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اقتصادی

عراق  500میلیون دالر از بدهی برقی را پرداخت کرد
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت :عراق در چهار ماه گذشته  500میلیون دالر
از بدهیهای خود بابت خرید برق را پرداخت کرد.هوشنگ فالحتیان در گفتگو با ایرنا
افزود :پرداخت بدهیه ا توسط طرف عراقی نسبت به گذشته بهتر شده است.وی ادامه
داد :آنها در آخرین مذاکرات متعهد شدند تا دو هفته دیگر مبالغی دیگر از مطالبات
ایران را پرداخت کنند.

خبرتلگرامی

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

رسول مکرم اسالم(ص) ميفرمايند:
«دعا ،کليد رحمت است ».در حق برادران
ايمان��ي دعاک��ردن باعث برآوردهش��دن
حاجات میشود.
0938 ...

حضرت امام عل��ي(ع) ميفرمايند:
بهترين چيزي که رنج و محنت را از بين
ميبرد ،شکيبايي است.
0938 ...

شورای ش��هر تهران میتواند برای
ط��راوت و پاکی ه��وای ته��ران ،مزارع
کش��اورزی حاشیه ش��هر را با مشارکت
خود کش��اورزان ،با هزینهای بسیارکم،
تبدی��ل ب��ه باغ��ات میوه کن��د و کاری
ماندگار به یادگار بگذارد.
0910...

ب��ا توج��ه ب��ه پیش��رفت تکنولوژی
ارتباطات از جمله تلفن همراه سخنرانان
و سیاستمداران باید از به کاربردن بعضی
جمالت وس��واس و دقت بیشتری به کار
ببرند تا دس��تاویز ضعف ادبیات سخنران
نگردد و باعث بیسواد جلوهدادن شخص
در فضای مجازی نشود که از نظر حیثیتی
برای سازمان یا کشور اهمیت فراوان دارد
گاهی یک جمل��ه نامفهوم میتواند چند
لساز
معنی داشته باش��د که بسیار مشک 
است و با هیچ خط پاککنی پاک نمیشود
و چه بسا اتفاقات ناگواری از آن جمله رخ
دهد و ضرر و زیان زیادی به دنبال داشته
باشد پس سخن باید سنجیده گفت.
0918...

آبه��ای آزاد جهان.....ای��ن چن��د واژه
انبوهی از دادههای اقتصادی و هزاران روایت
اقتصادی و جغرافیایی را ب��ه یاد میآورد
که برای دانش آموخت��گان جهان بهویژه
ایرانیان از گذشته تاکنون آشنا و جذاب و
بحث برانگیز بود و هست همواره دسترسی
داشتن یا دسترس��ی نداشتن به آبهای
آزاد امتیاز یا آرزوی بس��یاری از کش��ورها
بوده و هس��ت بهعنوان یکی از کشورهای
خوشبخت در دسترس��ی به آبهای آزاد
جهان نه تنها از این خوش��بختی س��ود و
بهرهای نداریم بلکه اس��تانهای ساحلی
ای��ران برای آب خوردن ماندهاند داش��تن
بس��یاری از چیزها کافی نیست بلکه توان
بهرهگیری از آنها و تبدیل آنها به یک امتیاز
و سودآوری همیشگی چیزی است که ما
گاهی نداریم( .قنبر یوسفی از آمل)
0911...

ب��ا س�لام .اینجان��ب .بازنشس��ته
آم��وزش وپرورش میباش��م درخصوص
خانه معلم شهرس��تان رش��ت که شهر
بزرگی اس��ت و مرکزیت استان را یدک
میکش��د متاس��فانه از امکان��ات کافی
برخ��وردار نیس��ت و اتاقهایش کوچک
اس��ت و دلباز نیست از آنجایی که سنی
از ما گذشته طبیعتا با روحیه ما سازگار
نیس��ت با توجه به اینکه این شهرستان
از آبوه��وای خوب��ی برخوردار اس��ت،
میتوانستند خانه معلم را به جای مرکز
شهر در اطراف شهر بسازند با پنجرههای
بزرگ روبه فضای باز و مناظر اطراف در
کن��ار درختان و به ج��ای دود خودرو از
هوای پاک استفاده کنیم .باتشکر
0919...

یکی از عل��ل مهمی که اصولگرایان
نتوانس��تند در انتخابات س��ال  94و 96
موفق ش��وند و باعت چند دس��تگی این
جناح در جامعه ش��د بیتردید ش��خص
محمود احمدی نژاد هست.
0933...

جوابیه

جوابیه شهرداری منطقه7

به استحضار شهروند محترم در خصوص پیام
با موضوع آبیاری درختان در محدوده خیابان
س��بالن ش��مالی ،تاریخ  20تیرماه  ،96چاپ
ش��ده در روزنامه آفتاب یزد میرساند :بنا بر
اعالم حوزه معاونت خدمات شهری و محیط
زیس��ت منطقه با توجه به عدم اعالم نشانی
دقیق از س��وی ش��هروند محترم از محدوده
مذک��ور بازدید به عم��ل آمد .ل��ذا با آگاهی
ش��هروند محترم میرساند در خیابان سبالن
شمالی لوله گذاری شبکه آبیاری فضای سبز
وجود دارد که به صورت مستمر آبیاری انجام
میگ��ردد ولی در کوچهه��ای فرعی به علت
ع��دم وجود لوله اصلی به صورت س��نتی و با
ماشین آالت به صورت مستمر و طبق برنامه
آبیاری صورت میگیرد.

 Dرئی�س س�ازمان چای با اش�اره به
پای�ان مرحله اول چین دوم برداش�ت
برگ س�بز چ�ای از باغه�ای گیالن و
مازن�دران گفت :تاکن�ون  78هزار تن
برگ س�بز چ�ای از چایکاران ش�مال
کشور خریداری شده است.
 Dوزارت جهاد کش�اورزی با اشاره به
پرداخت خسارت س�رمازدگی باغات
شمال کش�ور اعالم کرد ۳۰۰ :میلیارد
ری�ال کم�ک بالعوض ب�ه باغ�داران
خسارت دیده پرداخت شده است.
 Dآژان�س بی�ن الملل�ی ان�رژی در
تازهترین گزارش خود پیش بینی کرد
که تولید نف�ت آمریکا به دلیل کاهش
بهای نفت با روند نزولی مواجه شود.

میز خبر

امضای تفاهمنامه نفتی با ژاپن

شرکت ملی نفت ایران (شرکت پتروپارس) و
شرکت تویو ژاپن تفاهمنامه نوسازی تأسیسات
و افزایش تولید گاز میدان س��لمان (واقع در
خلیج ف��ارس) را امضا کردند .بهگزارش ایرنا،
پ��س از امضای ای��ن تفاهم نامه قرار اس��ت
چارچ��وب قرارداد نهای��ی در قالب توافقنامه
اصولی () HOAبه امضا برس��د.برای اجرای
این ق��رارداد ش��رکت پتروپ��ارس موظف به
تأمین مالی فاز مطالعاتی و شرکت تویو ژاپن
برای تأمین مالی اجرای پروژه اقدام میکنند.
بخشی از گاز آن برای افزایش تولید از سکوی
نفتی سلمان به میدان تزریق میشود و بخش
دیگر به جزیره سیری میرود.

صادرات گندم افزایش مییابد

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت:
صادرات گندم با دستیابی کشور به خودکفایی
در تولید و تامین این محصول اس��تراتژیک از
سال گذشته در دس��تور کار شرکت بازرگانی
دولت��ی ایران ق��رار گرفته و در س��الجاری از
رونق نسبی برخوردار است .به گزارش فارس،
یزدان س��یف مدیر عامل این ش��رکت گفت:
یکمیلیون تن ص��ادرات گندم و فرآوردههای
آن را در سال 96خواهیم داشت و صادرات این
محصول از میزان ذکر شده فراتر نخواهد رفت
و ما تنها مقدار مازاد گندم با قیمت تضمینی
خریداری شده را صادر خواهیم کرد.وی اظهار
ک��رد :کاهش تولید گن��دم در جهان ،افزایش
4درصدی قیم��ت جهانی را درپی داش��ته و
همی��ن موضوع ،رقابت پذیری این محصول را
برای ما ایجاد کرده است.

طالی ۱۴عیار نخرید!

رییس اتحادیه طال و جواهر از رصد و نمونهبرداری
از طالفروشیها خبرداد و گفت :تمام طالهایی
که در کشور تولید میشود ۱۸عیار است و تولید
طالی ۱۴عیار نداریم.به گزارش تسنیم،محمد
کشتی آرای با اشاره به اینکه طالی 14عیار در
برخی از کش��ورها تولید و خری��د و فروش و به
رسمیت شناخته میشود ،تصریح کرد :ممکن
اس��ت که مسافری از کش��ورهای دیگر چنین
طالی��ی را خریداری کرده و به طالفروش��ی در
بازار تهران فروخته باشد اما به صورت عام فروش
این نوع طال انجام نمیشود.وی خاطرنشان کرد:
سازمان استاندارد و بازرسین اتحادیه طال و جواهر
مرتبا نمونه برداریهایی از طالفروشیهای سطح
بازار و غیره انجام میدهند و چنین مواردی وجود
ندارد و تکذیب میشود.

استان

لوح ویژه معماری
و شهرسازی
به نویسنده یزدی تعلق گرفت

آفتاب یزد -ابوالفضل انتشاری :لوح ویژه
چهارمین دور ه دوس��االنه کت��اب معماری و
شهرس��ازی ایران برای کتاب "چگونه زندگی
همگانی را مطالعه کنیم" به نویسنده و مترجم
یزدی دکتر محمد رضایی ندوشن  متخصص
شهرس��ازی و معم��اری و همکاران��ش تعلق
گرفت.در مراسمی که به منظور تجلیل از این
نویسنده و همکارانش از سوی انجمن مفاخر
معماری ای��ران در محل موزه هنرهای دینی
امام علی (ع) تهران برگزار ش��د؛  لوح  ویژه و
همچنین جایزه دکتر منوچهر مزینی از سوی
هیئت داوران به وی اهدا شد.

جدول قیمت سكه و ارز
نوع سكه
سكه تمام طرح جدید

سكه تمام طرح قدیم
نیم سكه

ربع سكه
یك گرمی

هر گرم طالی  18عیار
نوع ارز
دالر آمریكا

یورو

دوشنبه -قیمت (تومان)
1206800
1174000
628000

366500
248000
113700
3770
4303

نای��ب رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت:کش��یدن ترمز افزایش بودجه جاری و
کاهش این بودجه،در کنار تالش برای هماهنگ سازی
سیاس��تهای مالی و پولی در س��طح کالن گام مهمی
در بهبود وضعیت جاری شبکه بانکی است.سید فرید
موس��وی در گف��ت وگو با خانه ملت ،گفت :ح��دود  ۸۰درصد بار
تامین مالی کش��ور بر دوش بانکها اس��ت ،این در حالی است که
شبکه بانکی خود نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیست.نایب رییس

 80درصد بار تامین مالی کشور بر دوش بانکها است

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود:با
توجه به وضعیت فعلی نظام بانکی ،ادامه روند فعلی،
بیشک آینده اقتصادی کشور بهتر از شرایط جاری
نمیشود و تاخیر در برون رفت از وضعیت فعلی نظام
بانکی و بهبود وضعیت ش��بکه ش��رایط را پیچیده و
نگران میکنند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :با توجه به رش��د باالی ۲۰درصدی بودجه جاری در دو س��ال
گذش��ته و محدودیتهای درآمدی دولت از سوی دیگر پیش بینی

میش��ود بخش عمدهای از اعتبارات تملک دارایی س��رمایهای در
سال جاری از محل انتشار اوراق مالی تامین شود.موسوی تصریح
کرد:در سال جاری حدود دویست و چهل هزار میلیارد ریال  بابت
سررسید اوراقی که سالهای گذشته منتشر شده  ،پرداخت میشود
و همچنین بر اس��اس مفاد مختلف قانون بودجه س��ال  96حدود
سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد ریال  نیز اوراق منتشر میشود،
حال چه بخش سر رسید از محل درآمدهای خزانه تسویه یا ناچارا
از طریق انتشار اوراق جدید پاسخ داده شود.

دعوت ایران از شرکتهای ترک برای سرمایه گذاری

همکاری نفتی با ترکها؛
بایدهاونبایدها
سیروس سازدار در گفتگو با آفتاب یزد :ترکیه کشوری است که در خصوص اجرای
پروژههای ساختمانی و پیمانکاری قوی است و شرکتهای بزرگی در این زمینه دارد
اما مقامات این کشور در خصوص اجرای پروژههای نفتی ،شرکتهای ترکیهای نه در
داخل کشور خودشان و نه در عرصه بینالمللی آنچنان تجربه کافی ندارند
آفتاب یزد -علی اکبر سمیعی :به نظر میرسد
ک��ه همکاریهای ایران و ترکیه در حوزه انرژی به
صادرات گاز ایران محدود نباشد و این همکاریها
سایر بخشها از جمله اکتشاف و استخراج نفت را
هم شامل شود  .معاون وزیر نفت ایران هفته پیش
که به منظور ش��رکت در بیس��ت و دومین کنگره
جهانی نفت به استانبول سفر کرده بود ،در گفتگو
با آناتولی ،ضمن اش��اره به برخورداری کشورش از
منابع غنی نفت و گاز و امضای قراردادهای جدید
 8تا  10میلیارد دالری در حوزه انرژی ،شرکتهای
ترک را به س��رمایه گذاری در ایران فراخواند .امیر
حس��ین زمانی نیا ،با اش��اره به توافقنامههای دو
کش��ور در زمینهه��ای اقتصادی ،اف��زود" :ایران و
ترکیه توافقنامه حمل و نقل نفت دراز مدت داشته
و ای��ن توافقنامه بدون هیچ مش��کلی ادامه دارد.
روابط دو کشور دارای زمینههای مشترک فراوانی
اس��ت و پس از این نیز دو کشور روی پروژههایی
که مناسب طرفین اس��ت ،فعالیت خواهند کرد".
این س��خنان زمانی نیا در حالی عنوان ش��ده که
ش��رکتهای ترک از تجرب��ه و دانش فنی الزم در
پروژهه��ای نفت��ی برخوردار نیس��تند و به همین
دلی��ل باید با دقت و تامل بیش��تری در خصوص
همکاریهای نفتی دو کشور تدبیر کرد.
همکاریهامیتواندکنسرسیومیباشد

مؤید حس��ینی صدر کارش��ناس اقتصادی در این
خصوص به آفتاب یزد گفت :ترکیه کشوری است
که به منابع انرژی نیازمند است و ما میتوانیم در

این خصوص با ترکیه همکاری کنیم .این کش��ور
در بعضی از ش��اخصها رش��د خوبی داشته که از
آن جمل��ه میت��وان به صنعت ساختمانس��ازی
اشاره کرد .حسینی صدر گفت :ترکیه درخصوص
استخراج نفت دانش تخصصی باالیی ندارد اما این
دلیل نمیش��ود که دو کش��ور در این خصوص با
هم همکاری نداش��ته باش��ند .میتوان با تشکیل
کنسرسیوم نظیر آن چیزی که درخصوص قرارداد
تونال انجام ش��د ،با ترکی��ه درخصوص پروژههای
نفتی همکاری ک��رد .در ایران ظرفیتهای زیادی
برای توس��عه میادین نف��ت و گاز وج��ود دارد و
هن��وز جاهای زیادی در کش��ورمان وج��ود دارد
که اکتش��افاتی در آنها انجام نش��ده است .به طور
مثال درباره اس��تخراج نف��ت در دریای خزر جای
کار زیادی وجود دارد .این کارشناس گفت :ترکیه
در خصوص صنایع پایین دس��ت پتروشیمی نیز
تجربی��ات خوبی دارد و در این زمینهها نیز امکان
همکاری دو کشور وجود دارد.
شرکتهای ترک دانش فنی کافی را ندارند

از س��وی دیگر سیروس سازدار کارشناس انرژی و
عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم در گفت و گو
با آفتاب یزد عنوان کرد :ترکیه کشوری است که در
خصوص اجرای پروژههای ساختمانی و پیمانکاری
قوی است و شرکتهای بزرگی در این زمینه دارد
اما مقامات این کشور در خصوص اجرای پروژههای
نفتی ،ش��رکتهای ترکیهای نه در داخل کش��ور
خودشان و نه در عرصه بینالمللی آنچنان تجربه

کافی ندارند .به عبارت دیگر شرکتهای ترکیهای
در ح��وزه نف��ت و گاز توان رقابت با ش��رکتهای
اروپایی را ندارند و اگ��ر هم بخواهند این پروژهها
را اجرا کنند باید با کنسرس��یومی از شرکتهای
اروپایی اجرا کنند .وی افزود :من ش��خصا س��راغ
ندارم که شرکتهای ترکیهای در سطح بینالمللی
پروژههای نفتی ش��اخص اجرا کرده باشند .حتی
ترکی��ه برای اجرای ش��بکههای ش��هری خود در
حوزه انرژی از پیمانکاران خارجی استفاده میکند.
س��ازدار در خصوص توان ش��رکتهای ترکیهای
در اج��رای پروژهه��ای صنع��ت پتروش��یمی هم
گفت :ش��رکتهای ترکیهای در اجرای پروژههای
پتروش��یمی بیش��تر به صورت واس��طهای عمل
میکنند .یعنی این شرکتها در صنایع باالدست
به صورت کنسرس��یومی با اروپاییه��ا پروژهها را
اجرا میکنند .البته در صنایع پاییندس��ت برخی
تجربیاتی دارند که البته آن هم در تولیدات محدود
است .همان طور که گفتم من درخصوص اجرای
صنایع باالدستی این قدرت را در ترکها نمیبینم
ک��ه بخواهند این پروژهه��ا را اجرا کنند .حتی در
جمهوری آذربایجان که ب��ا ترکیه روابط نزدیکی
دارد ،ش��رکتهای ترکیهای در اجرای پروژههای
نفتی باالدس��تی حضور ندارن��د .وی افزود :عمده
مزیت ش��رکتهای ترک در خص��وص پروژههای
س��اختمان سازی و سدس��ازی است .شرکتهای
ت��رک در حال حاضر پروژه چن��د میلیارد دالری
احداث ف��رودگاه کویت را بر عه��ده دارند .ضمن
اینکه در احداث اس��تادیومهای ورزش��ی در قطر

مؤیدحسینیصدر
در گفتگو با آفتاب یزد:
ترکیه در خصوص
استخراج نفت دانش
تخصصی باالیی ندارد
اما این دلیل نمیشود
که دو کشور در
این خصوص با هم
همکاری نداشته
باشند .میتوان با
تشکیلکنسرسیوم
نظیر آن چیزی که در
خصوص قرارداد تونال
انجام شد ،با ترکیه
درخصوص پروژههای
نفتی همکاری کرد
برای جام جهانی نیز ش��رکتهای عمرانی ترکیه
حض��ور فعالی دارند اما ب��از هم تاکید میکنم که
شرکتهای ترکیه در عرصه اکتشافات و استخراج
نفت تجربه و دانش فنی الزم را ندارند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داد

آمادگی فرانسویه ا برای سرمایه گذاری در فرودگاههای مشهد و اصفهان
این سفر برای بررسی توانمندیهای مالی و فنی
ش��رکت  VINCIفرانسه جهت سرمایهگذاری
در فرودگاهه��ای کش��ور و همچنی��ن دیدار با
نمایندگان مجلس س��نا فرانسه صورت گرفت.
نماینده مردم اردبیل ،نیر ،نمین و س��رعین در
مجلس ش��ورای اسالمی ،ادامه داد :در این سفر
نشستی با س��فیر ایران در فرانسه و رایزنهای
سیاس��ی و اقتصادی کش��ورمان ب��ا چند نفر از
نمایندگان مجلس س��نا برگزار شده و در مورد
اهداف سفر و همچنین مسائل فی مابین روابط
تجاری شرکتهای دو کشور بحث و تبادل نظر
شد.وی افزود :در این جلسه مقرر شد مشکالت
مرب��وط به تبادالت مالی در بانکهای فرانس��ه
در راستای گس��ترش روابط میان دو کشور هر
چه س��ریع تر حل ش��ود.این نماینده مردم در
مجلس دهم ،با بیان اینکه رئیس گروه دوستی
ای��ران و فرانس��ه معتقد بود پ��س از برجام در
بین شرکتهای فرانس��وی اشتیاق خوبی برای
سرمایه گذاری و کار در ایران ایجاد شده است،
افزود :اگر این عالقه و اشتیاق قدرشناسی نشده

س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس،از سفر
هیئتی از کمیس��یون عمران مجلس به کش��ور
فرانسه خبر داد و گفت :پیگیری سرمایه گذاری
فرانس��ویها در دو فرودگاه اصفهان و مشهد از
مهم ترین اهداف این سفر بود.صدیف بدری در
گفتگو با خانه ملت ،با اش��اره به س��فر دو روزه
کمیسیون عمران مجلس به کشور فرانسه ،گفت:

درصورت اجرایی
شدن این طرح ظرفیت
جابهجایی مسافر در
دو فرودگاه مذکور
نزدیک دوبرابر و
برایچشمانداز
بیست ساله بیش از
سه برابر میشود

نیلی:

اشتغال خود به خود به وجود نمیآید

مش��اور اقتص��ادی رئی��س
جمه��ور گف��ت« :ام��روز
ظرفیت صنعت کشور تقریبا
دو برابر س��ال ٨۱ش��ده ،اما
سطح تقاضا به اندازه سال٨۱
است ».بهگزارش خبرآنالین،
مس��عود نیلی اضاف��ه کرد:
متاس��فانه تاکن��ون صنعت
برونگرا و صادرات محور نداشته ایم؛ صنعت باید
برای توس��عه خود عالوه بر بازار داخلی به فکر
حضور پررنگ در بازارهای صادراتی نیز باش��د.
امروز باید به این موضوع توجه ش��ود که تا چه
میزان تقاضا با ظرفیتهای فعلی صنعت مطابقت
دارد.نیل��ی در رابطه ب��ا واژه رکود و تعریفهای
مختلف��ی که از آن در س��الهای اخی��ر انجام
میشود ،اظهار داشت :بازار داخلی در سالهای
 ٨۶تا  ۹۲شاهد اتفاقاتی بود که اثرات ماندگاری
آنها به این سادگی رفع نخواهد شد.وی تصریح
کرد :در س��ال ۹۲متوس��ط درآم��د خانوارهای
ش��هری نس��بت یه س��ال ٨۶حدود ۲۲درصد
کاهش پیدا کرده بود که این موضوع اصال سابقه
نداشت .در آن شرایط بخش بزرگی از محصوالت
صنعت��ی با ی��ک کاه��ش درآمد روبهرو ش��د.

حت��ی متوس��ط درآم��د
خانوارهای روستایی نیز در
سال ۹۲نس��بت به سال٨۶
ح��دود ۳٨درص��د کاهش
پیدا کرد .این موضوع نشان
میدهد س��طح تقاضا برای
محصوالت مختلف صنعتی
کاه��ش قاب��ل توجه��ی را
تجربه کرده است.مشاور اقتصادی رییس جمهور
ب��ا اعالم این که خود به خود اش��تغال به وجود
نمیآید ،تصریح کرد :ب��رای این که بنگاهها به
س��مت صادرات پیش بروند ،بای��د تغییری در
آنها ایجاد ش��ود .در همین زمینه نقش سازمان
گسترش و نوسازی بس��یار پررنگ است و باید
از این فرصت اس��تفاده کند و با بهبود کسب و
کار و جذب سرمایهگذاری خارجی اقدامات الزم
را ب��رای ارتقای بنگاهها برای رقابت در بازارهای
صادراتی انجام دهد.نیلی خاطرنشان کرد :اقتصاد
م��ا چارهای جز برونگرایی ن��دارد .نمیتوانیم به
بانکها فش��ار بیاوری��م که پول ب��ه واحدهای
تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی
نتوانند پول بانکها را بازگردانند .باید بازارهای
صادراتی را گسترش دهیم.

و از آن نهایت اس��تفاده نشود تبدیل به یاس و
ناامیدی میش��ود.وی از آمادگ��ی هیئت ایرانی
حاضر در این جلس��ه درخصوص بسترس��ازی
کامل برای سرمایهگذاری شرکتهای فرانسوی
ب��ه ویژه در حوزههای حمل و نقل هوایی ،ریلی
و جادهای و فرودگاهی خبر داد.بدری با اش��اره
به ه��دف اصلی س��فر هیئت ایرانی به کش��ور
فرانس��ه ،گفت :هدف اصلی این سفر در راستای
تفاه��م نام��ه منعقده ف��ی مابین دوکش��ور در
خصوص بررس��ی توانمندی فنی و مالی شرکت
ونسی( )VINCIفرانس��ه برای سرمایهگذاری
در فرودگاههای ایران بود .ب��دری ادامه داد :در
این راس��تا از محل ش��رکت بازدید شده و طی
جلس��های ویژه با مس��ئوالن ش��رکت از جمله
رئیس ش��رکت فرودگاهی ونس��ی وکارشناسان
مرتب��ط ،از برنامهه��ا و طرحهای این ش��رکت
برای س��رمایه گ��ذاری در فرودگاهه��ای ایران
آش��نایی الزم صورت گرفت.وی افزود :ش��رکت
ونسی برای بهسازی و ایجاد ترمینالهای جدید
مس��افربری و همچنین مدیری��ت برنامه ریزی

مسیرهای پروازی فرودگاههای مشهد و اصفهان
ط��رح معم��اری و برنامهریزی اقتص��ادی تهیه
کرده و پیشنهاد آنان س��رمایهگذاری بهصورت
 B.O.Tبیس��ت س��اله در قالب مقررات کشور
ما بود.بدری با اش��اره به مزایای عملیاتی شدن
هم��کاری فرانس��ویها در فرودگاهه��ای ایران،
گفت :درصورت اجرایی شدن این طرح ظرفیت
جابهجایی مسافر در دو فرودگاه مذکور نزدیک
دو برابر و برای چش��م انداز بیست ساله بیش از
سه برابر میش��ود.این نماینده مردم در مجلس
دهم ،با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات
موفق کشورهای پیش��رفته ،افزود :در طرحهای
پیشنهادی فرانسویها کس��ب درآمد بیشتر از
مح��ل مراکز تجاری و فرصته��ای درآمدزایی
غیر از فروش بلیت مس��افر تاکید و برنامهریزی
ش��ده که این مه��م در فرودگاههای معتبر دنیا
نیز عملیاتی ش��ده اس��ت.وی ادامه داد :تاکید
مسئوالن شرکت ونسی فرانسه نهایی شدن قرار
داد با ایران تا دو ماه آینده بوده و برای آن اعالم
آمادگی کامل کردند.

زیانهای صادرات محصوالت آب بر

هرکیلو هندوانه به چه قیمتی صادر میشود؟

ایران در تولی��د و صادرات
برخ��ی از صیف��ی جات به
ویژه هندوانه در جهان رتبه
خوب��ی دارد و این درحالی
اس��ت ک��ه ای��ن محصول
از جمل��ه محص��والت آب
ب��ر کش��اورزی محس��وب
میش��ود.به گزارش میزان،
ب��ه ط��ور میانگین ب��رای کش��ت و تولید این
محصول از ابتدا تا زمان برداشت در هرکیلوگرم
حدود  ۳۰۰تا  ۵۰۰لیتر آب مصرف میش��ود
که بس��ته ب��ه آب و هوای منطق��ه این میزان
ممکن اس��ت تغییر کند.در ای��ن میان برخی
از کارشناس��ان معتقدند ص��ادرات محصوالت
جالیزی -چ��ون هندوانه بهدلی��ل آببر بودن
صادرات آب مجازی محس��وب میشود -که با
درنظرگرفتن منابع آبی کم در کشور و شرایط
اقلیمی صرف��ه اقتصادی باالی��ی در تولید آن
وجود ندارد و به نوعی هدررفت آب به حساب
میآید .بررس��ی آمار گمرک در سال ۹۵حاکی
از آن اس��ت که بیش از ۷۲۴ه��زار و ۵۰۷تن
هندوانه به کش��ورهای مختل��ف جهان صادر
شده اس��ت.در این میان حدود ۱۲۳میلیون و

۷۵۳ه��زار و ۶دالر درآم��د
ارزی ،بال��غ بر ۳۸۲میلیارد
و ۶۱۶میلی��ون و ۶۷۲هزار
و ۴۸۹تومان در آمار گمرک
به ثبت رس��یده است.الزم
به ذکر اس��ت ک��ه هندوانه
ایرانی به بیش از ۳۰کش��ور
جهان از جمله آلمان ،نروژ،
لهس��تان ،اوکراین ،انگلس��تان ،ع��راق ،ترکیه،
رومانی و فنالند صادر شده و در این میان عراق
بزرگترین خری��دار بوده اس��ت.این نکته حائز
اهمیت اس��ت که اکثر کش��ورهای واردکننده
هندوان��ه ،مانند کش��ورهای اروپایی خود توان
کش��ت این محصول را دارن��د ،اما به دلیل آب
بر بودن تولید این محصول و برای حفظ منابع
آبهای زیرزمینی خود به این موضوع پی برده
اند که واردات به صرفهتر اس��ت .براساس این
گزارش با حس��اب سرانگشتی و درنظرگرفتن
درآم��د ارزی حاصل از صادرات هندوانه که در
آمار گمرک ثبت شده اس��ت هرکیلو هندوانه
صادرات��ی ب��ه ط��ور میانگین قیمت��ی حدود
۵۳۰تومان داش��ته که نس��بت ب��ه حجم آب
مصرفی در تولید هندوانه رقم ناچیزی است.

