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 10 بسته  ابالغ  و  ارائه  درباره  آقابزرگی  فردین 
سازمان  سوی  از  سرمایه  بازار  از  حمایت  بندی 
این  معتقدم  اظهارداشت:  بهادار  اوراق  و  بورس 
به  واقع  در  باشد،  داشته  هم  اثرگذاری  اگر  بسته 
اجرایی  کار  سازو  اساسا  و  پرداخته   فرعیات 
بیمه سهام تا 100 میلیون تومان، یا محدود کردن 
فعالیت بازارگردانی یا هماهنگی بین دستگاه ها و 
نهادها برای ثبات سود بین بانکی مشخص نشده 

و نیست.
وی درباره بند ششم این بسته در زمینه همکاری 
جهت  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی  بانک  مشترک 
مدیریت نرخ سود، گفت: جلسات عدیده از یک 
برگزار شد و خاطرمان  باره  این  سال گذشته در 
کشور  اقتصاد  وزیر  خاندوزی،  آقای  که  هست 
بین  سود  نرخ  که سقف  کرد  اعالم  امسال  اوایل 
امروز  اما  شده  گرفته  نظر  در  درصد   20 بانکی 
اوراق اخزا با نرخ 29 درصد در حال معامله است.
این  اینکه  بیان  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
ادامه  را در حد یک گفتار درمانی می دانم،  بسته 
داد: اگر نگاه بدبینانه به این بسته 10 بندی نداشته 
این  از  رونمایی  اثرگذاری  توان  حداکثر  باشیم، 
بسته و رایزنی های انجام شده؛ همان رشد 5 هزار 
واحدی شاخص در روز گذشته بوده که می دانیم 
این رشد هم  متاثر از حدود 8 شرکت شاخص 
ساز بوده که اثر آنها هم در همین حد بوده است.  
باشیم  داشته  توجه  باید  کرد:  تاکید  آقابزرگی 
اثرات متغیرهای کالن مانند نرخ بهره اوراق،  که 
شرکت ها  سودآوری  کاهش  دولت،  بدهی  میزان 
به ویژه گروه های پتروشیمی و ... به مراتب بیش 
با  بورس  در  مدیران  و  مسئوالن  که  است  آن  از 
منابع  و  اضطراری  جلسه  یک  و  گردهمایی  یک 
صندوق تثبیت بتوانند حرکت بازار را تغییر دهند 
و معتقدم موضوع اصلی متغییرهای کالن هستند و 

این اقدامات تاثیری ندارند.
وی درباره علت عدم اثرگذاری صندوق تثبیت 
در شرایط بازار سرمایه اظهار داشت: سال گذشته 
میلیارد  هزار   50 براینکه  مبنی  شد  صحبت هایی 

حال  در  اما  می شود  تثبیت  صندوق  وارد  تومان 
میلیارد  هزار   11 صندوق  این  اندازه  کل  حاضر 
تومان است یعنی معادل 3 روز کاری در بورس 
که بخشی عمده از منابع آن هم برای جلوگیری 
از نکول برخی از تعهدات، سپرده بانکی است. به 
طوریکه 3 هزار میلیارد تومان از 11 هزار میلیارد 
تومان این صندوق سپرده بانکی شده ضمن اینکه 
می دانیم بیش از 95 درصد از منابع غیر سپرده 
سرمایه گذاری  سهام  روی  بر  صندوق هم   این 

شده است.

بنابراین  افزود:  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
وجود  سرمایه  بازار  به  نقدینگی  تزریق  توانایی 
ندارد اساسا اگر نقدینگی وجود داشت دولت با 
چنین کسری بودجه مواجه نمی شد. مساله اصلی 
در بازار، نبود نقدینگی است که خود دولت این 
نقدینگی را با فروش اوراق به بانک ها، موسسات 
سرمایه  بازار  از  دولت  به  وابسته  شرکت های  و 

خارج کرده است.
آقابزرگی درباره افت ارزش بازار سرمایه گفت: 
ظرف سه ماه ارزش بازار از 6 هزار و 100 میلیارد 

یعنی  رسیده است.   600 4هزارو  حدود  به  تومان 
ماهه   زمانی 3  بازه  در  را  بازار  ارزش  25 درصد 

از دست دادیم.
امسال  اردیبهشت  انتهای  از  داد:  ادامه  وی 
رکورد  یک  به  هم وزن  شاخص  و  کل  شاخص 
 9 که  طوری  به  رسیدند  آور  تعجب  و  منفی 
درصد   9 و  منفی  کل  شاخص  بازدهی  درصد 
وضعیت  این  است.  بوده   مثبت  هم وزن  شاخص 
که  کسانی  منابع  اعظم  قسمت  که  می دهد  نشان 
قصد حمایت از بازار را دارند صرف شرکت های 
پروزن بر روی شاخص شده  است و نکته دوم، 
دست اندازی  برای  شرکت ها  این  جذابیت  مساله 
دولت به سود آنها مانند گروه فوالد و سنگ آهن 
بوده که به همین دلیل حدود 40 تا 50 درصد سود 
این شرکت ها کاهش پیدا کرده  و نشان می دهد که 
شرکت هایی  که سود آنها بیشتر بوده و صنایعی 
بیشتر  دارند،  بیشتری  سهم  کشور  اقتصاد  در  که 

مورد دست اندازی قرارگرفتند.
اینکه  بر  تاکید  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
سیاست های  اعمال  با  حقیقی  کدهای  از  بخشی 
دافعه در بورس، از این بازار خارج شدند، ادامه 
جای  به  دولت   و  بورس  سازمان  معتقدم  داد: 
صنوق  همان  اگر  حمایتی،  بسته های  این  اعمال 
به  بیشتر  می کردند  ساماندهی  را  دارا  و  پاالیش 
نفع سهامداران حقیقی بود.  سازمان بورس و سایر 
مسئوالن مربوطه برای ثابت کردن برادری خود و 
بازار سرمایه  نشان دادن اراده  برای بهبود شرایط 
فقط کافی است که این دو صندوق را ساماندهی 
کنند که این صندوق ها در حال حاضر حدود 50 
هزار یونیت هولدر ریز دارند.  در حالی که امروز 
معامله  زیرقیمت  درصد   25 صندوق  این  سهام 
بیمه  جای  به  بورس  سازمان  بود  بهتر  می شود، 
این دو صندوق  تومان،  میلیون  با 100  دار  سهام 
را که عمده سهامدار آنها کدهای حقیقی هستند را 
سامان دهد و تا زمانی وضعیت این دو صندوق 
بسته های  به  می تواند  کسی  آیا  نشوند  اصالح 

حماتی دولت اعتماد کند؟  

اقتصاد

25 درصد ارزش بازار سرمایه را در سه ماه 
از دست دادیم  
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مجازات 
استفاده از اسامی بیگانه 
بر روی کاالها اعالم شد

به  خطاب  اطالعیه ای  در  ایران  اصناف  اتاق 
واحدهای صنفی تولید و غیرتولیدی اعالم کرد: 
اسامی،  به کارگیری  »ممنوعیت  قانون  اساس  بر 
موارد  بخش  در  بیگانه«  اصطالحات  و  عناوین 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  با  مرتبط 
مجازات هایی برای تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
کاال و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت 

تخلف از این قانون دیده شده است.
و  فرهنگ  وزارت  توسط  کتبی  اخطار  الف- 
نشانه ها  و  عالیم  تعویض  اسالمی، ب-  ارشاد 
اعالم وزارت  از  عناوین پس  اسامی و  تغییر  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی توسط وزارت کشور یا 
دستگاه های ذیربط با هزینه متخلف، ج- تعطیل 

موقت محل کار د- لغو پروانه کار.
فارسی  زبان  بر  عالوه  که  افرادی  همچنین 
دینی  اقلیت های  خاص  زبان های  از  یکی  به 
گویش های  یا  اساسی  قانون  در  شده  شناخته 
ایران  مناطق  بعضی  در  رایج  قومی  و  محلی 
سخن می گویند، مجازند از اسامی خاص متعلق 
نامگذاری محصوالت  یا گویش در  به آن زبان 
همان  در  به خود  مربوط  اماکن  و  موسسه ها  و 
مناطق استفاده کنند. ضمنًا تبدیل نام های خاص 
زبان  به  دیگر  کشورهای  ساخت  محصوالت 
فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی موسسه هایی 
می کنند  عرضه  را  محصوالت  نوع  این  که 
صادراتی  کاالهای  همچنین  ندارد.  ضرورت 
نشود  توزیع  کشور  داخل  در  اینکه  بر  مشروط 

از شمول از قانون و این آیین نامه خارج است.
به  که  دستگاه هایی  قانون،  این  اساس  بر 
تجاری  و  تولیدی  اماکن  کارخانه ها،  کارگاه ها، 
کسب«،  پروانه  و  تاسیس  »پروانه  خدماتی  و 
ادامه  »اجازه  یا  تولید«  »اجازه  »بهره برداری«، 
فعالیت« می دهند، موظف اند پس از صدور پروانه 
و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابالغ 
کنند تا نسبت به تغییر نام موسسه یا محصوالت 

خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
حقوق  رعایت  منظور  به  می شود:  یادآوری 
داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  و  مکتسبه 
واحدها،  فعالیت  ادامه  صادرکنندگان،  و 
نام  با  قباًل  که  کاالهایی  تولید  و  خدمات  ارایه 
منوط  گرفته اند،  مجوز  یا  پروانه  غیرفارسی 
زبان  پاسداشت  هماهنگی  شورای  موافقت  به 

فارسی است.
که  نشانه هایی  و  نوشته ها  یا  تابلو  از  استفاده 
باشد  شده  تنظیم  غیرفارسی  خط  به  منحصراً 
بین المللی ممنوع است و  نشان های  استثنای  به 
ادامه  و  نصب  از  است  موظف  انتظامی  نیروی 

استفاده از آنها جلوگیری کند.

بانک ها موظف به پرداخت 
10 روزه وام ازدواج شدند

بانک مرکزی در بخشنامه ای خطاب به شبکه 
تسهیالت  پرداخت  در  تسریع  لزوم  بر  بانکی 
متن  در  کرد.  تأکید  ازدواج  الحسنه  قرض 

بخشنامه یاد شده آمده است:
تیر   12 مورخ   01/ 90353 شماره  نامه  پیرو 
بند   )1( جزء  ابالغ  خصوص  در   1401 ماه 
 1401 سال  بودجه  قانون   )16( تبصره  )الف( 
قرض  تسهیالت  پرداخت  موضوع  کشور  کل 
با  مطابق  می رساند؛  آگاهی  به  ازدواج،  الحسنه 
نص صریح قانون،» بانک  ها و موسسات اعتباری 
مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر 
معتبر  یا یک ضامن  متقاضی و  از  با اخذ سفته 
یا  اجرا  عدم  کنند.  اقدام  تسهیالت  پرداخت  به 
محسوب  تخلف  تسهیالت  پرداخت  در  تأخیر 
شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است.«
اجرای  ضرورت  به  توجه  با  است،  بدیهی 
اقدام درخصوص اجرای کامل سهمیه  قانون و 
ابالغی و کاهش تعداد متقاضیان درصف سامانه 
به  بانک  این  وجّدیت  ازدواج،  قرض الحسنه 
منظور جلوگیری از افزایش تعداد متقاضیان در 
صف، در صورت عدم اقدام ازسوی آن بانک، 
سوی  از  راسًا  شده  نام  ثبت  افراد  شعبه  تعیین 
گرفت.  خواهد  قرار  اقدام  مورد  مرکزی  بانک 
وقت  اسرع  در  است  موظف  بانک  آن  لذا، 
تکلیف  تعیین  و  پذیرش  شعبه،  تعیین  ضمن 
متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج، 
ظرف  متقاضی،  توسط  مدارک  تکمیل  از  پس 
پرداخت  به  مدت حداکثر 10 روزکاری نسبت 

تسهیالت مزبور اقدام کند. 
 بر این اساس، خواهشمند است به واحدهای 
اجرایی ذیربط دستور اکید فرمایید تا نسبت به 
تعیین شعبه افراد در صف و اعطای تسهیالت به 
متقاضیان تسریع کرده و ضمن جبران و اعطای 
به  نسبت  سهمیه،  باقیمانده  بابت  تسهیالت 
رعایت سهمیه ماهانه پرداخت تسهیالت قرض 
اقدامات  گزارش  و  اقدام  نیز  ازدواج  الحسنه 

انجام شده را به این مدیریت کل ارسال کنند.  

اخیر موجب  2 سال  در  شیوع ویروس کرونا 
ضدعفونی  مواد  مصرف  توجه  قابل  افزایش 
عدم  و  تقاضا  افزایش  سایه  در  شد.  کشور  در 
ضدعفونی کننده   مواد  احتکار  شاهد  نظارت، 
تأمین  جهت  به  نهایت  در  و  بودیم  بازار  در 
تولید  برای  متعددی  مجوزهای  بازار،  نیاز 

ضدعفونی کننده ها صادر شد.
سبب  ضدعفونی کننده  مواد  تولید  افزایش 
و  عرضه  میزان  کوتاهی،  زمان  مدت  در  تا  شد 
بازار شاهد کمبود  تعادل رسیده و در  به  تقاضا 
شیوع  ابتدای  در  هرچند  نباشیم؛  مواد  این 
محیط ها  تمامی  ضدعفونی کردن  کووید19، 
مصرف  افزایش  سبب  نیز  آزاد(  هوای  )حتی 

ضدعفونی کننده ها شده بود.
واحدهای  ظرفیت  افزایش  و  کرونا  کنترل  با 
از  ضدعفونی کننده  مواد  عرضه  میزان  تولیدی، 
این شرایط، عماًل  تداوم  با  پیشی گرفته و  تقاضا 
این واحدها مجبورند، ظرفیت تولید خود را کاهش 
شیوع  کاهش  با  همزمان  روزها  این  البته  دهند؛ 
پیرامون  نگران کننده ای  شایعات  کشور،  در  کرونا 
انحراف محصول واحدهای تولیدی از شبکه توزیع 
و یا حتی مشارکت برخی از واحدهای متخلف در 

تولید مشروبات الکلی به گوش می رسد!
از آن حیث قابل توجه است که  این موضوع 
مدیرکل  محمدحسینی،  نوشین  اظهارات  طبق 
محور  سالمت  فرآورده های  پایش  و  نظارت 
نفر  هزار   9 تا   7 ساالنه  دارو،  و  غذا  سازمان 
جان  مسمومیت ها  انواع  بروز  اثر  بر  ایرانیان  از 
الکلی  مسمومیت  بین،  این  در  که  باخته اند 
تلفات  بیشترین  دیگر  موارد  برخی  کنار  در 
از  اعالمی  آمارهای  اساس  بر  است.  داشته  را 
سوی پزشکی قانونی، مسمومیت الکلی در ایران 
 120 تا   100 بین  میانگین  صورت  به  هرساله 
قربانی می گیرد؛ البته برخی داده ها اثبات می کند 
الکلی  میزان مسمومیت  از شیوع کرونا،  بعد  که 
 98 اسفند  بازه  در  چنانکه  است،  یافته  افزایش 
دچار  نفر  هزار   3 از  بیش   99 فروردین   19 تا 
نفر   728 میان  این  از  و  شده  الکلی  مسمومیت 

نیز جان خود را از دست دادند.
و  اولیه  مواد  ورود  میزان  بررسی  با  چند  هر 
خروجی )ضدعفونی کننده ها( واحدهای تولیدی 
این شایعات در خصوص هر واحد  به  می توان 
این  در  شفافی  اطالعات  اما  داد،  پاسخ  تولیدی 
سبب  به  دیگر  سوی  از  ندارد؛  وجود  زمینه 
حال  عین   در  و  کشور  تولیدی  ظرفیت  افزایش 
نبود  و  کننده  ضدعفونی  مواد  تقاضای  کاهش 
امکان صادرات این محصوالت، باید مجوزهای 
بررسی  مورد  نیز  تولیدی  واحدهای  به  مربوط 

مجدد و تجدیدنظر قرار گیرد.
»اتانول« به عنوان الکل خوراکی شناخته می شود 
که در حوزه های مختلفی همچون ساخت دارو، 
صنایع پزشکی و مواد ضدعفونی کننده به عنوان 
این  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اولیه  ماده 

گزارش سعی داریم تا با گفتگو با رئیس انجمن 
تولیدکنندگان اتانول، به برخی از سواالت مطرح 

شده در این زمینه پاسخ دهیم.
تولید ساالنه 150 میلیون لیتر اتانول در کشور

باسم آزدو، رئیس انجمن تولیدکنندگان اتانول 
تولید  میزان  خصوص  در  مهر  با  گفت وگو  در 
تولید  میزان  حداقل  گفت:  کشور  در  اتانول 
لیتر  میلیون   150 انجمن،  این  اعضای  ساالنه 
هزار   400 روزانه  کرونا  از  پیش  تا  البته  است، 
همه گیری  سبب  به  که  می شد  تولید  اتانول  لیتر 
لیتر  هزار   750 به  روزانه  تولید  میزان  کرونا 
افزایش یافت.  امروز تعداد اعضای این انجمن 
فوق،  واحدهای  و  رسیده  تولیدی  واحد   40 به 

نیاز کشور را به راحتی تأمین می کنند.
گسترده  شیوع  سبب  به  گفت:  انتها  در  آزدو 
افزایش عرضه  لزوم  انتهای سال99 و  کرونا در 
واحد  مجوز   10 حدود  ضدعفونی کننده،  مواد 
صادر  صمت  وزارت  توسط  دیگر  تولیدی 
بیماری  این  کنترل  با  حاضر  حال  در  که  شد 
سابق،  تولیدی  واحدهای  ظرفیت  افزایش  و 
شده،  صادر  مجوزهای  این  خصوص  در  باید 

بازنگری اساسی صورت گیرد.
از  انتقاد  به  اتانول  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
شیوه مجوزدهی جهت تولید مواد ضدعفونی کننده 
و  بهداشت  وزارتخانه های  گفت:  و  پرداخت 
صمت به صورت جداگانه مجوزهایی برای تولید 
الکل صادر کرده اند و این امر سبب شد برخی از 
کاهش  را  خود  ظرفیت  میزان  قدیمی  واحدهای 
دهند. حتی وزارت صمت به برخی از شرکت ها 
نظیر تولیدکننده مواد غذایی مجوز سه ماه داد و 
با وجود اتمام این بازه زمانی همچنان شاهد تولید 

مواد عفونی توسط شرکت های فوق هستیم.
اتانول،  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس  گفته  به 
به صورت  بهداشت  وزارت  و  صمت  وزارت 
به  بازار،  نیاز  درنظرگرفتن  بدون  و  انفعالی 
پایین تر  به سبب  داده اند.  تولید  شرکت ها مجوز 
این  انبوه  صادرات  امکان  جهانی،  قیمت  بودن 
محصوالت فراهم نیست و به همین دلیل صدور 
با  حوزه  این  در  کتاب  و  بی حساب  مجوزهای 
واحدهای  توسط  ظرفیت  افزایش  امکان  وجود 

قدیمی، اقدام درستی نبوده است.
آزدو در خصوص شایعات مطرح شده پیرامون 
در  الکلی  مشروبات  تولید  اولیه  مواد  تأمین 
تولیدی مواد ضدعفونی کننده  پوشش واحدهای 
به  تا  اما  شایعات،  این  انتشار  وجود  با  گفت: 
امروز مدرک مستدلی در این  خصوص مشاهده 
تولید  حاضر  حال  در  هرچند  است،  نشده 
مشروبات در کارگاه های بدون مجوز به  راحتی 
نهادهای  و  بهداشت  وزارت  می گیرد.  صورت 
با وجود  کنند،  زمینه ورود  این  باید در  نظارتی 
چند  هر  بهداشت  وزارت  بازرسی های  اینکه 
صد  نظارت  اما  می گیرد،  صورت  یکبار  وقت 

درصدی در این زمینه مشاهده نمی شود.

مجوزدهی بی حساب و کتاب
 برای واحدهای تولیدی اتانول دردسرساز شد

رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: گزارش 
سازمان ملل نشان می دهد که اگر ایران به همین 
منوال جلو برود در 20 سال آینده تصور موجود 
زنده در این کشور دور از انتظار است. ایران 10 
جلوگیری  چالش  این  از  که  دارد  فرصت  سال 
کنیم،  مدیریت  را  بحران  این  می توانیم  ما  کند 
مشروط به این که کشت زعفران به اردبیل نرود 
و بزرگترین کشت هندوانه به مناطق شرقی ایران 
هندوانه  نمونه  کننده  صادر  از  ما  و  نشود  منتقل 

تقدیر نکنیم.
غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، 
امنیت غذایی را موضوعی مهم در اقتصاد کشور 
موقعیت  لحاظ  به  ایران  افزود:  و  کرد  عنوان 
استراتژیک در منطقه دارای جایگاه ویژه ای است 
ایران  در  اقلیمی  تنوعی  و  هوایی  و  آب  شرایط 
بتوانیم  که  کرده  فراهم  ما  برای  را  امکان  این 
جایگاه مناسبی در حوزه امنیت غذایی برای خود 

ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اجالس کشاورزی مشترک ایران 
باور  این  بر  و هلند در سال 82 گفت: هلندی ها 
شیر خفته ای  ایران  غذای  و  کشاورزی  که  بودند 
بیدار  خفته  شیر  این  که  روزی  بر  وای  و  است 
شیر  این  آیا  که  است  این  اصلی  پرسش  شود. 
خفته بیدار خواهد شد یا همچنان در خواب باقی 

خواهد ماند؟
وی با اشاره به چالش هایی بزرگی که در بخش 
کشاورزی وجود دارد گفت: روند حرکت ما در 
آینده آیا توفیق آمیز خواهد بود و آیا  می توانیم این 

روند توفیق آمیز را ادامه بدهیم یا خیر؟

رییس اتاق ایران چالش آب را مهمترین چالش 
عمیق کشور عنوان کرد و افزود: چالش آب خطر 
این  می شود  محسوب  ایران  اقتصاد  برای  بزرگی 

موضوعی است که کمتر به آن پرداخته ایم.
مشکل  حل  برای  باید  اینکه  بیان  با  شافعی 
افزود: در دهه  اقداماتی را آغاز کنیم  بحران آب 

50، 47 هزار چاه عمیق در کشور وجود داشت 
تعداد حلقه های عمیق در  که  این درحالی است 
سال 98 به عدد 850 هزار حلقه چاه عمیق رسیده 
است. وضعیت تاالب ها بر همگان مشخص است 
و ما می دانیم که شرایط محیط زیست در کشور 

به چگونه است.
وی با اشاره به تصویب نشدن طرح پرک در 
این  نشدن  تصویب  برای  اتاق  گفت:  مجلس 
طرح  این  اگر  داد  انجام  مهمی  اقدامات  طرح 

در مجلس تصویب می شد شرایط آب در کشور 
وخیم تر می شد.

شافعی با اشاره به گزارش نهادهای بین المللی 
به ویژه سازمان ملل در زمینه بحران آب در ایران 
گفت: گزارش سازمان ملل نشان می دهد که اگر 
ایران به همین منوال جلو برود در 20 سال آینده 
انتظار  از  دور  کشور  این  در  زنده  موجود  تصور 
است. ایران 10 سال فرصت دارد که از این چالش 
جلوگیری کند ما می توانیم این بحران را مدیریت 
کنیم، مشروط به این که کشت زعفران به اردبیل 
نرود و بزرگترین کشت هندوانه به مناطق شرقی 
نمونه  کننده  صادر  از  ما  و  نشود  منتقل  ایران 

هندوانه تقدیر نکنیم.
به  وابسته  صنایع  شرایط  به  اشاره  با  وی 
کشاورزی گفت: ما به اشتباه در حوزه تکثرگرایی 
عنوان  به  دادیم  توسعه  را  آن  و  کردیم  فعالیت 
مثال در ایران 6 میلیون و 500 هزار تومان گوجه 
تن  هزار   500 و  میلیون   3 می شد،  تولید  فرنگی 
به شکل تازه خوری مصرف و بقیه آن در حوزه 
صنایع تبدیلی مصرف می شود. این درحالی است 
که  می توانیم تولید 700 هزار تن را داشته باشد 
و  میلیون   2 حدود  ما  کارخانه های  ظرفیت  اما 
400 هزار تن است. به گفته وی همین شرایط در 

کارخانه های کنسانتره میوه نیز وجود دارد.
الگو  اصالح  اینکه   بیان  با  ایران  اتاق  رییس 
در  باید  غذا  و  کشاورزی  محصوالت  مصرف 
و  دورریز  و  ضایعات  افزود:  شود  دنبال  کشور 
باید برای  ایران بسیار باالست و  مصرف غذا در 
کاهش آن الگوی مصرف را تنظیم و رعایت کنیم.

با این روال، تصور موجود زنده در ایران 
تا 20 سال آینده دور از انتظار است
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