
در حال�ي ك�ه خط�ر فرونشس�ت زمي�ن در 
ح�ال بيشترش�دن اس�ت، هن�وز نس�خه 
دقيق�ي ب�راي كاه�ش خط�رات احتمال�ي 
روي مي�ز نيام�ده و مش�خص نيس�ت دول�ت 
چ�ه برنام�ه اي ب�راي اي�ن موض�وع دارد. 
زمين زير بار گران مش��كالت امكان دارد كمر خم 
كند و دچار فرونشس��ت ش��ود، به وي��ژه آنكه اگر 
اين مش��كل از ناحيه آب و هوا رقم خورده باش��د؛ 
خشكسالي كه مي شود دل و دماغي هم براي زمين 
باقي نمي ماند و به اعماق خود ف��رو مي رود، البته 
آب و هوا به تنهايي زمين را زمين نزد. در اين رويداد 
صيانت بد از منابع آبي كش��ور و بد مصرفي آب در 
حوزه هايي همچون كش��اورزي، خانگي، صنايع و 

عمومي نيز دست داشتند. 
بي تفاوتي به موضوع آب و خشكس��الي در ايران، 
مقوله اي نيس��ت كه صاحبان س��رمايه به سادگي 
بتوانند از كنار آن بگذرند، زيرا سازه هايی كه در يك 

شهر قرار دارد به ويژه ساختمان هاي بزرگ، در برابر 
فرونشست زمين ضعيف هستند و كمي فرونشست 

موجب ريزش ساختمان مي شود. 
 نقش آب در فرونشست

براس��اس تحقيق��ات وزارت راه و شهرس��ازي 
خشكس��الي هاي ممتد چندين ساله و استحصال 
بي رويه آب هاي زيرزميني از عوامل فرونشس��ت 
زمين است كه 18 اس��تان را در معرض اين تهديد 
بزرگ قرار داده است. برخي از كارشناسان افزايش 
بي رويه جمعيت در ته��ران و عدم تصحيح الگوي 
مصرفي آب را عامل مستقيم اين تغييرات مي دانند. 
همچنين در سطح شهر تهران و اطراف بيش از هزار 
و 300رشته قنات كه داراي عمق بين دو تا 130 متر 
هستند گسترش يافته كه طول اين رشته قنات ها در 
برخي موارد بيش از 20كيلومتر گزارش شده است. 
در اين رشته قنات ها تاكنون 5هزار و 100 ميله چاه 
كه به نظر می رسد شمار آنها بيش از اينهاست وجود 

دارد كه به گفته محمد حاج رس��ولی ها قائم مقام 
شركت مديريت منابع آب ايران، وجود 323 هزار 
چاه غيرمجاز در كشور در فرونشست زمين نقش 
ويژه  دارد، با اين وضعيت و سرعت فرونشست زمين 
قيمت زمين در كشور در حال افزايش می باشد كه به 
نظر می رسد عده ای  اصالً متوجه جدی بودن معضل 
فرونشست زمين در كشور نشده اند زيرا اين رويداد 

می تواند مهاجرت جبری را در كشور رقم بزند. 
براساس آمار سازمان زمين شناسي در مهر پارسال، 
نرخ ساالنه فرونشست در تهران بيش از 36سانتيمتر 
اس��ت، در طول 12س��ال مطالعه در سال 97 نرخ 
فرونشست در ايران يكي از باالترين نرخ ها در جهان 

اعالم شده است. 
 وضعيت تهران

ش��يب دش��ت تهران به س��مت جنوب اس��ت و 
فرونشس��ت زمين در حاش��يه هاي جنوبي شهر 
تهران روي مي دهد، بايد حواس��مان باشد جنوب 

تهران بيش��تر از اين در اعماق فرو ن��رود. در زمان 
حاضر جنوب تهران، شهريار، قرچك  و ورامين از 
جمله مكان هايي هس��تند كه با پديده فرونشست 

مواجه هستند. 
همچني��ن كارشناس��ان در مورد مس��تعد بودن 
منطقه12 به عنوان بافت مركزي پايتخت هشدار 
دادند كه ب��ا وجود بافت فرهنگ��ي و هنري اماكن 
تاريخي در آن نس��بت به مناطق ديگر حساس تر 
جلوه مي دهد. تنها تهران در معرض فرونشس��ت 
نيس��ت و ديگر مناطق ه��م با اين پدي��ده مواجه 
هستند، اما موقعيت استراتژيك تهران و جمعيت 
بيش از حد استان ها باعث شده توجه ويژه اي بر اين 
استان شود، اما تاكنون راه حل بنيادي براي مقابله 
با آن عملي نشده است. براساس اعالم كارشناسان 
وزارت ني��رو در بخش برنامه ري��زي كالن آب بايد 
برداست ها كنترل شود تا بتوانيم با تغذيه مصنوعي 

منابع آبی زيرزميني را تجديد و احيا كنيم.
 لزوم نظارت بر برداشت آبي

نظارت بر اس��تفاده از چاه ه��ا مج��از و برخورد با 
بهره برداران از چاه هاي غيرمجاز نصب سيستم هاي 
كنترل هوش��مند در چاه ه��ا اصالح ش��يوه هاي 
آبياري مديريت كش��ت و زرع محص��والت با نياز 
آبي كمتر و نفوذپذيركردن زمين در جنوب تهران 
از جمله كارهايي است كه كارشناسان براي اصالح 
فرونشس��ت در جنوب تهران پيش��نهاد داده اند با 
اينكه اين اتفاقات مي توان��د قطعي برق تركيدگي 
لوله گاز تغيير شكل ريل ها فرورفتگي و كج شدن 
س��اختمان ها و ترك خوردن جاده ه��ا را به دنبال 

داشته باشد.
 همچني��ن گزارش ه��ا حاك��ي از آن اس��ت ك��ه 
نشس��ت هاي رخ داده برگش��ت ناپذير هستند و و 
زمين هايي كه دچار فرونشست شده اند، نفوذپذيري 
خود را از دست داده اند و نمي توانند با ذخيره آب به 

حالت اول برگردند.
كارشناسان و مسئوالن معقتدند براي جلوگيري 
از افزايش اين پدي��ده بايد طرح تعادل بخش��ي 
وزارت نيرو با سرعت اجرا شود و نبايد بيشتر از ۴0 
درصد از توان استحصال آب در اختيار بخش هاي 
كشاورزي، صنعت و شرب قرار گيرد؛ دستكم براي 
يك دوره 10 س��اله بايد اين اتفاق بيفتد. به گفته 
يكي از مسئوالن سازمان حفاظت از محيط زيست، 
منطقه اي كه دچار فرونشس��ت مي ش��ود، قابل 
برگشت نيست و براي برگشت آن، دستكم به 50 

هزار سال زمان نياز است. 
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پديدهايبرايبلعيدنساختمانها
با فرونشست دهها سانتي متري زمين در ايران عالوه بر سازه هاي روي زمين

تأسيسات و تجهيزات زيرزمين نيز در خطر قرار مي گيرند 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 
25,200100البراتوارداروسازيدكترعبيدي
230-9,260سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ

530-14,590آلومينيومايران
1,180-22,490كاشيالوند

193-3,690داروسازيامين
870-39,200معدنيامالحايران

1,120-16,200سراميكهايصنعتياردكان
36,920310آبسال

4-1,805بيمهآسيا
110-10,900سرمايهگذاريآتيهدماوند

420-8,150آهنگريتراكتورسازيايران
65-4,862سرمايهگذاريپرديس

67-1,286صنايعآذرآب
174-3,315سايپاآذين
980-36,670معادنبافق

24,000700مسشهيدباهنر
202-3,906سرمايهگذاريبوعلي

620-11,850باما
170-7,890سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

1,050-26,300گروهصنعتيبارز
280-5,370بيمهدانا

80-2,132بهسازكاشانهتهران
3,260-61,990بهنوشايران

730-23,890فجرانرژيخليجفارس
3-1,799سرمايهگذاريصنعتبيمه

150-5,710بانكخاورميانه
860-16,390بينالملليمحصوالتپارس

55,6802,650پتروشيميبوعليسينا
139-2,656بانكپارسيان
15,34020بانكپاسارگاد

600-21,390پستبانكايران
1,460-38,110گروهداروييبركت
130-2,092بانكصادراتايران

98-2,290بينالملليتوسعهساختمان
78-2,649بانكتجارت

140-7,790بيمهما
100-10,640چرخشگر

120-18,630كشتوصنعتچينچين
195-4,100توليديچدنسازان

27,400820معدنيوصنعتيچادرملو
6,880130سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان

4,890-93,060كربنايران
24,730290دادهپردازيايران

680-12,980البرزدارو
640-12,330داروسازيزاگرسفارمدپارس

26,0701,240داروپخش)هلدينگ
190-25,810شيميداروئيداروپخش
26,0000شيميداروئيداروپخش
690-13,220داروسازيجابرابنحيان

490-4,750داروسازيكوثر
42,74040داروييلقمان
191,6509,120معدنيدماوند

1,000-20,120دودهصنعتيپارس
32,1801,530داروسازياسوه

1,220-23,280كارخانجاتداروپخش
24,5000كارخانجاتداروپخش

1,260-24,040درخشانتهران
34,5702,350داروييرازك
940-18,030سبحاندارو

1,100-20,950داروسازيسينا
710-15,260گروهداروييسبحان

330-19,840سرمايهگذاريداروييتامين
330-6,390داروسازيزهراوي

300-5,910تجارتالكترونيكپارسيان
34,010200داروسازياكسير
350-16,890فوالدآلياژيايران

1,740-33,090فوالداميركبيركاشان
630-21,890فوالدخراسان

360-15,580فوالدخوزستان
440-15,500فوالدخوزستان

1,020-19,500فنرسازيزر
370-10,420فوالدمباركهاصفهان
340-10,450فوالدمباركهاصفهان

110-5,280فروسيليسايران
1,480-28,580فرآوريموادمعدنيايران

1,500-28,510غلتكسازانسپاهان
27,2401,290فرآوردههايتزريقيايران
5,800230گروهصنايعبهشهرايران

44-3,630گلوكوزان
270-12,790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

6,040-87,500قنداصفهان
28,0801,330كارخانجاتقندقزوين
115-2,197قطعاتاتومبيلايران

780-35,580قندهكمتان
940-18,050شهد

1,530-146,040گروهصنعتيملي)هلدينگ
1,290-24,630قندمرودشت
630-59,840قندنيشابور

20,610930معدنيوصنعتيگلگهر
135-2,574گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
370-7,630فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

1,500-28,680گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
380-7,690گلتاش

185-3,526حملونقلبينالملليخليجفارس
2,650-50,500حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

8,850430شركتارتباطاتسيارايران
320-6,200حفاريشمال
1,010-19,330حملونقلتوكا

300-8,780دادهگسترعصرنوين-هايوب
820-15,640ايرانارقام

410-7,970سرمايهگذارياعتبارايران
170-5,860سرمايهگذاريخوارزمي

870-16,560كمكفنرايندامين
220-6,070خدماتانفورماتيك

450-8,660بيمهپارسيان
230-9,370گروهپتروشيميس.ايرانيان

870-16,550ايراندارو
450-8,520جامدارو

17,040-323,930صنايعجوشكابيزد
89,0604,240پليپروپيلنجم-جمپيلن

740-22,020بورسكااليايران
2,450-46,670كابلالبرز

1,790-34,160صنايعخاكچينيايران
19,110-363,190خوراكدامپارس
320-6,550فنرسازيخاور

55-2,744كارخانجاتتوليديشهيدقندي
6,380-121,330پارسخزر

200-9,480كاشيوسراميكحافظ
800-24,010سيمانخوزستان

580-11,410الكتريكخودروشرق
170-21,300كيميدارو

1,120-14,850لبنياتكالبر
62,2003,890توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
540-17,920سرمايهگذاريكشاورزيكوثر

129-3,190بانككارآفرين
850-16,340ايركاپارتصنعت

1,570-39,810صنعتغذاييكورش
1,550-74,930پتروشيميخراسان

137-2,617كارتنايران
600-11,510كاشيسعدي

910-17,410كشتيرانيجمهورياسالميايران
790-15,560كالسيمين

13,280170صنايعكاغذسازيكاوه
930-17,830فوالدكاوهجنوبكيش

690-13,300كويرتاير
1,350-26,020الميران

1,140-102,000المپپارسشهاب
480-9,640لعابيران

2,500-47,820لنتترمزايران
7,50020ليزينگايرانيان

211-4,024ليزينگكارآفرين
250-20,050ليزينگخودروغدير

320-17,800لبنياتپاك
112-4,061ليزينگپارسيان

390-7,540ليزينگصنعتومعدن
80-8,000تامينسرمايهلوتوسپارسيان

330-6,350ليزينگايران
10,550180توسعهمعادنوفلزات

26,370130كشاورزيودامپرويمگسال
102-1,943ماشينسازياراك

140-6,680محورسازانايرانخودرو

كروناتهديديبرايقيمتنفت
تحليلگ�ران در نظرس�نجي ماهان�ه رويت�رز پيش بين�ي كردند 
قيمت نفت تح�ت تأثير روند احي�اي اقتصاد جهاني و بازگش�ت 
كندت�ر از ح�د انتظار نف�ت ايران ت�ا پاي�ان س�ال 2۰21 نزديك 
۷۰دالر در هر بش�كه معامله مي شود و ش�يوع انواع جهش يافته 
ويروس كرون�ا رش�د قيمت ه�ا را محدود نگ�ه خواهد داش�ت. 
در نظرس��نجي رويترز از 38 تحليلگر و كارش��ناس ب��ازار پيش بيني 
شد، ميانگين قيمت هر بش��كه نفت برنت در سال 2021 به 68 دالر و 
76 سنت مي رس��د كه اندكي باالتر از 67 دالر و ۴8 سنت برآورد شده 
در نظرسنجي ژوئن اس��ت. ميانگين قيمت نفت برنت از ابتداي سال 

ميالدي جاري تاكنون حدود 66 دالر و 57 سنت بوده است. 
كارستن منكه، تحليلگر جوليوس بائر گفت: موج هاي افزايش و كاهش 
كوويد - 19 تا پايان سال در فضاي بازار بيشتر از عوامل عرضه و تقاضا 
تأثيرگذار خواهند بود، زيرا انتظار نمي رود سياستمداران ديگر تدابير 
قرنطينه سفت و سختي وضع كنند. سياست نفت عامل ديگر نوسان 
خواهد بود به خصوص اگر قيمت ها در تابستان افزايش بيش از حدي 
پيدا كند، فش��ار روي توليدكنندگان براي اقدام الزم در اين خصوص 
افزايش خواهد يافت.  فرانك شالن برگر، تحليلگر شركت LBBW اظهار 
كرد: افزايش توليد نفت اوپك پالس، احتمال افزايش توليد امريكا در 
نيمه دوم سال 2021 و كوويد - 19 همچنان روند بهبود قيمت نفت 
را تهديد مي كنن��د و تصور مي كنم 70 دالر كم و بيش س��طح قيمت 
واقع گرايانه تري براي نفت باشد.  اگرچه اوپك و آژانس بين المللي انرژي 
انتظار دارند تقاضا براي نفت در س��ال 2022 به سطح پيش از شيوع 
همه گيري بازگردد، كشورها در آسيا از جمله چين به منظور مقابله با 

افزايش موارد ابتال، دوباره رفت و آمدها را محدود مي كنند. 
س��وورو س��ركار، تحليلگر بانك دي بي اس در اين ب��اره گفت: به نظر 
مي رسد بازگش��ت نفت ايران موضوع مطرح در س��ال 2022 باشد و 
دورنماي كوتاه مدت بازار را تقويت كند، اما احتماالً در نيمه اول سال 

2022 قيمت ها را تحت فشار قرار مي دهد. 
---------------------------------------------------

خروجمنطقهيوروازركود
دو  رك�ود  ي�ك  از  ي�ورو  منطق�ه  عض�و  كش�ورهاي 
همگ�ي  و  ش�ده  خ�ارج  گذش�ته  فص�ل  دو  ط�ي  رقم�ي 
رش�د اقتص�ادي را در اي�ن س�ه ماه�ه تجرب�ه كرده ان�د. 
به گزارش بي بي سي، اقتصاد منطقه يورو 2درصد در سه ماهه دوم سال 
جاري ميالدي رشد و اين منطقه را از ركود خارج كرده  است. آمار نشان 
مي دهد اقتصاد تمام كشورهاي منطقه يورو در اين مدت رشد داشته 
است. 19كشور عضو اين بلوك از يك ركود دو رقمي طي دو فصل قبلي 
رنج مي بردند. البته اقتصاد منطقه يورو هن��وز هم 3درصد پايين تر از 
س��طح قبل از بحران كرونا در اواخر 2019 قرار دارد. ايتاليا و اس��پانيا 
كه اقتصادهايشان ضربه سختي از همه گيري كرونا خورده بود هر دو 

3درصد رشد را در سه ماهه فعلي تجربه كردند. 
آلمان و فرانسه، بزرگ ترين اقتصادهاي منطقه يورو، يك رشد متوسط 
داشته و به ترتيب 1/5 و 0/9 درصد رش��د كرده اند. در فرانسه و آلمان 
و مخصوصاً اسپانيا، هزينه كرد خانواده ها نقش مهمي در رشد اقتصاد 
داشته و در فرانسه، كسب و كار هتل ها و رس��توران ها 29درصد رشد 

كرده است. 
پيش بيني مي شود توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سه ماهه سوم 
سال جاري ميالدي هم رشد قابل توجهي داشته باشد و اقتصاد اروپا را 

به سطح قبل از بحران كرونا نزديك كند. 
---------------------------------------------------
چينوروسيهدرحالكنارگذاشتندالرهستند

س�فير چين در روس�يه مدعي ش�د كه س�هم ي�وآن در تجارت 
بي�ن دو كش�ور در ح�ال افزاي�ش اس�ت و ه�ر دو ط�رف تالش 
مي كنن�د ت�ا آنج�ا ك�ه مي توانن�د از دالر فاصل�ه بگيرن�د. 
به گ��زارش اينترفكس، ژانگ هانهويي، س��فير چين در روس��يه طي 
مصاحبه اي گفت: سهم يوآن چين در مبادالت تجاري بين مسكو و پكن 
افزايش يافته و دليل آن تالش كشور براي كنار گذاشتن هرچه بيشتر 

دالر از تجارت خود بوده است. 
وي تأكيد ك��رد: دلي��ل اين رويك��رد در قب��ال دالر ه��م واكنش به 
سياست هاي تحريمي واشنگتن بوده است. در سال 201۴ سهم يوآن 
در مبادالت تجاري بين دو كشور 3/1 درصد بود كه در سال 2020 اين 

ميزان به 17/5درصد رسيده و تقريباً شش برابر شده است. 
اين مقام چيني ادامه داد: روسيه به صورت مداوم سياست دالرزدايي 
از تجارت خارجي خود را ادامه و استفاده از يوآن چين را افزايش داده و 
حتي در طي سال هاي گذشته به سمت استفاده از اين ارز به عنوان ارز 

حساب ذخيره ارز خارجي خود رفته است. 
س��فير چين در روس��يه تأكيد كرد: اين اتفاقات نش��ان دهنده مزايا و 
پتانسيل اس��تفاده از يوآن در بازار روسيه است و نتيجه پيشرفت هاي 
چشمگير چين و روسيه در تغيير مبناي مبادالت دوجانبه تجاري بين 
آنهاست.  ژانگ همچنين افزود: گسترش اس��تفاده از ارزهاي ملي در 
مبادالت دوجانبه و همكاري هاي خارجي بين دو كش��ور يكي از ابعاد 
همكاري ها بين روسيه و چين است و مي تواند در شكل دادن نظام ارزي 
بين المللي مقاوم و انعطاف پذيرمؤثر و هدايتگر باشد. هم اكنون سهم 

يوآن از صندوق ثروت ملي روسيه به 30/۴ رسيده است.

برق800تومانيبرايپرمصرفها
س�خنگوي صنع�ت ب�رق از درياف�ت تعرف�ه خري�د ب�رق 
تجديدپذيره�ا از مش�تركان پرمصرف خب�ر داد و گف�ت: بهاي 
ب�رق مازادي ك�ه آن دس�ته از مش�تركاني ك�ه بي�ش از دو برابر 
الگ�و يعن�ي ۶۰۰ كيل�ووات س�اعت در م�اه مص�رف دارن�د، به 
ازاي ه�ر كيل�ووات س�اعت ۸۰۰ توم�ان محاس�به مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم، مصطفي رجبي مشهدي، درخصوص ميزان مصرف 
مش��تركان خانگي تصريح كرد: يك الگو ب��راي مناطق عادي در فصل 
تابستان تعريف شده كه براساس آن ميزان مصرف حدود 300 كيلوات 
ساعت است و نبايد ماهانه از اين عدد بيشتر شود. در صورتي كه مصرف 
مشترك از اين ميزان افزايش يابد، پرمصرف تلقي مي شوند و 16 درصد 
تعرفه آنها افزايش مي يابد.  وي افزود: اين دس��ته از مش��تركان بدانند 
كه بايد در اين دوره صورتحساب بيش��تري را نسبت به دوره هاي قبل 
پرداخت كنند، ش��ايد برخي نيز توانايي مالي هم داشته باشند، با اين 
حال براي همراهي با مردم و تأمين برق همه مشتركان از آنها در خواست 
كرديم كه مديريت مصرف و همكاري الزم را داشته باشند تا بتوانيم از 
اين دوره كه صنعت برق با ناترازي توليد و مصرف مواجه است عبور كنيم.  
سخنگوي صنعت برق كش��ور با بيان اينكه در هفته گذشته برق بيش 
از 200 دستگاه دولتي و اجرايي را كه به اخطارهاي قبلي شركت هاي 
توزيع كم توجهي كرده بودند را قطع كرديم، گفت: قطعاً اين اقدام ادامه 
نخواهد داشت، به دليل اينكه اين دستگاه ها موظف و مكلف مي شوند 
كه چارچوب هاي تعيين شده را رعايت كنند ما نيز پايش خواهيم كرد و 
اميدواريم در روزهاي آتي خبرهاي خوبي داشته باشيم كه دستگاه هاي 
اجرايي رعايت كرده اند.  وي ادامه داد: به طور خاص نمي توان گفت كه 
كدام دستگاه ها پر مصرف هستند، اما تمام دستگاه ها به طور روزانه رصد 
مي شوند و تاكنون از همه مجموعه ها، نهادهاي عمومي، بانك ها، ادارات 
و دس��تگاه هاي ملي مواردي در اين حوزه وجود داشته است و مسئول 

دستگاه وظيفه پايش اين موارد را برعهده دارد. 

  گزارش

ايرنا

در دو ماهه نخست امس�ال مجموعًا بيش از 
2۷۴ هزار ميليارد تومان تسهيالت از سوي    بانک

بانك ها و مؤسسات اعتباري به بخش هاي كش�اورزي،  صنعت- معدن، 
مسكن- ساختمان،  بازرگاني، خدمات و بخش هاي متفرقه پرداخت شده 
كه ۷3/۷ درصد معادل 2۰1 هزار ميليارد از اين مبلغ صرف تأمين سرمايه 
در گردش در بخش هاي مختلف شده كه بيشترين سهم از اين تسهيالت 

را نيز به خود اختصاص داده است. 
به گزارش ايس��نا،  طبق جديدترين آمار منتشر شده از س��وي وزارت صنعت، 
 معدن و تج��ارت )صمت( بخش صنعت- معدن در اين م��دت 86 هزار و 850 
ميليارد تومان تسهيالت از بانك ها و مؤسسات اعتباري دريافت كردند كه 79/8 
درصد معادل 69 هزار و 350 ميليارد تومان از آن به تأمين سرمايه در گردش 
تخصيص داده شده اس��ت.  بخش بازرگاني نيز در دو ماهه نخست امسال 26 
هزار و 230 ميليارد تومان تسهيالت دريافت كرده كه 61/5 درصد از آن صرف 
تأمين سرمايه در گردش شده است.  در بخش خدمات و كشاورزي نيز در اين 
مدت به ترتيب 90 هزار و 920 ميليارد تومان و 10 هزار و 190 ميليارد تومان 
به تأمين سرمايه در گردش تخصيص داده شده است كه به ترتيب 76/6 و 73/۴ 
درصد از تسهيالت داده شده به اين بخش ها را شامل مي شود.  در بخش مسكن 
نيز حدود 5 هزار ميليارد تومان از تسهيالت بانكي به تأمين سرمايه در گردش 
تخصيص داده شده كه اين مبلغ معادل ۴2/6 درصد از كل تسهيالت 11 هزار 
و 8۴0 ميليارد توماني است كه به اين بخش پرداخت شده است.  در اين ميان 
سهم »ايجاد«، »توسعه« و »خريد كاالي شخصي« از كل تسهيالت پرداخت 
ش��ده به بخش هاي مختلف به ترتيب 10/3، 6/9و ۴/8درصد است.  همچنين 
بخش »تعمير« و »خريد مسكن« كه هر كدام 1/1 درصد از تسهيالت بانكي را 
دريافت كرده، كمترين سهم از اين تسهيالت را به خود اختصاص داده است.  در 
سال هاي اخير بارها اعالم شده كه كمبود سرمايه در گردش يكي از مهم ترين 

مشكالت واحدهاي توليدي است. 

رئيس هيئت مديره اتحاديه 
مرغ تخم گذار استان تهران     کشاورزی

با بيان اينك�ه برنامه هاي اش�تباه وزارت جه�اد، بازار 
تخم مرغ را به هم ريخته است، گفت: دولت بايد به جاي 
دخالت در امر توليد، همانند ديگر كشورها نظارت كند. 
به گزارش ف��ارس، محمد نبي پور گف��ت: برنامه هاي غلط 
وزارت جهاد كشاورزي مش��كالتي را براي توليدكنندگان 
ايجاد كرده است. مثاًل در آذر 99 هر كيلو تخم مرغ را براي 
فروش در مرغداري 1۴ هزار تومان تصويب كردند. به  رغم 
اينكه اين قيمت مورد قب��ول توليدكنندگان نبود، اما آنها 
مازاد توليدكنن��دگان را از بازار جم��ع آوري نكردند و در 
نهايت قيمت تخم مرغ در اسفند ماه به كيلويي 9هزار تومان 
رسيد. نتيجه اين شد كه مرغداران مرغ ها را به كشتارگاه 
فرستادند تا از ش��ر ضرر و زياني كه هر روز اضافه مي شد، 

نجات پيدا كنند. 
رئيس هيئت مدي��ره اتحاديه مرغ تخم گذار اس��تان تهران 
افزود: در همان زمان كه قيمت به كيلويي 9هزارتومان رسيده 
بود، توليدكننده اي كه روزانه يك تن توليد داشت، 5ميليون 

تومان ضرر مي كرد. 
به گفته اين مسئول، سالن هاي پرورش تخم مرغ خالي شد، 
به طوري كه اخيراً اتحاديه هاي استان خراسان اعالم كردند 

كه 60 درصد مرغداري ها خالي است. 
نبي پور به برنامه اش��تباه دوم وزارت جهاد كش��اورزي هم 
اش��اره كرد و گفت: در حالي كه مرغداري ه��اي تخم گذار 
كشور ماهانه ۴ تا ۴/5 ميليون جوجه نياز دارند، اما به دليل 
نداشتن برنامه ريزي براي واردات به موقع يا توليد داخل مرغ 
اجداد، تعداد جوجه ها به 3 ميليون رسيده بود و مرغداران 

در هر ماه يك  تا يك و نيم ميليون قطعه جوجه ريزي كمتري 
داشتند؛ يعني مرغداران از دي  گذشته تا تير كه هشت ماه 
است، ماهانه يك ميليون قطعه جوجه ريزي كمتري داشتند 
كه اثرات آن اكنون ظاهر شده و با كاهش عرضه، قيمت ها تا 
حدودي باالتر رفته است، اما بايد اين واقعيت را قبول كرد كه 
قيمت تخم مرغ نسبت به همه كاالهاي ديگر ارزان تر است.  
نبي پور با اشاره به اينكه وزير جهاد كشاورزي به توصيه هاي 
تشكل هاي توليد اهميت نداد، گفت: همان زماني كه قيمت 
تخم مرغ به شدت كاهش يافته بود، به وزير جهاد كشاورزي 
پيشنهاد دادم كه خود توليدكنندگان 12 ميليون تن مرغ 
تخم مرغ بازار را جمع آوري كنن��د تا قيمت در بازار متعادل 
شود، وگرنه اثرات اين كاهش قيمت در ماه هاي آينده ظاهر 

خواهد شد، اما ايشان توجهي نكردند. 
نبي پور در پاسخ به اينكه وضعيت آينده تخم مرغ در كشور 
چگونه خواهد ش��د، گفت: خوش��بختانه اخيراً بخش هاي 
خصوصي واردات گس��ترده مرغ اجداد از كشورهاي آلمان، 
هلند و امريكا انجام دادن��د و اينها به زودي به س��الن هاي 
پرورش مرغ مي آيند و توليد تخم مرغ در بازار افزايش خواهد 
يافت. پيش بيني ما اين اس��ت كه از دي م��اه توليد فراوان 

تخم مرغ را شاهد خواهيم بود. 
وي ادامه داد: متأس��فانه در سايه نداش��تن نظارت دولت، 
اش��كالي ه��م در واردات وج��ود دارد ك��ه فاصل��ه اي بين 
محموله هاي وارداتي مرغ اجداد نبوده، در حالي بايد حداقل 
دو دوره بين آنها فاصله مي افتاد و نتيجه  اين خواهد شد كه به 
يكباره شاهد عرضه فراوان در بازار خواهيم شد و اين نگراني 
وجود دارد باز هم با افزايش شديد عرضه، قيمت در بازار افت 

شديد كند و توليدكنندگان متضرر شوند. 

بررس�ي وضعيت بازار خودرو نشان مي دهد، 
اگرچه همچون ماه هاي قب�ل، خريد و فروش 
خاصي در بازار صورت نمي گيرد، اما قيمت ها به 
صورت محسوسي روند صعودي گرفته است. 
به گزارش مهر، بررسي هاي ميداني از بازار خودرو 
نش��ان مي دهد، اگرچه همچون ماه هاي گذشته 
خريد و فروشي در بازار خودرو صورت نمي گيرد 
و مصرف كنندگان منتظر كاهش قيمت هستند، 
اما روند بازار خالف جهت انتظارات مردم حركت 
كرده و قيمت ه��ا روند صعودي به خ��ود گرفته 
است.  يكي از نمايشگاه داران خودرو گفت: فعاًل 
در بازار خبري از خريد و فروش نيست و قيمت ها 
نيز بي ضابطه باال مي روند و هركس قيمت دلخواه 
خود را براي خودرو اعالم مي كند. بازار خودرو به 

شكلي شده كه حتي در دوره تعطيالت كرونايي، 
قيمت خودروها دستخوش تغيير شده بود. 

وي با بي��ان اينكه هم اكنون بازار ب��ا ركود همراه 
است، افزود: تا چند روز ديگر كه دولت تغيير كند 
قطعاً بازار با يك شوكي همراه مي شود و احتمال 
بروز تغيير در ب��ازار وجود دارد.  اي��ن فعال بازار 
خودرو تأكيد كرد: اگر كسي قصد خريد خودرو 
دارد، بهتر اس��ت چند روز صبر كند تا هم دولت 
تغيير كند و هم خبري از مذاكرات برسد؛ فعاًل بازار 
درگير هياهو شده است.  بررسي وضعيت قيمت ها 
حكايت از آن دارد كه قيمت خودروهاي پرتيراژ 
ايران خودرو و س��ايپا با افزايش هاي چشم گيري 
مواجه شده است، به شكلي كه عمده خودروهاي 
پرتي��راژ در بازار ط��ي يك ماه گذش��ته بين 5تا 

20ميليون تومان رشد قيمت را تجربه كرده اند.  به 
عنوان نمونه اگرچه قيمت خودروي سمند LX در 
6تيرماه، 199 ميليون تومان بود، اما قيمت كنوني 
اين خودرو در بازار به 218 ميليون تومان رسيده 
است. خودرو پژو 206 تيپ 2 نيز 6 تيرماه 211 
ميليون تومان قيمت داشت كه هم اكنون به 225 
ميليون تومان رس��يده است.  قيمت دنا معمولي 
6 تيرماه 28۴ ميليون تومان بود كه هم اكنون به 
300 ميليون تومان رسيده است. قيمت خودروي 
پژو پارس سال نيز از 236 ميليون تومان به 250 
ميليون تومان رسيده است. همچنين قيمت تيبا 
از 129ميليون تومان در 6 تيرماه به 135 ميليون 

تومان در 9 مردادماه رسيده است. 
قيم��ت كويي��ك دن��ده اي از 150ميلي��ون به 

158ميليون توم��ان، س��اينا از 1۴3 ميليون به 
1۴7 ميليون تومان رسيده و قيمت سايپا 111 از 
13۴ ميليون به 139 ميليون تومان افزايش يافته 
و تيبا از 137 ميليون تومان به 1۴0ميليون تومان 
رس��يده اس��ت.   اين وضعيت قيمت ها در بازار و 
تفاوت فاحش با قيمت كارخانه و البته عدم تمايل 
مردم به خريد، در حالي اس��ت كه خودروسازان 
از حدود سه ماه پيش در حال رايزني و برگزاري 
جلس��ه با نماين��دگان مجلس براي آزادس��ازي 

قيمت هستند. 

70 درصد تسهيالت بانكي 
براي تأمين سرمايه در گردش!

بازار تخم مرغ را برنامه های اشتباه به هم ريخت

نگاهي به وضعيت قيمت ها در بازار اتومبيل 

افزايش ۱0 تا ۲0 ميليوني بهاي خودرو

     بازار


