اقتصاد

چهارشنبه  6آبان 1394

غذا

بانک

ایران سهام یک بانک آسیایی را خرید

رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی ایران از
خرید س��هام یک بانک آسیایی توسط ایران خبر
داد .محمد خزاعی در اینباره به مهر گفت :خرید
 2/8درصد از سهم یک بانک چندملیتی نهایی شد.
ایران در راستای اثرگذاری در برخی سازمانهای
منطقهای ،اقدام به خرید س��هام برخی بانکهای
چندملیتی کرده اس��ت که از سوی کشورهایی
همچون چین و روسیه راهاندازی شدهاند .معاون
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود :ایران همچنین
قصد دارد س��هام بانک بریکس را هم که روسیه،
چین ،هند ،برزیل و برخی کشورهای دیگر در آن
سهام دارند ،خریداری کند اما هنوز میزان دقیق
آن مشخص نیست و نیاز به مذاکره دارد.
تجارت

خمیربازی رهاورد تجارت با آمریکا

گروه اقتصادی :در  ۶ماهه ابتدای امسال  ۱۱۹قلم
کاال از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از
این کاالها از جمله فرآوردههای زیبایی و آرایشی،
مکملهای غذایی ،خمیر برای قالبگیری یا برای
سرگرمی کودکان ،جت اسکی ،مته فرز ،گریس و
سنگ گچ است که جزو کاالهای وارداتی مصرفی
قلمداد میش��وند .طبق آمارهای اعالمی در این
م��دت بیش از  ۳۷میلیون دالر کاال به وزن بیش
از  ۱۹میلیون تن از آمریکا وارد ایران شده است.
اگرچه همه کاالهای وارداتی ،مصرفی نیستند اما
فهرست کاالها نشان میدهد کشور باید در تولید
برخ��ی محصوالت از جمله تجهیزات پزش��کی،
دارویی و دس��تگاههای تخصص��ی به خودکفایی
کامل برسد .در روزهای اخیر ،رهبر معظم انقالب
در نام��های به رئیسجمهور ،پیگیری همهجانبه
اقتصاد مقاومتی ،تقویت تولید ملی ،جلوگیری از
واردات بیرویه و پرهیز از واردات مواد مصرفی از
آمریکا پس از برداش��ته شدن تحریمها را مطالبه
کردند .اکنون با نهایی شدن برجام ،نگرانی نسبت
به واردات بیرویه بویژه در محصوالت و کاالهای
مصرفی و غیرضرور به داخل کش��ور بیشتر شده
اس��ت .آمار کل واردات کاالهای مصرفی در سال
 93برابر با  13میلیارد دالر بوده است.
اقالم وارداتی از آمریکا در نیمه اول 94
اقالم وارداتی

ارزش دالری

جو به استثنای بذر

777277

بذر سورگوم

1950

تخمسبزیجات

353004

فرآوردههایغذاییتغلیظشده

707

مکملغذایی

2589310

سنگ گچ

6801

گریس

2171

آنتیسرمکها

485837

واکسنهای تولید مشابه داخل

6995

واکسنهایدامپزشکیغیرمذکور

161528

لوازم زخمبندی چسبنده

206957

اکریل

12625

سیمانپلیکربوکسیالت

49824

کودهای معدنی یا شیمیایی فسفاته

101

فرآوردههایزیبایی

21679

پاککنندههایصنعتی

179

روانکنندههایسیلیکونی

3813

یسرگرمیکودکان
خمیربرا 

231

شبرنگ

479705

چوب اره شده

107305

خمیرچوبشیمیایی

8650000

نوار چسب

20513

لوازم مصرفی جراحی قلب

248242

مفصلهایمصنوعی

486729

سرخط خبر

کنایه معنادار سخنگوی دولت به  4وزیر نامهنگار

سوسیس و کالباس سرطانزاست

سازمان بهداش��ت جهانی درگزارشی هشدار
داد خ��وردن گوش��تهای فرآوریش��ده نظی��ر
هاتداگ و سوس��یس میتوان��د موجب ابتال به
س��رطان روده ب��زرگ در افراد ش��ود .بهگزارش
تس��نیم ،کارشناسان س��ازمان بهداشت جهانی
گفتند خوردن گوش��تهای فرآوری شده مانند
هاتداگ و سوسیس و کالباس میتواند موجب
ابتال به سرطان روده بزرگ در افراد شود و مصرف
گوش��ت قرمز نیز احتماال عل��ت ابتال به اینگونه
بیماریهاست.گزارشآژانسبینالمللیتحقیقات
سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی که روز
دوش��نبه منتشر ش��د حاکی از آن است که بین
مصرف گوشت قرمز و سرطان لوزالمعده و سرطان
پروستات ارتباطاتی وجود دارد .این آژانس ،گوشت
فرآوریش��ده را در کنار تنباکو و آزبست در زمره
مواد «سرطانزا برای بشر» طبقهبندی کرده است
زیرا «شواهد کافی» درباره ارتباط مصرف این مواد
با ابتال به سرطان وجود دارد .براساس برآورد این
آژانس ،هر قطعه  50گرمی از گوشت فرآوریشده
(معادل یک هاتداگ) که به صورت روزانه خورده
ش��ود ،تا  18درصد احتمال ابتال به سرطان روده
بزرگ را افزایش میدهد.

وطن امروز

نوبخت :از آقای ترکان تشکر میکنیم

گروه اقتصادی :س��خنگوی دولت روز گذش��ته از
اکبر ت��رکان که به  4وزیری ک��ه درباره وضعیت
بد اقتصادی به روحانی نامه نوشتند توهین کرده
بود ،تش��کر کرد! ب��ه گزارش «وطنام��روز» اکبر
ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور دوشنبه
گذشته در گفتوگو با یکی از رسانههای نزدیک به
مسعود نیلی مشاور روحانی گفته بود که  4وزیر از
انتشار نامه به رئیسجمهور پشیمان هستند چون
درخواست نابجا داشتند! ترکان همچنین از اینکه
وزرا دنبال خوراک ارزان برای پاالیش��گاهها بودند
انتقاد کرده بود .روز گذش��ته نوبخت ،س��خنگوی
دول��ت در واکنش به اظه��ارات ترکان گفت که از
وی تش��کر میکند! سخنگوی دولت دیروز درباره
واکنش ترکان ،مش��اور رئیسجمهور به نامه اخیر
 4وزیر به آقای روحانی گفت :از آقای ترکان تشکر
میکنیم که فرصتی فراهم کرد از دوس��تی که با
صراحت لهجه و ادبیات خودشان مطالبی را مطرح
میکند ،یادی کنیم .به گزارش تسنیم ،محمدباقر
نوبخت در نشست با خبرنگاران گفت :اصل موضوع
نام��ه  4وزیر درباره بازار س��رمایه و بورس بود که
نگرانیهایی از نوسان شاخصهای این بازار داشتند.
وی با بیان اینکه ب��ورس از دیماه  92همزمان با
نرخگذاری مجلس درباره خوراک پاالیشگاهها در
حد  13س��نت ،افت خود را آغاز کرد ،افزود :همان
زم��ان صاحبنظران و صاحبان س��هام اعتراضاتی
داشتند اما چون قانون بود الزماالجرا و همه راهها
بسته شد .نوبخت گفت :همکارانی که این نامه را
نوش��تند در واقع نسبت به این موضوع حساسیت
داش��تند و حت��ی وزیر دف��اع به خاطر ش��رکت
س��رمایهگذاری الغدیر که برای بازنشستگان این
وزارتخانه است ،حساس بود .سخنگوی دولت افزود:
آقای ترکان جزو کسانی است که معتقدند این 13
سنت (مبلغ گاز پتروشیمیها) نباید تغییر یابد و
میزان سود این صنعت کافی است اما سهامداران
و فعاالن بازار بورس از این مبلغ اظهار خرس��ندی
نمیکنن��د .وی گفت :آقای ت��رکان میگوید اگر
نرخ پایینتر بیاید ران��ت بهوجود میآید و  4وزیر
معتقدند این نرخ باید پایین بیاید تا سود بیشتری
حاصل ش��ود .نوبخت افزود :قصد آقای ترکان این
 4وزیر نبوده بلکه درخواس��ت و آثاری بوده است
که در این س��ود بهوجود میآمد .آقای ترکان نظر
خود را اعالم کرده اس��ت و نظر رس��می دولت را
س��خنگوی دولت مطرح میکند .نوبخ��ت افزود:

سخنگو اینک��ه ع��دهای در خیاب��ان راه
بیفتند و ب��ه هر تیم اقتصادی که
به کش��ور میآید ،بگویند نفوذی اس��ت ،نمیشود
و ای��ن کار ادامه ش��رایط تحریم از داخل اس��ت .به
گزارش تسنیم ،محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت
در نشس��ت هفتگی خود با خبرنگاران گفت :برخی
اقالم پرمصرف مش��کل انبار را دارند و تولید شده و
به مصرف نرس��یدهاند بنابراین برای رشد تولید باید
انبارها خالی شود تا تولید رشد یابد و این سیاست در
خیلی از کشورها پیاده میشود .نوبخت افزود :برای
اجرای برجام و برداش��ته شدن تحریمها 24 ،آذر را
پیشبین��ی کردیم .وی ادامه داد :تحریم س��وئیفت

مش��اور رئیسجمهور یا هر مقام دیگری میتواند
نظر ش��خصی خ��ود را به عن��وان صاحبنظر ارائه
دهد .اکبر ترکان ،مشاور رئیسجمهور روز گذشته
با اش��اره به نامه اخی��ر  4وزیر کار ،صنعت ،دفاع و
اقتصاد ب��ه رئیسجمهور گفت :این وزرا هماکنون
از نوشتن و امضای چنین نامهای پشیمان شدهاند
چراکه درخواست نابجایی از رئیسجمهور داشتند.
اکبر ترکان ،مش��اور رئیسجمهور در پاسخ به این
پرسش که واکنش رئیسجمهور به آنان چه بود،
گفت :رئیسجمهور بس��یار پرظرفیت هس��تند و
به همه آنها لبخن��د زدند .این گفتوگو که ظاهرا ً
واکنشه��ای زیادی در پی داش��ت ،اکبر ترکان را
مجبور کرد گفتوگوی دیگ��ری را با روزنامههای
اصالحطلب برای فروکش واکنشها داشته باشد و
تأکید کند که عبارت مفتخور و رانتخوار را درباره
 4وزیر به کار نبرده است .البته وی در گفتوگوی
جدید هم بر نظر قبلی خود صحه گذاشت و گفت:
« 90درص��د س��هام پتروش��یمیها متعل��ق به
 2وزارتخان��ه رفاه و دفاع اس��ت و دوس��ت دارند
خوراک ارزان بگیرند ،این امر س��بب ش��د نامه را
امضا کنند».
ت��رکان اف��زود« :واقعیت این اس��ت که قیمت

شاخص

بورس به مرز  63هزار واحد رسید

در جریان معامالت دیروز بازار س��رمایه شاخص
بورس با رش��د  119واحدی ،به ارتفاع  63هزار واحد
نزدیک شد .به گزارش تسنیم ،در پایان معامالت دیروز
بازار سرمایه دادوستد  235میلیون سهم و حق تقدم
به ارزش  48میلیارد تومان در  22هزار نوبت به ثبت
رسید و شاخص بورس با رشد  119واحدی تا ارتفاع
 62هزار و  923واحد پیش رفت .این گزارش میافزاید
شاخصهای اصلی بازار سرمایه نیز دیروز مثبت بودند
به طوریکه ش��اخص قیمت 46واح��د ،کل 9واحد،
آزادش��ناور  158واحد و شاخص بازار اول  129واحد
رش��د کردند .در بازارهای فرابورس ایران نیز آیفکس
 1/1واحد رشد کرد و در کانال  701واحد قرار گرفت.

■■پشیماننیستیم

البته ترکان اظهارات خود مبنی بر پش��یمانی
 4وزی��ر از نگارش نامه را تکذیب نکرد .وی در آن
گفتوگو درخواس��ت وزرا مبنی بر تصمیمگیری
درس��ت را درخواس��ت نابجا عنوان کرده بود .این
در حالی اس��ت که وزارتخانهه��ای اقتصادی که

وام میدهیم تا انبارها خالی شود
همچنان ادامه دارد و تا اجرای
برج��ام ادامه خواهد داش��ت.
نوبخت همچنین وعده داد در
آینده نزدیک فشار تحریمها و
آثار آن بر سفره مردم برچیده
میشود و برای پس از تحریم
برنامه کوتاهمدت و بلندمدت داریم .نوبخت همچنین
خبر داد شکایت احمدینژاد از جهانگیری مختومه
اس��ت .وی اعالم کرد :مقدمات س��فر رئیسجمهور

رسیدن به اروپای مرکزی بدون گذر از ترکیه
کریدور جدی��د ترانزیتی ایران -
ترانزیت
جمهوری آذربایجان  -ارمنستان
 گرجس��تان  -دریای سیاه  -بلغارستان  -یونان کهایران را به اروپای مرکزی متصل
میکند با همکاری میان ایران
و  ۶کشور تعریفشده و بتازگی
هم قرارداد همکاری میان ایران
و یونان در این رابطه بسته شد
تا پس از بررسیهای اولیه ،این
کریدور جدید راهاندازی شود .براین اساس کامیونها
میتوانند با عبور از این کشورها به دریای سیاه رسیده
و پ��س از آن با کش��تیهای رو-رو به بلغارس��تان و
سپس یونان بروند؛ همچنین کامیونهایی که قصد
س��فر به ایتالیا را داش��ته باش��ند ،میتوانند از بنادر
جنوبی یونان دوباره با کشتی رو-رو به ایتالیا برسند.
بنابراین این کریدور به عنوان یکی از راههای جایگزین

 13س��نت برای خوراک پتروشیمیها ارزان است.
در این میان برخی وزی��ران از تالش برای کاهش
قیمت خوراک تأثیر پذیرفتهاند .چهکس��ی از پول
مف��ت ب��دش میآید ،هم��ه خوشش��ان میآید،
بنابراین آنها ب��ا این انگیزه نام��ه را امضا کردند».
وی تصری��ح ک��رد« :م��ن هی��چگاه نگفت��ه بودم
 4وزیری که نامه ب��ه روحانی را امضا کرده بودند،
مفتخ��ور یا رانتخوار بودن��د .در دولت یازدهم و
هی��أت دولت هیچ اختالفی وجود ن��دارد» .جالب
اینکه سایت اقتصادنیوز که برای اولین بار با ترکان
گفتوگو کرده ،اصال این گفتوگو را تکذیب نکرد
و با انتش��ار گزارشهایی در زمینه بازتاب مصاحبه
خود ب��ار دیگر آن را تایید کرد .مس��ؤوالن دولتی
بارها و بارها اعالم کردهاند که هیچ اختالفی در تیم
اقتصادی دولت وجود ندارد اما کنایههای گاه و بیگاه
و عملکرد آنها واقعیت دیگری را آشکار میکند.

برای رس��یدن به اروپا مطرح شده است .محمدجواد
عطرچیان ،مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانههای مرزی
س��ازمان راهداری و حملونقل جادهای با اش��اره به
ضرورت دسترس��ی زمینی به
اروپ��ای مرکزی و کش��ورهای
اروپایی به مه��ر گفت :کریدور
جدی��د تعریف ش��ده و در این
راس��تا مذاکراتی می��ان ایران و
 ۶کش��ور انجام گرفته است که
در آخرین مذاکرات هم با کش��ور یونان ،مذاکراتی را
داش��تیم .وی افزود :قرار شده است متن موافقتنامه
را آماده کرده و برای  ۶کش��ور دیگر ارس��ال کنیم تا
در س��ال آینده موافقتنامه احداث این کریدور جدید
به امضای وزرای حملونقل کش��ورها برسد .بهگفته
عطرچیان این مس��یر موازی با مس��یر ترکیه برای
حملونقل بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد.

به ایتالیا و فرانس��ه آماده شده
و احتماال  18ی��ا  20آبان این
سفر صورت میگیرد .نوبخت
خاطرنش��ان ک��رد :مراج��ع
اقتصادی جه��ان برای اقتصاد
ایران رش��د  5تا  6درصدی را
پیشبینی کردند .سخنگوی دولت با اشاره به تصمیم
دولت در پرداخت تس��هیالت برای خرید خودرو نیز
اظهار داش��ت :این تس��هیالت نه فقط برای خودرو

گول ارزانی دستفروشان را نخورید
دستفروش مردم گ��ول قیمتهای ظاهری
فروش محصوالت غذایی توسط
دستفروش��ان را نخورند .بیش��تر کاالهای توزیع
شده توسط دستفروشان ،تاریخ مصرف گذشته
یا تاریخ مصرف آنها دس��تکاری ش��ده است .علی
شریعتی ،مشاور کانون صنایع غذایی در گفتوگو
با ایس��نا درباره فروش محصوالت غذایی توس��ط
دستفروش��ان در مترو و دیگ��ر اماکن عمومی با
قیمتهای��ی پایینت��ر از قیمت درج ش��ده برای
مصرفکننده اظهار داش��ت :بهطور کلی در بحث
م��واد غذایی یکی از آس��یبها ،فروش غیرقانونی
محصوالت است ،چراکه نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وزرای آنه��ا نام��ه به روحانی را امض��ا کرده بودند
اعالم کردند هرگز از نگارش نامه به رئیسجمهور
پشیمان نیستند .قطعا نمیتوان نگارش نامه  4وزیر
را سیاس��ی دانس��ت ،چراکه وضعیت شرکتهای
بورس��ی و تولیدکنندگان بس��یار بد اس��ت و وزرا
با توجه به ش��اخصهای منف��ی به رئیسجمهور
هش��دار دادند و خواس��تار تصمی��م عاجل برای
نجات اقتصاد ش��دند .هر کدام از وزرا هم به علت
درگی��ر ب��ودن زیرمجموعههای خود ب��ا موضوع،
نام��ه را امضا کردهاند و س��خن اصل��ی آنها بیان
واقعیتهای اقتصادی ب��ود و هیچکس نمیتواند
ادعا کند این نامه با اهداف سیاس��ی نگاشته شده
است .پیگیریهای خبرنگار اقتصادی «وطنامروز»
و تماس روز دوش��نبه ب��ا وزارتخانههای اقتصادی
نشان میدهد وزرای نگارنده این نامه به هیچوجه
از نگارش نامه به روحانی و بیان واقعیتها پشیمان
نیستند .منابع آگاه در وزارتخانههای کار ،صنعت و
اقتصاد به خبرنگار ما گفتند هرگز وزرای متبوعشان
از نوشتن نامه به روحانی و بیان واقعیتها پشیمان
نیستند .با این وجود معلوم نیست ترکان با استفاده
از چه ادله و سندی چنین مطلبی را عنوان کرده و
خبر از پشیمانی وزرا داده است.
بلکه برای برخی اقالم پرمصرف بادوام که مش��کل
انبار دارند یعنی تولید شده و به مصرف نرسیدهاند،
مطرح است .س��خنگوی دولت درباره سهامعدالت
نیز خاطرنشان کرد :آنچه در گذشته صورت گرفته
است متوقف شده و وزارت اقتصاد و دارایی طرحی را
برای بهینه کردن آن مدنظر دارد که پس از تکمیل
شدن اطالعرسانی میشود .وی همچنین درباره نحوه
استفاده از پولهای بلوکه شده و مبالغ آن تاکید کرد:
منابعی از آن در اختیار دولت است و بخشی مربوط
به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر بانک مرکزی
است و به طور مثال  7میلیارد دالر در هند داشتیم
که بخشی از آن آزاد شد.

رشد  8درصدی قیمت دالر در یک سال
سبزهمیدان متوس��ط فروش یک دالر آمریکا
در بازار تهران در ش��هریور امسال
نس��بت به ماه قب��ل  2/7درصد و نس��بت به 12
ش��هریور م��اه پارس��ال 8/1
درصد افزایش داش��ته است.
به گ��زارش بان��ک مرکزی از
متوس��ط قیمت فروش سکه
و ارز در ش��هریورماه امس��ال،
متوس��ط قیمت ف��روش یک
س��که طرح قدیم به  918ه��زار و  6تومان و طرح
جدید ب��ه  918هزار و  981تومان رس��ید که در
مقایس��ه با ماه مرداد هرک��دام  4درصد افزایش و
نسبت به شهریور 1393هر کدام  2/2درصد کاهش
نشان میدهد .طبق گزارش بانک مرکزی در  6ماه
اول س��ال  1394متوسط قیمت فروش یک سکه
تم��ام بهار آزادی در بازار آزاد ش��هر تهران با طرح

وی با بیان اینکه بیشتر مواد غذایی توزیع شده به
این روش فاقد استاندارد و جعلی هستند ،تصریح
کرد :در مواردی که این محصوالت دارای استاندارد
و قیمت مصرفکننده اس��ت با معضل دستکاری
تاریخ مصرف روبهرو هس��تیم .اینگونه جنسها،
محصوالتی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته یا
مدت کمی به پایان این تاریخ مانده است .شریعتی
ادامه داد :اینکه دستفروشان این محصوالت را از
کجا تهیه میکنند و چه مافیایی پشت سر آنهاست
ک��ه به راحتی در اماکن عموم��ی اقدام به فروش
محصوالت میکنند ،سوالی است که هنوز پاسخی
به آن داده نشده و باید آن را پیگیری کرد.
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قدیم  918هزار و  178تومان و با طرح جدید 919
هزار و  814تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال
 1393به ترتیب 4/5درص��د و  4/6درصد کاهش
یافته است .در شهریور امسال
متوسط قیمت فروش یک دالر
آمریکا  3426تومان و یک یورو
در بازار آزاد شهر تهران 3888
توم��ان بود که نس��بت به ماه
قبل ب��ه ترتیب  27/7درصد و
5/4درصد افزایش و در مقایس��ه با شهریور 1393
دالر  8/1درص��د افزایش و یورو  6/4درصد کاهش
داشته اس��ت .در  6ماه اول س��ال  1394متوسط
قیمت فروش یک دالر آمریکا  3340تومان و یک
یورو در بازار آزاد ش��هر تهران  3718تومان بود که
نسبت به دوره مشابه سال قبل دالر  49/9درصد
افزایش و یورو  14درصد کاهش داشته است.
کارگر

دستمزد کارگران باید  3برابر شود

باتوجه به فاصلهای که میان دس��تمزد و هزینه
خان��وار وجود دارد این مبلغ باید حداقل افزایش 3
برابری داشته باشد .رحمتاهلل پورموسی ،دبیرکل
ش��ورای اسالمی کار کش��ور در اینباره به تسنیم
اظهار داشت :تاکنون موضوعات زیادی وجود داشته
که سبب ایجاد فاصله زیادی میان حقوق کارگران
و هزینه واقعی یک خانوار ش��ده است .وی تصریح
ک��رد :همه موضوعاتی که در ح��وزه مزد به وجود
آم��ده همواره به ضرر کارگران ب��وده و باید در این
زمینه تجدیدنظر ش��ود ،چرا که همواره مش��اهده
میشود کارگران بیکار میشوند و تورم نیز افزایش
پیدا میکند.

پدرام سلطانی ،نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
با بیان اینکه تجارت خارجی و تامین مالی اولین
جاهایی هس��تند که تاثیرات مستقیم از برجام
خواهن��د دید ،گفت :تنها یا جدیترین راه گریز
خودروس��ازان از اعالم ورشکستگی مشارکت با
خودروسازان بزرگ دنیا و بهبود کیفیت خودرو
است.
مدیرکل استاندارد استان تهران گفت :از اواخر
آبانماه بازرسی مخازن س��یانجی خودروهای
دوگانهسوز در مراکز معاینه فنی آغاز خواهد شد.
س��یدفخرالدین عامریان ،رئیس اتاق بازرگانی
ای��ران و برزی��ل با اعالم  20برابر ب��ودن صادرات
برزیل به ایران ،گفت :در حالی که صادرات برزیل
به ایران یک طرفه و ناعادالنه اس��ت ،این کش��ور
ب��رای واردات کاال از ایران ت��ا  140درصد تعرفه
گمرکی در محصوالتی مانند فرش اعمال میکند.
سیدس��عید زمانیان ،عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس از بررسی بسته خروج از رکود در
جلسات آتی این کمیسیون خبر داد.
مدیرکل بینالملل وزارت جهاد کش��اورزی با
اعالم اینکه کشت فراسرزمینی ایرانیها در برزیل
با سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی آغاز
شده و در حال توسعه است ،گفت :هماکنون 60
هزار هکتار از اراضی کشاورزی در این کشور تحت
کشت ذرت از سوی ایرانیان قرار گرفته است.
رئی��س مرکز ملی فرش ای��ران از آغاز صادرات
رسمی و مستقیم فرش دستباف ایران به آمریکا
از اوایل سال آینده خبر داد و گفت :در سالهای
تحریم ،هند به اولین صادرکننده فرش دستباف به
آمریکا تبدیل شد.
مدی��رکل دفترمیوهه��ای گرمس��یری و
نیمهگرمس��یری وزارت جهاد کشاورزی از تولید
یک میلیون تن انار در سالجاری خبر داد.
بلومبرگ با اشاره به رفع تحریمهای اقتصادی
ایران در فروردینماه ،رتبه ایران را از لحاظ بهترین
کش��ور برای سرمایهگذاری از سوی بانک جهانی
 130اعالم کرد.
بهمن عبداللهی ،رئیس اتاق تعاون ایران با اعالم
این خبر که توافق اولیه برای عرضه کاالی بادوام
در سیاست جدید دولت حاصل شده است ،گفت:
برای این کار تسهیالت  ۱۰میلیون تومانی با نرخ
 ۱۲درصد از طریق شبک ه تعاونیها در قالب کارت
اعتباری ارائه میشود.
مدی��رکل غ�لات و محص��والت اساس��ی
وزارت جه��اد کش��اورزی با اش��اره ب��ه کاهش
 ۴۰درصدی س��طح زیر کش��ت برنج در مناطق
غیرش��مالی ،اعالم کرد :با  ۱۵۰هزار تن افزایش،
امسال یک میلیون و  ۸۰۰هزار تن برنج تولید شد.
علیرضا کالهی ،رئیس سندیکای صنعت برق
کش��ورمان با بیان اینکه  15هزار میلیارد تومان
کسری سرمایهگذاری در صنعت برق به این دولت
تحمیل و وارد شده است ،گفت :چنانچه صنعت
کشور دچار رکود نبود امسال دچار خاموشیها در
کشور میشدیم.
سوخت

ش  ۲۰درصدی
پیشنهاد افزای 
قیمت گازوئیل به دولت

مدیرعامل راهآهن با اشاره به کمکاری وزارت
نف��ت در اختصاص  ۲۰درص��د درآمد حاصل از
فروش گازوئیل به توس��عه ریلی ،گفت :بهتازگی
به دول��ت پیش��نهاد دادهایم ن��رخ گازوئیل ۲۰
درصد افزایش یابد و از محل آن ،اعتبار توس��عه
ریلی و نگهداری جادهها تأمین ش��ود .محس��ن
توگو با فارس بیان کرد:در
پورسیدآقایی در گف 
م��اده  70قانون بودجه دولت الزام ش��ده که 20
درصد قیمت گازوئیل به ص��ورت عوارض اخذ و
صرف توسعه راهآهن و نگهداری از راههای کشور
شود .وی اظهار داشت :وزارت راهوشهرسازی همه
تالش خود را انجام داده و نمایندگان مجلس را بر
آن داشته است تا این قانون اجرایی شود اماقانون
ت اجرا شود که هنوز
مذکور باید توسط وزارت نف 
عملیاتی نشده است .وی اضافه کرد :طی آخرین
ت با معاون اول رئیسجمهور مقرر شد تا
مذاکرا 
حدود یک ماه آینده ،قیمت گازوئیل دوباره بررسی
شود و امکان افزایش آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
زمین

نشست  ۷۵۰کیلومتر زمین در تهران

مرک��ز پژوهشه��ای مجل��س در گزارش��ی
با اش��اره ب��ه بروز پدی��ده فرونشس��ت زمین در
بخشه��ای وس��یعی از کش��ور ،اع�لام ک��رد:
 ۷۵۰کیلومتر از زمین در تهران دچار فرونشست
ش��ده اس��ت .در تهران فرونشس��ت در مناطق
جنوب��ی  ۱۸ ،۱۷و  ۱۹در س��ال  ۱۳۸۴ک��ه ت��ا
فرودگاه قلعهمرغی رس��یده بود ۱۷ ،س��انتیمتر
در س��ال اندازهگی��ری ش��ده بود .وس��عت این
فرونشس��ت  ۷۵۰کیلومت��ر مرب��ع اس��ت .این
وضعیت در دش��ت قزوین با حداکثر فرونشست
 ۲۴س��انتیمتر در س��ال مش��اهده ش��ده است.
پی��ش از ای��ن ،مدیرعام��ل آب منطق��های
ته��ران میزان فرونشس��ت در دش��ت ورامین را
 ۱۳سانتیمتر،دشتری ۲۵سانتیمتر،دشتتهران
 ۱۴سانتیمتر و دشت شهریار را نیز  ۳۶سانتیمتر
در سال اعالم کرده بود .آمار فرونشست برای دشت
تهران در سال  ۱۳۹۴یک میلیمتر در روز یعنی
 ۳۶سانتیمتر در سال است.

