیمت س��بزیهای تازه 1/2
درص��د و میوههای ت��ازه  0/7درص��د افزایش قیمت
داشته و قیمت لبنیات و روغننباتی ثابت مانده است
اما بهای تخمم��رغ با کاهش  1/2درصدی ش��انهای
 8700ت��ا 10هزار و  700تومان فروش رفته اس��ت.
تخممرغ نس��بت به هفته مشابه سال قبل  6/6درصد
گران ش��د .از س��وی دیگر در گروه برنج قیمت برنج
داخل��ه درجه یک ،یک درصد کاه��ش یافت و بهای
برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه دو ثابت
در حالی مس��ؤوالن دولتی مصوبه
خانه
دولت دهم را عامل افزایش قیمت
مسکن مهر اعالم میکنند که مسؤوالن وقت وزارت
راه و شهرسازی تا  2ماه پس از روی کار آمدن دولت
یازدهم اجازه اجرای مصوبه ش��ماره  ۴۷۰۶۰را نداده
بودند .به گزارش تسنیم ،اکنون واحدهای نیمهتمام
این طرح در وضع نامناسبی بسر میبرند .شهرهای
پردیس و پرند نمونه بارزی از این نابسامانی است که
مس��کن مهر در این  2ش��هر در  16ماه اخیر بهجز
افزایش قیمت در هیچکدام از مؤلفههای دیگر مربوط

ممنوع اس��ت .وی در گفتوگو با ایلنا درباره ممنوعیت
واردات در فصل برداش��ت و تاثیر آن در بازارمصرف این
محصول ،خاطرنشان کرد :با توجه به ممنوعیت واردات
که باید از  93/7/27اجرایی میشد ،در ماه آبان حدود ۹۲
هزار تن برنج وارد کشور شده است .وی بااشاره به اینکه
ثبت سفارش زمان مشخصی دارد اما تحویل کاال در زمان
مشخصی صورت نمیگیرد ،افزود :در زمان ثبت سفارش
زمان دقیق تحویل کاال مش��خص میش��ود اما مس��اله
این است که عوامل بس��یاری در این تاریخ تاثیرگذارند.
علیزادهش��ایق ادامه داد :مس��ائل مربوط به حمل و نقل
و مس��ائل بینالمللی در تاریخ تحویل کاالی سفارش��ی
تاثیرگذار است بنابراین اینکه بگوییم چرا در ماه آبان این
میزان برنج وارد کشور شده منطقی نیست و مبهم است.
وی تصریح کرد :همانطور که گفته شد اصلیترین مشکل
برنج نبود آمار دقیق از نجوه میران تولید ،مصرف واردات
است ،به طوری که سازمانهای مختلف آمار متفاوتی از
میزان تولید ،مصرف سرانه و نیاز واقعی به این محصول را
ارائه میدهند که گنگکننده است .علیزادهشایق تصریح
کرد :در  ۶ماه اول امس��ال  ۷۷۰هزار تن برنج وارد کشور
شده که تا االن میزان واردات به  ۹۰۰هزار تن هم رسیده
است .دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه طبق آمار
وزارت جهاد کشاورزی در سال  ۹۲حدود دو میلیون تن
برنج در کش��ور تولید شده اس��ت ،افزود :با توجه به انبار
ش��دن بخش زیادی از برنج داخلی در انبار ،در فروردین
 ۹۳حدود  ۹۰۰هزار تن ثبت س��فارش انجام شده است
که باید دید این میزان سفارش بر چه اساس و با توجه به
چه مقدار نیاز داخلی به برنج وارداتی صورت گرفته است.

اعالم ممنوعیت تازه اشتغال خارجیها

ماند .قیمت برنج در این هفته نسبت به هفته مشابه در
سال قبل  0/1درصد کاهش یافت .همچنین در گروه
حبوبات قیمت لوبیای چشمبلبلی  5/4درصد کاهش
یافت��ه و بهای اقالم س��ایر این
گروه بدون تغییر بود .میوههای
تازه نیز در هفته گذش��ته 0/7
درصد و نس��بت به هفته مشابه
س��ال قبل  12/9درصد افزایش
دارد .همچنین قیمت میوههای
ت��ازه با وجود اینکه در هفته اخیر  1/2درصد افزایش
یافته اما نس��بت به همین دوره زمانی در سال 1392
حدود  3/9درصد کاهش دارد .در هفته مورد گزارش
قیمت گوشت گوسفند  0/7درصد و گوشت تازه گاو و
گوساله  0/4درصد کاهش یافته که در مقایسه با هفته
مشابه س��ال قبل نیز  0/6درصد کاهش قیمت دارد.
گوش��ت مرغ نیز در حالی در هفته منتهی به  28آذر
 2درصد کاهش دارد که در همین هفته در سال قبل
 7/3درصد افزایش وجود دارد .قیمت چای خارجی هم
 0/9درصد کاهش داشت.

پ��س از صدور ابالغی��ه معاون اول
کار
رئیسجمهور در تیر امسال درباره
ممنوعیت بهکارگیری اتباع بیگانه به جای نیروی کار
ایرانی ،ح��اال وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماع��ی از ممنوعیت
اشتغال زنان خارجی در منازل
خبر میدهد .ب��ه گزارش مهر
تیر امسال ،اسحاق جهانگیری،
مع��اون اول رئیسجمه��ور در
ابالغیهای روش��ن و صریح درباره ممنوعیت استفاده
وزارتخانهها ،دس��تگاهها ،موسس��ات ،ش��رکتهای
دولتی و اس��تانداریها از اتباع بیگانه به جای نیروی
کار ایرانی ،خواستار معرفی دستگاههای متخلف در
این بخش ش��د .جهانگیری در ابالغیه خود ،وزارت
تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی را نیز مامور کرده بود در
صورت مشاهده تخلف در دستگاهها یا عدم همکاری
زیرمجموعههای دولتی در استفاده از نیروی کار ایرانی
به جای اتباع بیگانه ،مراتب را به دولت گزارش کند.
اکنون و  6ماه پس از ابالغیه معاون اول رئیسجمهور،

ن مهر نیست
پول اضافی دوای مسک 
به واحدهای مسکن مهر پیشرفتی نداشته است .در
ش��هر پردیس اوایل آذر امسال در یک اولتیماتوم به
متقاضیان مسکن مهر فاز  11اعالم شد باید تا پایان
ماه نس��بت به واریز  12میلی��ون تومان اقدام کنند.
مس��ؤوالن ش��رکت عمران پردیس مصوبه ش��ماره
 47060بهتاریخ  20اردیبهشت  92دولت دهم درباره
تأمین منابع مالی پروژهه��ای زیربنایی و روبنایی از

هندوانههای یلدا تحریم شدند
هندوانهه��ای ش��بیلدا برخ�لاف
تربار
س��الهای قب��ل به ف��روش نرفت و
ب��ازار آن راکد بود .حس��ین مهاج��ران ،رئیس اتحادیه
میوه و سبزیفروشان در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت:
هندوانه همه ساله بهعنوان پرمصرفترین اقالم یلدایی
بود که امسال برخالف سالهای گذشته به فروش نرفته
و در مغازهها باقی ماند و بازار آن راکد است .وی با بیان
اینکه هندوانه شبیلدا کیلویی 1800تومان در میادین
ب��ه فروش میرفت که در ح��ال حاضر به  1000تومان
کاهش یافته است ،گفت :در حال حاضر برخی مغازهها
مملو از هندوانه اس��ت و بعد از ش��بیلدا نیز بازار میوه
راکد ش��ده و قیمت واقعی میوهها از روز شنبه مشخص

■■نبود آمار دقیق ،معضل برنج است
از س��وی دیگر دبیرانجمن برنج کش��ور در این باره
مشکل اصلی پیش روی برنج را نبود آمار دقیق از میزان
تولید و نیاز آن در کشور عنوان کرد و گفت :سازمانهای
مختلف آمارهای متفاوتی از میزان تولید ،مصرف سرانه و
نیاز واقعی ب��ه این محصول ارائه میدهند و این موضوع
باعث ش��ده مش��کالتی را برای این محصول ایجاد کند.
جمیل علیزادهشایق درباره واردات برنج در فصل برداشت
داخلی و تنظیم بازار این محصول افزود :واردات برنج در
 ۶ماهه دوم س��ال به منظور تنظیم ب��ازار این محصول

میشود .مهاجران ادامه داد :فعال نمیتوان پیشبینی کرد
قیمتها از هفته آینده کاهش داشته یا افزایش خواهد
یاف��ت .وی با بیان اینکه در چند روز اخیر تغییر قیمتی
در میوهها نداشتیم ،گفت :در حال حاضر نارنگی 2500
تومان ت��ا  5000تومان ،پرتقال جنوب  1000تا 3500
تومان ،پرتقال شمال  1500تا  3000تومان و انار 1500
ت��ا  5000تومان در میادین ب��ه فروش میرود .به گفته
وی گوجهفرنگ��ی گلخانهای که میزان آن کاهش یافته
در میادی��ن میوه و تربار  5500تومان اس��ت .همچنین
گوجهفرنگی انباری  1500تا  4000تومان ،سیبزمینی
 800ت��ا  1300تومان ،پیاز  800تا  1200تومان و موز
 3200تا  3500تومان فروخته میشود.

آورده متقاضیان را عامل اصلی افزایش قیمت مسکن
مهر اعالم میکنند اما پیگیریها حاکی از آن است
که مصوب ه مورد مناقشه تا مهرماه سال گذشته یعنی
حدود  2ماه پس از پایان کار دولت دهم ،اجازه اجرای
آن توسط مدیران وقت داده نشده ،این بدان معناست
که اتفاقات یک ماه اخیر درباره افزایش قیمت مسکن
مه��ر هیچ ارتباطی به مس��ؤوالن وق��ت دولت دهم

مدیرکل اش��تغال اتباع خارج��ی وزارت کار با اعالم
ممنوعیت اش��تغال زنان خارجی در منازل ایرانیها
گف��ت :بهکارگیری و اش��تغال بان��وان اتباع خارجی
بهعنوان خدمه یا عناوین دیگر
در منازل مس��کونی غیرقانونی
است .علی اقبالی اظهار داشت:
به زن��ان اتباع خارجی فلیپینی
یا کش��ورهای دیگر اج��ازه کار
داده نش��ده و اگ��ر در من��ازل
مس��کونی زنان دیگر کشورها بهعنوان خدمه به کار
گرفته شوند ،طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد
شد و به مقام قضایی معرفی میشوند .وی با تشریح
طرح س��اماندهی کارگران اتباع خارجی و با اشاره به
افزایش می��زان مجازاتهای متخلفان در این بخش
تصریح ک��رد :مجازاتهای بهکارگیری اتباع خارجی
غیرمجاز در ه��ر روز  5برابر حداقل مزد و درصورت
تک��رار  10برابر حداقل م��زد و در صورتی که به این
مجازات توجه نشود ،مجازات تبدیل به زندان از  91تا
 180روز خواهد شد.
ندارد .وضع پروژههای مس��کن مهر در جنوب غربی
پایتخت نیز با وجود اولویتبندی تیرماه امس��ال ،در
وضعیت نابس��امانی قرار دارد ،بهعنوان نمونه بخش
عمده پروژههای مس��کن مهر هس��ا از ابتدای سال
 93تاکنون تغییر چندانی نداشته و بیشتر واحدهای
مسکن مهر این پروژه دچار هیچ تغییری در این مدت
نشده و دستنخورده باقی ماندهاند .هماکنون حدود
 250هزار واحد مسکن مهر ساخته شده بهدلیل نبود
امکانات زیربنایی از قبیل انش��عابات آب ،برق ،گاز و
فاضالب قابل واگذاری به متقاضیان نیستند.

خوزستان پرهزینهترین روستاهای ایران را دارد
روستاهای خوزستان ،پرهزینهترین
درآمد
روس��تاهای ای��ران هس��تند ک��ه
زندگی در آنها بهطور متوسط پرهزینهتر از زندگی در
شهرهایی چون قم و همدان است .براساس آخرین آمار
مرکز آمار ایران در سال  ،1392روستاهای خوزستان
با متوس��ط هزینه یک میلیون و  380هزار تومان در
ماه ،پرهزینهترین روستاهای ایران هستند .از این هزینه
یک میلیون و  380هزار تومانی خانوارهای روس��تایی
خوزس��تان ،ماهانه  680هزار تومان صرف هزینههای
غیرخوراکی آنها چون اجارهبها ،آب و فاضالب ،سوخت
و روش��نایی ،لوازم و اثاث منزل ،خدمات بهداش��تی و
درمانی و حملونقل میشود .همچنین آنها  703هزار
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توم��ان هم در ماه صرف مواد خوراکی و دخانی خانوار
خ��ود میکنند .این در حالی اس��ت که هزینه زندگی
در ش��هر قم حدود یک میلی��ون و  50هزار تومان در
ماه و هزینه زندگی در همدان یک میلیون و  90هزار
تومان اعالم ش��ده است .پس از روستاهای خوزستان،
آذربایجان غربی با هزینه متوسط ماهانه یک میلیون
و  350ه��زار تومان برای هر خانوار روس��تایی ،عنوان
پرهزینهترین روس��تاهای ایران را دارد .کمهزینهترین
روستاهای ایران هم در سیستانوبلوچستان و همدان
ق��رار دارد .متوس��ط هزین��ه زندگی در روس��تاهای
سیستانوبلوچستان  660هزار تومان و هزینه زندگی
در روستاهای همدان  790هزار تومان اعالم شده است.

محمدرضا راهداریزاده ،رئیس مجمع نمایندگان
کارگران خوزستان گفت :از سال  84تاکنون قدرت
خرید کارگران  73درصد کاهش یافته است.
اداره اطالع��ات ان��رژی آمری��کا از افزایش ۱۳۵
هزار بش��کهای تولی��د روزانه نفت ای��ران در  ۹ماه
نخس��ت  ۲۰۱۴خبر داد و اعالم کرد ایران سومین
تولیدکننده اوپک در این دوره شناخته شده است.
محمد مروجحسینی ،رئیس هیاتمدیره انجمن
صنایع نساجی با انتقاد از تعرفه اندک واردات چادر
مش��کی به کش��ور گفت :دولت هیچ تدبیری برای
تقویت واحدهای تولیدی نساجی انجام نمیدهد.
گلناز نصراللهی ،مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک
وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :این وزارتخانه
ب��زودی از س��رمایهگذاران جدی��د ب��رای احداث
واحدهای تولید چادر مشکی دعوت میکند .طبق
برآورد نیازهای صورت گرفته در کش��ور باید  4و 5
واحد تولید چادر مشکی در کشور راهاندازی شود.
غالمحس��ین کریم��ی ،رئی��س اتحادی��ه صنف
دستگاههای مخابراتی گفت ۴۰ :درصد فروشندگان
عالءالدین جواز کس��ب ندارن��د و اکنون  80درصد
پروندههای شکایت ما از بازار عالءالدین است.
غالمعلی صادقی ،دادستان عمومی و انقالب مشهد
با اشاره به بازداشت برخی از اعضای هیات مدیره یک
تعاونی اعتب��اری و بازگرداندن مبالغ صدها میلیارد
تومانی برداشتهای غیرقانونی ،گفت :اغلب مراکزی
که به نام موسسه مالی و اعتباری در استان خراسان
رضوی فعالیت میکنند ،مجوزهای الزم را ندارند و
فعالیتهای آنها با این عنوان غیرقانونی است.
حس��ن محم��دی ،عض��و هیاتمدی��ره اتحادیه
س��یبزمینیکاران کشور با اش��اره به اینکه مردم
مرغ را جایگزین س��یبزمینی در سبد غذایی خود
کردهاند ،گفت :قیمت این محصول در سالجاری به
بیش از  3000تومان نخواهد رسید.
با تصمیم هی��ات وزیران مبل��غ  5میلیارد ریال
به منظور جبران خس��ارتهای وارده به واحدهای
دامداری گاو ش��یری شهرس��تانهای آمل و ساری
ی دامی در اختیار استانداری مازندران
ناشی از اپیدم 
قرار میگیرد.
همراه اول تخفیف  ۲۰تا  ۲۵درصدی نرخ پیامک
انبوه را برای شرکتهای ارائهدهنده خدمات پیامکی
انب��وه و تعاملی حذف کرده و از اول دیماه تعرفه را
طبق قیمت پایه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات ( ۸۹ریال فارس��ی و  ۲۲۲ریال انگلیسی)
محاسبهمیکند.
صورتهای مالی امضاشده استقالل و پرسپولیس
تحویل س��ازمان خصوصیسازی ش��ده است و این
مدارک به تایید بازرس و مجمع عمومی هم رسیده
و قیمتگذاری برند نیز صورت گرفته است.
سیدرحمتاهلل اکرمی ،معاون نظارت مالی وزارت
ام��ور اقتص��ادی و دارایی و خزانهدار کل کش��ور از
صرفهجویی  7درصدی عملکرد اعتبارات هزینهای
8ماهه س��ال  ۱۳۹۳نس��بت به مدت مشابه سال
 ۱۳۹۲خبر داد.
نمایندگان «اینترپرایز ایرلند» نهاد دولتی حامی
تجار ایرلن��دی در نیمه نخس��ت 2015به منظور
بررس��ی فرصتهای بالقوه صادرات به ایران س��فر
خواهند کرد.
پایگاه اطالعرس��انی بازار سرمایه ایران اعالم کرد:
بانک آینده به منظور بازگشایی نماد ،نیازمند مجوز
فعالیت از بانک مرکزی است.
استانهای تهران ،هرمزگان و سیستانوبلوچستان
به طور مش��هود با کاهش بارندگی نسبت به سایر
اس��تانها مواج��ه بودهاند ،بهطوری ک��ه با کاهش
بارندگی افزون بر  50درصدی نسبت به سال گذشته،
در مقایسه با بارندگی درازمدت هم به ترتیب73 ،37
و  88درصد کاهش بارندگی داشتهاند.
ناصر نبیپور،رئی��س هیأتمدیره اتحادیه مرغ
تخمگذار استان تهران قیمت هر کیلوگرم تخممرغ
را بی��ن  3650ت��ا  3700توم��ان درب مرغداری
عنوان کرد.
خودرو

قیمت برخی خودروها در بازار
خودرو

قیمتکارخانهای

قیمت بازار

تیبا

23710000

24200000

پرایدSE111

19940000

20600000

پراید 131

19720000

19850000

پژو 405

29034000

30000000

سمندEF7

28855000

29800000

پژو پارس سال

34880000

37300000

پژو 206تیپ 5

34114000

36500000

پژو  206تیپ 2

-

35200000

پژو206 v8

34649000

37300000

لیفان 620

42000000

45000000

لیفانx60

60000000

62000000

امویام 315

38303000

38400000

امویام 110

21866000

20500000

امویام 530

43282000

40000000

امویامx33

63170000

63000000

مزدا 3

105000000

130000000

پارس تندر

38000000

44800000

تندر  90اتومات

45000000

56000000

تندر 90 E2

36147000

43500000

گفتنی اس��ت ،قیمت برخی محص��والت ایران
خ��ودرو کاهش داش��ته؛ از جمله پ��ژو  405معادل
 200هزار تومان ،پژو  206تیپ  5معادل یکمیلیون
تومان ،پژو  206تیپ  2معادل  100هزار تومان و پژو
 V8 206معادل  300هزار تومان کاهش یافته است.

