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اندونزی ،ایران را جایگزین عربستان برای واردات گاز میکند

مدیر کل شـــرکت نفت و گاز اندونزی اعالم کرد انتظار میرود کشورش واردات گاز
مایع ( )LPGاز ایران را افزایش دهد .به گزارش ایرنا ،تارنمای «هلینیک شیپینگ
نیوز» به نقل از «ویراتماجا پوجا» مدیر کل وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی،
اعالم کرد :در صورتی که امکان داشته باشد ما بسیار متمایل به افزایش واردات گاز
طبیعی با قیمت تخفیفی از ایران هستیم.
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تنــوع و کیفیت داخلیها ،رقبای خارجی را از میدان خارج کرد

صنعتغذایی  ،میهمان ثابت سفره ایرانیان
ریحانه یاسینی

روی موهایـ ــش گرد سـ ــپید نشسـ ــته و در
صدایش ،لحن آرام پیرمردی 86ساله ،از
دههها کار و فعالیت روایت میکند«:روزی
که ما سـ ــس را بـ ــه ایـ ــران آوردیـ ــم ،اصالً
کسی نمیدانسـ ــت موردمصرف این کاال
چیست و آن را چطور باید خورد .آنوقت
ایـ ــن بهجایی میرسـ ــد که یـ ــک کارخانه،
5کارخانه میشـ ــود و مردم باعالقه بسیار
زیـ ــادی آن را تهیـ ــه میکننـ ــد .مسـ ــائل و
مشـ ــکالت زیادی سـ ــر این راه اسـ ــت ،که
این مشـ ــکالت را کارآفریـ ــن رفع میکند و
به موفقیت میرسـ ــد ».شاهرخ ظهیری،
بنیانگذار یکـ ــی از برندهای موفق صنایع
غذایی اسـ ــت که چنین بـ ــا ذوق خاطرات
چند دهه گذشتهاش را بازگو میکند .بیش
از  10هـ ــزار واحد تولیدی و صنایع تبدیلی
موادغذایی در کشـ ــور فعالیت میکنند و
حدود  2درصـ ــد از تولید ناخالص داخلی
کشور را به خود اختصاص دادهاند .همین
ارقام نشان از گسـ ــتردگی صنعت غذا در
کشور دارد.
طی سالهای اخیر ،نظام توزیع ایران
نیز متحول شـ ــده و فروشـ ــگاههای بزرگ
و متنـ ــوع ،جـ ــای بقالیهـ ــای کوچـ ــک را
گرفتهاند .محصوالت غذایی نیز از سس و
پنیر گرفته تا انواع نانها و نوشیدنیها ،با
تنوع زیاد انتخابهـ ــای زیادی را هم برای
مصرفکنندههـ ــا فراهـ ــم کرده اسـ ــت .در
یکی از فروشـ ــگاههای بزرگ غرب تهران،
زوج جوانـ ــی در مقابل قفسـ ــه س ـ ـسها و
چاشـ ــنیها ایسـ ــتادهاند و انتخـ ــاب میان
محصوالت متنوع ،برایشـ ــان سخت شده

اسـ ــت .زن جوان از میان برندهای داخلی
و خارجی ،یکی از برندهای خوشنام ایرانی
را برمی دارد و میگوید«:قبالً اینقدر همه
چیز متنوع نبود ،االن با این همه تنوعی که
وجود دارد ،اصالً خرید محصوالت غذایی
لذت بخـ ــش و امتحان ایـ ــن همه طعم،
هیجان انگیز شـ ــده است ».مرد کنار او نیز
ادامه حرفش را میگیرد و میگوید«:شاید
قبـ ــاً دوسـ ــت داشـ ــتیم از محصـ ــوالت
خارجـ ــی به خاطـ ــر تنوعشـ ــان اسـ ــتفاده
کنیم ،ولی االن واقعـ ــاً هیچ لزومی ندارد.
جنسهای خارجی هم در بازار بیشـ ــتر از
قبل شدهاند ،ولی با این همه تنوع داخلی
و بستهبندیهای شیک ،چرا پول گرانتر
برای خارجیها بدهیـ ــم؟» از بین  70نوع
فـ ــرآورده و مـ ــاده غذایی در جهـ ــان ایران
تولیدکننده 30نوع آن اسـ ــت و همچنین
از نظـ ــر تنوع مواد غذایی ،رتبه سـ ــوم را در
جهان به خود اختصاص داده است.
ëëایرانیها چطور غذا را مصرف
و برای آن هزینه میکنند؟
مرکـ ــز آمـ ــار ایران ،بـ ــه تازگی گزارشـ ــی
از فعالیـ ــت فرهنگی افراد ایرانی منتشـ ــر
کـ ــرده اسـ ــت .بـ ــر اسـ ــاس ایـ ــن گـ ــزارش،
حـ ــدود 57درصـ ــد از ایرانیهـ ــا ،طی یک
مـ ــاه نه بیـ ــرون از منزل ،غـ ــذا خوردهاند و
نه فسـ ــت فـ ــود مصـ ــرف کردهانـ ــد .حدود
 18درصد نیـ ــز یکبار در یک مـ ــاه بیرون از
منـ ــزل غذا مصـ ــرف کـ ــرده و  14درصد نیز
دو بار فستفود خوردهاند .این آمار نشان
میدهـ ــد الگوی مصرف غـ ــذای ایرانیها،
هنوز به خانه وابسته است و وقتی خانهها
ایرانی مصرفکنند ،صنعت غذا نیز بزرگتر
و وضعیت اشتغال در آن بهتر میشود.

بـ ــر اسـ ــاس آخریـ ــن گـ ــزارش بانـ ــک
مرکـ ــزی 23.6 ،درصـ ــد از هزینه سـ ــاالنه
خانـ ــوار صـ ــرف خوراکـ ــی و آشـ ــامیدنی
میشود که بعد از مسکن ،دومین جایگاه
را در سـ ــبد بیشـ ــترین هزینههـ ــای خانوار
دارد .با این حسـ ــاب ،خانوادههای ایرانی
سـ ــاالنه حـ ــدود  8میلیـ ــون و 333هـ ــزار
تومـ ــان به طـ ــور متوسـ ــط خرج خـ ــورد و
خوراک خود میکنند .در گروه خوراکیها
و آشامیدنیها ،انواع گوشت با  5.4درصد
بیشـ ــترین هزینـ ــه را به خـ ــود اختصاص
داده اسـ ــت .خانوادههـ ــای ایرانی سـ ــاالنه
حدود یک میلیون و  900هزار تومان برای
گوشـ ــت ،خرج میکنند و میزان متوسـ ــط
مصرف آن نیز 40 ،کیلو برای گوشـ ــت دام
و  90کیلو برای گوشـ ــت پرندگان در سـ ــال
اسـ ــت .همین طور حدود  990هزار تومان
برای شـ ــیر و فرآوردههـ ــای آن و  810هزار
تومان نیز بـ ــرای برنج ،آرد و غالت هزینه
میکنند .بررسی متوسـ ــط مقدار مصرف
سـ ــاالنه نشـ ــان میدهد ایرانیها در سال
گذشـ ــته 328 ،کیلو نـ ــان و  116کیلو برنج
مصرف کردهاند.
ëëکارآفرینانی که صنعت غذا را
متحول کردهاند
 7درصـ ــد از ارزش افـ ــزوده بخـ ــش
صنعـ ــت 15 ،درصـ ــد از ارزش افـ ــزوده
بخش کشـ ــاورزی و  20درصد از صادرات
محصولهـ ــای کشـ ــاورزی و  6.5درصـ ــد
از صـ ــادرات صنعتـ ــی ،مربـ ــوط بـ ــه ایـ ــن
بخش میشـ ــود .همچنیـ ــن  15درصد از
کل اشـ ــتغال صنعت و  18درصـ ــد از کل
کارگاههای صنعتی نیز مربوط به صنعت
غذا میشـ ــود .بررس ـ ـیهای «ایـ ــران» در

رشد  18.6درصدی تولید خودروی ایران در سال 2016

بر اساس گزارش سازمان بینالمللی تولیدکنندگان
وسیله نقلیه موتوری ،ایران با تولید یک میلیون و 164
هزار و  710خودرو در رتبه هجدهمین تولیدکنندگان
خودرو در سـ ــال  2016قرار گرفت .میزان تولید خودرو
در ایران در سـ ــال گذشته میالدی با  18.6درصد رشد

همراه بوده اسـ ــت .ایـ ــران در این مدت یک میلیون و
 74هـ ــزار خودروی سـ ــواری و  90هزار و  710دسـ ــتگاه
خـ ــودروی تجاری تولید کرده اسـ ــت .بـ ــه این ترتیب
البته که ایران هنوز با سـ ــالهای اوج خود در سالهای
 2011و تولید یک میلیون و  600هزار دسـ ــتگاه خودرو
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قدردانی از سازمان
منطقه آزاد کیش در همایش
تقدیر از چهرههای ماندگار

عکس :ایسنا

99ëëدرصدحسابهایثامنالحججتعیینتکلیفشد
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تعیین تکلیف
اخبار
 99درصد حســـابها و  75درصد کل مبلغ سپردههای
مشـــتریان تعاونی اعتباری منحل شـــده ثامن الحجج
و آغاز مرحله بعدی رســـیدگی به مطالبات از بیست و
سوم اسفندماه خبر داد .به گزارش ایرنا ،تعاونی اعتبار
ثامـــن الحجج ســـال  1394در گرداب بحران مالی و ناتوانـــی در بازپرداخت وجوه
ســـپردهگذاران گرفتار شد .موضوع ساماندهی این تعاونی در نشستهای شورای
پول و اعتبار مطرح و تودیع سپردههای مردمی با نظارت بانک مرکزی و همکاری
قوه قضائیه و ســـایر نهادهای نظارتی از ســـیزدهم بهمن ماه پارسال توسط بانک
عامل (پارسیان) ،آغاز شد.
ëëخودروهایبیمهشدهامسالبهخریدالحاقیهنیازندارند
رئیـــس کل بیمـــه مرکزی بـــه افزایش میزان دیه برای ســـال آینده اشـــاره کـــرد و گفت:
خودروهایی که امســـال بیمه شـــدهاند به خرید الحاقیه نیازی ندارند .بـــه گزارش ایرنا،
«عبدالناصر همتی» ادامه داد :خودروهایی که برای سال آینده بیمه میشوند باید طبق
میزان دیه بیمه شوند .به گفته وی ،سایر خودروها نیز باید برای خرید الحاقیه اقدام کنند.
ëëمشموالنسهامعدالتمراقبکالهبردارانباشند
مشـــاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت :مشموالن سهام عدالت هشیار
باشـــند طعمه ســـودجویان و کالهبرداران قرار نگیرند« .سیدجعفر سبحانی» در
توگـــو با ایرنـــا درباره گزارش مـــواردی از مراجعه برخی افراد بـــه در خانهها و
گف 
درخواست پول برای سهام عدالت و ...افزود :برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده
یا داللیهای احتمالی برای سهام عدالت ،انتظار میرود مشموالن با مراجعه به
تارنمای سازمان خصوصیسازی یا سامانه سهام عدالت و تماس تلفنی آخرین
خبرها را دنبال کنند.
ëëرشداقتصادی7.2درصدیکشوربینظیراست
معـــاون رئیس جمهوری و رئیس ســـازمان امور اداری و اســـتخدامی با اشـــاره به
دستیابی به رشد اقتصادی  7.2درصدی با تالش دولت تدبیر و امید ،گفت :بدون
درنظر گرفتن نفت ،طی این مدت شاهد رشد پنج درصدی اقتصاد کشور هستیم
که در نوع خود بینظیر اســـت.به گزارش ایرنا ،جمشید انصاری با بیان اینکه رشد
اقتصادی کشـــور 2.7درصد جلوتر از پیشبینی هاســـت ،اظهار کرد :طبق گزارش
بانک جهانی ،ایران باثباتترین و پر رونقترین اقتصاد را در بین کشورهای منطقه
دارد .وی افزود :در 9ماه ســـالجاری شاهد رشـــد  5.7درصدی در حوزه کشاورزی،
 5.4درصدی در حوزه خدمات و  10.5درصدی در حوزه صنعت بودیم که نشانگر
فعالیتهای مثبت دولت تدبیر و امید برای خروج کشور از رکود اقتصادی است.
ëëرئیساوبربانکاتریش:با21بانکایرانیارتباطگرفتیم
رئیس اوبربانک اتریش از ارتباط با  21بانک ایرانی و نقل و انتقاالت مستقیم مالی
با ایران خبر داد گفت :با توجه به شـــرایط اقتصادی ایران باید رتبه اعتباری آن در
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ( **)OECDارتقا یابد که امری زمانبر و
تا اندازهای سیاسی است .به گزارش بانک مرکزی« ،فرانتز گاسلس برگر» که همراه
با اســـتاندار ایالت اتریش علیا ،سفیر اتریش در تهران و یک هیأت تجاری و بانکی
به تهران آمده است ،در دیدار با قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
افزود :اتریش از بهبود رتبه اعتباری ایران حمایت میکند.

اقتصادی
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 ëëبیش از  10هزار واحد تولیدی و صنایع تبدیلی موادغذایی
در کشور فعالیت میکنند

نیم نگاه

ëëبر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی 23.6 ،درصد از
هزینه ساالنه خانوار صرف خوراکی و آشامیدنی میشود
 7ëëدرصـــد از ارزش افزوده بخش صنعـــت 15 ،درصد
از بخش کشـــاورزی و  20درصد از صادرات محصولهای
کشاورزی مربوط به صنعت غذا میشود

صنعت غذا نشان میدهد ،خطرپذیری
کارآفرینان ،یکی از اصلیترین مؤلفههایی
است که باعث شده صنعت غذا ،به یکی
از قابـ ــل اعتمادترین و به روزترین صنایع
ایران تبدیل شود.
غالمعلی سلیمانی ،یکی از کارآفرینان
نـ ــام آشـ ــنای صنعـ ــت غـ ــذا چنیـ ــن از
تجربیاتش تعریف میکند«:میخواستم
کارخانـ ــه لبنی آمل را راه بینـ ــدازم .از وزیر
وقـ ــت درخواسـ ــت ارز بـ ــرای وارد کـ ــردن
ماشـ ــینآالت کـ ــردم اما نپذیرفتنـ ــد .این
موضـ ــوع مـ ــرا نا امیـ ــد نکـ ــرد .بـ ــا ارز آزاد
ماشینهای دسـ ــت دوم خریدم و کارم را
راه انداختـ ــم .یک روز همـ ــان آقای وزیر،

فاصله دارد ،اما رشـ ــد در این صنعت دیده میشود.
ایران در سـ ــال گذشته  6قرار خودرویی با شرکتهای
خودروسازی جهان امضا کرد .در سال گذشته میالدی
در مجمـ ــوع  94میلیـ ــون و  976هزار و  569دسـ ــتگاه
خودروی سواری و تجاری تولید شده است که نسبت

کارخانـ ــه دارها را جمع کرد تا نسـ ــبت به
ارزی کـ ــه از دولت گرفته بودند پاسـ ــخگو
باشند .وقتی نوبت به من رسید کارتن را
بـ ــاز کردم و انواع پنیـ ــری را که تولید کرده
بودیم به ایشـ ــان نشـ ــان دادم :پنیر گودا،
پارمسان ،پروسـ ــس .این آدم یک مرتبه
رنگ و رویش عوض شد .اخالقش عوض
شد و گفت آقایان من فردی مثل ایشان
میخواهم .من هدف دارم و هدفم پول
در آوردن نیسـ ــت کـ ــه بگویم بـ ــرای من
میارزد یا نم ـ ـیارزد .هدف من ایجاد کار
است .ایجاد صنعت است .بقای کشور را
در صنعت میبینم نه تجارت ،متأسفانه
مملکت به سمت تجارت پیش میرود».

به سـ ــال  4.5 ،2015درصد رشـ ــد داشته است .چین
همچنان با تولید بیش از  28میلیون دستگاه خودرو
در صدر تولیدکنندگان خودرو قرار دارد .بعد از چین با
فاصله زیاد ایاالت متحده امریکا قرار دارد که در سال
 ،2016بیش از  12میلیون دستگاه تولید کرده است.

ســـازمان منطقـــه آزاد کیـــش موفـــق
بهکسبدورتبهبرترهمایشملیتقدیر
ازچهرههایماندگاروکارآفرینانبرترراه
وشهرسازی(جایزهدادمان)شد.
به گـــزارش روابـــط عمومی ســـازمان
منطقه آزاد کیـــش ،در همایش تقدیر
از چهرههای ماندگار و کارآفرینان برتر
راه و شهرسازی کشـــور با عنوان جایزه
دادمـــان بـــا حضـــور مســـئوالن عالی
رتبه کشـــوری و نخبگان این صنعت،
جوایز برتـــر در حوزههـــای «معماری
و شهرســـازی» و «ابنیه و ســـاختمان»
به دکتر مونســـان مدیرعامل سازمان
منطقـــه آزاد کیـــش اهـــدا شـــد .در
ایـــن همایـــش طـــرح ســـاماندهی و
توانمندسازیبافتبومیسفینقدیم
کیشدرحوزه«معماریوشهرسازی»
بهعنوان طرح برتر در سطح مشارکت
محلـــی و توانمندســـازی و همچنیـــن
طرح مدیریت جامع فاضالب جزیره
زیبای کیـــش – تحقق توســـعه پایدار
مروارید خلیج فـــارس بهعنوان طرح
برتر در ســـطح نیازســـنجی منطقهای
و آینـــده پژوهـــی در حـــوزه «ابنیـــه و
ساختمان» شایسته قدردانی معرفی
شـــدند و از دکتر مونســـان برای اجرای
موفـــق این طرحها با اهـــدای  2جایزه
دادمان قدردانی شد.
جایزه دادمان نمادی است در راستای
تجلیـــل از نخبـــگان و آثاربرتـــر حوزه
راه و شهرســـازی و ارتقـــای کیفیـــت
فعالیتهـــای موجـــود در ایـــن حوزه
و بـــرای تقدیـــر از کســـانی اســـت کـــه
به معنـــای واقعـــی در ایـــن بخشها
فعالیتمیکنند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در
همایش تجلیل از چهرههای ماندگار و
کارآفرینان برتر راه و شهرسازی (جایزه
دادمـــان) ضمن اشـــاره بـــه ضرورت
ارائـــه خدمات فنی مهندســـی کشـــور
به بازارهـــای جهانی گفت :همانطور
کـــه در اقتصـــاد مقاومتی اســـتفاده از
ظرفیتهای داخلی ضروری است در
اجرای طرحهـــای زیربنایی نیز باید به
ظرفیتهایداخلیمتکیباشیم.

