
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی 
وضعیت تجارت کشــور در سه ماهه نخســت سال جاری با 

اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته است.
به گزارش ایسنا اتحادیه اقتصادی اوراسیا که عضویت ایران 
را از آبان ۱۳۹۸  به رسمیت شناخته، در ماه های اخیر بخشی 
از شرکای تجاری جدید کشور را معرفی کرده، هر چند تحت 
تاثیر تحریم، کرونا و برخی محدودیــت در ارتباط دو جانبه 
کشــورها هنوز آمار صادرات و واردات ایران و اوراسیا بسیار 

محدود است. براوردهای اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد 
که در ســه ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰، ایران ۲۵۸ میلیون 
دالر کاال به اوراســیا صادر کرده و در مقابــل ۳۴۷ میلیون 
دالر کاال نیز از این کشــورها وارد کرده اســت تا همچنان 
تراز تجاری کشــور در این زمینه منفی باقی بماند. صادرات 
ایران به اورسیا تنها سهم ۲.۴ درصدی از کل صادرات کشور 
را داشــته و همچنین ایران ۳.۳ درصــد از کل واردات خود 
را از این کشــورها انجام داده اســت. در میان شرکای اصلی 

در اوراســیا، همچنان روسیه باالترین ســهم را دارد. ایران 
۱۳۵ میلیــون دالر از کل صــادرات خود به اوراســیا را به 
روســیه انجام داده و پس از آن ارمنســتان با ۶۰، قزاقستان 
 با ۳۸، قرقیزســتان بــا ۱۸ و بالروس به پنــج میلیون دالر 

قرار دارند.

کدام کاالی ایرانی بیشترین طرفدار را در روسیه دارد؟
در میان صادرکننــدگان اصلــی کاال به ایران اما روســیه 

به تنهایــی تقریبــا تمامــی آمــار را به خــود اختصاص 
داده و در ایــن مــدت ۳۲۱ میلیــون دالر کاال بــه ایران 
داده اســت. میــزان واردات ایــران از دیگــر کشــورهای 
 اوراســیا در مجمــوع حتــی بــه ۳۰ میلیــون دالر

 نیز نمی رسد.
بررســی اقالم صادراتی ایران به روسیه و ســایر کشورهای 
اوراسیا نشــان می دهد که میوه های خوراکی با ۹۵ میلیون 
دالر بیشترین سهم را داشته اند و در این بین پسته ایرانی با 

پوست تازه پرطرفدارترین کاال بوده است. مواد پالستیکی، 
سبزیجات، چدن، آهن و فوالد نیز دیگر اقالم صادراتی ایران 

به اوراسیا را تشکیل می دهند.
در مقابــل امــا چربی هــا و روغن هــای حیوانی یــا نباتی 
باالترین میــزان واردات ایران را تشــکیل داده اند و پس از 
آن غــالت، چــوب، ســبزیجات و محصوالت شــیمیایی 
 معدنی اصلی تریــن کاالهــای وارداتی ایران از اوراســیا را 

شامل می شود.

معــاون گمرک ایــران اعــالم کــرد؛ صاحب بیش 
از ۴۲۰ کانتینــر لــوازم خانگی بــوش از زمان ابالغ 
صورت جلسه ســه ماه برای مرجوع کردن این کاال 
 که واردات آن ممنوع بوده، فرصــت دارد وگرنه کاال 

ضبط می شود.
مهرداد ارونقی در گفت وگو با ایلنا درباره تصمیم نهایی 
دستگاه های مرتبط برای مرجوع شدن بیش از ۴۲۰ 
کانتینر لوازم خانگی بوش اظهار داشــت: در جلسه 
سه جانبه بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی 
این موضوع مورد رســیدگی قرار گرفت و در نهایت با 

ترخیص کاال موافقت نشد.
وی ادامه داد: طبق قانون امور گمرکی هرگاه کاالیی 
که ورود آن ممنوع اســت، برای ورود قطعی با نام  و 
مشخصات صحیح به گمرک اظهار شود، گمرک باید 
از ترخیص آن خــودداری و به صاحب کاال یا نماینده 
قانونی آن به صورت مکتوب اعــالم کند که حداکثر 

ظرف سه ماه نسبت به مرجوع شدن آن اقدام کند.
معاون گمرک ایران افزود: بنابراین مقرر شده که صورت 
جلسه مربوطه به صاحب کاال ابالغ شود و متعاقب قانون 
صاحب کاال مکلف است، نسبت به مرجوع کردن کاال 
و بازگرداندن آن به خارج از کشور در مدت زمانی سه 
ماه از تاریخ ابالغ اقدام کند. در غیر این صورت گمرک با 
توجه به اینکه کاال ممنوعه بوده، کاال را ضبط و مراتب 

را به صاحب آن ابالغ خواهد کرد.

گفته ها حاکی از ان است که صاحب کاال تا کنون برای 
واردات بیــش از ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش یک 
میلیون دالر از بانک دریافت کرده که از ارز اشخاص هم 
استفاده شده و مقداری از این یک میلیون دالر دریافت 

شده ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. 
توانیر می گوید مصرف برق کشور ۶۵ هزار مگاوات است 

درحالیکه ۵۴ هزار مگاوات تولید داریم
سخنگوی صنعت برق کشــور گفت: مجموع میزان 
تولید نیروگاه های حرارتی و برق آبی از ۵۴ هزار مگاوات 
فراتر نرفته، در حالی که میزان نیاز مصرف برق کشور در 

این روز ها بیش از ۶۵ هزار مگاوات است.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت نیرو )پاون(، 
مصطفی رجبی مشهدی روز دوشنبه با تاکید بر وجود 
همکاری صورت گرفته در بخش صنایع مختلف کشور، 
افزود: اکنون با طرح های پاســخگویی بار و مشارکت 
مشترکان کشاورزی و صنعتی در حال جبران کمبودها 

هستیم تا در بخش خانگی با خاموشی روبرو نشویم.
رجبی مشهدی با توجه به محدودیت های ایجاد شده 
در فعالیت بخش تولید، اظهار داشت: صنایعی که در این 
موقعیت حساس کشور در حوزه برق، همکاری بیشتری 
را در صرفه جویی مصرف برق داشتند، در فعالیت های 

خود رفع محدودیت خواهند شد.
ســخنگوی صنعت برق کشــور خاطرنشــان کرد: 
از صنایع فوالدی و ســیمانی که با انجــام تعمیرات 

ســالیانه و یا تعطیــالت در این ایام بــا صنعت برق 
همکاری داشــته اند قدردانــی کرده و پــس از رفع 
 محدودیت ها از بــرق رایگان متناســب با همکاری 

برخوردار می شوند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، به میزان 
مصرف برق در مزارع استخراج بیت کوین اشاره کرد و 
گفت: مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزهایی که تاکنون 
کشف شده اند بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز 
با میزان مصرف حدود ۵۸۵ مگاوات بوده که تامین برق 
آنها نیازمند نیروگاهی با بیش از ۷۵۰ مگاواتی است که 

این میزان عددی بسیار بزرگ محسوب می شود.
به گفته رجبی مشــهدی، از طرفی مراکز استخراج 
رمز ارزهایی که به صــورت مجاز در حــال فعالیت 
بودنــد از ابتدای خــرداد خاموش شــدند و تا پایان 
 دوران گرمــای هــوا و رفع محدودیت هــا، خاموش 

خواهند ماند.
سخنگوی صنعت برق کشور به میزان صادرات برق 
اشاره کرد و گفت: اکنون میزان صادرات برق به دیگر 
کشــورها در حداقل میزان قرار دارد، از طرفی میزان 
واردات برق بیش از ۵۰۰ مگاوات است که قطعا با رفع 
محدودیت ها صادرات برق به شرایط عادی باز می گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها محدودیت در بخش 
صنعت کشور است که آن هم به تدریج رفع خواهد شد 

تا بتوانیم به تولید بیشتری دست پیدا کنیم.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
گفت: از ابتدای تیرماه برای ۲۰۰ هزار مشــترک 
بدمصرف و پرمصرف تهرانی یعنی مشترکانی که 
بیش از دو برابر الگو )۳۰ مترمکعب(، آب مصرف 
می کنند اخطار پیامکی و مکتوب صادر شــده و 
چنانچه میزان مصرف خود را در این مدت کنترل 
نکرده باشند در روزهای آینده روزانه بین ۲ تا ۵ 

ساعت آب این مشترکان قطع خواهد شد.
به گــزارش ایلنــا از وزارت نیــرو، "محمدرضا 
بختیاری" افزود: رشــد مصرف در استان تهران 
امســال منطقی و در حد یک درصد بوده، اما در 
مقایسه با قبل از کرونا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر 

شده است.
بختیــاری پیک لحظه ای مصــرف آب در تهران 

را ۴۵ میلیــون لیتر در ثانیه اعــالم کرد و گفت: 
مدیریت فشار شبکه توزیع و کاهش فشار خروجی 
فشارشکن ها در شــب، یکی از اقدامات فنی این 
شرکت در چارچوب مدیریت تنش آبی در تهران 

بوده است.
مدیرعامل آبفای اســتان تهران همچنین اصالح 
نقاط مشکل دار شبکه آبرسانی با مدیریت فشار، 
نشت یابی)نشت نامرئی( ۱۰۵۶ کیلومتر خطوط 
انتقال و توزیع و ۱۲۸ هزار و ۲۴۰ رشته انشعاب، 
بازدید، مانور و رفع نشت ۵۸۰ هزار شیر آبرسانی، 
پیمایش و قطع انشعاب های غیرمجاز فضای سبز 
شهرداری را از مهم ترین اقدامات فنی در مقابله با 

کمبود آب این استان عنوان کرد.
بختیاری با اشــاره به تمرکز بر شناسایی، قطع و 

تبدیل انشعاب های غیرمجاز در چارچوب کاهش 
مصرف افزود: تنها در سه ماه ابتدایی امسال ۵۴۳۹ 
رشته انشعاب غیرمجاز آب در سطح استان تهران 
شناسایی شده که ۲۵۸۳ رشــته انشعاب پس از 
اخذ جریمه و طی مراحل قانونی خرید انشــعاب 
به مجاز تبدیل و ۱۲۹۰ رشته انشعاب به صورت 

کامل قطع و متخلفان جریمه شدند.
وی به بخشنامه ویژه رعایت الزامات و بهینه سازی 
مصرف آب در سطح ساختمان های اداری اشاره 
کرد و افزود: در همین زمینه نصب لوازم کاهنده 
مصرف آب در اماکــن عمومی و دولتی و ممیزی 
مصرف آب ساختمان های اداری و استفاده نکردن 
از آب شــرب برای آبیاری فضای ســبز محوطه 

ساختمان های اداری در دست اجراست.

سخنگوی گمرک گفت: در ۱۵ ماه اخیر بیش از حد 
مجاز موز ثبت سفارش شده است.

به گزارش صــدا و ســیما، روح اهلل لطیفی افزود: 
بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بــازار، صادرات 
ســیب و واردات موز به هــم گره خــورده یعنی 
در ازای صــادرات ســیب به میزان یک ســوم آن 
 باید مجــوز ثبــت ســفارش بــرای واردات موز 

صادر شود.
وی گفت: در ســال گذشــته حدود ۸۸۵ هزار تن 
سیب صادر شد و در ســه ماهه نخست امسال هم 
حدود ۲۰۷ هزار تن ســیب صادر شــد یعنی در 
مدت ۱۵ ماه حــدود یک میلیــون و ۹۲ هزار تن 

ســیب صادر شــد. لطیفی تاکید کرد: با صادرات 
یــک میلیــون و ۹۲ هزار تــن ســیب در مدت 
۱۵ ماه امکان صــدور مجوز بــرای ۳۶۴ هزار تن 
موز می توانست میســر باشــد در حالی که ۵۱۱ 
 هزار و ۵۰۰ تــن مــوز در ۱۵ ماهه وارد کشــور 

شده است.
ســخنگوی گمرک گفت: این اختالف ۱۴۷ هزار 
تنی واردات موز باعث شد تا گمرک طی مکاتبه ای 
با وزارت صمت خواستار شفاف شدن رویه واردات 
شود و درخواست کند اگر رویه ای غیر از واردات در 
ازای صادرات سه برابری ســیب وجود دارد باید به 
تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و به گمرک اعالم 

شــود و اگر رویه جدیدی وجود ندارد؛ آمار فعلی 
شفاف نیست.

لطیفی گفت: وزارت صمت در پاسخ به این مکاتبه 
آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است.

ســخنگوی گمــرک گفت: حــاال یــک محموله 
۲۴۰۰ تنی مــوز در حال نزدیک شــدن به بندر 
بوشــهر اســت و امیدواریــم قبــل از رســیدن 
ایــن محموله به بنــدر پاســخ صریح از ســوی 
 وزارت صمــت و یا جهــاد کشــاورزی به گمرک 

داده شود.
وی گفت: تا زمانی که این موضوع شــفاف نشــود 

گمرک منتظر خواهد بود.

مجموع واردات انواع کاغذ در ســال جاری حدود 
۲۰ میلیون دالری نسبت به پارسال کاهش داشته 
است. به گزارش ایسنا، بررســی وضعیت واردات 
کاغذ در آمار گمرک ایران از این حکایت دارد که از 
ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه مجموعه واردات 
خمیر کاغذ، کاغذ روزنامه و کاغذ چاپ و تحریر به 
حدود ۸۵.۷ میلیون دالر می رسد  در حالی که این 
رقم در سال گذشته حدود  ۱۰۶.۴ میلیون دالر بوده 
که نشــان دهنده کاهش حدود ۲۰ میلیون دالر از 

مجموع واردات این بخش است.
این در حالی اســت که ۵۱.۷ هزار تن خمیرکاغذ 
به ارزش ۵۰.۳ میلیون دالر واردات در سال جاری 

صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از لحاظ وزنی ۱۰ درصد کاهش دارد، ولی به لحاظ 

ارزش ۲۱ درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته ۵۷.۷ هزار تن خمیرکاغذ به ارزش 

۴۱.۵ میلیون دالر وارد شده بود.
اما در رابطه با کاغذ روزنامه، ۲.۳ هزار تن به ارزش 
۱.۵ میلیون دالر در ابتدای ســال جــاری تا نیمه 
تیرماه واردات صورت گرفته است در حالی که در 
مدت مشابه ســال قبل ۱.۸ هزار تن به ارزش ۱.۳ 

میلیون دالر کاغذ روزنامه وارد کشور می شود.
براین اســاس واردات کاغذ روزنامه از لحاظ وزنی 
۲۵ درصد و ارزش ۱۴ درصد در ســال جاری رشد 

داشته است. اما بررسی وضعیت واردات کاغذ چاپ و 
تحریر نشان می دهد که در دوره بررسی ۴۱.۲ هزار 
تن به ارزش ۳۳.۹ میلیون دالر واردات انجام شده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دارد؛به 
طوری که ابتدای سال تا نیمه تیرماه سال گذشته، 
۶۵.۳ هزار تن بــه ارزش ۶۳.۶ میلیون دالر کاغذ 

چاپ و تحریر وارد شده بود.
بنابراین در این دوره میــزان واردات کاغذ چاپ و 
تحریر از لحاظ وزنی ۳۷ درصد و ارزش ۴۷ درصد 
کاهش دارد. کاغــذ از جمله کاالهایــی بود که به 
تدریج از دریافت ارز ترجیحی کنار رفت و اکنون با 

ارز نیمایی تامین ارز و وارد می شود.

پرطرفدارترین کاالهای ایرانی در روسیه

 مشترکان پرمصرف پایتخت قطع می شود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۴۲۰ کانتینر برند بوش

جزئیات واردات انواع کاغذواردات غیرمجاز ۱۴۷ هزار تن موز
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سرمقاله

زیان صنعت خودرو با 
قیمت گذاری دستوری 

۸۵ هزار تومان زیان انباشته 
خودروسازان به نوعی مبنای 
زیان است و ضرر و زیان های 
خودروسازان بسیار بیشتر 
است. قیمت گذاری دســتوری و وجود شورای 
رقابت اصلی ترین دلیل زیان انباشته در صنعت 
خودرو اســت. البته تنها دلیل نیســت اما نقش 
بسیاری در ایجاد زیان داشته است. از سوی دیگر 
یکی دیگر از اصلی ترین چالش های خودروسازها، 
مدیران عامل هستند که نتوانسته اند حافظ حقوق 
سهامداران و خریداران باشند. همواره از پایین بودن 
قیمت خودرو برای مصرف کننده صحبت می کنند 
در صورتیکه شغل آنها تامین منافع خریداران و 
سهامدران است. تورم، نیروی انسانی و عدم برنامه 
ریزی مالی هم از دیگر دالیل زیان خودروسازان 

درسالهای... 

 فربد زاوه، کارشناس خودرو 

متن کامل  د ر صفحه 3
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کالهبرداری با نام طرح 
ملی مسکن اقساطی

سیمان  از اتاق شیشه ای 
بورس خارج می شود؟
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افزایش  ورود  پول حقیقی  به بورس
صفحه۲

صفحه3

زیان  خودروسازان  در  بازار  انحصاری 
خودروسازها   با   تولید   هر خودرو   ۳۰ تا   ۴۰  میلیون   تومان   زیان   می کنند

دلیل   زیان   انباشته     ۸۵ هزار میلیارد   تومانی   صنعت   خودرو   چیست؟

 در حالــی کالهبــرداران در بازار مســکن عنوان 
می کنند که طرح مسکن ملی اقساطی همان طرح 
مسکن ملی دولت است که معاون وزیر راه این اقدام 
را تله ای برای فریب مردم عنوان کرده است. به گفته 
محمودزاده،معاون وزیر راه و شهرسازی عملکرد این 
مجموعه ها برای ما روشن نیســت و از آنجایی که 
این تشکیالت برای فعالیت خود مجوزی دریافت 
نکردند و از نام مسکن ملی استفاده شده، وزارت راه 
 و شهرسازی نســبت به برخورد حقوقی با آن اقدام 
کرده است. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
در این رابطــه می گوید: طرح هایی از این دســت 
 در بازار مســکن بســیار زیاد بوده و باید به فکر راه 
حل های بلندمدت برای افزایش قدرت خرید مردم 

بود. مصطفی قلی...

سیمان که پس از سال ها تالش برای رهایی از دست 
دالالن در بورس عرضه می شود، به بهانه افزایش قیمت 
قرار است امروز زیرتیغ تصمیم وزارت صمت برود؛ تداوم 
عرضه یا خروج از بورس.به گزارش مهر، طی یک دهه 
گذشته یکی از چالش های اصلی حوزه سیمان ورود یا 
عدم ورود به بورس کاال بود. مخالفان معتقد بودند که 
بورس کاال زیرساخت های الزم برای میزبانی از سیمان 
را ندارد و تا زمانی که زیرساخت های الزم و سازوکارهای 
دقیق تأمین نشود نمی توان به موفقیت عرضه سیمان 
در بورس امیدی داشــت. اما در مقابل موافقان تاکید 
می کردند که بورس کاال مانند یک اتاق شیشه ای است 
که می تواند منجر به شفافیت اطالعات، قیمت گذاری 
عادالنه و جذب سرمایه گذار شود.در همین راستا پس 

از رایزنی های سازمان بورس...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیسی در نشست مسائل حوزه مسکن:
دســت دالالن از بازار مسکن 

قطع شود 
رئیس جمهــور منتخب گفت: بــرای تعدیل 
هزینه ها و تسهیل و تســریع ساخت مسکن 
باید دســت دالالن از بازار مصالح ساختمانی 
به خصوص فوالد و ســیمان قطع شــود.به 
گزارش روابط عمومی دفتــر رئیس جمهور 
منتخب، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
پیش از ظهر امروز دوشنبه در »نشست ویژه 
بررســی الزامات ساخت مســکن« با حضور 
مدیران و کارشناسان تراز اول حوزه مسکن، 
گفت: تهیه مسکن همواره یکی از دغدغه های 
جدی مردم بوده و امروز نه تنها خرید مسکن، 
که اجاره آن هم در شــهرهای بزرگ و حتی 
شــهرهای کوچک تر برای مــردم به آرزویی 
دست نیافتنی تبدیل شــده است.رئیسی با 
اشــاره به اینکه گرانی مســکن یک مشکل 
ریشه ای در ایجاد آسیب های اجتماعی نظیر 
طالق و حاشیه نشینی است، افزود: در مقطعی 
ساخت مسکن مهر جریان مؤثری در عرصه 
ساخت مسکن و خانه دار شدن اقشار محروم 
به راه انداخت اما متأســفانه به جای اصالح 
ایرادات طرح مسکن مهر در دوره اول دولت 
فعلی این طرح رسماً تعطیل شــد. البته در 
دوره بعدی این نگاه تغییر کرد و تالش شــد 
مسکن مهر با رفع نقایص تکمیل شود.رئیس 
جمهور منتخب خاطرنشــان کرد: مردم در 
موضوع ســاخت مســکن مهر طرف حساب 
خود را دولت می دانند و هنگام قضاوت درباره 
عملکرد دولــت در این زمینــه، تفاوتی بین 
دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم قائل 
نیستند. لذا دولت باید به تعهدات پایبند باشد 
مگر آنکه در موارد استثنا زیانی فاحش و جدی 
متوجه منافع عمومی باشد.رئیسی با تاکید بر 
اینکه بخش خصوصی نیز باید متقابالً متعهد به 
کار با کیفیت باشد، اظهار داشت: دولت باید از 
یک سو میدان را برای فعالیت بخش خصوصی 
در زمینه مسکن و دیگر عرصه ها هموار کند 
و از سویی با هدایت و حمایت از فعالیت های 
بخش خصوصی و اعمال نظارت مؤثر از حقوق 
مردم نیز دفاع کند.رئیــس جمهور منتخب 
با تاکیــد بر اینکه باید ابعاد موضوع مســکن 
از جمله نیاز دقیق مناطق مختلف کشــور و 
نیز ظرفیت های موجود برای رفع این نیاز به 
طور دقیق احصا شوند، اظهار داشت: اقدامات 
در حال انجام برای ســاخت انبوه مسکن از 
جمله ســاخت ۵۳۰ هزار واحد مســکن در 
قالب طرح اقدام ملی مسکن باید با قوت ادامه 
یابند. اقدامات جدید نیز باید با بهره گیری از 
تجارب گذشته و در نظر گرفتن تمام جوانب 
به شکلی انجام شوند که گامی مؤثر در مسیر 
حل مشــکالت مردم باشند.رئیسی تصریح 
کــرد: باید بــا روحیه جهادی تــالش کنیم 
تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون 
مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها 
با فوریت و بدون تأخیــر در اولویت اقدامات 
قرار گیرد. اگــر در این زمینه ابهــام قانونی 
هم وجود دارد باید با توجه بــه انگیزه باالی 
نمایندگان محترم مجلس هر چه ســریع تر 
این ابهامات را برطــرف کرد.رئیس جمهور 
منتخب با بیــان اینکه طرح موضــوع انتزاع 
وزارتخانه های راه و شهرســازی در مجلس 
شورای اسالمی به هیچ وجه نباید باعث متوقف 
یا کند شدن اقدامات جاری بخش های تابعه 
این وزارتخانه شــود، خاطرنشان کرد: تجربه 
نشان داده است که پرداخت تسهیالت مسکن 
نیز بهتر اســت در یک بانک تخصصی انجام 
شود که هم مردم با چارچوب عملکرد آن در 
این زمینه بیشتر آشنا هســتند و هم امکان 
کنترل و نظــارت دقیق تر بــر پرداخت این 
تســهیالت وجود خواهد داشت.رئیسی در 
 ادامه با تاکید بر اینکــه برای تعدیل هزینه ها 
و تسهیل و تسریع ساخت مسکن باید دست 
دالالن از بازار مصالح ساختمانی به خصوص 
فوالد و سیمان قطع شود، گفت: حل مشکالت 
و موانع ساخت انبوه مســکن نیز بدون قطع 
کردن دست ســوداگران و کنترل قیمت از 
دســت آنها ممکن نیســت. اگر فعالیت های 
ســوداگرانه در بازار مســکن کنترل نشود 
شیرینی ساخت مســکن برای مردم از بین 
می رود.رئیس جمهور منتخب ثبات مقررات 
را مســاله بســیار مهم دیگر برای تسهیل و 
تسریع ساخت مسکن برشمرد و اضافه کرد: 
زندگی مردم در عرصه های مختلف باید قابل 
پیش بینی شــود و الزمه ایــن موضوع ثبات 

مقررات است.

خبر

در اولیــن روز معامالتی 
مردادمــاه قیمت ســهام 
نماد سپید )شرکت سپید 
ماکیان( رشد 4۰ درصدی 
داشت و بیشــترین ورود 
پول حقیقی و بیشــترین صف خریــد را به خود 
اختصاص داد.به گزارش اقتصادنیوز ، در معامالت 
روز گذشــته بــورس تهران شــاخص کل بورس 
با صعود 12 هــزار و 11۳ واحدی نســبت به روز 
دوشــنبه به رقم یک میلیون و ۳2۳ هزار و 42۰ 
واحد رسید. شــاخص هم وزن نیز با رشد هزار و ۳ 
واحدی در سطح 4۰4 هزار و 77 واحدی ایستاد. 
همچنین شاخص کل فرابورس 218 واحد باال آمد 

و در سطح 19 هزار و 267 واحد قرار گرفت.

رشد سهام سپید
در اولین روز معامالتی مردادماه قیمت سهام نماد 
سپید )شرکت ســپید ماکیان( رشد 4۰ درصدی 
داشت و بیشــترین ورود پول حقیقی و بیشترین 
صف خرید را به خود اختصــاص داد. برای دومین 
روز کاری متوالــی ارزش خالــص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 249 میلیارد 
تومان پول حقیقی به بورس وارد شد که نسبت به 
آخرین روز معامالتی 2۳2 درصــد افزایش یافته 
است. در معامالت روز گذشته بیشترین ورود پول 
حقیقی به سهام سپید )شرکت ســپید ماکیان( 
تعلق داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقوقی به 
حقیقی آن 94 میلیارد تومان بود. پس از ســپید، 
تیپیکو )شرکت ســرمایه گذاری دارویی تامین( و 
فسرب )شرکت ملی سرب و روی ایران( بیشترین 

ورود پول حقیقی را داشــتند.همچنین در پایان 
معامالت روز گذشته ارزش صف های خرید نسبت 
به پایان روز دوشــنبه ۵4 درصد رشــد کرد و در 
رقم ۵49 میلیارد تومان ایســتاد. ارزش صف های 
فروش نیز 8 درصد افزایــش یافت و 476 میلیارد 
تومان شد.شرکت سپید ماکیان )با نماد معامالتی 
سپید( با صف  خرید 1۵۰ میلیارد تومانی در صدر 
جدول تقاضای بــازار قرار گرفت. پس از ســپید، 
نمادهای شــاراک )پتروشیمی شــازند اراک( و 
ذوب )ذوب آهن اصفهان( بیشــترین صف خرید 
را داشــتند.  بیشــترین صف فروش نیز به غدام 
)خوراک دام پارس( تعلق داشــت کــه در پایان 
معامالت صف فروش 6۵ میلیارد تومانی داشــت. 
پس از غدام، ثالوند )سرمایه گذاری مسکن الوند( و 

 سنیر )سیمان سفید نیریز( بیشترین صف فروش 
را داشتند.

سهم های تاثیرگذار 
روز گذشته نمادهای »کگل«، »فوالد« و »کچاد« بیشترین 
تاثیر را در رشد شاخص کل داشتند و سه نماد »وسرضوی«، 
»شستا« و »تاپیکو« نمادهای بزرگ بازار بودند که بیشترین 
تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.در جدول پرتراکنش ترین 
نمادهای بورس سپید صدرنشین است و ولکار و شستا در 
رتبه های بعدی هستند. در فرابورس نیز لطیف، فگستر و 

فتوسا پرتراکنش  ترین نمادها هستند.

گروه سبز بازار
قیمت سهام تمام نمادهای معدنی گروه »استخراج 

کانه های فلزی« مانند ومعادن، کدما، کگل، کاما، 
کچاد، اپال، کگهر و کبافق افزایش یافت و یکپارچه 

سبزپوش شد. 

افت ارزش معامالت 
روز گذشته ارزش معامالت کل بازار سهام به رقم 
2۰ هزار و ۳۰4 میلیارد تومان رسید که نسبت به 

روز   دوشنبه 6 درصد کاهش یافته است. 
ارزش معامالت اوراق مشارکت نیز 12 هزار و 8۰4 
میلیارد تومان بود که 6۳ درصد ارزش معامالت کل 

بازار را شامل می شود.
همچنین ارزش معامالت خــرد با افت ۳ درصدی 
نســبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هــزار و 164 

میلیارد تومان رسید.
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افزایش ورود پول حقیقی به بورس

رییس جمهور؛
مناطق آزاد را به مراکز صادراتی 

تبدیل کردیم 
رییس جمهور با بیان اینکــه در زمینه مناطق آزاد 
تجاری و اقتصادی در 8 سال گذشته فعالیت بسیار 
خوبی انجام شده اســت، گفت: تالش ما این بود که 
مناطق آزاد اقتصادی و تجــاری از وارد کننده کاال 
به مراکز تولیدی و صادراتی و مراکز جذب ســرمایه 
داخلی و خارجی تبدیل شود.حســن روحانی روز 
دوشنبه در آیین افتتاح طرح های ملی سازمان های 
مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و محیط زیســت در 
هشــتاد و پنجمین پویش تدبیر و امید برای جهش 
تولید، با اشاره به تالش دولت برای توسعه مناطق آزاد 
اقتصادی و تجاری کشور، گفت: با تالش ها و پیگیری 
های انجام شده و تصویب در مجلس شورای اسالمی، 
امروز 1۵ منطقه آزاد داریم که امیدواریم بتوانند کشور 
را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و جهان 
قرار دهند.روحانی در ادامه به حوزه محیط زیست و 
اقدامات انجام شده در این دولت برای حفظ محیط 
زیست اشاره کرد و با بیان اینکه مجموعه عظیمی از 
کارهای محیط زیستی در 8 سال گذشته برای حفظ 
محیط زیست و تامین سالمت مردم صورت گرفته 
است، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم  به حق دولت 
سالمت و محیط زیســت بوده است.رییس جمهور 
با بیان اینکه این دولت در بخش های مختلف برای 
موضوع ســالمت مردم وارد عمل شد، گفت: حوزه 
محیط زیست، بخش بهداشت و درمان و همچنین 
بخش توسعه بیمه ۳ پایه ای بود که این دولت با آن 
بدنبال ســالمت جامعه بوده اســت و اگر منصفانه 
مقایسه شود، تفاوت شرایط امروز با 8 سال قبل در 
زمینه محیط زیست قابل مشاهده است و می توان دید 
که چه اقدامات بزرگی انجام شده است.روحانی تالش 
ها و اقدامات انجام شده در زمینه احیای دریاچه ارومیه 
را از مهمترین و بزرگترین اقدامات دولت در زمینه 
حفظ محیط زیست و ســالمت مردم عنوان کرد و 
گفت: در این دولت 1۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
دریاچه ارومیه هزینه شد که اگر برنامه ریزی و سرمایه 
گذاری در این زمینه انجام نمی شــد، امروز دریاچه 
ارومیه به یک محیط خشک و پر از نمک تبدیل شده 
بود و حیات منطقه را از بین می برد. رییس جمهور 
با بیان اینکه محیط زیســت از ابعاد بسیار مختلفی 
برخوردار است، گفت:  در موضوع محیط زیست چه 
بسا الزم است با کشورهای منطقه و همسایه مشارکت 
داشته باشیم و در این راستا باید کارهای مهمی در 
مجامع بین المللی و همچنین اقدامات سیاســی و 
علمی در زمینه آب و خاک انجام شود تا با مجموعه ای 
از اقدامات و هماهنگی ها به شرایط قابل قبول برسیم.
روحانی با اشــاره به علت توجه دولــت به دریاچه 
ارومیه، خاطر نشان کرد: اگر دریاچه ارومیه خشک 
 شــود صدها کیلومتر در اطراف آن تحت تأثیر گرد
 و غبار و نمک قرار می گیــرد و جمعیتی حدود 14، 
1۵ میلیون نفر دچار مشکل می شوند.رییس جمهور 
گفت: برای احیای دریاچه ارومیه کانال های زیادی 
الیروبی شد و از کشاورزان خواهش شد تا مصرف آب 
خود را کاهش دهند و با اقدامات انجام شده این دریاچه 
از چند سال پیش در مسیر احیاء قرار گرفته و سطح و 

عمق آن وسیع تر شده است.

اندوه فراوان برای درگذشــت 
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی

محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن، درگذشت 
ناگهانی علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی را به خانواده ایشــان تسلیت گفت.متن 
تســلیت مدیرعامل بانک مســکن به شــرح زیر 
است:ضایعه درگذشت جناب اقای مهندس علیرضا 
تابش، مرد همیشــه در صحنه »تامین مســکن 
خانوارهای نیازمند« را به خانواده محترم ایشان و 
همینطور خانواده بزرگ بخش مسکن و ساختمان 
کشور تسلیت عرض می کنم.استاد علیرضا تابش از 
جمله نیک مردان سخت کوش و فداکار در بخش 
مسکن و ساختمان کشور بود که فقط با یک هدف 
آن هم »رضایت خدا و بندگانش«، در مسیر تولید 
و عرضه مسکن ارزان قیمت، ذره ای کم نگذاشت.

ایشــان در دو جبهه مهم، خدمتگزاری کرد. یکی 
»ساخت و نوســازی و بازسازی مسکن روستایی« 
و دیگری »رســیدگی فوری به مناطق زلزله زده و 
سیل زده در اقصی نقاط کشــور«.مرحوم علیرضا 
تابش طی حداقل 1۰ سال گذشــته نیز پا به پای 
مسوالن دولتی، در طرح های تامین مسکن ارزان 
در شهرهای کوچک، کارنامه درخشانی از خود در 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی به جا گذاشت. در یک 
دوره، ساخت مسکن مهر و در دوره اخیر نیز حمایت 
از اجرای طرح اقدام ملی.از درگاه ایزد منان برای آن 
مرحوم طلب آمرزش و برای خانواده محترمشان صبر 

جمیل آرزومندم.

اخبار

بانک ها
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آمارهای رسمی منتشــره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان می دهد از آغاز اجرای برنامه تولید و 
اشتغال )تبصره 18( تا پایان خردادماه امسال بیش 
از 99 هزار و ۵18 میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه ها 

و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا، منابع تخصیصی تســهیالت تولید 
و اشتغال )تبصره 18( در سه بخش تامین سرمایه 
در گردش مورد نیاز فعــاالن اقتصادی و کمک به 
نوســازی و جایگزینی ماشین آالت و طرح های که 
بیش از 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت 

می شود.
برپایه ایــن آمارها، این میزان تســهیالت تاکنون 
به یک هزار و ۵1۰ بنــگاه و واحد تولیدی پرداخت 

شده است.
از آغاز اجرای این طرح )ابتدای اسفندماه سال 97( 
 تا پایان خرداد ماه هفت هزار و 727 واحد تولیدی 

برای دریافت تسهیالت یاد شده ثبت نام کردند.
در این بــازه زمانی همچنین 2 هــزار و 7۵۰ فقره 
معرفی به بانک برای دریافت بیــش از 2۰۵ هزار 
و ۵2 میلیارد ریال تســهیالت انجام که در نهایت 
منجر بــه پرداخت 99 هــزار و ۵18 میلیارد ریال 

تسهیالت شد.

آمار بهار ۱۴۰۰
برپایه این آمارها، در ســه ماهه نخســت امسال 
نیز 14۵ فقره پرداختی بــه میزان 1۳ هزار و 662 
میلیارد ریال به بنگاه های متقاضی در قالب همین 

تسهیالت انجام شد.
به گــزارش ایرنا، برنامه تولید و اشــتغال )موضوع 
بند الف تبصره 18 قانون بودجه کشــور( از اسفند 
ماه 97 پس از انعقــاد تفاهم نامــه و موافقت نامه 
مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان 

برنامه و بودجه کل کشور، ابالغ دستورالعمل های 
اجرایی مربوطه، انعقاد قــرارداد عاملیت با بانک ها 
و پیاده کردن فرآیند اعطای تســهیالت از طریق 
سامانه بهین یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.

سقف منابع مورد نیاز این برنامه 2۰1 هزار و 299 
میلیارد ریال تعیین شده است. صندوق توسعه ملی 
به همین منظور تاکنون طی سال های 97 و 98 به 
میزان ۵۵ هزار و 2۰۰ میلیون ریال نزد بانک های 
عامل طرف قرارداد ســپرده گذاری کــرده که در 
تلفیق با منابع داخلی بانک هــا )۵۰ درصد منابع 
صندوق و ۵۰ درصد منابــع بانک ها(، منابع ایجاد 
شده برای پرداخت تســهیالت سرمایه در گردش 
و ســرمایه ثابت به مبلغ 11۰ هزار و 4۰۰ میلیارد 

ریال رسیده است.
پس از ابــالغ دســتورالعمل اجرایــی برنامه ذکر 
شده توســط وزارت صنعت، کمیته های بررسی و 

کارگروه های استانی تشــکیل و اقدام های الزم به 
منظور ثبت درخواســت متقاضیان تســهیالت و 
بررسی و معرفی واجدان شرایط به بانک های عامل 

در دستور کار قرار گرفت.

تامین مالی در راستای اقتصاد مقاومتی
بررســی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
همچنین حاکی از پرداخت 917 فقره تسهیالت به 
ارزش ۳1 هزار و 187 میلیارد ریال برای تامین مالی 
بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط و طرح های 
نیمه تمام با پیشــرفت باالی 6۰ درصد در راستای 
»اقتصاد مقاومتی« در قالــب پروژه »رونق تولید« 

در فصل بهار امسال است.
برای دریافت این تســهیالت، 2 هــزار و 2۳ فقره 
ثبت نام انجام شده بود که 821 فقره به ارزش 76 

 هزار و 1۵۵ میلیارد ریال به بانک ها معرفی شدند.

سیمان که پس از ســال ها تالش برای رهایی از دست 
دالالن در بورس عرضه می شود، به بهانه افزایش قیمت 
قرار است امروز زیرتیغ تصمیم وزارت صمت برود؛ تداوم 
عرضه یا خروج از بورس.به گــزارش مهر، طی یک دهه 
گذشته یکی از چالش های اصلی حوزه سیمان ورود یا عدم 
ورود به بورس کاال بود. مخالفان معتقد بودند که بورس کاال 
زیرساخت های الزم برای میزبانی از سیمان را ندارد و تا 
زمانی که زیرساخت های الزم و سازوکارهای دقیق تأمین 
نشود نمی توان به موفقیت عرضه سیمان در بورس امیدی 
داشت. اما در مقابل موافقان تاکید می کردند که بورس کاال 
مانند یک اتاق شیشه ای است که می تواند منجر به شفافیت 
اطالعات، قیمت گذاری عادالنه و جذب سرمایه گذار شود.
در همین راستا پس از رایزنی های سازمان بورس و اوراق 
بهادار با وزارت صمت و اعالم تمایل تولیدکنندگان به ورود 
به بورس، در نهایت با اعالم موافقت وزارت صمت، در تاریخ 
دهم خرداد ماه سال جاری سیمان با ورود به بورس کاال 
عرضه شد و در همان روز نخست 29 هزار و 7۰۰ تن از این 
محصول به فروش رفت. در حال حاضر نیز 44 شــرکت 
سیمانی در بورس کاال پذیرش شده اند که این تعداد 7۰ 

درصد ظرفیت تولید سیمان کشور را شامل می شود.با این 
حال بررسی عملکرد سیمانی ها طی ۵6 روز گذشته که با 
قطعی برق )از 14 تیر ماه( هم همراه شد، نشان می دهد که 
جوالن دالالن افزایش یافته و سیمان با قیمت های فضایی 

و رشدهای باالی 2۰۰ درصدی به فروش می رسد.

موافقان و مخالفان عرضــه در بورس چه 
می گویند؟

صحبت های دو طرف مخالف و موافق عرضه سیمان در 
بورس کاال، مشابه شرایطی است که ماه هاست در حوزه 
فوالد شکل گرفته است. منتهی نکته مهم این است که 
مکانیزم های بورس هر اندازه هم که مشکل داشته باشد، 
نسبت به فروش سنتی مزیت های غیرقابل شماری دارد و 
به نظر می رسد همین شفافیت و تسهیل در نظارت است 
که سوداگران را نگران کرده است. ضمن اینکه اگر مکانیزم 
عرضه در بورس مشکالتی دارد باید این مشکالت را برطرف 
کرد نه اینکه عرضه در بورس را متوقف کرد.در بازار سیمان 
هم بین تولیدکننده و مصرف کننده سیمان این جنگ 
لفظی رخ داده است؛ مهرداد نظارت، رئیس کانون بتن به 

عنوان مخالف عرضه سیمان در بورس کاال می گوید: باید 
سیستم عرضه سیمان در بورس تعلیق و این محصول با 
راهکارهای مناسب و به صورت شفاف به بورس وارد شود. 
در حال حاضر فقط دالالن قیمت ها را در بورس جابه جا 
می کنند و تولیدکننده و سازنده مسکن دستش به سیمان 
نمی رسد. اینکه سیمانی ها می گویند به دلیل قطعی برق 
سیمان گران شده درست نیســت، بلکه عالوه بر برق به 
دلیل سازوکار نادرست عرضه سیمان در بورس شاهد این 
اتفاق هستیم.همچنین فرهاد رحمانی معاون دفتر صنایع 
غیر فلزی وزارت صمت می گوید: یکی از دالیل افزایش 
قیمت ســیمان، عرضه آن در بورس کاالست؛ در حال 
حاضر موجودی، خریدار و چگونگی خرید روشن و شفاف 
نیست و عالوه بر آن گرفتن کد بورسی زمان بر است و تا 
کنون هیچ جلسه ای برای مشخص کردن ساز و کارهای 

آن برگزار نشده است.
در مقابل عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان، ورود سیمان به بورس کاال را برای فعالین 
این حوزه مثبت و راهگشا دانسته و می گوید: در بورس هم 
تولیدکننده در فضای شفافی اقدام به فروش کرده و هم 

مصرف کننده در فضای شفافی خرید خود را انجام می دهد. 
با این حال متأسفانه برخی ها در تالش اند با ایجاد بحث های 
انحرافی مانع از واقعی سازی قیمت کاالها از جمله سیمان و 
حذف رانت شوند در این میان عرضه سیمان در بورس کاال 
هیچ ارتباطی با گرانی سیمان نداشته و همان طور که ذکر 
شد، مشکل برق تنها دلیل افزایش نرخ هاست.همچنین 
سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بورس کاال 
با اشاره به عدم ورود تمام شرکت های سیمانی به بورس 
کاال، می گوید: عرضه سیمان در بورس در سال های قبل 
هم پیگیری شده بود که نتیجه ای نداشت، چون مقاومتی 
از طرف ذی نفعان و برخی از شرکت ها وجود داشت. هم 
اکنون نیز اگر قرار بود صبر کنیم تا ۳۰ درصد باقیمانده 
شرکت ها هم برای ورود به بورس کاال راضی کنیم هیچ 
وقت این بازار شکل نمی گرفت، چون منافع به اندازه ای 
هست که نخواهند وارد بورس شوند به همین دلیل گام 
به گام پیش رفتیم و توافق شــد مابقی شــرکت ها طی 
هفته های آینده پذیرش شوند، ولی وزارت صمت در این 
زمینه همراهی نکرده، چون بخشی از وزارت صمت مخالف 

و بخشی دیگر موافق عرضه سیمان در بورس هستند.

روند رشد قیمت مســکن از ابتدای دهه 9۰ تا کنون 
نشان میدهد رشد ساالنه قیمت در پاییز 99 در ده سال 
گذشته بی سابقه بوده است. این رشد در متوسط قیمت 
خرید و فروش مسکن در کشور بیش از اجاره به چشم 
می خورد.قیمت مسکن را می توان در دو شاخه اجاره و 

خریدو فروش آپارتمان مورد بررسی قرار داد. 
اطالعیه مرکز آمار در مورد قیمت مسکن و اجاره در 
پاییز 99 حکایت از آن دارد که در کل کشور بیشترین 
رشد قیمت خرید و فروش آپارتمان و اجاره در سومین 

فصل سال گذشته به ثبت رسیده است. 

رکورد تورم نقطه ای مسکن در پاییز 99
آخرین داده هایی که مرکز آمار از اوضاع قیمت ها در 
پاییز سال گذشته منتشــر کرد نشان از رشدهای بی 
سابقه ای داشته است. در همین رابطه متوسط قیمت 
خرید و فروش یک مترمربع آپارتمــان در پاییز 99 

معادل با 8 میلیون و 9۵۰ هزار تومان به ثبت رسیده 
است. مقایسه این قیمت با فصل تابستان همین سال 
نشان میدهد بازار مسکن با 24.7 درصد رشد فصلی 
مواجه شده که هم شانه با رشــد فصلی ثبت شده در 
تابستان بیشترین تورم فصلی در بازار مسکن کل کشور 

در دهه 9۰ بوده اند.
اما مهمترین اتفاق در بخش رشد نقطه ای بازار مسکن 
رخ داده است. مقایسه قیمت خرید و فروش مسکن با 
موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان از رشدی 
11۳.72 درصد داشته است این رشد در تمام سالهای 
دهه 9۰ بیشترین رشد بوده است. به عبارت دیگر طبق 
داده های مرکز آمار به طور متوسط در کل کشور قیمت 

خرید و فروش خانه نسبت به سال قبل حداقل دو برابر 
شده که بیشــترین افزایش قیمت در کل این دهه به 
شمار می آید.بررسی رشد قیمت ها در هر دو زاویه نشان 
می دهد رشد قیمت مسیری صعودی داشته و همچنان 
بر این مسیر افزوده شده است. این در حالی است که از 

شتاب رشد در ماه های اخیر کمی کاسته شده است.
اما سمت دیگر هزینه های مسکن به قیمت اجاره اشاره 

داشته است.

رشد قیمت مسکن باالتر از اجاره
در این بخش مشاهده می شود روند رشد فصلی قیمت 
اجاره مسیری نوسانی داشــته با این حال محور این 

نوسانات اندکی صعودی بوده است. 
رشد قیمت اجاره مســکن در سومین فصل سال 99 
نسبت به فصل قبل خود  معادل با 7.۵ درصد بوده که 
در مقایسه با رشد بهاری اندکی تنزل پیدا کرده است. 

اما رشد ساالنه این متغیر نیز مانند خرید و فروش خانه 
روندی صعودی داشته و در این فصل به باالترین میزان 
خود از ابتدای این دهه تا کنون رسیده است. درهمین 
رابطه رشد نقطه ای در متوسط قیمت یک متر مربع 
اجاره به عالوه ســه درصد ودیعه پرداختی مسکن در 
مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان 

می دهد قیمت اجاره 44.8 درصد رشد داشته است.
بااینکه روند این متغیر نیز صعودی بوده اما شــدت 
افزایش آن در مقایســه با آنچه در بازار خرید و فروش 
ملک به ثبت رسیده کمتر بوده است. به این معنا که 
افزایش قیمت ها به مراتب بیشــتر از افزایش به ثبت 

رسیده در بخش اجاره بوده است.

پرداخت حدود ۱۰۰هزار میلیارد ریال تسهیالت تولید و اشتغال تا پایان خرداد

سیمان  از اتاق شیشه ای بورس خارج می شود؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه ۴ مرداد ١۴٠٠ به ١٠ میلیون و ٩٢٠ هزار تومان رسید 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دوشنبه ۴ مرداد ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٩٢٠ هزار تومان رسید.همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 

قدیم ١٠ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان و سکه یک گرمی دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان است.قیمت هر اونس 
طال در بازارهای جهانی نیز ١٨٠٨ دالر و ٢٠ سنت و هر گرم طالی ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ٧٨ هزار و ٣٠٠ تومان است.

رکوردهای بی سابقه در دهه 90

رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن
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زیان صنعت خودرو با قیمت گذاری دستوری 
فربد زاوه، کارشناس خودرو 

85 هزار تومان زیان انباشته خودروسازان به نوعی مبنای زیان است و ضرر و زیان های خودروسازان بسیار بیشتر است. قیمت گذاری دستوری و وجود شورای رقابت اصلی ترین دلیل زیان انباشته در صنعت خودرو است. البته تنها دلیل 
نیست اما نقش بسیاری در ایجاد زیان داشته است. از سوی دیگر یکی دیگر از اصلی ترین چالش های خودروسازها، مدیران عامل هستند که نتوانسته اند حافظ حقوق سهامداران و خریداران باشند. همواره از پایین بودن قیمت خودرو برای 

مصرف کننده صحبت می کنند در صورتیکه شغل آنها تامین منافع خریداران و سهامدران است. تورم، نیروی انسانی و عدم برنامه ریزی مالی هم از دیگر دالیل زیان خودروسازان درسالهای اخیر است. 
درست است که قیمت گذاری دستوری قیمت را سرکوب می کند اما نمی توان با این روش بازار خودرو را کنترل کرد. نابسامانی و بلبشوی بازار خودرو چندین سال است که ادامه دارد و باید به این اتفاقات پایان داد. اگر هر دستوری برای 
بازار خودرو صادر نشود و قیمت های دستوری شورای رقابت نباشد شاید بازار به نرخ واقعی برسد. در این چندسال اخیر شورای رقابت نتوانست بازار را سر به راه کند. اشتباهات گذشته هم بوده است. با قیمت گذاری دستوری، خودروساز 
و مصرف کننده واقعی خودرو تنبیه شدند و در عوض واسطه ها و دالالن در این میان از بیشترین سود برخوردار شدند. همچنین به دلیل افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ ارز، قیمت گذاری دستوری به غلط انجام می شود. زمانی که قیمت 
فروش کارخانه در بعضی از خودروها با قیمت فروش در بازار تقریبا 5۰ درصد اختالف قیمت دارند، مشخص می کند که یکی از عوامل زیان در فروش خودرو همین مسائله باشد. وجود فاصله زمانی بین قیمت گذاری و فروش محصوالت 

یکی دیگر از عوامل موثر در این موضوع است.
این در حالی است که دو دوره افزایش سرمایه خودروسازان را اعالم کردند. این اتفاق در هر جای دنیا باشد به عنوان کالهبرداری مطرح می شود. چطور بدون سوددهی افزایش سرمایه اتفاق می افتد. امروز سایپا 23 هزار میلیارد تومان به 
مردم بدهکار است و ایران خودرو هم در همین محدوده چه بسا بیشتر بدهی به مردم دارد. می توانستیم با ارائه قیمت های مناسب و نه قیمت هایی که شورای رقابت ارائه می کند، مانع متوسط 3۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان دهی در تولید 

هر خودرو شویم، همچنین خودروسازان به سمت سبدی از محصوالت می رفتند که زیان ده نبود. 
 بنابراین به طور کلی سیاست های کال غلط، سیاست های خودکفایی برای بازار داخلی، سیاست  های تولید شهرستان و قیمت گذاری دستوری غلط عوامل اصلی و تاثیرگذار در بازار خودرو هستند که موجب زیان دهی صنعت خودرو 

شده اند. این زیان دهی خودروسازان هزینه تحریم، هزینه به دنبال خودکفایی بودن و هزینه FATF است. در همه جای دنیا مسائل بنیادی درحال بررسی است اما در اینجا در برخی از مسائل سطحی دارای مشکالتی هستیم.

با وجــود زیــان 85 هزار 
میلیارد تومانــی می توان 
گفت خودروســازان بزرگ 
کشور در معرض نابودی قرار 
گرفته اند. صنعت خودرو با 
زیان انباشته 85 هزار میلیارد تومانی روزهای خوبی 

را ســپری نمی کند. در حالی زیان خودروسازان به 
حداکثر میزان خود رسیده که چندین هزار سهامدار 
نگران نابودی ســرمایه های خود هســتند. سهیل 
معمارباشــی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می گوید 
قیمت گذاری دستوری شــورای رقابت مانع بزرگ 
توسعه خودروسازی اســت که امروز به طور متوسط 
زیان 3۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در تولید هر خودرو را در 

این صنعت رقم زده است.

یک کارشناس خودرو در این زمینه می گوید: قیمت 
گذاری دستوری و وجود شــورای رقابت اصلی ترین 
دلیل زیان انباشته در صنعت خودرو است. البته تنها 
دلیل نیست اما نقش بســیاری در ایجاد زیان داشته 
است. فربد زاوه افزود: درست است که قیمت گذاری 
دستوری قیمت را سرکوب می کند اما نمی توان با این 
روش بازار خودرو را کنترل کرد. نابسامانی و بلبشوی 
بازار خودرو چندین سال است که ادامه دارد و باید به 

این اتفاقات پایان داد.

در همین زمینه چنــد روز پیش احمد نعمت بخش، 
دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفت که زیان انباشته 
صنعت خودروسازی کشور به 85 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. در بزرگی این عدد همین بس که اگر این 
زیان انباشته را بر تعداد کل ایرانیان تقسیم کنیم، به 
هر ایرانی یک میلیون تومان می رسد. از آنجایی که این 
شرکت ها در سال های برجام و ثبات اقتصادی سودده 
بوده اند و در سال های اخیر و تحت  فشار قیمت گذاری 

دستوری به این زیان هنگفت دچار شده اند. 

دلیل زیان انباشته ۸5 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو چیست؟

زیان خودروسازان در بازار انحصاری 
خودروسازها با تولید هر خودرو ۳0 تا 40 میلیون تومان زیان می كنند

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

در حالــی کالهبرداران در 
بازار مســکن عنــوان می 
کننــد که طرح مســکن 
ملی اقساطی همان طرح 
مسکن ملی دولت است که 
معاون وزیر راه این اقدام را تله ای برای فریب مردم 
عنوان کرده است. به گفته محمودزاده،معاون وزیر 
راه و شهرســازی عملکرد این مجموعــه ها برای 
ما روشــن نیســت و از آنجایی که این تشکیالت 
بــرای فعالیت خــود مجــوزی دریافــت نکردند 
و از نام مســکن ملی استفاده شــده، وزارت راه و 
 شهرسازی نســبت به برخورد حقوقی با آن اقدام 

کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در این رابطه 
می گوید: طرح هایی از این دســت در بازار مسکن 
بسیار زیاد بوده و باید به فکر راه حل های بلندمدت 
برای افزایش قدرت خرید مردم بود. مصطفی قلی 
خســروی افزود: برای طرح ملی مسکن اقساطی 
باید تاییده ها از سوی مجری آن یعنی وزارت راه و 
شهرســازی به صورت واضح اعالم و منتشر شود تا 

مردم دچار مشکل و دردسر نشوند.
این در حالی است که محمودزاده، معاون وزیر راه 
و شهرســازی همچنین اظهار داشت: هنوز تجربه 
کالهبرداری های عمده ای که در قالب پروژه های 
بزرگ در شــهر تهران اتفاق افتاد و هزاران خانواده 
درگیر آن هستند، فراموش نشده است. اگر وزارت 
راه و شهرســازی هم به این موضوع ورود کرده به 
این دلیل اســت که از جایگاه دولــت به مردم باید 
هشــدار دهد وگرنه هیچ مسئله شخصی با اعضای 

این اتحادیه ندارد.
به گفته فعاالن بازار مســکن هیچ زمانی مسئوالن 
بحث اقساط در مسکن ملی را مطرح نکرده اند. در 
واقع اتحادیه تعاونی های شهر تهران از طرح مسکن 
ملی که قرار بود به خانه دار شــدن اقشار کم درآمد 

کمک کند، برای فروش پروژه های خود اســتفاده 
می کند. 

اما خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های 
عمرانی شهر تهران در رابطه با طرح مسکن اقساطی 
می گوید: برنامه ما در ســه مدل اجرایی می شود. 
کف آورده نقدی برای کســانی که می خواهند در 
پروژه های ما سرمایه گذاری کنند متری یک میلیون 
تومان تعیین شــده و مابقی را می توانند به شکل 
اقساطی در حین اجرای پروژه بپردازند و خانه دار 
شــوند. کســانی هم که تمایل دارند می توانند به 
صورت قدرالســهم و متراژ مشــخص و بخشی از 
یک واحد در پروژه ها مشــارکت و سرمایه گذاری 
کنند. به گفته وی، هیچ تخلفی از ســوی اتحادیه 
تعاونی های عمرانی شــهر تهران صورت نگرفته و 
ما تحت نظــر وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
مسئولیت اجرا و نظارت پروژه های شرکتهای تعاونی 
تحت پوشش این اتحادیه را بر عهده داریم. فقط هم 

قرار نیست مسکن بسازیم. پروژه های تجاری، اداری، 
گردشگری و غیره هم در دستور کار است.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران در این رابطه 
در گفت و گو با "کسب و کار" گفت: طرح هایی از 
این دست در بازار مسکن بسیار زیاد بوده و باید به 
فکر راه حل های بلندمدت بــرای افزایش قدرت 
خرید مردم بود. مصطفی قلی خسروی افزود: برای 
طرح ملی مسکن اقســاطی باید تاییده ها از سوی 
مجری آن یعنی وزارت راه و شهرسازی به صورت 
واضح اعالم و منتشر شــود تا مردم دچار مشکل و 

دردسر نشوند.
قلی خسروی در ادامه اظهار داشت: کاهش تولید 
مســکن دلیل تمام مشکالت ایجاد شــده در بازار 
مسکن است. بارها هشــدار داده ایم تولید مسکن 
به اندازه تقاضای موجود نیســت و ســاالنه تعداد 
واحدهای مورد نیاز مردم بیشتر هم می شود. برای 
افزایش قدرت خرید مردم باید تولید رشــد داشته 

باشد. وقتی دولت اهمیتی به ساخت مسکن نمی 
دهد مردم نیز برای خانه دار شدن به هر راهی دست 

می اندازند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران اضافه کرد: 
دولت دوازدهم عالقه ای به ساخت مسکن نداشت و 
پروژه های بسیاری در این زمان جلو نرفت و کمبود 
مسکن بیش از گذشته به چشم آمد. از سوی دیگر 
اقتصاد ایران وابسته به مؤلفه هایی شده که کاهش یا 
افزایش آن تنش آور است. از این رو عالوه بر کاهش 
و ثبات قیمت در بازار ارز و طال، تولید مســــکن 
موضوع مهمی است که می تواند و باید مسکن را از 
کاالی لوکس خارج کرده و به عنوان یکی از ضروری 
ترین کاالهای مورد نیاز تمام انســان ها در اختیار 
آن ها قرار دهد. ارائه تســهیالت بانکی قابل قبول 
و افزایش تولید و عرضه، منجر به ایجاد توازن و در 
نهایت کاهش قیمت مســکن و برخورداری همگان 

از یک سر پناه خواهد شد.

كالهبرداران از كاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن سواستفاده می كنند

کالهبرداری با نام طرح ملی مسکن اقساطی
شایلی قرائی

News kasbokar@gmail.com

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان ســردآبی گفت: 
با استمرار شرایط خشکســالی پیش بینی می شود 
که تولید قزل آال با افت 2۰ هــزار تنی به ۱2۰ هزار 
تن برسد.آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه تعاونی 
ماهیان ســردآبی از کاهش 2۰ هزار تنی تولید قزل 
آال خبر داد و گفت: ســال گذشته ۱35 تا ۱۴۰ هزار 
تن قزل آال در کشور تولید شد که امسال با استمرار 
شرایط کم آبی پیش بینی می شود که تولید قزل آال  

به ۱2۰ هزار تن برسد.
او افزود: بارها در جلسات اعالم کرده ایم که دولت از 
تمامی ســبد کاال باید حمایت کند که متاسفانه در 
گوشت سفید دولت تمامی تمرکز خود را بر گوشت 
مرغ گذاشته که این موضوع موجب شده بخش آبزیان 

از ذهن دولت دور بماند .
نبی زاده بــا بیان اینکه بی توجهــی دولت در بحث 
تخصیص نهاده و عدم  حمایت از بخش آبزیان منجر 
به افت قیمت ماهی در بازار شده است، گفت:  پایین 
نگه داشــتن قیمت مرغ به صورت دستوری آسیب 
جدی به مرغداران می زند، در حالی که با واقعی شدن 
قیمت مرغ، ماهی جایگاه خــود را پیدا می کند و در 
سبد غذایی تعادل ایجاد می شود.مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی ماهیان سردآبی با اشاره به اینکه افت قیمت 
مرغ تولیدکنندگان ماهی را به آستانه ورشکستگی 
می کشاند، بیان کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده 
هر کیلو قزل آال در استان ها 38 تا ۴2 هزار تومان است 
که با این وجود تولیدکنندگان نمی توانند کمتر از این 

نرخ عرضه کنند.
نبــی زاده پایین نگه داشــتن قیمــت محصوالت 
کشــاورزی از جیب تولیدکننده به مصرف کننده 

را اشتباه محض دانســت و افزود: پایین نگه داشتن 
دستوری قیمت منجر به ناپایداری تولید می شود، از 
این رو باید کاری کنیم که قدرت خرید مصرف کننده 
واقعی شود، چنانچه دولت به دنبال حمایت از مصرف 
کننده است، با قیمت واقعی باید کاال را از تولیدکننده 

خریداری کند.
او درباره آخرین وضعیت سرانه مصرف ماهی گفت: 
دولت به قدری تمرکزش را بر بخش مرغ گذاشته که 
همین امر موجب شده تا سرانه مصرف مرغ نسبت به 
دنیا باال باشد، در حالی که سرانه مصرف ماهی در دیگر 
کشورها به سبب ارزش باالی غذایی بیشتر است که 
بنابر آمار در کشورهای توسعه یافته، سرانه مصرف 3۰ 
تا 35 کیلو و در ایران طبق آمار شیالت ۱3 کیلو است 
که ۱.5 تا 2 کیلو آن مربوط به قزل آال است که رقم 
پایینی است. این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش 
قدرت خرید خانوار، پتانسیل تولید در بخش سردآبی 
را افزایش می دهد، گفت: با ایجاد مکانیزاسیون امکان 
افزایش تولید در واحد سطح وجود دارد که در شرایط 
فعلی به دلیل عدم کشــش بازار، رغبتی به مکانیزه 

نیست.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی در پایان با 
اشاره به اینکه سال گذشته صادرات قزل آال طی ۴۰ 
سال اخیر به باالترین میزان  خود رسید، تصریح کرد:  
بنابر آمار سال گذشــته حدود ۱۶ هزار تن صادرات 
داشتیم که امسال به دلیل کاهش نرخ ارز و بازگشت 
ارز به سامانه نیما رغبتی به صادرات نیست، در حالی 
که برنامه صادرات 2۰ هزار تن قزل آال را داشتیم که با 
شرایط موجود بعید است که صادرات به بیش از سال 

گذشته برسد.

یک مقام مسئول گفت: فشــار کمبود نهاده دامی و 
افزایش ســایر هزینه ها، باعث کاهش جوجه ریزی 
در مرغداری ها شده، که عرضه تخم مرغ در ماه های 
آتی را کاهش می دهد.ناصــر نبی پور، رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران به بی برنامه 
بودن دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت اشاره کرد و 
افزود: مرغداران یک متولی مشخصی ندارند و هزینه 
تمام شده تولید تخم مرغ به شدت افزایش و میزان 
جوجه ریزی در واحدهای مرغداری کاهش یافته است 
بنابراین پیش بینی می شود در ماه های آینده عرضه 

تخم مرغ در بازار با کاهش قابل توجهی مواجه شود.
به گفته این مســئول، در حالی که هزینه تولید یک 
کیلوگرم تخم مرغ ۱8 هزار و 3۰۰ تومان رسیده، اما 
همچنان تولیدکنندگان مجبورند با قیمت مصوب آذر 
ماه گذشته یعنی هر کیلوگرم ۱۴,۰۰۰ تومان تخم 
مرغ عرضه کنند که باعث ضرر و زیان تولید کنندگان 

شده است.
وی باال بودن قیمت خوراک را مهمترین عامل افزایش 
هزینه تولید عنوان کرد و گفــت: اوالً نهاده های دام 
و طیور آن طور که مســئوالن قول داده اند به موقع 
به دست مرغداران نمی رســد و معموالً پس از ثبت 

درخواســت های دولتــی دو ماه طول می کشــد تا 
ذرت و ســویا به دست مرغداران برســد. دوم اینکه 
تولیدکنندگان مجبورند بخش زیــادی از نیاز خود 
را از بازار آزاد به قیمت هــای گران تر تهیه کنند که 
هزینه های آن ها را افزایــش می دهد.نبی پور گفت: 
در حالی که هر کیلوگرم ذرت دولتی یک هزار و ۹۰۰ 
تومان و سویا 3,۴۰۰ تومان است، اما مرغداران مجبور 
هســتند از بازار آزاد به قیمت ۶ هزار تومان و 8 هزار 

تومان خریداری کنند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن 
همچنین باال بودن نرخ کرایه ها را دلیل دیگر افزایش 
هزینه های تولید عنوان کرد و گفــت: نرخ کرایه ها 
امسال ۴۰ درصد افزایش یافته، اما کامیون داران به 
این قیمت ها راضی نیستند و معموالً مبالغ بیشتری 
را می خواهند و نرخ کرایه ها حــدود ۷۰ درصد برای 
مرغداران بیشتر می شود.به گفته وی، افزایش قیمت 
جوجه مرغ تخم گذار هم عامــل دیگری بر افزایش 
هزینه های تولید شده به طوری که قیمت هر قطعه 
پولت از 3۰ به ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر قطعه مرغ 
آماده تخم گذاری از ۴۰ به ۱5۰ هزار تومان افزایش 

یافته است.

معاون گمرک گفت: صاحبــان کاال به روندهای دولتی 
اطمینان ندارند و مطمئن نیستند که پس از ترخیص 
کاال بتوانند ارز ۴2۰۰ تومانی خود را تحویل بگیرند؛ به 
همین دلیل کاالی خود را از گمرک ترخیص نمی کنند.

مهرداد جمال ارونقی معــاون فنی گمرک در گفتگوی 
زنده تلویزیونی در خصوص دپــوی نهاده های دامی در 
گمرک گفت: مشــکالت کاالهای اساسی به یک مورد 
خالصه نمی شــود. برای کاالهای اساسی باید صاحبان 
کاال مجوزهای قانونی را به گمرک ارائه دهند. از طرفی 
در خصوص تأمین ارز به دلیل اینکه ارز ترجیحی ۴2۰۰ 
تومانی در اختیار آن ها قرار می گیرد مالحظاتی وجود 
دارد. بحث حمل این کاالها و مواردی دیگری که وجود 

دارد، باید انجام شود تا بتوانیم کاال را تأمین کنیم.
ارونقی ادامه داد: برای نمونه در گذشته بحث ترخیص 
درصدی را مطرح کرده بودیم به دلیل اینکه مشکالت 
فراوانی برای ترخیص کامل این کاالها وجود دارد. زمانی 

که دو ماه ترخیص درصدی متوقف شد، در حال حاضر 
نتایج آن را می بینیم و همچنان تبعــات آن ادامه دارد. 
ترخیص درصدی نیز به این معنا اســت که زمانی که 
یک کاال کد رهگیری بانک را ندارد نمی تواند از گمرک 
ترخیص شود. اما برای کاالهای اساسی به دلیل فسادپذیر 
بودن آن ها اجازه داده شده بود که گمرک ۹۰ درصد این 

کاالها را بدون کد رهگیری بانک ترخیص کند.
وی ادامه داد: اواخر سال ۹۹ این تسهیل برداشته شد و 
اکنون هنوز نتوانسته اند تبعات آن را جبران کنند. از ۱ 
خرداد یعنی پس از نزدیک به 3 ماه، این موضوع بررسی و 
مجدداً این امکان برقرار شد ولی همچنان تبعات لغو این 
قابلیت همچنان ادامه دارد.ارونقی گفت: صاحبان کاال 
به روندهای دولتی اطمینان ندارند و مطمئن نیستند 
که پس از ترخیص کاال بتواننــد ارز ۴2۰۰ تومانی خود 
را تحویل بگیرند؛ به همین دلیل کاالی خود را از گمرک 

ترخیص نمی کنند.

حدود یک هفته ای می شــود که قیمت گوجه 
فرنگی افزایش یافته و به بیش از ۱۰ هزار تومان 
رسیده است. افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه 
بارفروشان علت آن را کاهش کشت گوجه فرنگی 
به دلیل کم آبی عنــوان می کند و می گوید یک 
هفته تا ۱۰ روز دیگر با رسیدن گوجه های مناطق 

مختلف قیمت ها کاهش می یابد.
مصطفی دارایی نژاد در پاسخ به چرایی افزایش 
قیمت گوجه فرنگی، خیار و هویج در هفته های 
اخیر، گفت: به علت کم آبی کشت گوجه فرنگی 
امســال کم بود ولی از یک هفته تا ۱۰ روز آینده 
گوجه فرنگی دور شهری، بوشهر و حتی شیراز به 

دست می رسد و قیمت ها شکسته خواهد شد.
وی ادامه داد: در حــال حاضر بهترین نوع گوجه 
فرنگی در میدان مرکزی میوه و تره بار از کیلویی 
8 تا ۱۰ هزارتومان خرید و فروش می شــود که 

قطعا قیمت آن در مغازه ها بیشــتر خواهد شد، 
ولی با شکسته شــدن قیمت ها، گوجه فرنگی 
بوته رس به حدود ۶۰۰۰ تومان هم خواهد رسید.

رئیس اتحادیه بارفروشــان اضافه کرد: خیار نیز 
در این تعطیلی ها کمتر بار شده بود، ولی از روز 
گذشته بار زیادی به میدان مرکزی میوه وتره بار 

آورده شده و قیمت آن نیز کاهشی خواهد شد.
وی در ادامه گفت:هویج هم مانند گوجه فرنگی 
امسال کمتر کشت شد و تا به دست آمدن هویج 
مناطق دور شهری یک هفته تا ۱۰ روز زمان نیاز 
است. در حال حاضر نیز قیمت هویج در میدان 
مرکزی کیلویی۱۰ تا ۱3 هزارتومان اســت که 
در مغازه ها قطعا قیمت آن بیشتر و تا ۱۶ هزارت 
مان هم خواهد رسید.دارایی نژاد در پایان گفت: 
در سایر اقالم صیفی و میوه مشکلی وجود ندارد 

و بار فراوان است.

خلف وعده های قبلی دامن دولت را گرفت

چرا نهاده های دامی در گمرکات دپو شده است؟

كاهش تولید قزل آال در سایه استمرار خشکسالی

قیمت تمام شده هر کیلو قزل آال ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان

علت افزایش قیمت گوجه فرنگی

هشدار درباره کاهش تولید تخم مرغ در ماه های آینده
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هر اپليكيشن اندرويدی 39 آسيب پذيری امنيتی دارد
طبق یافته های یک تحقیقات جدید، بیش از ۶۰ درصد اپلیکیشن های اندرویدی 
آسیب پذیریهای امنیتی دارند که میانگین آنها در هر برنامه به ۳۹ مورد می رسد.
این آمار بر مبنای اطالعات ارائه شده از ســوی شرکت اطلس وی پی ان و گزارش 
شرکت CyRCh است که امنیت ۳۳۳۵ اپلیکیشــن رایگان و پولی در فروشگاه 
گوگل پلی را تا سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. این 
گزارش بسیار نگران کننده است زیرا مشکالت عظیمی را بارز می کند که کاربران 
گوشیهای اندرویدی در خصوص امنیت تلفن هوشمندشان با آنها روبرو هستند.این 
مشکل تنها مربوط به  اپلیکیشن های رایگان و بازی نیست بلکه در همه برنامه ها به 
چشم می خورد و در  اپلیکیشن های بانکی و پرداخت پول هم دیده می شود.بررسی 
بخشهای مختلف نشان می دهد که بدترین آمار آســیب پذیریهای امنیتی با ۹۶ 
درصد مربوط به بازیهای رایگان پرطرفدار است و پس از آن بازیهای پولی پرطرفدار 
قرار می گیرند و نکته قابل توجه این است که بعضی از این حفره های امنیتی قدیمی 
هستند.در این گزارش آمده است: در همه اپلیکیشنها ۳۱۳۷ آسیب پذیری در سه 
ماهه اول سال ۲۰۲۱ شناسایی شد که بیش از ۸۲ هزار بار در همه  اپلیکیشن های 
اندرویدی دیده شــد. مجموعا ۷۳ از این آسیب پذیریها برای نخستین بار دو سال 
پیش گزارش شده بودند و در سه ماهه نخست ســال میالدی جاری همچنان در  
اپلیکیشن های اندرویدی وجود داشتند.اگرچه راحت است صرفا به بازیها متمرکز 
شویم اما  اپلیکیشن های آموزشی، بانکی و بهره وری هم آسیب پذیریهای فراوانی 
دارند که قابل ترمیم هستند البته به شــرطی که طراحان اهمیت دهند.براساس 
گزارش زدنت، شرکت اطلس وی پی ان هشــدار داد با توجه به این که برنامه های 
موجود در گوگل پلی میلیونها بار دانلود می شوند، ریسک امنیتی قابل توجهی برای 

کاربران اندروید ایجاد می کنند.

ارزشی 10  برابر درآمد نفتی ایران در سال 99
استارتاپ ايرانی در بورس امريكا درخشيد

یک استارتاپ ایرانی 4 میلیارد دالر در بورس نیویورک ارزش گذاری شد، استارتاپی 
فعال در حوزه فین تک که اتفاقی شــگرف را رقم زد. »Blend« نام این استارتاپ 
فعال در حوزه فین تک است. نیما قمصری و هم بنیانگذارش این استارتاپ را اداره 
می کنند. این استارتاپ به تازگی با ارزش 4 میلیارد دالر در بورس نیویورک عرضه 
شد. این رقم معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر کل درآمد نفتی کشور در 
سال گذشته است.این کارآفرین جوان ایرانی فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد است 
و اکنون استارتاپ او با مهم ترین بانک های امریکا همکاری می کند.استارتاپ ها یا 
کسب و کارهای نوپای بر پایه فناوری، ظرفیت فوق العاده ای برای درآمدزایی دارند. 
معاونت علمی و فناوری نیز در سال های اخیر تالش کرده است تا با اجرای برنامه 

های حمایتی فارغ التحصیالن ایرانی دانشگاه های برتر را به کشور بازگرداند.

اتصال تخصص و توان مجموعه های ایرانی خارج از کشور به 
داخل

مهدی قلعه نوی رییس مرکز تعامالت بین المللی علــم و فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری درباره حضور شرکت ها و مجموعه های ایرانی و فعالیت 
آنها در خارج کشــور، می گوید: برخی از این مجموعه ها به دالیل مختلفی ترجیح 
می دهند بیرون از مرزهای کشور فعالیت اقتصادی داشته باشند.او ادامه می دهد: 
معاونت علمی و فناوری حامی فعالیت و اســتفاده از تجارب آنها در داخل کشور 
اســت. ما تالش می کنیم تخصص و توان این افراد را به نیازهای داخلی نیز متصل 
کنیم.رییس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری همچنین بیان می کند: معاونت علمی برای توسعه صادرات از روش های 
مختلفی استفاده می کند. یکی از راه ها ایجاد زیرساخت هایی برای توسعه صادرات 
محصوالت ایرانی اســت.  اما دسترسی به پشــتیبانی در قالب انکوباتورها، شتاب 
دهنده ها، منتورها و دانش اســتارتاپی روز دنیا، دسترسی گسترده و بدون مرز به 
بازارهای بین المللی و مشتریان جدید، دسترسی به منابع مالی خصوصی و دولتی 
جدید، دسترسی به مهارت ها و فناوری هایی که در ایران به سختی قابل دستیابی 
است و غیره از جمله دالیلی است که این مجموعه ها را به فعالیت در دیگر کشورها 

ترغیب می کند.

پلتفرم آنالین برای درخواست وام مسکن
»Blend« نیز یکی از شرکت های فعال در خارج از کشــور است که در سیلیکون 
ولی آمریکا مستقر است و یک پلتفرم برای درخواست وام مسکن و قسط بندی آن 
به صورت آنالین ارائه کرده اســت.عملکرد این نرم افزار به گونه ای است که دیگر 
نیازی به جمع آوری مستندات کاغذی از مشــتریان برای اعطای وام خانه نیست 
و این فرآیند هزینه بر و زمان بر حذف شده است.این اســتارتاپ روزانه بیش از دو 
میلیارد دالر وام را برای بانک ها پردازش می کند و فرآیند تصویب وام را به حدود 
سه دقیقه رسانده است. سال گذشته ۱.4 میلیارد دالر وام با این نرم افزار پردازش 
شد.همچنین این شرکت از ماه مارس ۲۰۲۰ تا پایان آن سال نسبت به همان دوره 
در سال ۲۰۱۹ معادل ۱۶۶ درصد رشد را برای تراکنش های خود گزارش کرده است.

اما داستان راه اندازی این استارتاپ چیست؟
سال ۲۰۰۸ بحران مالی در امریکا رخ داد. در پی این اتفاق صدها میلیارد دالر وام 
خرید خانه توسط وام دهندگان بزرگ امریکا به سرویس دهندگان شخص ثالث ارائه 
شد. از سویی این سرویس دهندگان برای اداره این موضوع به کمک نیاز داشتند و 
همین موضوع اولین تجربه جدی Blend در زمینه وام خانه بود. با گذشت سال ها 
این استارتاپ پیشــرفت کرد و بانک های زیادی به مشتریانش پیوستند. در سال 
۲۰۱۹، نزدیک به ۱۳۰ میلیون دالر درآمد کسب کرد.موفقیت های این استارتاپ 
ادامه دار بود و حتی شیوع ویروس کرونا نتوانست بر روی او اثرگذار باشد. با وجود 
تعطیلی های ناشی از کرونا اما این اســتارتاپ توانست ۱.4 تریلیون دالر وام خرید 
خانه را سال گذشته مدیریت کند و در صدر وام دهندگان آمریکایی قرار بگیرد. پس 
از آن، دامنه فعالیت Blend افزایش یافت و به کارت های اعتباری و وام های اتوماتیک 
هم رسید.البته شرکت »Blend« در لیست ۵۰ فین تک برتر مجله »Forbes« و نیما 

قمصری در لیست افراد بانفوذ زیر 4۰ سال مجله »Fortune«  قرار دارند.

معرفی توانمندی های ایران در بازارهای جهانی
همچنین اســماعیل قادری فر رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری نیز با اشــاره به اینکه  فعالیت 
این استارتاپ ها در خارج مرزها می تواند زمینه ساز معرفی توانمندی های 
ایران در بازارهای جهانی باشــد، می گوید: تالش این شــرکت ها در کنار 
منافع مالی که برای خود مجموعه ها دارد شــرایط مناسبی برای تبلیغ و 
معرفی تخصص ها و ظرفیت های دانشــی ایران به دیگر کشورها است.به 
گفته وی، یکی از بهترین راه ها برای معرفی محصوالت و خدمات باکیفیت 
ایران ساخت به دنیا  در شرایط تحریم ها که بازارهای جهانی به روی ایرانیان 
بسته است، همین فعالیت های اقتصادی اســت که جوانان و متخصصان 
ایرانی در خارج از کشور ایجاد کرده  و توســعه داده اند.ارزش گذاری این 
اســتارتاپ ایرانی با این رقم نشان از درســتی حرکت کشور برای توسعه 
زیست بوم فناوری و نوآوری دارد. زیست بومی که رهایی از اقتصاد نفتی 
را هدف خود قرار داده است و در حال حاضر در آن بیش از ۷ هزار شرکت 

دانش بنیان و خالق و ۶ هزار استارتاپ در حال فعالیت هستند.

اخبار

سرمایه گذاری روی ایده های حوزه گیاهان دارویی
فراخوان سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی برای جذب هر چه بیشتر ایده ها و طرح ها در این زمینه منتشر شد.این رویداد در قالب یک فراخوان به دنبال شناسایی و سرمایه گذاری 

روی ظرفیت های صادراتی، فرآوری و مکانیزاسیون و استاندارسازی در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی است.فرصت ارسال طرح به این رویداد تا 15 مرداد ماه تمدید شده است. فعاالن این حوزه 
می توانند ایده ها، طرح ها و پروژه های علمی خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. در واقع رویداد سرمایه گذاری گیاهان دارویی با هدف شناسایی فعاالن و بازیگران زنجیره ارزش گیاهان 

دارویی و رفع موانع و مشکالت آن ها، برنامه ریزی شده است.تامین زیرساخت و نیازمندی های موجود فعاالن فناور صنعت گیاهان دارویی از جمله اهداف این رخداد علمی و تجاری است.

مشــاور معــاون علمــی و 
فناوری رییــس جمهوری 
معتقد اســت باید به سمت 
تولید ثروت از فناوری توسط 
شــرکت های دانش بنیان و 
خالق حرکت کنیم. زیســت بوم نوپای دانش بنیان و 
خالق در چندسال رشد بســیار خوبی را تجربه کرده 
است. درخشــش روز افزون محصوالت ایران ساخت 
در بازارهای داخلی و خارجــی، افزایش توان فناورانه 
در برخــی حوزه ها نظیر زیســت فناوری، نانوفناوری 
و انرژی هسته ای، توسعه شــرکت های دانش بنیان و 
خالق  شاخص مناســبی برای نمایش پیشرفت های 
علم وفناوری کشور است. با وجود تمام این پیشرفت ها، 
همچنان چالش هایی اساســی در بهره برداری از این 
دستاورد وجود دارد و دولت آینده به عنوان قوه اجرایی 
کشور وظایف بسیار مهمی را در برطرف کردن موانع 
موجود بر سر راه پیشــرفت شرکت های دانش بنیان و 

خالق دارد.
پرویزکرمی مشــاور معاون علمی و فنــاوری رئیس 
جمهوری و دبیرستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 
وصنایع نرم و خالق به بررسی اولویت های اصلی دولت 
آینده برای پیشرفت زیســت بوم دانش بنیان و خالق 

کشور و رفع موانع  موجود پرداخته است. 
پرویزکرمی گفت: یکی از راه هــای بهبود و کمک به 
وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور 
توجه به موضوع علم و فناوری اســت. تا چندی پیش 
ما فقط شــرکت های دانش بنیان را داشتیم، اما امروز 
شرکت های خالق نیز به این اکوسیستم بزرگ اضافه 
شــده اند.اقتصاد خالق یک اقتصاد توانمند و بســیار 
بزرگ است و می تواند ۲۷۰۰ میلیارد دالر گردش مالی 
داشته باشد. ما در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دالر 
ارز  آوری از طریق صنایع خالق داشــتیم که متاسفانه 
نسبت به توانایی ها، داشــته های فرهنگی تمدنی و 
هنری ما بسیار کم است. به همین دلیل این حوزه یک 
بازار بسیار مناسب برای کشور است که دولت ها باید 
به سمت حمایت، زیرساخت و هدایت این شرکت های 

خالق حرکت کنند.
اقتصاد خالق یک اقتصاد توانمند و بسیار بزرگ است 
و می توانــد ۲۷۰۰ میلیارد دالر گردش مالی داشــته 
باشد، به همین دلیل این حوزه یک بازار بسیار مناسب 
برای کشور اســت که دولت ها باید به سمت حمایت، 
زیرساخت و هدایت این شــرکت های خالق حرکت 

کنند.
 به گفته وی، عالوه بر اینها، اثرگذاری اجتماعی صنایع 
خالق و فناوری های نرم، آنچنان مهم و ارزشمند است 
که دولتمردان و مسووالن هوشمند و آینده نگر، هیچ 
گاه چشــم از آن بر نخواهند داشت. آنچه که صنایع و 

اقتصاد خالق می تواند برای جامعه ما به ارمغان آورد، 
الماس درخشان خودباوری است. »ما می توانیم«ها و 
»ایران قوی«ها به ظهور می رسند. در چنین شرایطی 
ست که می توانیم نام یک جامعه توانمند، پویا، انقالبی 
و ســرآمد، بر خود بگذاریم. همه ایــن فواید و ثمرات 
اقتصاد و صنایع خالق، ما را از یک سو صاحب اقتدار و 
امنیت پایدار می کند و از سوی دیگر نیز، محیط زیستی 
ســالم و رو به رشــد، و اقتصادی قدرتمند پیش روی 
مان قرار خواهد داد. بسیاری از کشورهای پیشرفته و 
سرآمد جهان نیز در این عرصه دائما فعالیت می کنند و 

دستاوردهای درخوری را کسب کرده اند.
آقای رئیسی باتوجه به عملکرد موفقی که در قوه قضائیه 
داشتند همکاری های بسیار خوبی را درحوزه فناوری 
و نوآوری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
انجام داده اند. چندی پیش یک مرکز نواوری با کلیت 
قوه قضاییه افتتاح شد و اقدامات بسیارخوبی با همکاری 
پژوهشگاه قوه قضاییه، سازمان فناوری اطالعات قوه 
قضاییه و سازمان های مرتبط با آن شکل گرفت. به طور 
مثال در سازمان زندان ها برای ارتقای صنایع خالق و 
فرهنگی کشور بزودی یک خانه خالق و نوآوری افتتاح 
خواهد شــد تا از این طریق زندانیان با انجام کارهای 
کوچک و تولید صنایع دستی هم خودشان را سرگرم 
کنند و هم با مهارت افزایی و آموزش بتوانند کســب 

درآمد کنند.
همکاری نوآورانه و فناورانه دیگری نیز با سازمان زندان 
ها در بحث پابندهای الترونیکی شکل گرفت که بر این 
اساس یکی از شرکت های دانش بنیان با حمایت های 
معاونت علمی به سمت تولید این پابندهای الکترونیکی 
حرکت کرد. امروز به کمک یک استارتاپ این پابندهای 
الکتریکی تولید داخل به صــورت خیریه ای و با جمع 
آوری پول از مــردم به زندانیان هدیه داده می شــود 
تا بتوانند در کنار خانواده های خود باشــد.این موارد 
تعدادی از کارهای مثبت و نوآورانه ای بود که با آمدن 
آقای رئیسی در سازمان زندان های قوه قضاییه شروع 
شدو  با انتخاب ایشان به عنوان رئیس جمهور منتخب 

کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
کرمی ادامه داد: رئیس جمهوری جدید کشــور برای 
کســب موفقیت و بهبود وضعیت  باید به سمت تولید 
ثروت از دانش توسط شرکت های دانش بنیان و خالق 
حرکت کند.رئیس جمهوری جدید کشور برای کسب 
موفقیت و بهبود وضعیت باید به سمت تولید ثروت از 
دانش توسط شرکت های دانش بنیان و خالق حرکت 
کند. تفاوت شــرکت های دانش بنیان با شرکت های 
خالق در این است که شــرکت های دانش بنیان باید 
خیلی هایتک باشند و ســرمایه گذاری بسیار باالیی 
می خواهند. شکل گیری یک صنعت هایتک با وضعیت 
ســخت اقتصادی امروز بسیار سخت شــده است. اما 
شرکت های خالق به راحتی و با تکیه بر توانمندی ها و 
ظرفیت های بومی که استان های مختلف کشور دارند 
کار را بسیار آسان تر کرده اند.  از همین رو شرکت های 

خالق می توانند با هزینه  ای بسیار کمتر در جای جای 
کشور فعالیت داشته باشند. خالقیت و نوآوری پایه اولیه 
این شرکت هاست و تنوع بسیار زیادی دارند. از طرف 
دیگر راه اندازی این شــرکت ها نسبت به شرکت های 

دانش بنیان ریسک بسیار کمتری دارد.
گردش مالی اســباب بازی در دنیا ۱۰۰ میلیارد دالر 
است. در ایران گردش مالی اسباب بازی ۳۵۰ میلیون 
دالر است که سهم اسباب بازی های ایران ساخت تنها 
۱۵ میلیون دالر است. یعنی تا ســقف ۳۵۰ میلیون 
دالر مدیریت بازار اسباب بازی به طور کامل در اختیار 
خودمان خواهد بود و می توانیم با استانداردسازی، ارائه 
زیرساخت مناسب و حمایت و تشویق تولیدکنندگان 
گردش مالی ۳۵۰ میلیون دالری اسباب بازی در ایران 

را برای خودمان کنیم.
اگر اسباب بازی با طراحی مطلوب، زیبا و مواد مناسب 
و متنوع نداشته باشیم، شاهد اشــغال بازار فرهنگی 
خود توسط اسباب بازی های غربی مانند باربی و غیره 
خواهیم بود. تردید نکنیم که طراحی چنین اســباب 
بازی هایی توســط بیگانگان با هدف رشــد فرهنگ 
خشــونت و اباهه گری و بی هویتــی در فرهنگ های 
مختلف صــورت می گیرد. معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری در قالب برنامه خالق که از ســال 
گذشــته برنامه های متنوعی برای ساماندهی صنایع 
فرهنگی تدارک دیده و اجرایی کرده اســت که حوزه 

اسباب بازی از بخش های اولویت دار این برنامه است.
به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، 
در حوزه های دیگر مثل سینما، انیمیشن، مد و لباس، 
صنایع دستی،گردشگری، میراث فرهنگی،کتاب، تولید 
محتوا، رسانه های دیداری و شنیداری و..... اگر بتوانیم 
بازار داخلی را در دست بگیریم می توانیم این خدمات 
را به کشورهای اطراف نیز بفروشیم.خانه های خالق و 
نوآوری که امروزه در کنار مراکز نوآوری افتتاح می شوند 
وظایفی مهمی دارندو به  شکل گیری بهتر زنجیره ایده 
تا محصول در حوزه صنایع فرهنگی، فناوری های نرم 
و خالق کمک می کنند. این خانه هــا با فراهم کردن 

زیرســاخت های الزم، دادن تجهیزات، شبکه سازی، 
حمایت از بازارسازی، حمایت از استاندارسازی، ارائه 
تســهیالت مالی و... به تحقــق اقتصادخالق کمک 

می کند.
در مرحله اول شــکل دهی منطقی به قوانین مجلس، 
مصوبات دولت بخش نامه ها و آیین نامه های موجود 
باید در اولویت کار دولت آینده قــرار بگیرد. از دولت 
آینده انتظار داریم که در مرحله اول زیرســاخت های 
الزم برای اینکار را فراهم کند. این زیرساخت ها فقط 
تسهیالت مالی نیست، بلکه پاالیش قوانین و مقررات 
از آن مهم تر اســت. ما قوانین و مقررات دست و پاگیر 

زیادی داریم که باید مانع زدایی شود.
پس در مرحله اول شــکل دهی منطقی بــه قوانین 
مجلس، مصوبات دولت بخش نامه ها و آیین نامه های 
موجود بایــد در اولویت کار دولت آینــده قرار بگیرد. 
دولت آینده باید این مسئولیت را به یک گروه از افراد 
متخصص بسپارد تا  قوانین دست و پاگیر  را با سرعت 
و با اولویت پاالیش کنند چرا بعضی از این قوانین برای 
صادرات بسیار مشکل زا هستند، بعضی از قوانین برای 
تولید مشکل زا هســتند، بعضی از قوانین برای رشد 
و توسعه شرکت ها مشکل زا هســتند. این موانع باید 

توسط دولت حل شود.
نکته بعدی این اســت که دولت آینده از مســئولین، 
مدیران و کارشناســانی اســتفاده کند که شایســته 
اینکار باشــند و به دنبال حزب بازی، رابطه بازی و... 
نباشند. دولت آینده باید در کارهای فنی، مهندسی، 
علمی، فناوری و ... از انســان های متخصص استفاده 
کند و به دنبال اســتفاده از افراد یک جریان فکری و 
 حزبی  نباشــد بلکه افراد متخصص و نخبه آن حوزه 

را انتخاب کند.
آینده این اکوسیستم بسیار امیدبخش و امیدوارکننده 
خواهد بود، چرا که باغبانی که این باغ را به وجود آورده 
همچنان مراقب آن اســت و امیدواریم کارگزارانی که 
می خواهند وارد این باغ شوند تمام تالششان را برای با 

طراوت نگه داشتن و شکوفایی این باغ به کار بگیرند.

كرمی: مانع زدايی از توليد و صادرات را با پااليش قوانين انجام دهيم

توانایی 2700 میلیارد دالری گردش مالی اقتصاد خالق
گروه فناوری

News kasbokar@gmail.com

براســاس اعالم ســتاد نانو فناوری معاونت علمی ریاست 
جمهوری تا کنون بیش از ۵۰ محصــول پرکاربرد نانویی در 
کشاورزی روانه بازار شده اند.به گزارش معاونت علمی و فناوری، 
اگرچه کاربرد و اثربخشی فناوری نانو اغلب با پیشرفت های 
آینده در فناوری پزشکی و شیمی همراه است، اما موارد استفاده 
از آن بسیار ظریف تر و گسترده تر از آن است و کشاورزی یکی از 
حوزه هایی است که نانوفناوری توانسته کاربردهایش را در آن 
توسعه دهد.نانومواد و ساختارهای نانو با ویژگی های شیمیایی 
، فیزیکی و مکانیکی منحصر به فــرد -کاربردهای فراوانی 
یافته اند؛ به عنوان مثال نانولوله های کربنی الکتروشیمیایی 
فعال، الیاف نانو و ذرات نانویی تنها بخشی از کاربردهای این 

فناوری به شمار می رود.

توسعه روزافزون کاربردهای نانوفناوری
در کشــورهای در حال توســعه، فناوری های نانو می تواند 
در چندین زمینه از جمله امنیت غذایــی، تولید نهاده های 
دام، طیور و آبزیان، سیستم های تولید برنج، زیست فناوری 
کشاورزی، مراقبت های بهداشتی حیوانات، کشاورزی دقیق 
و هوشمند، صنایع غذایی و استفاده از آب کاربردهای مهمی 
داشته باشد.به تازگی حسگرهای بیوشیمیایی بسیار حساس با 
کمک نانوفناوری، تولید و استفاده شده اند. این نانوحسگرها در 
کشاورزی به ویژه برای تجزیه و تحلیل خاک ، سنجش و کنترل 
آسان مواد زیست شیمیایی، مدیریت و انتقال آب، سموم دفع 

آفات و مواد مغذی، اثربخشی گسترده ای یافته اند.

حضور اثربخش نانو در بخش کشاورزی و غذا
به طور خاص در کشــاورزی، نوآوری با توجه به پیش آمدن 

چالش های جهانی از جمله رشــد جمعیت، تغییرات آب و 
هوا و دسترســی محدود مواد مغذی مهم گیاه مانند فسفر و 
پتاسیم از اهمیت برخوردار است. فناوری نانویی که برای تولید 
محصوالت کشاورزی اعمال می شــود می تواند در رفع این 

مشکالت، نقشی اساسی داشته باشد.
یکی از کاربردهای ویــژه نانومواد در کشــاورزی به کاهش 
کاربردهای محصوالت محافظت از گیاهان، به حداقل رساندن 
اتالف مواد مغذی در کوددهی و افزایش بازده از طریق مدیریت 

بهینه مواد مغذی منجر می شود.
با وجود ویژگی های دستگاه ها و ابزارهای فناوری نانو مانند 
نانوکپسول ها، ذرات نانو و حتی کپسیدهای ویروسی، نمونه 
هایی از موارد استفاده نانوفناوری برای کشف و درمان بیماری 
ها، افزایش جذب مواد مغذی توسط گیاهان ، رساندن مواد 
فعال به مکان هــای خاص و فرآیندهای تصفیه آب اســت.

اســتفاده از نانوذرات اختصاصی و هدفمند می تواند آسیب 
به بافت های گیاهی مفید و میزان مواد شــیمیایی آزاد شده 
در محیط را کاهش دهد. دستگاه های مشتق از فناوری نانو 
همچنین در زمینه اصالح نباتات و تحول ژنتیکی مورد استفاده 

قرار می گیرند.
نانوذرات مشتق شده از زیســت پلیمرها مانند پروتئین ها و 
کربوهیدرات ها با تأثیر کم بر سالمت انسان و محیط زیست به 
مرور در حال رایج شدن هستند و بر کاربردهای آن ها افزوده 
شده است. به عنوان مثال نانوذرات پایه نشاسته ای، به عنوان 

واسطه های غیر سمی به عنوان محرک زیستی به طور گسترده 
مورد استفاده قرار می گیرند.

تولید نانوکامپوزیت از پسماندهای کشاورزی
در سال های اخیر، پسماندهای کشاورزی به عنوان منبع مواد 
تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته اند تا جایگزین منابع فسیلی 

برای تولید فرآورده های مختلف و پایه نفتی شوند.
نانوکامپوزیت های مبتنی بر مواد زیستی در مقایسه با مواد 
میکرو و ماکرو کامپوزیت سنتی دارای خواص درخور توجهی 
هستند و عالوه بر این، تولید آنها پایدارتر است. امروزه بسیاری 
از فرآیندهای تولید برای استحصال نانوکامپوزیت های مفید 

از مواد پسماند کشاورزی در دست توسعه است.

شرکت های نانو در بخش کشاورزی
در ابعاد جهانی، شرکت های بزرگ شیمیایی، مسیر پیشین 
خود را تغییر داده و در حال بررسی پتانسیل فناوری های نانو 
هستند تا باعث افزایش کارایی یا نفوذ بیش تر محصوالت خود 
شوند. برخی از محصوالت نانو خاص برای بخش کشاورزی 
توسط شرکت های فناور کوچک تر به بازار عرضه شده اند، مانند 
محصوالت تقویت کننده خــاک که حتی باعث توزیع بهتر، 
ذخیره سازی و در نتیجه صرفه جویی در مصرف آب می شوند.

با این حال، به دلیل هزینه های زیادی که تولید این محصوالت 
در پی دارد، کاربرد بازار تجاری این محصوالت تاکنون تنها در 

مقیاس کوچک حاصل شده است. این هزینه ها به طور معمول 
با بازده باالتر در بخش های پزشکی یا دارویی جبران می شود. 
اما تاکنون چنین بازدهی در بخش کشاورزی وجود محقق 
نشده است. اما تحقیقات در بخش کشــاورزی و شیمیایی 
تجاری برای رسیدن به هزینه پایین تر و تولید انبوه ادامه دارد.

ظرفیتی بزرگ برای کاربردهای تجاری
ظرفیت فناوری نانو در کشاورزی زیاد است، اما هنوز چند مورد 
باید مورد توجه قرار گیرد ، مانند افزایش مقیاس فرآیندهای 
تولید و کاهش هزینه ها و همچنین ارزیابی ریسک تولید. ظهور 
کاربردهای فناوری نانو در محصوالت مصرفی همچنین برخی 
نگرانی های اخالقی و اجتماعی را در برخی کشورها ایجاد کرده 
است، از بهداشت و ایمنی محیط زیست گرفته تا درک مصرف 
کننده و حقوق مالکیت معنوی.اگرچه رویکرد عمومی نسبت 
به رسوخ نانوفناوری به حوزه کشــاورزی مثبت است اما باید 
کاربردهای درازمدت این مواد در بخش های کشاورزی از جمله 

آفت کش ها، مورد مطالعه و بررسی بیش تری قرار بگیرد.
در سطح بین المللی، فعالیت های مختلفی در زمینه تجزیه و 
تحلیل خطر مواد نانو در بخش های غذایی و کشاورزی انجام 
شده است. پژوهش ها در مورد کاربردهای نانو در کشاورزی در 
کشورمان تقریباً به مدت یک دهه در حال انجام است و به رسوخ 
فناوری نانو در بخش های گوناگون صنعت غذا می پردازد. در این 
راستا، ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، از شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه محصوالت 
نانوفناوری و همچنین پژوهش های کاربردی این حوزه حمایت 
کرده است به طوری که تا کنون بیش از ۵۰ محصول پرکاربرد 

نانویی در کشاورزی، روانه بازار شده اند.

محقق ایرانی دســتبندی برای کم بینایان و شب کورها 
طراحی کرده که یک منبع نوری بدون شــارژ در مواقع 
اضطرار است بناست یک شرکت دانش بنیان این دستبند را 
به تولید انبوه برساند. دکتر سرور بهبهانی استادیار مهندسی 
پزشکی-بیوالکتریک و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد 
تهران جنوب در خصوص اختراع ثبت شده خود با عنوان 
دستبندهای هوشمند برای کم بینایان گفت: با توجه به 
اینکه در سال های اخیر در زمینه تشخیص بیماری های 
مختلف شبکیه با مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید 
بهشتی مشغول به همکاری بوده و با چالش های بیماران 
مختلف کم بینا و شب کور مواجه بودیم، در صدد برآمدیم 
تا یکی از مشکالت این افراد را برطرف کنیم.وی با اشاره به 

یکی از مشکالت این افراد گفت: زمانی که افراد کم بینا یا 
شب کور در فضای تاریک قرار می گیرند نیاز به منبع نوری 
دارند که بتوانند با روشن کردن فضا حداقل نیازهای خود 
را مرتفع سازند.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ادامه داد: 
با توجه به قطعی های برق و عدم در دسترس بودن انواع 
چراغ ها، دستبندی را طراحی کردیم که ولتاژ مورد نیاز 
برای روشن کردن منبع نور خود را از طریق ولتاژ موجود 
در بدن انســان تامین می کند و نیازی به شارژر و باتری 

ندارد.این مخترع خاطر نشان کرد: فلزهای به کار رفته در 
این دستبند امکان هدایت ولتاژ الکتریکی و روشن کردن 
منبع نور را با کمک الکترولیت های موجود در بدن فراهم 
می کند.بهبهانی افزود: این محصول نه تنها برای استفاده 
افراد کم بینا، بلکه برای استفاده افراد سالم طراحی شده 
است.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه از آنجا 
که ولتاژ این دستبند با هدایت الکتریکی ایجاد شده در بدن 
انسان زنده تامین می شود می تواند به نوعی زنده یاب نیز 

تبدیل شود، گفت: افرادی که در زیر آوار قرار می گیرند یا در 
فضایی بسیار تاریک حبس می شوند در صورت زنده بودن 
همچنان ولتاژ الزم برای روشن شدن این دستنبد را فراهم 
می کنند و به نوعی عالئم حیاتی خود را برای گروه نجات 
ارسال می کنند.به گفته بهبهانی، تا کنون منابع تولید نور 
متفاوتی ساخته شده اند؛ اما نیاز به شارژ و باتری از جمله 
معایب استفاده از این دستگاه ها هستند که هیچ کدام از 
این معایب در این دستبندها وجود ندارد و بر اساس نیاز 
کم بینایان و شب کورها ساخته شده است.وی گفت: تمام 
تجهیزاتی که در این دستبند به کار رفته به غیر از منبع نور 
آن ایرانی هستند که امکان استفاده از نمونه ایرانی آن نیز 

وجود دارد.

براساس اعالم ستاد نانو؛

بیش از ۵0 محصول پرکاربرد نانویی در کشاورزی روانه بازار شدند

امكان شارژ با بدن

دستبندهای هوشمند با منبع نوری برای کم بینایان


