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وزیر صنعــت اعالم کــرد: قبل از 

خودرو
واگذاری سهام شرکت سایپا و ایران 
خودرو قرار است سهام شرکت های 

زیرمجموعه این شرکت ها واگذار شود.
به گزارش همشــهری، در شــرایطی کــه 2هفته 
دیگر مهلت رئیس جمهوری برای واگذاری ســهام 
شــرکت های خودرو ســاز به پایان می رسد هنوز 
اطالعات شفافی در مورد نحوه واگذاری سهام این 
شــرکت ها وجود ندارد. مســئوالن وزارت صنعت 
و سازمان خصوصی ســازی  قبال گفته بودند سهام 
شــرکت های اصلی فعال در صنعت خودرو واگذار 
خواهد شد اما دیروز وزیر صنعت گفت: گام نخست 
خصوصی سازی  در صنعت خودرو، واگذاری سهام 
شرکت های زیرمجموعه این شرکت هاست. او در عین 
حال هیچ اشاره اي  به عرضه سهام شرکت های اصلی 
ایران خودرو و ســایپا  نکرد. آمار ها نشان می دهد 
تعداد زیرمجموعه هــای ایران خودرو دســت کم 
52شــرکت و سایپا 24شرکت اســت. البته برخی 
منابع خبری تعداد زیرمجموعه های این دو شرکت 

را بیش از این می دانند.
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت دیروز در این باره گفت: 
مراحل واگذاری سهام خودروسازان و قیمت گذاری 
تدوین شده و قرار است اول شرکت های زیرمجموعه 
سایپا و ایران خودرو عرضه شود که به زودی هم عرضه 

می شود چون قیمت گذاری تمام  شده است.
وزیر صنعت در شــرایطی این خبــر را اعالم کرده 
که از مدتی پیش شرکت های خودرو ساز فراخوان 
فروش سهام شرکت های زیرمجموعه خود را منتشر 
کرده اند و حواشی زیادی نیز در مورد احتمال حضور 
سرمایه گذاران چینی در این پروژه ها به وجود آمده 
است. با این حال از یک طرف به نظر می رسد فرایند 
واگذاری شرکت های زیرمجموعه این شرکت ها یک 
فرایند طوالنی مدت است و از طرف دیگر فعال آینده 
واگذاری ســهام شــرکت های اصلی با وجود اینکه 
مهلت 6ماهه رئیس جمهوری تا 2هفته دیگر به پایان 

می رسد مشخص نیست.

جزئیات واردات خودرو
وزیر صنعت کــه دیروز در یــک کنفرانس خبری 
صحبت می کرد جزئیات بیشتری از واردات خودرو 
را ارائه کرد و گفــت: این انتقاد وجود داشــت که 
شرایط خودروسازی به ســمت انحصار و حمایت از 
خودروسازان رفته، از این رو تالش کردیم با آزادسازی 
واردات این انحصار شکسته شود. از سوی دیگر، چون 
تقاضای خودرو، با عرضه هماهنگ نیست، مسئله 

واردات و بالمانع بودن آن در دستور کار قرار گرفت.
او درباره میــزان واردات خودرو نیــز گفت: میزان 
واردات خودرو یک میلیارد یورو به عالوه واردات از 
طریق سرمایه گذاری تعیین شده است. برای مثال 
افرادی کــه می خواهند در ایران ســرمایه گذاری 
کنند، می توانند به جای آوردن ارز به کشور، خودرو 
وارد کنند و آن را بفروشند، اما ریال حاصل شده را 
نمی توانند خارج کننــد. پس بخش قابل توجهی از 

کسری بازار برطرف می شود.
فاطمی امین در پاســخ به این پرسش که آیا وزارت 
صنعت با خودروسازان خارجی مذاکره کرده است، 
گفت: وزارت صنعت با هیچ برنــدی مذاکره نکرده 
است. واردکنندگان خودشان می توانند وارد مذاکره 
شوند زیرا ما واردکننده نیستیم و فقط ضوابط فنی و 

استاندارد ها را تعیین می کنیم.
او با بیان اینکه وزارتخانه با شــرکت های روس وارد 
مذاکره نمی شود و ارتباط بین خود شرکت هاست، 
گفت: در نمایشــگاه اتوموبیلیتی روسیه، ایران بعد 
از روسیه بیشترین شــرکت کننده را داشت و۷۰۰ 
میلیون دالر هم تفاهمنامه بین شرکت های داخلی و 
خارجی امضا شد. او در مورد آیین نامه واردات خودرو 
که به تازگی تصویب شده گفت: دستورالعمل واردات 
خودرو، محدودیتی ایجاد نخواهد کرد؛ در مورد یک 
بند این دســتورالعمل که مربوط بــه ارائه خدمات 
پس از فروش اســت، باید گفت، اگر واردکننده ای 
نتواند خدمات پس از فــروش ارائه دهد، می تواند با 
هماهنگی یک شرکت دیگر این خدمات را ارائه دهد.

او با بیان اینکه آیین نامه واردات خودرو براســاس 

این 3معیار تنظیم شد، گفت: با توجه به ممنوعیت 
4 ساله واردات خودرو، تنظیم آیین نامه واردات بسیار 
حساس بود و باید دقیق انجام می شد. در آیین نامه 
لزوم انتقال فناوری و ارائه خدمــات پس از فروش 
مورد تأکید قرار گرفته، اما آیــا این دو بند به ایجاد 
محدودیت در واردات منجر می شود؟ پاسخ منفی 
اســت. وزیر صنعت در مورد احتمــال ممنوعیت 
مجدد واردات در ســال ۱4۰6 تأکید کرد: 5 سال 
آینده واردات ممنوع نمی شود بلکه طبق آیین نامه 
سرمایه گذاری باید تا 5 سال بماند. به گفته او عرضه 
خودروهای وارداتی موجب اضافه شدن نرخ  در بازار 
نمی شــود و ممکن اســت نرخ را کم کند و موجب 

شفاف شدن قیمت ها  شود. 

عرضه خودرو در بورس کاال
وزیر صنعت همچنین با بیــان اینکه عرضه خودرو 
در بورس برای ایجاد شفافیت اســت؛ زیرا قیمت، 
خریدار و عرضه شفاف است و درنهایت باعث کاهش 
قیمت ها می شود گفت: با عرضه خودرو در بورس کاال 
به این اطمینان می رســیم که خودرو با چه قیمتی 
عرضه می شــود و حتی قیمت خودرو می تواند در 
بورس کاال کاهش یابد به طوری که شاهد بودیم اخیرا 
خودروهایی که در بورس کاال عرضه شد قیمت آنها 
در بازار کاهش یافته است.  او در پاسخ به این پرسش 
که چرا وزارت صنعت در دور قبلی با عرضه خودرو 
در بورس کاال مخالفت کرد گفت: نخســتین عرضه 
خودرو در بورس کاال با هماهنگــی وزارت صنعت 
نبود و به همین دلیل عرضه آن متوقف شــد اما در 
جلسه شــورای عالی بورس مقرر شد عرضه خودرو 
در بورس کاال با هماهنگی وزارت صنعت انجام شود. 
ما به تقویت بورس کاال در 6 ماه گذشته کمک زیادی 
کردیم. ما مخالف شفافیت نیستیم. فاطمی امین با 
بیان اینکه درمورد عرضه خودرو در بورس کاال موافق 
هستم، گفت: اگر خودرو در بورس کاال باالتر از قیمت 
فروخته شــد، پول اضافی به خزانه وارد می شــود؛ 
بنابراین سود بازرگانی به صورت پویا تعیین می شود.

تخلف های فوالد مبارکه
فاطمی امین در مورد تخلفاتی که در شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان انجام شده، گفت: ششم مهرماه سال 
قبل به این نتیجه رســیدیم که اقدامات نادرستی 
انجام شــده از این رو مدیرعامل فوالد مبارکه تغییر 
کرد و تخلفات مربوط به دوره مدیریت قبلی است. 
او با بیان اینکه گزارش صحن علنی مجلس 8صفحه 
بود اما گزارش غیرعلنی 3۰۰صفحه بود، افزود: اما 
به نظر کارشناسی من بخشــی از تخلفات ذکر شده 
تخلف نبوده اند اما باید دستگاه قضا نظرش را اعالم 
کند.او افزود: البته باید به این موضوع نیز توجه کرد 
که گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فوالد مبارکه 

مربوط به مدیر قبلی فوالد مبارکه است.

صادرات لوازم خانگی
وزیر صنعت در ادامه در مــورد واردات لوازم خانگی 
گفت: ما برنامه ای برای واردات لوازم خانگی نداریم 
بلکه برنامه ما صادرات اســت ضمــن اینکه یکی از 

برنامه ها تولید مشترک در کشورهای دیگر است.
او افزود:کشورهایي مانند روسیه، ارمنستان و عمان 
برای تولید مشترک ابراز تمایل کرده اند بنابراین ما 
قطعه و فناوری را برای آنها ارسال می کنیم و بخشی از 
سرمایه گذاری الزم در این بخش توسط این کشورها 
انجام می شود. به گفته او تولید لوازم خانگی در 5ماهه 

سال جاری ۱۷درصد رشد کرده است.

تشکیل وزارت بازرگانی
فاطمی امین همچنین دربــاره طرح مجلس برای 
تفکیک وزارت صنعــت و بازرگانی گفت: تفکیکی 
وجود ندارد، بلکه طرح تشــکیل وزارت تجارت و 
خدمات بازرگانی مطرح شــده که به معنی طرح 
تفکیک نیست، بنابراین اســتفاده از واژه تفکیک 
اشتباه است بلکه ایجاد یک وزارتخانه جدید است 
که بخشــی از وظایف وزارت جهادکشــاورزی و 
صمت به آن منتقل می شــود، این طرح پیشنهاد 

مجلس است.

آغاز طرح کوچک سازی شرکت های خودروساز
به گفته وزیر صنعت، سهام شرکت های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو به زودی عرضه می شود

درحالی که گزارش ها از رکود بازار برنج در شمال کشور حکایت دارد، بنکداران تهران از فراوانی برنج کهنه و نو و انتظار کاهش بیشتر قیمت می گویند
بازار برنج؛ تردید در شمال، رونق در مرکز

با گذشــت یک ماه و نیــم از آغاز برداشــت برنج در 

بازار
شالیزارهای شمال کشور، گزارش ها از رکود بازار برنج 
در استان های تولیدکننده و تردید خریدار و فروشنده 
در معامالت حکایــت دارد. گفته می شــود قفل دادوســتد در بازار 
عمده فروشی برنج مازندران پس از گذشت 5۰روز از آغاز برداشت شالی 
همچنان بســته مانده تا بی ســابقه ترین رکود معامالت در این بازار 
به خاطر تردید فروشــندگان یا همان کشــاورزان و خریداران اعم از 
بنکداران و خودمصرفی ها به ثبت برسد. رئیس اتحادیه برنج فروشان 
بابل از کاهش توزیع برنج نو به یک ششــم سال قبل خبر داده و گفته 
است: در ســال های گذشــته تا این تاریخ 3۰درصد برنج تولیدی در 
شهرهای مصرف کننده توزیع می شد اما امسال نتوانستیم 5درصد برنج 

تولیدی را هم در سایر شهرها توزیع کنیم.
حسن تقی زاده، با اشــاره به رکود حاکم بر بازار برنج در شمال کشور، 
افزود: کشاورزان رغبتی برای فروش برنج از خود نشان نمی دهند، زیرا 
منتظرند نرخ این محصول افزایش پیدا کند. به گفته این فعال صنفی 
قیمت برنج سال گذشــته به کیلویی ۱۰۰هزار تومان رسید از این رو 
کشاورزان با توجه به تورم انتظار داشتند قیمت برنج امسال به کیلویی 
۱5۰ تا 2۰۰هزار تومان برســد، درحالی که بازار کشش برنج کیلویی 
۱5۰هزار تومان را ندارد و بعید است که بازار روی نرخ مدنظر کشاورزان 
بنشیند. همزمان در بازار تهران، بنکداران از کاهش قیمت ها به دلیل 
پر بودن انبارها از برنج کهنه سال گذشته، نبود محدودیت در واردات 

برنج خارجی و نبود هیچ مشکلی در خرید بار جدید امسال می گویند.
 دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت وگو با همشهری با 
مقایسه بازار امسال و پارسال برنج گفت: سال گذشته همزمان با افزایش 
قیمت برنج ایرانی، محدودیت واردات برنج خارجی را داشتیم اما امسال 
این محدودیت برداشته شــده و نگرانی ای در زمینه تامین بازار وجود 
ندارد. قاسمعلی حسنی افزود: برنج خارجی به ویژه برنج پاکستانی که 
شباهت زیادی به برنج ایرانی و در کشور مصرف کنندگان زیادی دارد در 

حال ورود و توزیع در کشور است. از سوی دیگر به رغم سودجویی برخی 
افراد که تمایل دارند قیمت برنج ایرانی را بــاال نگه دارند، خرید برنج 
ایرانی نیز طبق روال عادی در حال انجام است و خریداران محدودیتی 
ندارند. او با اشاره به اینکه بازار دیگر کشش قیمت های باال را ندارند و 
مردم نیز خریدار جنس گران نیستند، افزود: برنج از پارسال در انبارها 
موجود است و برنج جدید هم آمده و فروشندگان اگر امروز هم از فروش 
بارشان امتناع کنند باالخره یک ماه دیگر ناچارند برنج شان را بفروشند. 
به گفته حسنی، خرید از بنکداران نه تنها با مشکلی مواجه نشده بلکه 
تولیدکنندگان با گشــاده رویی از خریدار استقبال می کنند تا بتوانند 

کاالیشان را بفروشند. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایــی تهران از بیان قیمت کنونی خرید 
برنج امتناع کرد و گفت: با توجه به فراوانــی بار و افزایش 3۰درصدی 
تولید همچنان انتظار کاهش قیمت داریم و بــه همین دلیل ترجیح 
می دهیم قیمتی اعالم نکنیم تا بازار در شمال به تعادل برسد. با این حال 
به گفته حسنی، قیمت برنج در شمال کشور در مجموع 4۰درصد نسبت 
به قیمت اوایل امســال کاهش یافته و با توجه بــه فاکتورهای مثبت 

موجود در بازار انتظار کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.

چالش کشاورز و بنکدار بر سر قیمت برنج
سال گذشته دولت برای تنظیم قیمت برنج در بازار قیمت مصوب برای 
این کاال تعیین کرد و به نظر می رسد این اقدام به تردید فروشندگان و 
خریداران برای معامله دامن زده اســت. فعاالن بازار معتقدند به دلیل 
اینکه پارسال تعزیرات به بازار ورود پیدا کرد و قیمت گذاری دستوری 
برای خرید و فروش برنج انجام داد، امسال بنکداران و تاجران رغبتی 
به خرید برنج ندارند و چون معلوم نیست در ماه های آینده چه اتفاقی 
بیفتد که مصداق گرانفروشی نباشــد. تعیین قیمت مصوب از سوی 
تولیدکنندگان نیز با واکنش منفی مواجه شــده اســت. دبیر انجمن 
تولیدکنندگان برنــج در گفت وگو با همشــهری، تعیین قیمت برای 

برنج ایرانی را اشتباه دانست و گفت: وزارت جهادکشاورزی برای اینکه 
در قیمت برنج تعادل ایجاد کند روی ارقام مختلف برنج ایرانی قیمت 
گذاشت. جمیل علیزاده شایق اضافه کرد: در گذشته یعنی دهه 6۰ و 
۷۰ وزارت کشاورزی هزینه تولید برنج را محاسبه و سود عادالنه ای به 
آن اضافه می کرد و رقم حاصل به عنوان قیمت خرید تضمینی آن رقم 
برنج اعالم می شد، این قیمت، هم هزینه تولید را جوابگو بود و هم سود 

تولیدکننده را در بر داشت.
 او افزود: تعیین قیمت خرید تضمینی این حســن را داشــت که اگر 
کشاورز نمی توانست برنج خود را با قیمت دلخواه به فروش برساند آن 
را با نرخ خرید تضمینی به دولت می فروخت، اما امسال دولت برای انواع 
برنج ایرانی قیمت مشخص تعیین کرده و کشاورز باید محصولش را با 
همین قیمت اعالم شده بفروشد و این موضوع نارضایتی تولیدکنندگان 
را به دنبال داشته چون قیمت تضمینی با مکانیزم خاصی تعیین می شد 
اما قیمت های اعالمی امســال کامال بی معنی است. دولت امسال نرخ 

دستوری فروش برنج را 85هزار تومان اعالم کرده است.

برنج به روایت مرکزآمار
براســاس گزارش مردادماه مرکز آمار از تورم کاالهای خوراکی، برنج 
ایرانی درجه یک در این ماه 4.۱درصد و برنج خارجی ۱.۷درصد نسبت 
به تیرماه تورم داشته است. تورم نقطه به نقطه برنج ایرانی در مردادماه 
رقم بسیار باالی ۱9۰.3درصد را نشان می دهد و قیمت برنج خارجی 
نیزنسبت به ماه مشابه ســال قبل 5۷.2درصد رشد داشته است. برنج 
ایرانی در میان اقالم خوراکی بررســی شــده در مرکز آمار چهارمین 
جایگاه را از لحاظ تورم نقطه به نقطه در مردادماه به خود اختصاص داده 
است. مردادماه سال گذشته میانگین قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 
درجه یک 38.65۰تومان بوده که یک ســال بعد به ۱۱2.2۰۰تومان 
رسیده است. برنج خارجی نیز مرداد پارسال با قیمت میانگین 25هزار 
تومان عرضه می شد که امسال این رقم به 39.5۰۰تومان رسیده است.
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فروش حقوقی

فروش حقیقی
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ارقام به میلیارد تومان
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1.427.000
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 129واحد، 
معادل 0.01درصد نزول کرد و به یک میلیون و 426هزارو 

778واحد رسید اما شاخص کل با 1449واحد رشد به 
410هزار و 375واحد رسید.

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 
321شرکت رشد و 270شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 22شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 2هزارو 
45میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 
سهامداران حقیقی به 2هزارو 142میلیارد تومان رسید. 
سهامداران حقیقی دیروز 97میلیارد تومان نقدینگی از 

بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبادالت دیروز هزارمیلیاردتومان نزول کرد و به 6425هزار 
میلیارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با 
توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز در بــازارآزاد در محدوده 
30هزار تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 214میلیارد 

و 170میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 150هــزارو 740میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار سرمایه دادوستد شد که از این میزان 2هزارو 
733میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه به اوراق 
بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. این ارقام نشان 
می دهد ارزش کل معامالت خرد در دادو ستد های دیروز 
536میلیارد تومان معادل 24.4درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

تغییرات جدید قیمت مرغ
قیمت مرغ در میادین نیز مانند بازار در هفته های اخیر افزایشی 
بود. مقایســه نرخ نامه جدید ســازمان میادین میوه و تره بار با 
نرخ نامه مردادماه از افزایش 2۰درصدی قیمت مرغ قطعه بندی 
شــده حکایت دارد. هر کیلوگرم مرغ تازه کامل نیز هم اکنون 
58.35۰تومان عرضه می شــود که با وجود افزایش نسبت به 
هفته گذشــته، ۱.45۰تومان پایین تر از قیمت مصوب است. 
گفته می شود با افزایش تولید، قیمت مرغ از هفته آینده کاهش 

خواهد یافت.

مغز ران 
بدون پوست

74.200
89.800

ساق بدون 
پوست
81.900
99.100

ران بدون 
پوست

68.850
83.300

سینه با 
استخوان
81.300
96.400

ران و سینه 
بی پوست

74.200
89.800

شنیتسل 
بدون استخوان

96.400
114.600

قیمت در شهریورقیمت در مرداد

کیلوگرم/ تومان

بال کبابی

59.800
72.400

فیله مرغ

105.600
127.800

قیمت تابستانی دوغ ثابت ماند
دوغ برخالف برخی دیگر از اقالم لبنی 3ماه تابستان 
را بدون تغییر قیمت پشت ســر گذاشت. میانگین 
قیمت یک بطری ۱.5لیتری دوغ هم اکنون 2۷هزار 
تومان است که از خردادماه ثابت مانده است. آخرین 
تغییرات قیمت دوغ مربوط به اردیبهشــت ماه بود 
که به دنبال تغییر قیمت کاالهای اساســی ازجمله 
لبنیات، ایــن کاال 68درصد تغییر قیمت داشــت. 
میانگین قیمت هر بطری دوغ تا اردیبهشت ۱6هزار 

تومان بود.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
اردیبهشت

شهریور
پگاه، کفیر- 

1.5لیتری
17.000
28.000

اردیبهشت
شهریور

هراز، دوغ پونه- 
1.5لیتری

17.000
27.000

اردیبهشت
شهریور

عالیس، 8گیاه-
1.5لیتری

16.000
28.000

اردیبهشت
شهریور

مانیزان، گازدار– 
1.5لیتری

15.000
25.000

اردیبهشت
شهریور

میهن، دوغ ترش 
بدون گاز- 1.5لیتری

18.000
29.000

اردیبهشت
شهریور

پاک، گازدار- 
1.5لیتری

16.000
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اردیبهشت
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بدون گاز- 1.5لیتری

15.000
26.000
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گاز- 1.5لیتری
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  ممنوعیت ثبت تلفن همراه مسافری از عراق 
روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک گفت: براساس مصوبات ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تا پایان شهریورماه، ثبت گوشی تلفن 
همراه با رویه مسافری از مبدا عراق ممنوع است و رجیستر تلفن 
همراه در مبادی ورودی و گمرکی برای مســافرانی که از عراق 
بازمی گردند انجام نخواهد شــد. او افزود: ایــن مصوبات صرفا 
درخصوص مبدا عراق بوده و فقط تا پایان شهریور اجرا خواهد شد.

  تهاتر گوشت قرمز با نهاده ها از 10روز دیگر 
محسن سالمی، مدیرعامل شرکت پشــتیبانی امور دام کشور 
گفت: طرح تهاتر گوشت قرمز با نهاده ها در ۱۰روز آتی اجرایی 
خواهد شد. براساس این طرح که در 4قطب تولید دام کشور اجرا 
خواهد شــد، دامداران در ازای تحویل گوشت قرمز، می توانند 

نهاده های مورد نیاز خود را دریافت کنند.

  تصمیم گیری درباره قیمت تخم مرغ 
ناصر نبی پــور، رئیس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
استان تهران با اشاره به کاهش شــدید قیمت تخم مرغ درب 
مرغداری گفت: دولت آخر ماه جاری درباره قیمت این محصول 
تصمیم گیــری می کند. هم اکنون قیمت تمام شــده تولید هر 
کیلوگرم تخم مرغ بیش از 5۰هزار تومان است و به همین جهت 

تولید کنندگان در زیان بسیار شدید هستند.

  100هزار تن پیاز به پاکستان صادر می شود
سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان 
اینکه ۱۰۰هزار تن پیاز و هر میزان که بتوانیم گوجه به پاکستان 
صادر خواهیم کرد، گفت: بعد از ســیل اخیر در پاکستان، این 
کشــور خریدار گوجه فرنگی و پیاز ایران شده است؛ پاکستان 
بازار خوبی برای محصوالت ایران محسوب می شود از این رو در 
ماه های اخیر تفاهمنامه های بین ایران و پاکستان منعقد شد که 
بنا به آن ما می توانیم در ازای صادرات سیب درختی از این کشور 

موز، انبه کینوا وارد کنیم. 

محمد آیینی
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری

 2میلیــون و 700هــزار بنــای ناپایــدار در 
ایران وجود دارد که 10میلیون نفر در این 
وســعت بنای ناپایدار زندگــی می کنند. 
یک ســوم مســاحت شــهرهای کشــور 
بافت فرســوده اســت. در این مساحت 
امــکان ســاخت 7.5میلیــون واحــد 
مســکونی وجود دارد. تاکنــون 210هزار 
بنای ناپایدار را تخریب کرده ایم؛ در این 
مســاحت توانســته ایم 670هــزار واحــد 
جدید بســازیم. طبق قانون ساالنه باید 
200هزار واحد نوسازی شود. تا به امروز 

65هزار واحد در دست نوسازی است.

علیرضا فخاری
معاون وزیر راه و شهرسازی

در ابتــدای انقــالب نیروهــای مســلح 
کارخانه هــای ســاخت مســکن را ایجــاد 
کردنــد امــا در ادامــه کار در طــول ایــن 
سال ها صنعتی سازی  مسکن ابتر باقی 
ماند این در حالی است که باید به سمت 
صنعتی سازی  و چابک سازی پیش برویم 
و به این مهم بپردازیم. با صنعتی سازی  
به طــور قطــع می تــوان در اســتفاده از 
مصالح ساختمانی و انرژی صرفه جویی 
داشــت و می توان هزینه های تمام شده 
ســاخت را کاهــش داد. امــا در بســیاری 
از نقــاط فرهنگ اســتفاده از ســازه های 

صنعتی مطرح نیست.


