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مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمی
ت وگوبا«ایران»:
درگف 

اشتیاقآلمان برایسرمایه گذاری
درپتروشیمی ایران

ذخایر کاالهای اساسی نوروزی تکمیل است

تأمین کاالهای اساســـی نوروزی در تعاونیهای مصرف
تک خبر
کارمندی و کارگری و فروشـــگاههای زنجیرهای ،برعهده
شـــرکت بازرگانـــی دولتـــی ایران قـــرار دارد کـــه با توجه
به تکمیل بـــودن ذخایـــر آن ،مقدار مورد نیـــاز بتدریج
جایگزین میشـــود .مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی
توگو با ایرنا تأکید کرد ذخایر کاالهای اساسی این شرکت تکمیل است و
ایران در گف 
کمبودی در این زمینه وجود ندارد« .علی قنبری» افزود :اکنون کشور دارای بیش از
 9میلیون تن گندم 200 ،هزار تن روغن خام 200 ،هزار تن برنج وارداتی و  200هزار
تن شکر است و کمبودی در این زمینه نداریم .به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی،
اکنون 33هزارتن برنج هندی در بنـــدر امام خمینی(ره) در حال تخلیه و بارگیری
است که به ذخایر برنج کشور اضافه میشود.وی بخش عمده برنج وارداتی کشور
را هندی و اروگوئه عنوان کرد و افزود :هرســـاله برنجهای مربوط به ذخایر شـــرکت
بازرگانی دولتی ایران به طور تدریجی به بازار عرضه و جایگزین میشود.

سال بیستوسوم شماره  6446سه شنبه  10اسفند 1395

در شانزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان مطرح شد

جهانگیری:مصرفکاالیایرانینبایددرحدشعارباقیبماند

مردم کاالهای بدون خدمات پس از فروش را تحریم کنند
نهم اسفند بهعنوان روز ملی حمایت
از حقوق مصرفکنندگان در تقویم رسمی
کشـ ــور ثبت شـ ــده اسـ ــت .از سـ ــال ،1380
سازمانحمایتازحقوقمصرفکنندگان
و تولیدکنندگان همایشـ ــی برگزار میکند
و بنگاههای اقتصـ ــادی برتر حامی حقوق
مصرفکننده را طی مراسـ ــمی ،به عموم
مـ ــردم معرفی میکنـ ــد .روز گذشـ ــته ،در
شـ ــانزدهمین همایش حمایت از حقوق
مصرف کننـ ــدگان ،اسـ ــحاق جهانگیری،
معاون اول رئیس جمهوری ،محمدرضا
نعمتزاده،وزیرصنعت،معدنوتجارت
و سـ ــیدمحمود نوابـ ــی ،رئیـ ــس سـ ــازمان
حمایـ ــت از حقـ ــوق مصرفکننـ ــدگان و
تولیدکنندگانبهسخنرانیپرداختند.
 ëëســـرمایه اجتماعی و اعتمـــاد مردم
از دارایی فیزیکی بنگاهها مهمتر است
اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس
جمهوی مشـ ــتری مداری را رمز موفقیت
همـ ــه بنگاههـ ــای اقتصـ ــادی و واحدهای
تولیدی موفق دنیـ ــا میداند و در توضیح
آن میگوید«:یک بنـ ــگاه اقتصادی و یک
واحـ ــد تولیـ ــدی بـ ــدون توجه بـ ــه موضوع
مشـ ــتری مـ ــداری ،نمیتوانـ ــد بـ ــه برنـ ــد
خود اعتبار بخشـ ــد و بنگاههـ ــای موفق در
زمانهای طوالنـ ــی کار و تالش میکنند و
بـ ــرای بهبود کیفیت و قیمـ ــت کاالی خود
زحمت میکشند و به دلیل آنکه مشتری
بـ ــه کاالی آنها نیـ ــاز دارد ،از بهبود کیفیت
غفلت نمیکنند چرا که اعتماد مشـ ــتری
به کاال و خدمات ،مهمترین سـ ــرمایه یک
بنگاه اقتصادی است».
جهانگیـ ــری بـ ــا تأکیـ ــد بـ ــر اهمیـ ــت
اعتماد مـ ــردم و سـ ــرمایههای اجتماعی،
افزود«:اگر مردم به نظام اعتماد داشـ ــته
باشـ ــند اهمیت این موضـ ــوع از دهها چاه
نفت باالتر اسـ ــت و نظام با اتکا به اعتماد
ملت میتواند کارهای بزرگ انجام دهد.
اعتماد و سرمایه اجتماعی در همه سطوح
ارزشمند است و برای یک بنگاه اقتصادی
نیز اعتماد مردم ارزش فراوانی دارد».

باشگاه خبرنگاران جوان

در دنیا از صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان بهشت
سرمایهگذاری یاد میشـ ــود .با این دیدگاه بعد از اجرای
برجام چندین تفاهمنامه( )MOUبا شرکتهای معتبر جهانی و فعال در صنعت
پتروشـ ــیمی (از کشورهایی نظیر چین ،اتریش ،آلمان و )...جهت همکاری دوجانبه
امضـ ــا شـ ــد ،اما پـ ــس از انتخابات اخیـ ــر امریکا این نگرانی شـ ــکل گرفـ ــت که مبادا
شـ ــرکتهای خارجی اشتیاق خود را در خصوص سـ ــرمایهگذاری در این صنعت از
دسـ ــت بدهند و محتاطانه برخورد کنند .حتی خبرهایی منتشر شـ ــد که از انصراف
باسـ ــف آلمان از مشارکت در پتروشیمی ایران خبر میداد .مدیرعامل شرکت ملی
ت وگو با «ایـ ــران» با رد این خبر اظهار کـ ــرد :روند حضور
صنایـ ــع پتروشـ ــیمی در گف 
شـ ــرکتهای معتبر بینالمللی در ایران و تداوم مذاکـ ــرات و امضای تفاهمنامهها
پـ ــس از انتخابات امریکا تغییری نکرد،لذا میتوان نتیجهگیری کرد تاکنون تغییری
در نگاه سـ ــرمایهگذاران ایجاد نشده است .مرضیه شـ ــاهدایی ادامه داد :حتی برخی
شـ ــرکتهای خارجی برای نخسـ ــتین بار در طول تاریخ صنعت پتروشیمی ایران از
بهمن ماه سـ ــال گذشته آمدند و برای سـ ــرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی اظهار
تمایل کردند و هنوز هم عالقهمند به همکاری هسـ ــتند .مدیر سرمایهگذاری شرکت
ملیصنایعپتروشیمینیزانصرافباسفآلمانازحضوروسرمایهگذاریدرصنعت
پتروشیمی را تکذیب کرد و گفت :مذاکرات با توتال فرانسه نیز ادامه دارد .به گزارش
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران ،حسین علیمراد در پاسخ به این
سؤال که شرکت باسف آلمان اعالم کرده فقط در سطح باالدستی و اکتشاف صنعت
نفت در ایران مشـ ــارکت خواهد کرد و قصد حضور در بخش پایین دستی و ازجمله
پتروشیمی ایران را ندارد تصریح کرد :در روزهای اخیر مالقاتی با اروپاییها داشتم و
اگر چنین مطلبی صحت داشت ،در جریان قرار میگرفتم .وی درخصوص آخرین
وضعیت مذاکره با شرکت توتال فرانسه اظهار کرد :مذاکراتمان با تمام شرکت هایی
که با آنها برای انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی توافقنامه اولیه داریم ،بدون
وقفه ادامه دارد و مطالعات هم در حال انجام اسـ ــت .علیمراد در پایان خاطرنشان
کرد  :من هیچ عقب نشـ ــینی در روند مذاکرات ندیدم و حتی گاهی شـ ــرکتها از من
درخواسـ ــت میکنند تا کاری کنم که مطالعات تسریع شود؛ آخرین مذاکرات انجام
شده با توتال مربوط به دو هفته پیش در تهران بوده است.

اقتصادی
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نیم نگاه

ëëهر شـــرکت و برنـــد خارجی که می خواهـــد در ایران به
خصوص کاالی سرمایه ای بفروشد باید دفتر نمایندگی و
خدمات پس از فروش داشته باشد
ëëملت ایران باید کاالیی که شرکت آن دفتر نمایندگی و
خدمات پس از فروش ندارد تحریم کند
ëëمـــا نیـــاز داریـــم کـــه مـــردم حقـــوق خـــود را در قبال
تولیدکنندگان به طور کامل بدانند که فرهنگســـازی آن
باید با آموزش از دوران کودکی شروع شود

معاون اول رئیس جمهوری سپس به
اهمیت رقابت اشـ ــاره کرد و گفت«:برای
تولیـ ــد محصوالتـ ــی کـ ــه بتوانـ ــد اعتمـ ــاد
مشـ ــتری را جلـ ــب کنـ ــد ،رقابـ ــت حـ ــرف
اول و آخـ ــر را میزنـ ــد .کشـ ــورهایی که در
واحدهای تولیدی آنها رقابت وجود ندارد،
نمیتوانند کاالهایی تولید کنند که از نظر
قیمت و کیفیت برتر باشند».
جهانگیری با اشاره به اینکه هیچ منع
قانونـ ــی و ممنوعیتـ ــی بـ ــرای واردات کاال
وجود ندارد ،تصریح کرد«:تنها موضوعی
که بر اسـ ــاس قانـ ــون میتـ ــوان واردات را
از طریـ ــق آن کنترل کرد موضـ ــوع تعرفه
واردات اسـ ــت و مـ ــن شـ ــخصاً طرفـ ــدار
استانداردهای سـ ــختگیرانه برای واردات
کاال هسـ ــتم زیرا حق ملت ایران است که
محصوالتی به کشور وارد شود که از کیفیت
و استاندارد باال برخوردار باشند».
اسـ ــحاق جهانگیـ ــری اظهار داشـ ــت:
هر شـ ــرکت و برند خارجی که می خواهد
در ایـ ــران به خصوص کاالی سـ ــرمایه ای
بفروشـ ــد باید دفتـ ــر نمایندگی و خدمات

پـ ــس از فروش داشـ ــته باشـ ــد .وی افزود:
بحث خدمات پس ار فروش را باید جدی
بگیریم،برای ملت ایران درست نیست که
یکشرکتخارجیدفترنمایندگیوحتی
خدمات پس از فروش در این کشور ایجاد
نکرده باشـ ــد .ملت ایران بایـ ــد کاالیی که
شرکت آن دفتر نمایندگی و خدمات پس
از فروش ندارد تحریـ ــم کند .او همچنین
در حمایـ ــت از حـ ــد متعادلـ ــی از تعرفـ ــه
وارداتی گفت«:وقتی که تعرفه واردات باال
باشد،تولیدکننده داخلی خیالش آسوده
میشود و اطمینان پیدا میکند که مشتری
ناچـ ــار اسـ ــت کاالی او را خریـ ــداری کنـ ــد.
تعرفه واردات سـ ــه ذینفع اصلی دارد که
این ذینفعان مصرف کننده ،تولیدکننده و
دولت هستند .تعرفه نباید آنقدر باال باشد
که مصرفکننده تصور کند مجبور اسـ ــت
کاالی داخلی مصرف کنـ ــد و تولیدکننده
نیـ ــز خیالش از بابت فـ ــروش محصوالت
آسـ ــوده باشـ ــد و برای بهبـ ــود کیفیت کاال
تالشنکند».
جهانگیـ ــری تأکیـ ــد کـ ــرد«:در تدوین

تعرفـ ــه واردات هـ ــر سـ ــه ذینفـ ــع بایـ ــد
مشـ ــارکت و نقش داشته باشـ ــند ،دولت
عالقهمند اسـ ــت هر تصمیمـ ــی که اتخاذ
میشـ ــود ذینفعان آن موضـ ــوع نظرات و
دیدگاه هایشان را به دولت ارائه دهند».
بهاعتقادمعاوناولرئیس جمهوری،
خدمـ ــات دسـ ــتگاههای مختلـ ــف
حکومتی نیـ ــز باید نظارت جدی داشـ ــته
باشند«:دستگاههای دولتی ،وزارتخانهها و
سازمانها ،دستگاه قضایی و شهرداریها
از جمله نهادهایی هسـ ــتند که بیشـ ــترین
خدمات را به مـ ــردم ارائه میدهند و باید
بررسـ ــی کنیم کـ ــه آیا ایـ ــن نهادها حقوق
مـ ــرم را رعایت میکنند یا نـ ــه و آیا تکریم
مراجعین صورت میگیرد یا نه».
معـ ــاون اول رئیس جمهوری در انتها
به مصرف کاالی ایرانـ ــی بهعنوان افتخار
ملی و فرهنگ نهادینه شـ ــده تأکید کرد و
گفت«:مصـ ــرف کاالی ایرانـ ــی نباید فقط
در حد یک شعار باقی بماند .مردم ایران
بایـ ــد با این نگاه به مصـ ــرف کاالی ایرانی
روی آورند که محصـ ــوالت ایرانی حاصل
دسترنج فرزندان ملت ایران است».
 ëëصادرات در  10ماه امســـال  34درصد
افزایش داشته است
وزیـ ــر صنعـ ــت ،معـ ــدن و تجـ ــارت،
صحبتهایـ ــش را با مسـ ــأله قاچاق آغاز
کـ ــرد و گفـ ــت«:در بازدیدی کـ ــه از مناطق
مرزی شـ ــمال غرب کشـ ــور داشتم ،دپوی
الستیکهای قاچاق را که روی هم ریخته
شـ ــده بود و هیچ برند و مشـ ــخصاتی هم
نداشـ ــت مشـ ــاهده شـ ــد که این موضوع
حاصل برخی فعاالن حوزه قاچاق است
ن یافته از عدهای افراد
که به صورت سازما 
بومی استفاده میکنند تا کاالهای خود را از
مرزها وارد کشور کنند».
نعمتزاده از پیشنهادش برای ایجاد
فرصتهای شغلی مناسـ ــب برای افراد
بومـ ــی در مناطق مرزی خبـ ــر داد و گفت:
«اخیراً پیشنهاد  ۱.۵میلیارد دالری بودجه
برای توسعه مناطق روسـ ــتایی با اولویت

روستاهای مرزی مطرح شد تا مردم برای
رفع نیازهایشان مجبور به ورود به مشاغل
کاذبنباشند.اعالممیکنیممابرنامههای
الزم را برای ایجاد مشاغل تولیدی مولد در
این مناطق داریم».
نعم ـ ـتزاده در ادامه تأکیـ ــد زیادی بر
اهمیت خدمـ ــات پس از فروش داشـ ــت
و گفت«:قوانیـ ــن مختلفی بـ ــرای موضوع
خدمات پس از فروش تضمین شده است
که باید مورد توجه تولیدکنندگان باشد و از
جمله آنها تضمین قانون خدمات پس از
فروش خودرو است که تحت عنوان قانون
از فروردینماه امسـ ــال به تصویب دولت
رسید و به تولیدکنندگان ابالغ شد که البته
اجرای آن برای تولیدکنندگان مشکل است
ولی باید خود را با آن تطبیق دهند».
او ادامـــه داد«:ما نیاز داریم که مردم
حقوق خود را در قبال تولیدکنندگان به
طور کامل بدانند که فرهنگســـازی آن
باید بـــا آموزش از دوران کودکی شـــروع
شـــود ».وزیر صنعت ،معـــدن و تجارت
در انتهـــا بـــا اشـــاره بـــر حجـــم و ارزش
صـــادرات صورت گرفته در حـــوزه کاال و
خدمات غیرنفتی عنوان کرد«:به لحاظ
وزنی نســـبت به سال گذشته در  ۱۰ماهه
ابتدایی امسال صادرات کشور  ۳۴درصد
افزایش داشته و به لحاظ ارزشی نیز بین
 ۹تا  ۱۰درصد افزایش صادرات را تجربه
کردیم».
ëëجنسفروختهشدهبایدپسگرفتهشود
سـ ــیدمحمود نوابـ ــی ،رئیس سـ ــازمان
حمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
نیـ ــز در صحبتهایـ ــش دربـ ــاره حقـ ــوق
مصرفکننـ ــدگان و تعویض جنس پس از
فروش گفت«:دیگر شعار جنس فروخته
شده پس گرفته نمیشود ،وجود ندارد و اگر
هم وجود دارد کم است ،پرداخت خسارت
بایـ ــد در بنگاههـ ــای تولیـ ــد و خدمـ ــات به
فرهنگ تبدیل شود و اگر هم مردم با شعار
جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود،
مواجه شدند آن را به  124اطالع دهند».

وزیرنیروبااشارهبهسیالبهایاخیردرجنوبکشور:

سد<سلمانفارسی>نبود،چندشهررابایددرخلیجفارسپیدامیکردیم

تغییر اقلیم و مخاطرات ناشی از آن تقریباً زندگی انسانی را
در تمام جهان تحت تأثیر خود قرار داده اسـ ــت .این اتفاق که به
معنای تغییر بلندمدت در شرایط آب و هوایی است ،یک تهدید
برای نسل حاضر و آینده به شـ ــمار میرود و به عقیده وزیر نیرو
باید برای کاهش تأثیرات آن دست به کار شد.
به گزارش «ایران» ،حمید چیت چیان در نخستین کنفرانس
بینالمللی تغییر اقلیم که روز گذشته برگزار شد به تشریح وضع
موجود و راه حلهای ممکن پرداخت .او در بخشی از سخنرانی
خود به سیالبهای ویرانگر اخیر در جنوب کشور اشاره کرد و آن
را یکی از مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم دانست.
وزیـ ــر نیرو اظهار کـ ــرد :نظریههـ ــای متفاوتی وجـ ــود دارد که
چرا با پدیـ ــده تغییر اقلیم در کره زمین مواجه هسـ ــتیم .نظریه
قالب بر این موضوع به انتشـ ــار گازهای گلخانهای اشاره دارد که
موجب گرمایش زمین شده و خشکسالیهای مستمر و پایدار و
سیالبهای شدید شده است.
وی با اشـ ــاره به اینکه مدیریت مخاطرات و سـ ــوانح ناشی از
تغییر اقلیم باید در برنامهها گنجانده شـ ــود ،گفت:تغییر اقلیم
در کشـ ــور به طور مشخص درمورد وضعیت آب نمود پیدا کرده
اسـ ــت اما باید دید چه رویکردها و اقداماتی باید داشته باشیم تا
کشور راه درستی در مسیر مواجهه با پدیده تغییر اقلیم انتخاب
کند.
بـ ــه گفته وزیر نیرو آنچه که در آمارها به طور مشـ ــخص دیده
میشـ ــود این است که میزان بارش در مقایسه با دو دهه گذشته
 10درصد کاهش داشـ ــته و حدود  1.5درجه دمای کشور افزایش
یافته اسـ ــت ،این موجب شده که حدود  25میلیارد متر مکعب
تبخیر منابع آب افزایش یابد و از دسترس خارج شود .همچنین
در همین مدت  20درصد روانآبها و جریان آب رودخانههای
کشـ ــور کاهش و میزان تغذیـ ــه آب زیرزمینی حـ ــدود  15درصد
کاهش یافته اسـ ــت .چیتچیان با اشـ ــاره به اینکـ ــه ریزش برف
نسبت به باران کاهش قابل توجهی داشته است ،گفت :خط تراز
برف در ارتفاعات  200متر کاهش یافته و زمان ذوب برف نیز یک
ماه زودتر رخ میدهد ،تعداد دفعات بارانهای غیرمؤثر افزایش
یافته به طوری که در هر نوبت کمتر از  5میلیمتر بارش صورت
میگیرد و بارندگی فرصت این را پیدا نمیکند به جریان آبهای
سطحی یا به منابع آب زیرزمینی کمک کند.
ëëتغییر اقلیم ،زندگی و سالمت مردم را هدف گرفته است
آمارها نشان میدهد که بیشترین کاهش بارندگی به حوضه
دریـ ــای عمان و خلیج فـ ــارس متعلق اسـ ــت و در حوضه آبریز
بندرعباس ،کارون و کرخه میزان بارندگیها کاهش چشمگیری
داشته و اکثر شهرهای بزرگ با مشکل تأمین آب شرب مواجهند.
وزیر نیرو با اشاره به این موضوع گفت :کاهش بارندگی باعث

شـ ــده تا زندگی مردم در این اسـ ــتانها تحت فشار شدیدی قرار
بگیرد و از سـ ــوی دیگر تاالبها به شـ ــکل قابل توجهی به سمت
خشک شدن حرکت کنند.
به گفته چیت چیان به روز شـ ــدن و شـ ــدت یافتن پدیده گرد
و غبار از اثرات تغییر اقلیم اسـ ــت و این مسـ ــأله در اسـ ــتانهای
جنوبی و شرقی کشور شرایط بسـ ــیار سختی را برای مردم ایجاد
کرده است.
وی ادامـ ــه داد :تغییر اقلیم در نخسـ ــتین اثر خـ ــود زندگی و
سـ ــامتی انسـ ــانها را هدف قرار داده اسـ ــت ،اثـ ــرات اقتصادی
مرحلـ ــه بعـ ــد از اثر منفی تغییر اقلیم اسـ ــت چرا کـ ــه در برخی
مناطق کشـ ــاورزی با کمبود بارشها و تغییر اقلیم دچار مشکل
شـ ــدید شده است ،در گذشـ ــتههای نه چندان دور با  20متر حفر
چاه به آب میرسـ ــیدیم اما در حال حاضر برخی از اسـ ــتانها تا
 500متر حفر چاه به آب میرسیم.
وزیر نیرو تخلیه شدن برخی روستاها به خاطر نبود آب شرب
و روی آوردن به حاشیهنشـ ــینی و سـ ــکونتگاههای غیررسـ ــمی را
اثرات مختلـ ــف اجتماعی تغییر اقلیم دانسـ ــت و گفت :تغییر
اقلیم تنها برای ایران نیسـ ــت و تمام دنیا با آن دست به گریبان
هسـ ــتند .ما ناچار هسـ ــتیم از دانش روز دنیا و مراکز تحقیقاتی و
دانشمندان داخلی و خارجی استفاده کرده و این مسأله را بررسی
و پیگیری کنیم .پس باید مدیران و برنامهریزان کشـ ــور براساس
شرایط جدید کشـ ــور برنامههای خود را اصالح کنند و نتایج این
بررسیها را به دولت و مراکز تصمیمگیر ارائه دهند.
بـ ــه عقیده وزیـ ــر نیرو با وضعیـ ــت به وجود آمـ ــده نمیتوان
جنگید بلکه باید با این شـ ــرایط سازگاری ایجاد کرد .البته وزارت
نیرو برای کاسـ ــتن از انتشـ ــار گازهای گلخانهای و مقابله با تغییر
اقلیـ ــم بایـ ــد اقداماتی را انجام بدهـ ــد که یکی از آنهـ ــا باال بردن
راندمان نیروگاهها و تبدیل نیروگاههای گازی به سـ ــیکل ترکیبی
است.
وی با اشـ ــاره به اینکه مدیریت مصرف هـ ــم در برق و هم در
بخش آب از مهمترین اقدامات برای سازگاری با محیط و کاهش
گازهای گلخانهای است ،گفت :وزارت نیرو برای مقابله با تغییر
اقلیم کار ساخت  50سد را در کشور که برنامهریزی شده بود کنار
گذاشت .اما ما با ساخت سد یا توقف ساخت آن به طور مطلق
مخالف هسـ ــتیم چرا که بهعنوان مثال اگر سـ ــد سلمان فارسی
در سـ ــیالبهای اخیـ ــر نبود چند شـ ــهر را بایـ ــد در خلیج فارس
توجو میکردیم .برنامه ریزی در زمینه آب یکی از کارهای
جس 
مهمی اسـ ــت که در این دولت پایهریزی شـ ــد .در این باره چیت
چیان گفت :در  609دشـ ــت کشـ ــور دشت به دشـ ــت ،میزان آب
سنجیده شده است که چه میزان باید از آنها استفاده شود و چه
میزان از آن آب قابل استفاده است.

رشد ۱۷درصدی مسافر و پرواز فرودگاههای ایران در سال۲۰۱۶

فرودگاههای ایران در سـ ــال  ۲۰۱۶رشد  ۱۷درصدی در میزان
نشسـ ــت و برخاست هواپیماها و اعزام و پذیرش مسافر و رشد ۱۱
درصدی در ارسـ ــال و پست بار را نسبت به سال  ۲۰۱۵رقم زدند.
ب ه گزارش ایسنا ،شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به تازگی
آماری از وضعیت کل پروازهای فرودگاههای ایران در سال ۲۰۱۶
میالدی ارائه کرده اسـ ــت که براسـ ــاس آن در  ۴۹فرودگاه شرکت
فرودگاهها  ۴۱۷هزار و  ۵۱۰فروند هواپیما نشسـ ــت و برخاسـ ــت،
 ۵۱میلیون و  ۸۵۱هزار و  ۵۶مسـ ــافر اعزام و پذیرش و میزان ۴۹۶
میلیون و  ۱۲۵هزار و  ۴۸۷کیلوگرم بار ارسال و پست شد.

فرودگاه مهرآباد بهعنوان نخستین فرودگاه پرترافیک ایران با
میزبانی از  ۱۳۲هزار و  ۲۴۵فروند هواپیما توانسـ ــت  ۱۶میلیون و
 ۳۲۷هزار و  ۳۵۹مسـ ــافر را اعزام و پذیـ ــرش و  ۱۱۱میلیون و ۱۰۷
هزار و  ۸۲۲کیلوگرم بار را ارسال و پست کند.
فرودگاه بینالمللی مشهد با اعزام و پذیرش ۱۰میلیون و
 ۳۰هزار و  ۲۳۰مسافر و ارسال و پست  ۸۶میلیون و  ۶۸۱هزار
و  ۱۰کیلوگرم بار طی نشســـت و برخاســـت  ۷۰هزار و  ۸۴پرواز
در رتبه دوم پرترافیکترین فرودگاههای ایران در ســـال ۲۰۱۶
شناختهشد.
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گزیده
ëëازســـرگیری صادرات گوشـــت
نیوزیلند به ایران
«ناتـ ــان گای» وزیـ ــر صنایـ ــع پایـ ــه
(کشاورزی) نیوزیلند اعالم کرد توافق
تهران ،این کشـ ــور را قادر میسـ ــازد
صادرات گوسـ ــفند و گاو بـ ــه ایران از
سـ ــرگرفته شود و شـ ــرکت «زسپری»
برای توسـ ــعه بازار کیوی ایران اقدام
کند/.ایرنا
ëëتولید خودرو افزایش یافت
دی ماه امسـ ــال تولید انـ ــواع خودرو
 ۳۷.۵درصـ ــد افزایش یافت .در این
مدت تولید انواع خودرو از  ۱۰۰هزار و
 ۲۴۹دستگاه در دی ماه سال گذشته
به  ۱۳۷هزار و  ۸۵۱دسـ ــتگاه افزایش
یافت .دی ماه امسـ ــال تولیـ ــد انواع
سـ ــواری نیز بـ ــا رشـ ــد  ۴۲.۷درصدی
همراه بود /.ایسنا
ëëبهرهبـــرداری از  15طـــرح در
مجتمع بندری شهید رجایی
 15طـ ــرح بـ ــه ارزش  955میلیارد
ریـ ــال بـ ــا حضـ ــور مدیرعامـ ــل
سـ ــازمان بنادر و دریانوردی کشـ ــور
و مسئوالن اسـ ــتانی روز دوشنبه در
مجتمع بنـ ــدری شـ ــهید رجایی به
بهرهبرداری رسید /.ایرنا
ëëایران با تولید  18.5میلیون تن
فوالد خام رکورد شکنی میکند
«جعفـ ــر سـ ــرقینی» معـ ــاون وزیر
صنعـ ــت ،معدن و تجارت با اعالم
اینکه امسـ ــال با تولیـ ــد  18میلیون
و  500هـ ــزار تـ ــن فوالد خـ ــام برای
نخسـ ــتین بار رکورد شکنی خواهیم
داشت ،گفت :دستیابی به ظرفیت
 55میلیـ ــون تنی تولیـ ــد فوالد خام
بلندپروازی نیست /.ایرنا
 ëëهمکاری جدید ایران و استرالیا
در بخش صنایع معدنی
روز هفتم اسفند ماه سازمان توسعه
و نوسـ ــازی معادن و صنایع معدنی
ایـ ــران (ایمیـ ــدرو) میزبـ ــان هیـ ــأت
اقتصادی از ایالت ویکتوریا اسـ ــترالیا
به سرپرسـ ــتی ریچارد بولـ ــت  -وزیر
صنعت ،معدن و تجـ ــارت ویکتوریا
اسـ ــترالیا بود.در حاشـ ــیه این جلسه
مهـ ــدی کرباسـ ــیان رئیـ ــس ایمیدرو
گفـ ــت :شـ ــرکتهای اسـ ــترالیایی در
بخشهای پیمانـ ــکاری ،مشـ ــاوره و
تکنولوژیبا ایمیدرووصنایعمعدنی
ایران همکاریهای نزدیکی را شروع
کردهاند/ایسنا

