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تولید 77 درصدی تخم چشم زده ماهی در داخل10اقتصادی
سپهرغرب، گروه اقتصادی:  رئیس سازمان شیالت گفت: قبال بخش زیادی از تخم چشم زده ماهی از طریق واردات تامین می شد، ولی امسال توانستیم 372 میلیون قطعه یعنی 77 درصد نیاز کشور را در 47 مزرعه بخش خصوصی تولید کنیم. سید حسین حسینی با بیان 
اینکه در سال 1400 حدود 1 میلیون و 259 هزار تن محصوالت شیالتی در کشور تولید شده است، گفت: از این تعداد 702 هزار تن مربوط به صید و صیادی و 557 هزار تن نیز مربوط به آبزی پروری بوده است. وی ادامه داد:140 هزار نفر در صنعت شیالت با 11 هزار شناور، 70 
بندر صیادی، 120 اسکله تخلیه آبزیان و 37 اسکله مردمی فعالیت می کنند. رئیس سازمان شیالت اضافه کرد: سال گذشته 556 میلیون دالر صادرات محصوالت شیالتی داشتیم که حدود 520 میلیون دالر تراز مثبت آن بوده است. امسال نیز صادرات از لحاظ ارزشی 67 درصد 
رشد داشته است. وی در بخش دیگری از صحبت هایش به وضعیت تخم چشم زده ماهی نیز اشاره کرد و گفت: قبال بیشتر نیاز کشور به تخم چشم زده ماهی از طریق واردات تامین می شد زیرا گونه های وارداتی تک جنسی بودند و ضریب تبدیلشان بهتر بود و تولیدکنندگان نیز 

از آنها استقبال می کردند ولی امسال 372میلیون قطعه در 47 مزرعه بخش خصوصی تولید شده که 90 درصد آن تک جنسی است و نسبت به سال گذشته 220 درصد از این منظر رشد داشتیم. 

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
حمایت  صندوق  مدیرعامل 
صنایع  توسعه  و  تحقیقات  از 
افزایش  و  عملکرد  درباره  پیشرفته 
چالش های  صندوق،  این  سرمایه 
انتقال  امکان  و  پیشرفته  صنایع 
پیشرفته  کشورهای  از  فناوری 

صحبت کرد.
صنــدوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع 
پیشــرفته، شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته 
بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت کــه از 
تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در بخش های 

خصوصی و تعاونی حمایت می کند.
قانــون تأســیس صنــدوق در ســال 1375 بــا 
عنــوان صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه 
صنایــع الکترونیــک بــه تصویــب مجلــس شــورای 
اســالمی رســید و اساســنامه آن در ســال 1376 
مــورد موافقت هیــأت وزیران قــرار گرفت. مجمع 
عمومی صندوق متشکل از وزرای صنعت، معدن 
و تجــارت )رییــس مجمــع عمومــی( - ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات - امــور اقتصــادی و دارایی- 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری - دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح - نیــرو - بهداشــت و درمــان و 

رییس سازمان برنامه و بودجه است.
محســن نــادری منــش، مدیرعامــل صنــدوق 
حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایع پیشــرفته، 
دربــاره عملکــرد و افزایش ســرمایه ایــن صندوق، 
انتقــال  امــکان  و  پیشــرفته  صنایــع  چالش هــای 

فناوری از کشورهای پیشرفته صحبت کرد.

 چه معیارهایی برای انتخاب یک صنعت به 
عنوان صنعت پیشرفته وجود دارد؟

صنایــع  از  حمایــت  صنــدوق  اساســنامه 
پیشــرفته ایــن صنایــع را تعریــف کرده اســت . بر 
ایــن اســاس صنایــع پیشــرفته شــامل 11 بخش، 
میکروالکترونیــک،  و  الکترونیــک  صنایــع  یعنــی 
رباتیــک، نــرم افــزار، مخابراتــی، زیســت فنــاوری، 
ریزفنــاوری،  تکنولــوژی،  نانــو  بایوتکنولــوژی، 
هوافضــا، مــواد پیشــرفته، انرژی های نو و ســایر 
در  اســت  ممکــن  کــه  اســت  پیشــرفته  صنایــع 
ســال های آینــده نیــاز باشــد تعریــف شــوند. در 
ایــن صــورت بــرای صنایع جدیــد مصوبــه گرفته 
مشــمول  کــه  فعالیت هایــی  ذیــل  و  می شــود 

حمایت صندوق هســتند، قرار می گیرند.

چگونه  صندوق  گذشته  سال  عملکرد   
بود؟

صندوق ســال گذشــته حــدود 73 مصوبه در 
حوزه تسهیالت داشته و حدود 120 میلیارد تومان 
تســهیالت به صنایع پیشرفته پرداخت کرده است . 
همچنیــن در ســال 1400 حــدود 115 مصوبــه در 
حوزه ضمانت نامه صادر شــده که مبلغ آن حدود 
123 میلیارد تومان بوده اســت . این موارد با عقد 
قرارداد متفاوت اســت و بخشی از عقد قراردادها 

به امسال منتقل شده است.
ایــن صندوق در ســال 1376 به واســطه ماده 
واحده مجلس و قانون تاســیس شد که آن زمان 
تحت عنوان صنــدوق حمایت از صنایع الکترونیک 
تعریــف شــده بــود. بنابراین تاریخچــه صندوق در 
ایــن حوزه بــوده و هنــوز هم بیشــترین مصوبات 
در حــوزه صنایع برق و الکترونیک اســت  که آی تی 
را هم شــامل می شود. از ســال 1397 اساسنامه 
اجــازه داد از ســایر صنایــع پیشــرفته هــم حمایت 

شود.

چه  جاری  سال  برای  صندوق  سرمایه   
مبلغی پیش بینی شده است؟

ســرمایه ســال گذشــته صنــدوق 125 میلیــارد 
تومــان بــود. اما طبــق قوانیــن بودجــه، صندوق 
امســال تــا 3000 میلیــارد تومــان تامین ســرمایه 
دارد. براســاس تبصره 18 نیز پیش بینی می شــود 
تــا 1000 میلیارد تومــان دیگر به صنــدوق حمایت 
از تحقیقات و توســعه صنایع پیشــرفته اختصاص 
پیــدا کند. بخشــی از منابــع مهم مربوط به ســایر 
مجــاری تامیــن مالــی صنــدوق اســت که تــا 1000 
میلیارد تومان دیده شــده اســت. بــه طور کلی در 
سال 1401 تا ســقف 5000 میلیارد تومان افزایش 
ســرمایه صنــدوق بــه لحــاظ قانونــی دیده شــده 

است.
بــا توجه به رقم کل ســرمایه پیش بینی شــده 
برای صندوق، امســال سقف تسهیالت 15 میلیارد 
تومان و ســقف ضمانت نامه ها 80 میلیارد تومان 

دیده شده است.

مصارف  برای  شما  ریزی  برنامه   
سرمایه های جدید صندوق چیست؟

بخشــی از ایــن افزایــش ســرمایه بــرای ارائــه 
تســهیالت و ضمانــت نامــه به صنایــع جدیدی که 
تعریف شــده صرف خواهد شــد، فعالیت صندوق 
در حوزه قبلی توســعه پیدا می کند و بخشــی هم 
وارد تامیــن ســرمایه بــه صــورت ســرمایه گــذاری 
خطرپذیــر غیرمســتقیم خواهد شــد. مــورد آخر از 
طریق تامین ســرمایه در صندوق های فرابورســی 
صنــدوق   و  ای  پــی/  صندوق هــای  جســورانه، 
پروژه هــا در اختیــار فعاالن حوزه صنایع پیشــرفته 
قــرار می گیــرد. در اصــل صندوق هــای خطــر پذیــر 
واسطه تامین سرمایه هستند که آیین نامه هایی 

در بــورس دارنــد و بــا همــکاری صنــدوق نــوآوری 
انــدازی  راه  اســت.  انجــام  در حــال  و شــکوفایی 
حــوزه  در  مثــال  بــرای  تخصصــی  صندوق هــای 
آی تــی و صنــدوق هوشمندســازی  و  الکترونیــک 
معــادن بــا همــکاری ایمیــدرو و فعــاالن بخــش 
خصوصی از برنامه های دیگر صندوق اســت. برای 
ســال بعد هم در حوزه زیســت فناوری، هوافضا و 

انرژی های نو برنامه ریزی هایی انجام شده است.

در  پیشرفته  صنایع  مشکالت  مهم ترین   
شرایط کنونی چیست؟ چه راهکارهایی دارید؟

اســاس صنایع پیشــرفته، فنــاوری و تکنولوژی 
اســت، اما ایران به دلیل شرایط تحریم، دسترسی 
راحتــی به منابــع فناوری و تکنولــوژی ندارد. بحث 
دوم ورود بــه بــازار و فروش اســت؛ چراکه خیلی از 
صنایع دیگر که می توانند مشتری صنایع پیشرفته 
و فناوری هــای جدیــد و نــو باشــند، بــرای تغییــر 
تکنولوژی باید ریســک کنند و به همین دلیل برای 
خرید از صنایع پیشرفته محتاط هستند. همچنین 
با توجــه به اینکه صنایع پیشــرفته عموما صاحب 
ملک نیستند و تراکنش های باال ندارند، برای ارائه 
وثایق به بانک ها برای دریافت تســهیالت هم دچار 
مشــکل هســتند. بــه همیــن دلیل در همــه جای 
دنیــا صندوق هــا تخصصی برای حمایــت از صنایع 
پیشــرفته ایجــاد می شــود. اما بــا توجه بــه اینکه 
در ایــران به واســطه تحریم ها، صنایع پیشــرفته با 
مشــکالت بیشــتری مواجه هســتند، برای رسیدن 
بــه رشــد اقتصــاد پایــدار و اقتصــاد دانــش بنیان 
پیشــرفته  صنایــع  از  بیشــتری  حمایت هــای  بایــد 
صــورت بگیــرد. یکــی از کارهــای تامین ســرمایه از 
طریق ســرمایه گذاری خطرپذیر و جسورانه همین 
تامیــن مالــی شــرکت هایی اســت که با مشــکالت 

یاد شــده مواجه هســتند. برای ارائه تسهیالت نیز 
از مدل هــای جدیــد مثل لیزینگ و ال ســی داخلی 
اســتفاده می کنیم. در ال سی داخلی به مشتریان 
خط اعتباری داده می شــود. همچنین برنامه های 
جدیــدی بــرای بیمــه ورود تکنولــوژی در صنایــع 
معمــول طراحی شــده، اما هنوز عملیاتی نشــده 
است. بر این اســاس برای کاهش ریسک صنایعی 
کــه می خواهنــد از فناوری هــای جدیــد اســتفاده 
کننــد، بیمه خواهند شــد تا راحت تر بــه صنایع نو 

ورود کنند.

تکنولوژی  و  فناوری  منابع  تامین  برای  آیا   
با  نزدیکی  سیاسی  ارتباط  که  روسیه  و  چین  از 
دارید؟  برنامه ای  دارد،  ایران  اسالمی  جمهوری 
آیا این موضوع در برنامه 25 ساله با چین دیده 

شده است؟
امــکان ارتبــاط با این کشــورها وجــود دارد اما 
بایــد ســازوکارهای مناســب طراحــی شــود. البته 
فنــاوری هســته رقابتــی اکثــر شرکت هاســت و بــه 
ســختی حاضرنــد آن را در اختیار بقیه قــرار دهند. 
غ التحصیالن در کشور  البته به واســطه حضور فار
این امکان وجود دارد کــه بتوان این تکنولوژی ها 
را در داخل ســاخت و گسترش داد. اما قاعدتا این 
وضعیت مدت زمان بیشــتری خواهد برد و نیاز به 

حمایت های خاص دارد.
بــه طــور کلــی برنامه هــای ارتباطــی و تعاملــی 
و  اســت  انجــام  از ســوی وزارت صمــت در حــال 
صنــدوق از فعالیت هایــی کــه منجــر به انتقــال یا 
تولیــد تکنولــوژی و خریــد دانــش شــود، حمایــت 
مالــی می کنــد. تاکنون هم مــواردی بــرای انتقال 
تســهیالت  خارجــی  منابــع  طریــق  از  تکنولــوژی 

دریافت کرده اند.
صنایــع پیشــرفته در کلیــت قــرارداد 25 ســاله 
ایــران و چین دیده شــده، اما نیــاز داریم ذیل این 
کلیــات برنامه های عملیاتی و اجرایی دیده شــود. 
ایــن از موضوعات مهمی اســت که حتمــا باید در 
ســند همکاری ایــران و چین دیده شــود. عالوه بر 
ایــن در مذاکره با کشــورهای دیگر هم باید صنایع 
پیشــرفته یکی از موضوعات جدی بــرای همکاری 
بــر چیــن، روســیه، هنــد و برخــی  باشــد. عــالوه 

کشورهای اروپایی هم قابل پیگیری هستند.

 آیا صنایع پیشرفته صادرات هم دارند؟ به 
کدام کشورها؟

و  داخلی ســازی  طریــق  از  پیشــرفته  صنایــع 
صادرات به کاهش ارزبری کمک می کنند. صادرات 
روســیه،  بــه  آن هــا  باتری هــای  و   5G حــوزه  در 
تجهیزات پزشــکی بــه اروپا و محصــوالت مختلفی 
به کشــورهای همســایه انجام می شــود. اما رقم 
این صــادرات در اختیار صندوق نیســت، بلکه باید 

از شرکت ها جمع آوری شود.

چه  هوشمند  موبایل  تولید  حوزه  در   
مردم  اقبال  به  توجه  با  دادید؟  انجام  اقداماتی 
به برندهای مطرح جهان، آیا اصال بازاری برای این 

موبایل ها وجود خواهد داشت؟
وظیفه حمایت از تولید گوشــی های هوشمند 
و اکوسیســتم ایــن موبایل ها از ســال گذشــته بر 
عهده صندوق حمایت از صنایع پیشرفته گذاشته 
شــده اســت. در این راستا مقرر شــد آیین نامه ای 
از ســوی دولــت بــا حضــور وزارت ارتباطــات و فن 
آوری و وزارت صمت نوشــته شــود. این آیین نامه 
نوشــته شــده و پیرو آن یک کارگروه شامل وزارت 
صمت، ارتباطات، دفاع و معاونت علمی و فناوری 

تشکیل شد.
ایــن کارگــروه  دســتورالعمل های حمایتــی در 
در حــال نوشــته شــدن اســت کــه امیدواریــم تــا 
پایــان ماه نهایــی شــود. در این قالب شــیوه های 
از تولیدکننــدگان موبایــل هوشــمند و  حمایتــی 
حوزه میکروالکترونیک نهایی خواهد شد. بنابراین 
تاکنون اقدام عملیاتی تامین مالی صورت نگرفته 
و بــه محض ابــالغ این آیین نامــه عملیات اجرایی 

شروع می شود.
ایجــاد بــازار به بنــگاه تولیــدی برمی گــردد. اما 
واحدهای تولیــدی باید روی بازار کار کنند و دالیل 
توجیهی کافی اقتصادی داشــته باشــند. صندوق 
از بنگاه هایــی حمایــت می کند که بــرای برندینگ، 
فــروش، بازاریابــی، خدمات پس از فــروش و غیره 
برنامه داشــته باشــد. اگر واحدی به این مولفه ها 
نرســد حمایــت صنــدوق شــامل حالــش نخواهد 

شد.

صنایع  حمایت  تمرکز  از  جلوگیری  برای   
پیشرفته در تهران چه اقداماتی انجام دادید؟

بخش زیــادی از خدمــات صندوق در اســتان 
تهــران ارائــه می شــود. چرا کــه صنایع پیشــرفته 
ســهم  امــا  دارنــد.  تهــران  در  بیشــتری  تمرکــز 
اســتان های دیگــر کمتــر از ظرفیــت و پتانســیل 
آنهاســت. در همیــن راســتا در اســتان هایی کــه 
ظرفیت هــای باالتــری داشــتند، دفاتــر کارگــزاری 
 11 صمــت  ســازمان های  در  پیشــرفته  صنایــع 
اســتان راه اندازی شــده اســت. یازدهمین دفتر 
در هفتــه گذشــته در اســتان زنجان افتتاح شــد 
کــه  اســتان ها  ســایر  بــرای  دفاتــر  راه انــدازی  و 
ظرفیــت دارنــد، مثــل اصفهــان، کرمــان و گیالن 
هــم در دســتور کار اســت . ظرفیت ها بر اســاس 
سند آمایشــی استان و میزان تقاضای ورودی از 
این اســتان ها تعیین شــده است. در حال حاضر 
در اســتان های فــارس، یــزد، خراســان رضــوی، 
آذربایجــان غربــی، قزویــن،  آذربایجــان شــرقی، 
هرمــزگان، بوشــهر و بندرعباس دفاتــر کارگزاری 

هستند. فعال  صندوق 

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
توضیح  یازدهم  مجلس  نماینده 
آمیز  افتخار  اقدامات  از  یکی  داد: 
مجلس یازدهم که می تواند بیش 
از  را  طالیی  امضای   800 و  هزار  از 
صدور  تسهیل  قانون  ببرد  بین 

مجوزهای کسب و کار است.
بهروز محبی نجم آبادی، درباره علت عدم اجرایی 
شــدن قانون تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
بعد از گذشــت چند ماه از ابالغ آن گفت: مســئله ای 
که ارگان های مسئول اجرای این قانون درباره دلیل 
عــدم اجرای آن بیان می کنند، نبود زیر ســاخت های 
الزم برای پیوستن آنها به درگاه ملی صدور مجوزهای 

کسب و کار است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: یکی از 
اقدامــات افتخار آمیز مجلس یازدهــم که می تواند 
بیــش از هــزار و 800 امضــای طالیــی را از بیــن ببــرد 
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که 

برای اجرای آن دولت اهتمام الزم را دارد.
محبــی نجم آبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه به تازگی 

و  نهادهــا  بــا  کــه  داده  دســتور  رئیس جمهــور 
ســازمان هایی که به وظیفه خود برای اجرای قانون 
تســهیل عمــل نمی کنند اخطــار داده شــود و کار را 
تسریع کنند توضیح داد: آخرین گزارش درباره اجرای 
این قانون در سه شنبه های نظارتی مجلس بررسی 
شد و مشخص شد برخی از دستگاه ها به اجرای این 

قانون استنکاف نکرده اند.
عضــو کمیســیون برنامــه بودجه و محاســبات 
مجلــس افــزود: متولی اجــرای قانون تســهیل وزیر 
اقتصاد اســت، وزیــر باید اجرای آن را تســریع کند تا 
اشــکاالت آن برطرف شــود. هر چه زودتــر این اتفاق 
بیفتد به نفع عموم مردم اســت و جایگاه کشــور را 
در حوزه اشتغال و در حوزه تسریع در فرآیند صدور 

مجوزها تسریع می بخشد.
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس خاطرنشان 
کــرد: البته مجلس باید موضوع عــدم اجرای قانون 
تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار را جــدی تر 
دنبال کند و کمیسیون ویژه جهش تولید که متولی 
این قانون اســت در حوزه نظارتی خودش به دولت 

کمک کند تا موانع برداشته شود.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس ادامه 
داد: همــه ارگان هــا از جمله دولت، مجلــس و قوه 
قضائیه پیگیر اجرای قانون تســهیل هســتند و سه 
قوه کشور به اجرای این قانون اهتمام دارند و برای 

قانون تسهیل اهمیت ویژه ای قائل هستند.
ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم بیــان کــرد: امــا 
مشــکلی کــه داریــم ایــن اســت کــه در مســائل زیر 
ساختی مشــکل داریم و منابعی باید هزینه شود تا 
زیر ســاخت های الزم فراهم شــود و عــالوه بر این با 
مشکالت فناوری هم برای ساخت این زیر ساخت ها 
رو به رو هستیم، قطعا این مشکالت به سرعت و یک 

شبه برطرف نمی شود.
محبی درباره تکلیف دســتگاه هایی که به اجرای 
قانون تســهیل تمکیــن نکرده اند نیــز توضیح داد: 
معتقــدم چــون برخــی دســتگاه ها بــه اجــرای این 
قانــون ورود کرده انــد و در حال همکاری هســتند، 
دســتگاه هایی که به ایــن موضــوع ورود نکرده اند 
به صــورت موقــت به ســامانه های آنالیــن متصل 
شــوند و یــا امــکان حضوری شــدن را فراهــم کنند 
و کمیته هــای موقتــی را ایجــاد کننــد تا مشــکالت 

ایجاد شــده بر ســر راه مردم حل و فصل شود. وی 
خاطرنشــان کــرد: یک اتحــادی باید تحــت مدیریت 
وزارت اقتصاد تشــکیل شود تا شــاید بتوانیم برای 
مدتی این قانون را با وجود مشکالت فعلی اجرایی 

کنیم.
وی دربــاره دلیــل اینکــه تعــداد مجوزهــای ثبت 
محــوز در درگاه ملــی صدور مجوزهای کســب و کار 

کمتر اســت گفت: باید ابتدا لیســت مجوزهای ثبت 
محور و تائید محور مشخص شوند. تولیت این کار 
وزارت اقتصاد اســت و یک تیم در وزارت اقتصاد باید 

این لیست را ایجاد کند.
محبــی نجــم آبــادی با بیــان اینکه تنــوع و تعدد 
درخواســت مجوزها خیلی باال اســت و بنابراین یک 
تیم باید ایجاد شود که به سرعت مجوزها ثبت محور 

را تفکیک و اعالم کند تا کار مردم تسهیل شود ادامه 
داد: معتقدم این شــبکه ملی اطالعات که در کشور 
مــا به صــورت جــدی در حال پیگیری اســت و حدود 
40 الی 50 درصد پیشــرفت داشــته به صورت جدی 
تر دنبال شــود تا به نتیجه برسد تا به ارگان هایی که 
از نظر زیر ساختی آمادگی اجرای این قانون را ندارند 

بتوانند این قانون را اجرا کنند.

کشاورزان زعفران کار بخوانند
سپهرغرب، گروه اقتصادی: قیمت ها متعددی برای خرید حمایتی زعفران اعالم شده و حال این سوال برای 

برخی کشاورزان پیش آمده که دقیقا قیمت خرید حمایتی زعفران چقدر است؟
انتشار اخبار متعدد در رابطه با قیمت خرید حمایتی زعفران در رسانه ها بسیاری از کشاورزان را سردرگم کرده 
و برخی از آنها می گویند که این قیمت های متفاوت فضا را برای سو استفاده دالالن باز کرده و این دالالن تالش 
می کنند تا با قیمت های کمتر زعفران جدید را از آنها خریداری کنند. اما سوال اینجاست که قیمت خرید زعفران 

دقیقا چقدر اعالم شده است؟
بنابــر اعالم ســازمان تعاون روســتایی در 17 آبان مــاه، قیمت هر کیلو زعفــران نگین 41 میلیــون و 350 هزار 
تومــان، زعفــران شــبه نگین 33 میلیون تومان، پوشــال مرغــوب کیلویی 32 میلیون تومان، پوشــال معمولــی 31 میلیون 

تومان و دسته پیچ نیز 25 میلیون تومان توسط شورای قیمت گذاری تعیین شده است.
گفتنی اســت که مراکز خرید در شهرســتان های زعفران کار مشخص شده است. کشاورزان بعد از اخذ معرفی نامه یا گواهی 
تولید از جهادکشــاورزی محصول خود را به مراکز خرید برده و معاینه فنی و ظاهری توســط کارشناســان صورت می گیرد. اگر 
زعفران برای ســال قبل باشــد مرجوع می شود و اگر برای ســال جدید باشد و استانداردهای الزم را داشته باشد تحویل گرفته 

می شود. سپس این زعفران ها نمونه برداری شده و نمونه به آزمایشگاه ارسال و بعد از اعالم نتایج آزمایشگاه، وارد جدول کیفی می شوند تا دقیقا مشخص 
شود چه کیفیتی دارند و در نهایت قیمت آنها تعیین می شود.

همچنین خرید به این صورت است که وقتی کشاورز زعفران خود را به سازمان تحویل داد سازمان تعاون روستایی تا سه ماه زعفران را نزد خود امانت نگه  
می دارد. یعنی زعفران متعلق به کشــاورز اســت. برای جبران هزینه های کشــاورز 30 درصد پول زعفران ابتدا خرید پرداخت می شود و 70 درصد مابقی نیز بعد 
از انقضای ســه ماه و قطعی شــدن معامله پرداخت خواهد شــد. کشاورز سه ماه فرصت دارد تا اگر قیمت زعفران باالتر رفت آن را پس بگیرد و باالتر بفروشد. 

بعد از سه ماه کل پول پرداخت خواهد شد و زعفران برای سازمان تعاون روستایی می شود.
معاون بازرگانی ســازمان تعاون روســتایی نیز گفت: طرح خرید حمایتی زعفران با ابالغ وزیر جهادکشــاورزی توســط سازمان تعاون روستایی در حال انجام 

است. قیمت ها نیز قیمت مصوب قبلی بوده و تغییری نکرده است.

هشدار بزرگترین واردکننده جهان درباره کمبود جدی ال ان جی
سپهرغرب، گروه اقتصادی: ژاپن هشدار داد رقابت جهانی برای گاز طبیعی مایع )ال ان جی( به دلیل عدم سرمایه گذاری در عرضه، ظرف سه 

سال آینده تشدید خواهد شد.
بررســی وزارت بازرگانــی ژاپــن از شــرکت های انــرژی نشــان داد کــه قراردادهای 
ال ان جــی بلندمــدت که پیش از ســال 2026 آغاز می شــود، فروخته شــده اند. این 
نوع قراردادها برای خریداران مهم هســتند زیرا قیمــت ثابت و تامین مطمئن چند 

ســاله را برای آنها تضمین می کنند.
کشــورهای سراســر جهان تــالش می کنند ســوخت نیروگاه ها و گرمایش مــورد نیاز 
مصــرف کننــدگان را از صادرکنندگان بزرگ نظیر قطر و آمریکا تامین کنند اما پیش از ســال 2026، عرضه 
جدیــد چندانــی در راه نخواهد بــود. در این بین، اروپا تــالش می کنند واردات ال ان جــی را جایگزین گاز 
روسیه کند که از طریق خط لوله وارد می شود و این امر، کمبود جهانی ال ان جی را تشدید خواهد کرد.

به این ترتیب، واردکنندگان ناچار خواهند بود به بازار معامالت نقدی مراجعه کنند که نوســان دارد و گرانتر اســت و قیمت ها در این بازار اکنون حدود ســه 
برابر باالتر از قراردادهای بلندمدت اســت. طبق اعالم گروه بین المللی واردکنندگان ال ان جی، حدود 30 درصد از ال ان جی که ســال گذشــته تحویل داده شد، 

از طریق بازار نقدی بود.
مقامــات وزارت بازرگانــی ژاپــن و مدیران شــرکت های انرژی برای صحبت درباره طرح های تامین ال ان جی دیدار کردند. ژاپن امســال بــه بزرگترین واردکننده 

ال ان جی تبدیل می شود و ال ان جی، اصلی ترین سوختی است که این کشور برای تولید نیرو انتخاب می کند.
عــدم ســرمایه گذاری در پروژه هــای صادرات ال ان جی به معنای آن اســت که عرضه به مدت ســالیان متمادی، بســیار محدود خواهد مانــد. اگر واردات گاز 
روســیه به اروپا از طریق خط لوله به طور کامل قطع شــود، جهان ممکن اســت با کمبود 7.6 میلیون تن ال ان جی در ژانویه سال 2025 روبرو شود که معادل 

یک ماه واردات ژاپن است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، ژاپن اقداماتی را انجام داده تا در شــرایطی که شــرکتها نتوانند ال ان جی از بازار نقدی خریداری کنند، دولت وارد عمل شــده و 

امنیت انرژی را مضاعف کند.

نادریمنش

تعاونروستایی

محبینجمآبادی

وزارتبازرگانی

میلیاردی  15 تسهیـــــالت  اعطای 
پیشرفته صنایع  به   

اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها 1800 امضای طالیی را از بین می برد
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11 اقتصادی صعود چند پله ای قیمت خودروها در بازار، طی یک ماه!
سپهرغرب، گروه اقتصادی: بررسی بازار خودرو در ماه آبان نشان می دهد که قیمت پرتیراژهای داخلی 10 تا 60 میلیون تومان ظرف این یک ماه افزایش یافته است؛ البته که هایما 135 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده  است. 

این در حالیست که فروشندگان همچنان از عرضه خودروها امتناع کرده و قیمت ها را باال می برند و بازار در باالترین حالت رکود قرار دارد.
در محصوالت ایران خودرو، کمترین میزان افزایش قیمت 17 میلیون و بیشترین 60 میلیون تومان است. البته که همانطور که اشاره شد، هایما S7 توربوپالس تولیدی امسال 135 میلیون تومان و هایما S7 تولیدی پارسال 105 میلیون تومان گران شده است.

در محصوالت سایپا اما شیب افزایش قیمت ها مالیم تر است و در این بازه یک ماهه، قیمت خودروها بین 4 تا 30 میلیون تومان افزایش یافته است.

سپهرغرب، گروه اقتصادی: یک کارشناس 
به  اشاره  با  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه 
افزایش  بر  مبنی  نیرو  وزارت  اخیر  ابالغیه  
تا 60 درصدی تعرفه های خرید تضمینی   20
انشعابی،  تجدیدپذیر  نیروگاه های  برق 
انرژی های تجدیدپذیر گرفتار سیاست  گفت: 
می بایست  که  موضوعی  هستند،  قیمتی 

مورد توجه قرار بگیرد.
محمدرضــا طالیــی با بیــان اینکــه ابزارهــای گوناگونی در 
بحــث حکمرانــی ازجملــه حکمرانــی انــرژی وجــود دارد کــه 
می تــوان بــه اســتفاده از ابزارهــای قیمتــی و غیرقیمتــی در 
تعیین خط مشی ها و سیاستگذاری ها اشاره کرد، اظهار کرد: 
ابزارهــای قیمتی به آن دســته از ابزارها می گویند که شــامل 
قیمتگــذاری و پرداخــت یارانــه بــوده و ابزارهــای غیرقیمتی، 
مولفه هایــی مانند اســتانداردها و الزامات قانونی، توســعه 

فناوری و آگاهی بخشی است.
بــه گفتــه وی، چندیــن ســال اســت کــه سیاســت ورزان 
مدیــران  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  حــوزه  در  حکمرانــان  و 
را  قیمتگــذاری  ابزارهــای  حــوزه  ایــن  مربوطــه  نهادهــای 
به عنــوان فصل الخطــاب مرجعیتی سیاســتگذاری های خود 
قــرار داده اند و نتیجه ای که از این مهم حاصل کشــور شــده 
حاکی از آن اســت که متاسفانه وضعیت استفاده از این گونه 
انرژی هــا عطف به مصادیــق قانونی مــاده 50 قانون برنامه 
پنج ســاله ششــم و ماده 19 قانون هوای پــاک )ایجاد 4841 
مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه های خورشیدی( باتوجه 
بــه 960 مــگاوات ظرفیــت نصب شــده نیــروگاه خورشــیدی 

تاکنون از اختالفی حدود 3881 مگاواتی برخوردار است.
این کارشناس حوزه انرژی های تجدیدپذیر اظهار کرد: این 

میــزان ظرفیت نصب شــده نیــروگاه خورشــیدی در قیاس با 
کشــورهای همسایه مانند ترکیه با رســیدن به توان تولید 7 
گیــگاوات تا ســال 2020 و امارات متحده عربــی با توان تولید 
2500 مگاوات نیروگاه خورشیدی به ترتیب از اختالفی حدود 

6000 مگاوات و 2000 مگاوات برخوردار است.
طالیی ادامه داد: از ســوی دیگر و در قیاس با کشــورهای 
مطــرح دنیــا در این حــوزه ازجمله اســترالیا دارای اختالف 18 
گیگاواتــی، فرانســه 13 گیــگاوات، انگلیــس 14.2 گیــگاوات، 
ایتالیا 22.6 گیــگاوات، آلمان 57 گیگاوات، هند 40 گیگاوات، 
ژاپــن 69 گیــگاوات، آمریکا 78 گیگاوات، چیــن 250 گیگاوات 

و بــا ویتنــام بالغ بــر 16 گیــگاوات اســت کــه به طــور میانگین 
براســاس آمارهــای برگرفتــه از وبســایت انجمــن بین المللی 
انرژی ها تجدیدپذیــر )IRENA(، اختالفی حدود 57 گیگاوات 

را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: این اختالف مهم حکایت از وجود مساله ای 
از نــوع بقــا و توســعه در وضعیــت بحرانی این حــوزه دارد و 
مویــد این اســت که اینکــه انرژی هــای تجدیدپذیــر گرفتار در 
تلــه سیاســتگذاری های قیمتی بوده و لــزوم بازنگری، تحلیل 
و پیگیری های بایســته در بازمهندسی استفاده و بهره برداری 
از اینگونــه منابــع انــرژی، امــری الزم االجــرا و مهــم در ارکان 

تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور در سطوح قانونی است.
بــه گفته این کارشــناس حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیر، در 
این میان یکی از راهکارهای برون رفت از مســائل و مشکالت 
کشــور و رسیدن به پیشرفت پایدار اســالمی براساس اسناد 
مرجــع کشــور ازجملــه قانــون اساســی، سیاســت های کالن 
ابالغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی، ســند چشــم انداز 
بیســت ســاله، گام دوم انقــالب اســالمی و الگــوی اســالمی 
ایرانی پیشــرفت، برقــراری و ایجاد تــوازن در طراحی، تبیین و 
بکارگیری سیاست هایی ست که ضمن بهره گیری از ظرفیت ها 
و پتانســیل های خــدادادی با داشــتن 300 روز آفتابی و تنوع 

انرژی هــای تجدیدپذیــر یعنی خورشــید، زمین گرمایــی، باد و 
دریــا در ســبد منابع انرژی کشــور به عنوان پیشــران در حوزه 
تولیــد، براســاس رویکردی علمــی و چندســاحتی و مبتنی بر 
تفکــر جانبی و نه فقط تفکر عمودی مبتنی بر هزینه و فایده 
بهــره جوید و عالوه بر این بــا بکارگیری ابزارهای حکمرانی نرم 
)مشــارکتی، تشــویقی و اقناعــی( در کنــار ابزارهای ســخت و 
ســنتی )قانون، الزامات قضایی، اســتاندارها و آیین نامه ها(، 

استفاده ای متوازن و عادالنه داشته باشد.
طالیــی بــا بیــان اینکــه بدیهــی اســت چنانچــه خواهــان 
حــوزه  در  انتقالــی  و  تطبیقــی  سیاســت های  از  بهره گیــری 
بایــد  هســتیم  کشــورها  دیگــر  از  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
ایــن بهره بــرداری طبق الگــوی اســتعاره و اســتحاله، تبیین 
و نــه فقــط الگــوی اســتعاره تدویــن شــود، افــزود: بایــد از 
ایــن طریــق نــه تنهــا بــرای جبــران ضعف هــا و کمبودهــای 
بهره بــرداری در حــوزه منابع انرژی های تجدیدپذیر کشــور و 
رفع نظام مســائل حاصل از آن اقدام شــود بلکــه در تحقق 
اهــداف و سیاســت های کالن تنظیمــی و تجویزی در کشــور 
درباره رشــد و توســعه این صنعت در قیاس بــا بهره برداری 
از منابع انرژی های فســیلی به صورت رشدی متوازن صورت 

پذیرد.
به گفته وی، به طور قطع با اســتفاده از این الگو می توان 
به رشــد و توســعه اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی، 
علمی و فناوری مطرح شــده و مدنظر تمدن نوین اسالمی- 
ایرانــی با بهره بــرداری از تمامی منابع انرژی قابل دســترس و 
خــدادای با ایجاد ســبد منابع انرژی متنوع در کشــور دســت 
پیــدا کرد تا بتوان در مســیر توســعه پایدار و آینده اســتفاده 
از انــرژی بــر مولفه هایــی چــون امنیــت و دیپلماســی انــرژی، 

گام های اساسی برداشت.

سناتور آمریکایی هشدار داد

تیـــک تـــاک را حذف و گوشی خود را عوض کنید
سپهرغرب، گروه اقتصادی: همزمان با توافق احتمالی که به تیک تاک اجازه خواهد داد فعالیت در آمریکا را حفظ کند، دو سناتور آمریکایی 

این اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئو را ابزار شنود چین خواندند.
تــام کاتن، ســناتور جمهوریخواه آرکانزاس در برنامه خبری یکشــنبه شــبکه فاکس نیــوز گفت: نه فقط محتوایی کــه در تیک تاک بارگذاری 
می شــود بلکه همه اطالعات گوشــی شما، اپلیکیشن های دیگر، همه اطالعات شخصی شــما، حتی تصویر چهره، حتی نقطه ای که چشمان 
شــما به گوشــی نگاه می کند، شــنود می شــود. تیک تاک یکی از عظیم ترین برنامه های شــنود تاکنون به خصوص از جوانان آمریکایی بوده 

است.
مارک وارنر، رئیس کمیته اطالعات سنا که دموکراتی از ویرجینیاست، گفت: این اپلیکیشن یک تهدید عظیم است. همه اطالعاتی که فرزند 

شما وارد و دریافت می کند، جایی در پکن نگهداری می شود.
دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به دنبال توافق امنیتی با تیک تاک اســت که به این اپلیکیشــن اجازه می دهد از ممنوعیت مربوط به دوران ترامپ 
رهایی پیدا کند. مخالفان نگران اطالعاتی مانده اند که ممکن است از طریق این اپلیکیشن محبوب که متعلق به شرکت چینی بایت دنس است، به چین درز 

پیدا کند.
سناتور مارکو روبیو از فلوریدا و مایک گاالگر، نماینده جمهوریخواه از ویسکانسین که دو قانونگذار پرنفوذ هستند، ماه جاری اظهار کردند: قانونی را برای 

ممنوعیت استفاده از تیک تاک در آمریکا معرفی می کنند و از دولت بایدن برای عدم انجام اقدام کافی، انتقاد کردند.
کریســتوفر ری، مدیــر اف بــی آی، هفته گذشــته نگرانی های امنیت ملی این ســازمان نســبت به تیک تاک را تکرار و به یک کمیســیون مجلــس گفت: احتمال 

دسترسی دولت چین به اطالعات کاربران یا نرم افزار، دلیلی نگرانی بی نهایت است.
دولت آمریکا در حال بررسی پیشنهادی است تا به تیک تاک اجازه دهد تحت مالکیت بایت دنس، به فعالیت در آمریکا که میلیون ها کاربر جوان دارد، ادامه 
دهد. این توافق شــامل هدایت ترافیک کاربران آمریکایی از طریق ســرورهایی اســت که توســط شــرکت اوراکل اداره می شــوند و پایگاه داده این شــرکت، بر 

الگوریتم های اپلیکیشن تیک تاک نظارت خواهد کرد.
شــو زی، مدیرعامل تیک تاک هفته گذشــته گفت: این شــرکت ســرگرم کار روی پروژه ای به نام تگزاس اســت که اطالعات حســاس کاربران آمریکایی را جدا 
می کند و تنها کارمندان آمریکایی این اپلیکیشــن به آن دسترســی خواهند داشــت. این اقدام بی نهایت دشــوار و گران اســت اما هدف آن رفع نگرانی مقامات 

آمریکایی است.
تیک تاک اعالم کرده اســت بعضی از کارمندان خارج از آمریکا می توانند به اطالعات کاربران آمریکایی دسترســی داشــته باشند اما این اطالعات را در اختیار 

دولت چین قرار نمی دهند.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، اما وارنر ابراز بدبینی کرده و اظهار کرده که کد این اپلیکیشــن در چین نوشــته شــده اســت و می تواند مدیومی باشد که تالش 
کند کاربران اپلیکیشن را از موضوعات جنجالی نظیر تایوان دور نگه دارد. سناتور کاتن به مردم آمریکا توصیه کرد این اپلیکیشن را حذف کنند و حتی گوشی 

خود را تعویض کنند.

برای کاهش حقوق گمرکی

قانون و مجری آماده اند، فهرست کاالها اعالم نشده است!
اعالم کرد که  اجرایی نشدن کاهش حقوق گمرکی گالیه دارند، گمرک  از  اقتصادی  اقتصادی: درحالی که برخی فعاالن  سپهرغرب، گروه 

اجرایی شدن این موضوع در گروی ارائه فهرست کاالها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اواخــر مهرماه بــود الیحه کاهش »نــرخ حقوق گمرکی مــواد اولیه، 
واسطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین آالت و تجهیزات« به یک درصد به 

تایید شورای نگهبان رسید.
این الیحه به این دلیل تصویب شــد که افزایش نرخ مبنای محاسبه 
تعرفــه، افزایــش مضاعــف مالیات بــر ارزش افزوده کاالهــای وارداتی را 
در پی داشــته کــه در مجموع باعث افزایش هزینه های تولیــد، افزایش قاچاق، افزایش 
نیــاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم می شــد. به همیــن دلیل وزیر صمت در 
نامه ای به رییس جمهور، خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه ای، 
اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها 

حداکثر 10 درصد بوده به یک درصد شد.
با این حال و درحالی که از سوم آبان نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه 
دارو، شیرخشــک اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشــکی و توانبخشی به یک و دو درصد 
کاهش یافته است، همچنان فعاالن اقتصادی از عدم اجرایی شدن این موضوع گالیه 

دارند.

 وزارت صمت فهرست بدهد، قانون اجرا می شود
در این راســتا و بر اســاس اطالعاتی که گمرک در اختیار ایســنا قرار داده اســت، "وزارت صمت هنوز فهرســت کاالهایی که مشــمول کاهش حقوق گمرکی 
می شــوند را در اختیار گمرک قرار نداده اســت. درحالی که وزارت بهداشــت لیســت این کاالها را اعالم کرد و در پی آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد 
اولیه دارو، شیرخشک اطفال و تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی به یک و دو درصد کاهش یافت. گمرک مجری بخشنامه ها است و هر زمانی که وزارت 

صنعت، معدن و تجارت گروه های کاالیی را اعالم کند، گمرک آن را اجرایی خواهد کرد".
بر اساس این اطالعات، گمرک تا کنون دو نامه در راستای موضوع مذکور به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال 

کرده و خواهان اعالم فهرست کاالها از سوی این وزارت خانه شده اما تا کنون نتیجه ای نداشته است.
بنابرایــن و درحالــی کــه مجلس این قانون را تصویب و به دولت ابالغ کرده اســت، تا زمانی که فهرســت کاالها از ســوی وزارت صمت به گمرک اعالم نشــود 

قانون مجلس قابل اجرا شدن نیست.

شرایطی  در  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
خود  سهم  افزایش  دنبال  به  ایران  رقبای  که 
تاخیر در  روز  ترانزیت منطقه هستند و هر  از 
را  اهداف  به  رسیدن  می تواند  کارها  اجرای 
مشارکت  با  باید  دولت  کند،  مواجه  کندی  با 
را  مکران  سواحل  توسعه  خصوصی  بخش 
را  آن  تحقق  و  دهد  قرار  خود  کار  دستور  در 

تسریع کند.
توســعه ســواحل مکران از منویات مقام معظم رهبری 
و از موضوعــات مــورد تاکیــد رئیــس جمهــور اســت، زیــرا 
ســواحل مکــران از مهم تریــن محورهای پیشــران توســعه 
کشــور اســت و می توانــد بــه عنــوان موتــور محــرک بــرای 
پیشــرفت کشــور مطــرح باشــد. توســعه ســواحل مکــران 
مقولــه ای راهبــردی و اساســی برای اقتصاد کشــور اســت. 
توســعه ای کــه بــا توجــه بــه مــدل اقتصــادی کالن تعریف 
شــده برای اقتصاد ایران، از اهمیت بســیار باالیی برخوردار 

اســت و باید عملیاتی شود.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اخیرا با بیان اینکه 
ظرفیت ها و ذخایر گســترده ای برای توسعه کشور در منطقه 
مکــران وجود دارد، گفته بود که نخســت وزیران کشــورهای 
ســاحلی خزر بــر موضوع ســواحل مکــران و ظرفیت های این 

منطقه برای ترانزیت کاال تاکیدات فراوانی داشتند.
وی بــا تاکیــد بــر لزوم جــذب ســرمایه خارجی بــرای اجرای 
طرح های توســعه ســواحل مکران گفت: نحوه تامین منابع 
مالی از عوامل اصلی در موفقیت این برنامه به شــمار می آید 
و الزم اســت مــدل و طرحی جامــع برای مباحــث مالی اجرای 

طرح ها در نظر گرفته شود.

ترانزیت  از  خود  سهم  افزایش  دنبال  به  ایران  رقبای   
منطقه هستند

معــاون اول رئیــس جمهــور همچنین بر اهمیت تســریع 
در اجــرای طرح های توســعه ســواحل مکــران و به خصوص 
طرح هــای مرتبــط با حــوزه ترانزیــت تاکید کــرده و افــزود: در 
شــرایطی کــه رقبــای ایــران بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود 
از ترانزیــت منطقــه هســتند، هــر روز تاخیــر در اجــرای کارهــا 
می تواند رســیدن به اهداف را با کندی مواجه کند. در اجرای 

طرح ها و برنامه های مصوب، حتی یک روز تاخیر مجاز نیست.
جهــت  اقدامــی  فوریت هــای  به عنــوان  پروژه هــا  برخــی 
توســعه ســواحل مکران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 
که احداث پــروژه راه آهن چابهار-زاهــدان، احداث فرودگاه 
چابهــار، رفع موانع اجرایی فوالد ســترگ مکران، گازرســانی 
بــه چابهــار از مبدا ایرانشــهر و تســریع در پروژه هــای انرژی، 

شــیمیایی و نفتی جاسک از جمله آنهاست.
در ایــن راســتا به تازگــی فــاز اول راه آهــن چابهار-زاهدان 
تکمیــل شــد کــه یکــی از پروژه هــای اســتراتژیک و اولویت دار 
و  مکــران  ســواحل  توســعه  ســبب  و  اســت  کشــور  ریلــی 

اتصــال کشــورهای آســیای میانه، افغانســتان و پاکســتان و 
همسایه های شمالی ایران به آب های آزاد اقیانوسی خواهد 
شــد و در توســعه کریدورهــای بین المللــی عبــوری از ایران و 
افزایــش درآمدهــای ترانزیتی برای کشــور نقش چشــمگیری 

خواهد داشت.
با وجود این، علیرضا صلواتی مجری طرح های آزادراهی 
مرکز و جنوب کشــور اخیرا معتقد اســت که علی رغم وجود 
ســواحل مکران، بندر چابهار و دسترســی بــه آب های آزاد، 
در شــرق کشــور توســعه مطلوب را شــاهد نبوده ایم. این 
نقــاط بســیار اســتراتژیک اســت و تمرکزسیاســت های کلــی 

نظــام نیــز بــر توســعه شــرق و جنوب شــرق کشــور اســت؛ 
به گونــه ای کــه اعتبــارات صندوق توســعه ملی نیــز به این 

ســمت و سو جذب شده است.

صنعت  و  حمل ونقل  حوزه  مکران،  سواحل  توسعه   
کشور را متحول می کند

رضــا تقی پــور، عضــو کمیســیون صنایــع مجلس شــورای 
اســالمی با بیــان اینکــه توســعه ســواحل مکــران مقوله ای 
راهبــردی و اساســی برای اقتصاد کشــور اســت، گفت: دولت 
باید با مشــارکت بخش خصوصی، توسعه سواحل مکران را 

در دستور کار خود قرار دهد و تحقق آن را تسریع کند.
طبــق اعــالم وزارت راه و شهرســازی، وی دربــاره ضــرورت 
توسعه سواحل مکران و جایگاه ویژه این سواحل در رشد و 
تحول اقتصادی کشــور، بیان کرد: سواحل مکران منطقه ای 
اســتراتژیک و از نظر ژئوپولتیکی برای کشــور از اهمیت بســیار 
باالیی برخوردار است، در عین حال مقام معظم رهبری تاکید 
کرده اند که این سواحل باید به عنوان دروازه و درگاه اقتصاد 
کشــور، توســعه پیــدا کنــد. بــرای توســعه ســواحل مکــران 
نیازمند قوانین چندان و جدیدی نیســتیم و قوانین موجود 
از بالندگی و پویایی کافی برخوردار هســتند اما باید چارچوب 
وظایــف به طور تفکیک شــده مشــخص باشــد و هــر بخش، 
ســازمان و نهــادی بــه وظایف خــود عمل کنــد و عملکردش 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
عضو کمیســیون صنایع مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکــه تغییــر مــداوم و پیاپی قوانیــن اثرگذار نیســت، عنوان 
کرد: این بدان معنا نیســت که اگر جایی نیازمند قانون جدید 
باشیم، قانون گذاری نکنیم. قوانین و برنامه های مناسبی در 
مورد توسعه ســواحل مکران وجود دارد و توسعه سواحل 
مکران باید از ســوی دولت تســریع شــود و به طــور جدی در 

دستورکار قرار گیرد.
تقی پــور بــا بیــان اینکه توســعه ســواحل مکــران نیازمند 
اســت،  بخــش دولتــی و خصوصــی  و هم افزایــی  همــکاری 
تصریــح کــرد: چارچــوب همکاری هــا و فعالیت هــای دولت و 
بخــش خصوصــی باید تعیین شــود و هر یــک از آن ها بدانند 
چه اقداماتی باید انجام دهند چراکه توسعه سواحل مکران 
بدون مشــارکت دولت و بخش خصوصی امکان پذیر نیســت 
و باید شــاهد فعالیــت همه جانبــه دســتگاه ها و بخش های 

مختلف دولتی و خصوصی در این رابطه باشیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــرای ســرمایه گذاران بخش 
خصوصــی و متخصصان داخلی اطمینــان خاطر الزم را ایجاد 
کنیم و شــاهد ثبــات در اقتصاد کشــور باشــیم، گفت: بخش 
خصوصــی صرفا نباید در حوزه تجارت و صنایع پایین دســتی 
وارد شــود بلکــه بایــد در حوزه هــای زیربنایــی نیــز از ظرفیت 
بخــش خصوصی با حمایت های مــادی و معنوی همه جانبه 
بهره مند شــویم که در این راســتا می توان به توسعه بنادر و 

سواحل نیز اشاره کرد.

ترانزیتمنطقه

گمرک

محمدرضاطالیی

تیکتاک

توسعه   جست وجوی  در  ایران 
مکران سواحل 

انرژی های تجدیدپذیر گرفتار سیاست قیمتی
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در واکنش به قطعنامه شورای حکام

ایران تولید اورانیوم
 60 درصدی خود را افزایش داد

برای  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اولین بار، ایران تولید اورانیوم 60 درصد 
را در فردو آغاز و میزان تولید اورانیوم 60 

درصدی خود را افزایش داد.
ســازمان انــرژی اتمــی در واکنــش به 
قطعنامه شــورای حکام اقدام به تولید 
اورانیــوم تــا غنــای 60 درصــد در ســایت 
فردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری 
رســید. به نظر می رسد ســازمان انرژی اتمی به دنبال آن 
اســت تا از امکانــات و فضای ســایت فردو بــرای تجهیز و 

تولید حداکثر استفاده را به کار گیرد.

 اقدامات در فردو بدین شرح است:
آغاز روند تعویض ماشــین های سانتریفیوژ نسل اول 
با ماشــین های پیشــرفته IR-6 در این مجتمع که باعث 

افزایش چشمگیر ظرفیت تولید می شود.
آغــاز رونــد تجهیــز ســالن B )واحد یــک( بــا ظرفیت 8 
زنجیــره جدید که با توجه به ضرورت ایجاد زیرســاخت به 

شکل مرحله ای صورت خواهد گرفت.
غنی سازی 60 درصد در مجتمع شهید احمدی روشن 
)نطنز( نیز همچنان ادامه دارد. همچنین در دومین اقدام 
-IR در واکنش به قطعنامه مذکور، ایران دو آبشــار دیگر
2m و IR-4 را در ســایت نطنــز بازبینــی و گازدهــی کــرد و 
دو آبشــار دیگر از این ماشــین ها برای گازدهی آماده شده 

است.
اقدامات صورت گرفته در نطنز بدین شرح است:

گازدهی به دو زنجیره جدید از ماشــین های پیشــرفته 
نــوع 2m-IR و IR-4، شــروع پاسیواســیون دو زنجیــره 
دیگر از همین نوع )2m-IR و IR-4( که در روزهای آینده 
بــه مرحلــه گازدهی خواهد رســید، آغــاز رونــد راه اندازی 
واحــد B1000 با ظرفیت 8 آبشــار جدید بــا توجه به اینکه 
تکمیل این اقدام باتوجه به ضرورت ایجاد زیرساخت، به 

شکل مرحله ای صورت خواهد گرفت.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
روز یکشــنبه اعالم کرده بود: در پاسخ به اقدام اخیر سه 
کشــور اروپایی و آمریــکا در تصویب قطعنامه علیه ایران، 
در نخستین گام، چند اقدام در دستور کار سازمان انرژی 
اتمــی ایران قــرار گرفت و اجرای آنها از روز یکشــنبه هفته 
جاری با حضور بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی در 

مجتمع های غنی سازی نطنز و فردو انجام می شود.
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی روز  شــورای حــکام 
پنجشــنبه هفته گذشــته در نشســت فصلــی خود تحت 
فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و آلمــان قطعنامــه ای علیــه فعالیت هــای صلــح آمیــز 

هسته ای کشورمان به تصویب رساند.
این سومین قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه ایران پس از اجرایی شدن برجام و بسته 
شــدن پرونده مســائل ادعایی پادمانی است که با فشار 
رژیم صهیونیســتی در شــورای حــکام آژانــس بین المللی 

انرژی اتمی صادر می شود. 
ســی ام خــرداد 1399 و هجدهــم خــرداد 1401 هــم 
قطعنامــه مشــابهی توســط ســه کشــور اروپایــی عضو 
برجام و حمایت آمریکا پیشــنهاد و تصویب شده بود، اما 
قطعنامه ســوم نسبت به دو قطعنامه قبلی لحن تاکید 

و تندتری علیه ایران و همکاری هایش با اژانس داشت.

ایران و جهان

سازمانانرژی
اتمی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: بر اساس مطالعات یکی 
حوزه  در  فعال  شرکت های  از 
اعتیارسنجی، درآمد شرکت های 
مالی  سال  در  دانش بنیان 
1399 بالغ بر 198 هزار میلیارد 
این  از  که  است  بوده  تومان 
دانش بنیان،  محصوالت  درآمد  سهم  میزان 
80 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و 
اقتصاد  به  نسبت  دانش بنیان  اقتصاد  سهم 

کشور حدود 0.6 درصد محاسبه شده است.
مصطفی عرب، مدیرعامل این شــرکت فناور 
در حوزه اعتبارسنجی زمینه فعالیت این شرکت 
را اعتبارســنجی شــرکت های دانش بنیــان ذکــر 
کــرد و گفــت: ما پس از ســال ها تجربــه ارتباط با 
شــرکت ها و نهادهای سیاستگذار به این نتیجه 
رســـیدیم کــه بهبود فضــای کســب وکار بهترین 
نوع حمایت از شــرکت های فنــاور و دانش بنیان 

است.
وی ادامه داد: بر اســاس گزارش ســال 2019 
بانــک جهانــی، آخریــن رتبــه ایــران در ســهولت 
انجام کســب وکار 128 بوده است و این درحالی 
اســت که در همین گزارش، کشورهای همسایه 
ایران مثــل امارات در رتبه 11 و ترکیه در رتبه 43 

قرار دارند.
به گفتــه این فعــال حوزه فناوری، شــاخص 
از  یکــی   )Getting Credit( اعتبــار  دریافــت 
شــاخص های یازده گانــه مــورد بررســی در ایــن 
زمینــه اســت کــه ایــران در رتبــه 99 قــرار دارد و 
امــارات و ترکیه به ترتیــب در رتبه های 44 و 32 

جای گرفته اند.
عــرب با بیان اینکه این اعداد نشــان می دهد 
که ایران وضعیت خوبی در حوزه توســعه کسب 
و کارها ندارد، خاطر نشــان کرد: برای این منظور 
مطالعــه جامعــی در خصــوص مدیریت ریســک 
اعتباری بازیگران اصلی اکوسیســتم دانش بنیان 
توسط پژوهشکده مطالعات فناوری انجام شد و 
با بررسی نتایج این پژوهش و مشاهدات میدانی 
مــا از کشــور ژاپــن، ایجــاد یک نظــام اســتاندارد 
مدیریــت ریســک اعتبــاری به عنوان یــک ضرورت 
مطرح شد و در این راستا به منظور اعتبارسنجی 
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور، ایــن شــرکت 
توسط تعدادی از صندوق های پژوهش وفناوری 

و بخش خصوص تأسیس شد.
وی بــا اشــاره به گــزارش اخیر این شــرکت در 
خصــوص بررســی وضعیــت شــرکت های دانش 
بنیــان، توضیــح داد: نتایــج مطالعات ما نشــان 
داد کــه نیمی از شــرکت های دانش بنیان بعد از 
سال 1392 تاسیس شده اند و شرکت های نوع 
)1( کــه حــدود 14 درصد از شــرکت ها را تشــکیل 
می دهنــد، دارای محصــوالت بــا ســطح فناوری 

باالتری هستند.
مدیر عامل این شــرکت اعتبارســنجی افزود: 
همچنین در ســال های اخیر تعداد شــرکت های 
دانش بنیــان از حــدود یک هــزار و 500 مورد به 

حدود 7 هزار و 500 شــرکت رســیده اســت و در 
ســال های اخیــر به طــور متوســط ســاالنه هزار 

شرکت به جمع دانش بنیان ها اضافه شده اند.

 درآمدزایی دانش بنیان ها
درآمــد  شــرکت،  ایــن  گــزارش  اســاس  بــر 
شــرکت های دانش بنیــان از ســال 96 از حــدود 
40 هــزار میلیــارد تومان بــه 198 میلیارد تومان 
رســیده اســت کــه ایــن امــر بــه معنای رشــد 5 

برابری درآمد شرکت های دانش بنیان است.
درآمد شرکت های دانش بنیان در سال مالی 
1399 بالــغ بــر 198 هــزار میلیــارد تومــان بوده 
اســت که از ایــن میزان ســهم درآمد محصوالت 
دانش بنیــان 80 هــزار میلیــارد تومــان تخمیــن 
زده می شــود. 40 درصــد از درآمــد شــرکت های 

دانش بنیان مربوط به 34 شرکت است.
مجموع دارایی های شرکت های دانش بنیان 
طبــق ترازنامه مالیاتی در انتهای ســال 1399 به 
میــزان 300 هــزار میلیارد تومان بوده اســت که 
30 درصــد از این میزان توســط صاحبان ســهام 
تادیه شده است و مابقی مبتنی بر ایجاد بدهی 

و یا دریافت تسهیالت شکل گرفته است.
طبق محاســبات صورت گرفته سهم اقتصاد 
دانش بنیان نسبت به اقتصاد کشور حدود 0.6 

درصد محاسبه شده است.

 حوزه های مورد استقبال دانش بنیان ها
نتایج مطالعات این شــرکت نشــان می دهد 
کــه 23 درصــد از شــرکت های دانش بنیــان در 
فعالیــت  اطالعــات  فنــاوری  و  نرم افــزار  حــوزه 
می کنند و این شرکت ها 29 درصد از درآمد و 29 

درصد از کارکنان را به خود اختصاص داده اند.

میــزان وام ارائه شــده بــه این شــرکت ها 14 
درصــد از تســهیالت ارائه شــده به شــرکت های 
دانش بنیــان اســت. در حالــی کــه 53 درصــد از 
شــرکت های دانش بنیان به صورت تولیدی نوع 
2 شناســایی شــده اند، اما این شــرکت ها 87.5 
درصد از درآمدهای شــرکت ها را در انتهای سال 

1399 داشته اند.
شــرکت های  از  درصــد   53 دیگــر  ســوی  از 
دانش بنیــان در تهــران مســتقر هســتند و ایــن 
شــرکت های  درآمــد  از  درصــد   50 شــرکت ها 
بــه خــود اختصــاص داده انــد.  را  دانش بنیــان 
آمارهــا نشــان می دهــد تنهــا 41 درصــد از وام 
سیســتم بانکی به شــرکت های دانش بنیان، به 

این شرکت ها تعلق گرفته است.

 اشتغال زایی در دانش بنیان ها
در پایان ســال 1400 حــدود 275 هزار نفر در 
شــرکت های دانش بنیان فعالیت داشتند و این 
آمار نســبت به ابتدای سال 99 رشد 20 درصدی 
داشــته اســت و این در حالی است که 70 درصد 
از کارکنان شــرکت های دانش بنیــان در 6 درصد 
از شــرکت ها شــاغل هســتند. بیش از 80 درصد 
تعداد شرکت های دانش بنیان بر اساس تعداد 
کارکنــان جــزو شــرکت های کوچــک و متوســط 

طبقه بندی می شوند.
همچنیــن 22 درصد از اعضــای هیئت مدیره 
شــرکت های  عامــل  مدیــران  از  درصــد   12 و 
 17 و  می دهنــد  تشــکیل  زنــان  را  دانش بنیــان 
در  دانش بنیــان  شــرکت های  ســهام  از  درصــد 

اختیار بانوان است.
انــواع دســته های مختلــف  بــا  در مقایســه 
فناوری درصــد حضور و فعالیت زنان در دســته  

فنــاوری دارو و فناوری زیســتی نســبت به ســایر 
حوزه ها قابل توجه تر است.

 اعطای معافیت مالیاتی
بــا  مرتبــط  مالیاتــی  معافیــت  مجمــوع 
شــرکت های  بــه  کــه  دانش بنیــان  محصــوالت 
دانش بنیــان نــوع )1( تعلق می گیرد، برای ســال 
1399 حــدود 1000 میلیــارد تومان بوده اســت؛ 
این در حالی اســت که این عدد تنها معادل 0.3 
درصــد از درآمــد مالیاتــی دولــت در ســال 1400 

است.
مانــده بدهــی شــرکت های دانش بنیــان بــه 
سیســتم بانکــی در انتهــای ســال 1400 حــدود 
68 هــزار میلیــارد تومــان بــوده و صندوق هــای 
پژوهــش و فناوری حــدود 3000 میلیارد تومان 

در سال 1400 ضمانت نامه صادر کرده اند.
شــرکت های  فعــال  ضمانت نامــه  مجمــوع 
دانش بنیــان در انتهــای ســال 1400، 55 هــزار 
میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که 
75 درصد شرکت های دانش بنیان نزد سیستم 
شــرکت های  درصــد   65 و  فعــال  وام  بانکــی 
دانش بنیــان نزد سیســتم بانکــی ضمانت نامه 

فعال نداشته اند.
در  پذیرفته شــده  شــرکت های  از  درصــد   8
بورس اوراق بهادار توانســته اند گواهی تاییدیه 
ایــن  بــازار  ارزش  کننــد.  دریافــت  دانش بنیــان 
بــازار  کل  ارزش  از  درصــد   3 حــدود  شــرکت ها 

است.

به  بانکی  تسهیالت  اعطای  وضعیت   
همه شرکت های دانش بنیان

بیشــترین  کشــور  بانکــی  سیســتم  اگرچــه 

ســهم اعطای وام را به شــرکت های دانش بنیان 
داشته است، اما بخش قابل توجهی از وام های 
دریافتــی ایــن شــرکت ها بــرای محصــوالت غیــر 
دانش بنیــان یــا شــرکت های بزرگی بوده اســت 
کــه درصد فــروش محصــوالت دانش بنیــان در 
آنها قابل توجه نیســت و این دسته از شرکت ها 
عمومــا خــارج از زیســت بوم دانش بنیان امکان 

دریافت وام ها را داشته اند.
توســط  شــده  پرداخــت  تســهیالت  میــزان 
صندوق هــای پژوهش و فناوری به شــرکت های 
دانش بنیان و فناور در سال 1400، بیش از 2000 
میلیــارد تومان بــوده اســت. همچنین صندوق 
نوآوری و شــکوفایی در این سال از طریق منابع 
داخلی بیش از 1300 میلیارد تومان وام پرداخت 

کرده است.
در مقایسه اطالعات ســال 1400 در مجموع 
از  دانش بنیــان  شــرکت های  از  شــرکت   2535
سیســتم بانکی، منابع داخلی صنــدوق نوآوری 
و شــکوفایی و صندوق هــای پژوهــش و فناوری 
وام دریافت کرده اند. ضمن آنکه این شــرکت ها 
فقــره   43000 حــدود   ،1400 ســال  انتهــای  در 
ضمانت نامه فعال داشــته اند و میانگین مبالع 
تومــان  میلیــارد   1.3 فعــال  ضمانت نامه هــای 
بــوده اســت. شــرکت های دارنــده  ضمانت نامه 
فعــال  ضمانت نامــه   19 میانگیــن  صــورت  بــه 

داشته اند.
ســال  در  فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای 
1400، بیش از 3000 میلیارد تومان ضمانت نامه 
جدید صادر کرده اند. همچنین صندوق نوآوری 
و شکوفایی در سال 1400 حدود 3500 میلیارد 
تومــان ضمانت نامه از طریق معرفی شــرکت ها 

به سیستم بانکی ارائه کرده است.

تشریح نتایج مطالعات اعتبارسنجی دانش بنیان ها؛

سهم 0.6 درصدی دانش بنیان ها در اقتصاد کشور

مصطفیعرب

برای این منظور مطالعه 
جامعی در خصوص 
مدیریت ریسک اعتباری 
بازیگران اصلی اکوسیستم 
دانش بنیان توسط 
وهشکده مطالعات فناوری  پژ
انجام شد و با بررسی نتایج 
وهش و مشاهدات  این پژ
میدانی ما از کشور ژاپن، 
ایجاد یک نظام استاندارد 
مدیریت ریسک اعتباری 
ورت  به عنوان یک ضر
مطرح شد و در این راستا 
به منظور اعتبارسنجی 
شرکت های دانش بنیان و 
فناور، این شرکت توسط 
تعدادی از صندوق های 
وهش وفناوری ... پژ

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
دانش  شرکت  یک  محققان 
که  کردند  طراحی  پهپادی  بنیان 
به  ع  مزار یا  باغ  نقشه  اساس  بر 
محلول  کودپاشی،  سمپاشی، 
و...  سنجی  طیف  و  پایش  پاشی، 

می پردازد.
عارفه رزاقی یکی از محققان یک شرکت دانش 
بنیــان در زمینــه تولید پهپاد گفت: در این شــرکت 
پهپاد کشــاورزی را تولید کردیم که برای سمپاشی، 
کودپاشــی، محلول پاشــی، پایش و طیف سنجی 
قــرار  اســتفاده  مــورد  کشــاورزی  زمین هــای  در 

می گیرد.
وی افــزود: ایــن پهپــاد قابلیت پرواز بر اســاس 
نقشــه مزرعــه یــا بــاغ را دارد و اگــر از این ابــزار در 
زمین های ناهموار، کوهپایه، تپه ماهور، شیب دار 
و غیر مســطح اســتفاده شــود، می توان از ماژول 
رادار آن بهــره برد. این رادار فاصله پهپاد با ســطح 

محصول را ثابت نگه می دارد.
بــه گفتــه رزاقی، ایــن پهپاد به گونــه ای طراحی 
شــده که هر 7 دقیقه یک هکتــار از مزرعه یا باغ را 
پوشــش می دهد و هیچ نقطه ای دســت نخورده 
باقــی نمی گــذارد ضمن اینکه هیچ بخشــی دو بار 

پوشش داده نمی شود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پهپــاد ســاختار جمــع 
شــونده دارد و موتــور آن ضــد آب اســت، گفــت: 
این ابزار برای سمپاشــی بر روی محصوالتی چون 
نخــل، پســته، مرکبات، زیتــون، گردو، انگــور، موز، 
ســیب، هلو، شــلیل، گیالس، توت فرنگی، انجیز و 

بادام قابل کاربرد است.
نماینــده ایــن شــرکت خاطر نشــان کرد: نســل 
جدید این پهپادها با مخزن 16 و 30 لیتری طراحی 
شده که قابلیت شارژ هوشــمند دوکاناله و مجهز 

به سنسور برخورد با مانع، دوربین FPV، نرم افزار 
تمام خودکار است.

وی ادامه داد: پهپاد دوکاره این شــرکت عالوه 
بر سمپاشــی قادر به جامد پاشی است و می توان 
با استفاده از آن اقدام به بذر پاشی و جامد پاشی 

کرد.
پهپــاد  ایــن  دیگــر  قابلیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: بخــش مه پــاش این پهپــاد با اســتفاده از 
جدیدتریــن فناوری هــا بر فــراز مزرعه و یــا باغ به 
پــرواز درمی آیــد و هاله ای از مــه را ایجاد می کند.
مــه ایجــاد شــده کارکردهــای فراوانــی دارد کــه 
مهمتریــن آنهــا جلوگیــری از ســرمازدگی باغ های 
میــوه به ویژه پســته، ســیب و مرکبــات در فصل 
ســرما و مبارزه با پشه، شته، مگس سفید و دیگر 

حشرات است.
وی اضافه کرد: ذرات تشکیل دهنده مه بسیار 
کوچک اســت و بــه طور میانگین 5 تــا 20 میکرون 
قطــر دارد. ایــن کوچکی باعث می شــود تــا با یک 
مخــزن کوچــک امــکان ایجــاد مه بــر فــراز باغ ها، 

ع بزرگ را فراهم کند. جنگل ها و مزار
وی با بیان اینکه نرم افزاری به همراه این پهپاد 
توســط این شرکت طراحی شــده است، گفت: نرم 
افــزار ایــن محصول تمامــی نیازهای کشــاورزان از 
آماده سازی زمین تا برداشت و فروش محصوالت 

را پشتیبانی می کند.
در  پهپــاد  از  اســتفاده  مراحــل  دربــاره  رزاقــی 
زمینهای کشــاورزی خاطر نشــان کرد: با اســتفاده 
از نقشــه های ماهواره ای، زمان دقیق کشت پیش 
بینــی می شــود. بــا توجــه بــه آب و هــوای اقلیــم 
منطقــه، برنامه کشــت ارائــه می دهــد. در مرحله 
داشــت، امکانات هواشناســی و خدمات پهپادی، 
بــه کشــاورز در مدیریــت مزرعــه کمک می کنــد. با 
اســتفاده از آنالیز نقشــه های حرارتــی، زمان بندی 

برداشت محصول را اعالم می کند.
نماینده این شــرکت از مزایای استفاده از پهپاد 
طراحــی شــده گفــت: صرفــه جویــی 30 درصد در 
نهاده هــای کشــاورزی و کاهــش 97 درصــدی در 

مصرف آب از مزیت های این پهپاد کشاورزی است.
وی عنــوان کــرد: در مناطقی که صعــب العبور 
هســتند و امکان اســتفاده از تجهیزات کشــاورزی 
وجود نــدارد، پهپادهــا می توانند کشــاورزان را در 

سمپاشی یاری می کند.
به گفته ایــن محقق، اراضی که به تازگی آبیاری 
شــده الزم است بالفاصله سمپاشی انجام شود و 
پهپادهای ســاخته شــده به خوبــی می توانند این 

مأموریت را اجرایی کنند.
رزاقی اضافه کرد: این پهپاد قادر است در هر 7 
دقیقه یک هکتار از اراضی کشــاورزی را سمپاشــی 
کند. بســیاری از افــرادی که در معرض سمپاشــی 
قرار می گیرند مبتال به ســرطان می شوند ولی این 

پرنده هــا بدون حضــور انســان می تواننــد فرآیند 
سمپاشی را اجرایی کنند.

پهپــاد  ایــن  از  اســتفاده  بــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
ســطح زیر کشــت افزایــش می یابد بــه گونه ای 
کــه کاربــرد آن منجــر بــه افزایــش 10 درصــدی 
عملکــرد اراضی خواهد شــد؛ چرا که سمپاشــی 
ادوات  و  می گیــرد  صــورت  مزرعــه  بــاالی  از 
کشــاورزی وارد اراضــی کشــاورزی نمی شــود تــا 
کوبیدگــی و له شــدگی محصــوالت را به همراه 

باشد. داشته 
وی ارتفاع پــروازی این پهپاد را 50 متر عنوان 
کــرد گفت: ایــن پهپادها با حجــم مخازن 10، 15، 
20 و 30 لیتــری طراحــی شــده اســت و نازل های 
آنهــا میکرونــر و قابلیــت تنظیــم ذره را دارنــد و 
میکــرون   200 تــا  را  ســم  ذرات  قطــر  می توانــد 

کرد. تنظیم 
به گفته این محقق این پهپادها الکترواستاتیک 
هســتند و ذرات را بــاردار می کننــد. ایــن قابلیــت 
موجب می شود که وقتی ذرات بر روی برگ ها قرار 

می گیرند، به سرعت جذب برگ می شوند.
محقــق این شــرکت خاطر نشــان کــرد: برد این 
پرندهــا هزار متر اســت و در هــر بار پــرواز 1.5 تا 2 
هکتــار را سمپاشــی کنــد و هر 10 لیتر یــک هکتار را 

پوشش می دهد.
وی اظهار کرد: جدیدترین محصول این شرکت 
طراحی و ســاخت ماژول گرده افشــان بــه منظور 

انجام فرایند لقاح مصنوعی در باغات است.
وی بــا بیــان اینکــه نمونــه اولیــه آن مأموریت 
خود را در باغ های گردو و نخلســتان های کشــور با 
موفقیت به پایان رسانده، گفت: طراحی و ساخت 
ایــن مــاژول به صورت بومــی و توســط نخبگان و 
غ التحصیالن دانشــگاهی معتبر کشــور انجام  فار

شده است.

ع و باغات ساخت پهپاد سمپاش و ماژول گرده افشان برای استفاده در مزار

ون قطــر  ذرات تشــکیل دهنــده مــه بســیار کوچــک اســت و بــه طــور میانگیــن 5 تــا 20 میکــر
دارد. ایــن کوچکی باعث می شــود تا بــا یک مخزن کوچک امکان ایجاد مــه بر فراز باغ ها، 

جنگل ها و مزارع بزرگ را فراهم کند.
 نــرم افــزار ایــن محصــول تمامــی نیازهــای کشــاورزان از آمــاده ســازی زمین تا برداشــت و 

وش محصوالت را پشتیبانی می کند. فر

رازقی


