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خبر اقتصادی

حمید حسینی در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:
دستدرازیروسها

بهبازارقیرایران
- دبیــر کل  یلنــا ا
اتحادیــه صادرکنندگان 
فراورده های نفــت، گاز 
و پتروشــیمی گفــت: 
روس ها به بازار قیر ایران 

دست درازی کردند. سید حمید حسینی افزود: اکنون 
عالوه بر اینکه هند نفت خام روسیه را با قیمت ارزان تر 
می خرد، قیر ایران را نیز که عمده صادراتش به بازار هند 
است با مشکل مواجه کرده است، به طوری که طی سه 
ماه گذشته ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن صادرات قیر ما 
کاهش یافته یعنی از ۴۳۰ هــزار تن به ۳۳۰ هزار تن 
کاهش پیدا کرده است، همچنین برخی محصوالت 
دیگر هــم چالش هایی دارند، در مجمــوع صادرات 
فراورده های نفتی ایران باتوجه به رشد قیمت و ارزش 
جهانی تنها به لحاظ ارزشی افزایش صادرات داشته 
است. به گفته وی احتمال اینکه در فصل تابستان با 
کمبود مواجه و مجبور شویم بنزین پاالیشگاهی را با 
شناسایی نقاط آسیب دوباره فعال کنیم و یا شروع به 

واردات فرآورده های نفتی بکنیم، وجود دارد.
    

یارانهتیر
قابلبرداشتاست؟

تجارت نیوز-اگرچه 
قرار بود یارانه جاماندگان 
تا عید غدیر واریز شــود 
امــا برخی از ایــن افراد 
می گوینــد همزمان با 

واریز یارانه ۹ دهک اول درآمدی جامعه، یارانه آنها 
هم واریز شده است. اما قابل برداشت نیست.

 سومین مرحله یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در 
تاریخ ۲۱ تیر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز 
شد. در اطالعیه سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم 
شده است که تنها کمک معیشتی دهک اول تا نهم 
واریز شده و قابل برداشت است و یارانه جاماندگان 
در تاریخ دیگری واریز می شــود اما یارانه برخی از 

جاماندگان همچنان قابل برداشت نیست.
    

قیمتمرغزنده
بایدافزایشیابد

ایســنا-مدیرعامل 
اتحادیه مرغداران گفت: 
قیمــت مرغ زنــده باید 
افزایش یابد در غیر این 
صورت تولیدکنندگان 

دچار زیان می شوند . حبیب اســداهلل نژاد در پاسخ 
به چرایــی افزایش قیمت مرغ گــرم در بازار گفت: 
دولت قیمت مصوب مرغ گرم را کیلویی ۵۹هزار و 
۸۰۰تومان اعالم کرده اســت که با این عدد قیمت 
مرغ زنده حدود ۴۱ تا ۴۲هزار تومان می شود، اما در 
حال حاضر قیمت مرغ زنده در کشور به طور متوسط 
کیلویی ۳۷ تا ۳۸هزار تومان است که یعنی قیمت 

مرغ  گرم نباید بیش از ۵۵هزار تومان باشد.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ برای 
مرغداران از قیمت اعالم شده حدود ۸۰۰۰ تومان 
باالتر اســت تصریح کرد: قیمت مرغ زنده  نیازمند 
اصالح فوری است؛ درغیر این صورت تولیدکنندگان 
ضرر می کنند و تولید و تامین مرغ مورد  نیاز کشور 
با چالش مواجه خواهد شد. همچنین ممکن است 
بسیاری از  گله های مولد حذف شوند که جبران آن 

در کوتاه مدت میسر نیست.
    

تصمیموزارتجهادبرایافزایش
تولید۴قلمکاالیلبنیمنطقینیست

مهر-سخنگوی انجمن 
لبنی با انتقــاد از تصمیم 
جدیــد وزارت جهاد برای 
اختصــاص ۵۰ درصــد 
شیرخام برای تولید چهار 

محصول، گفت: آیا وزارت جهاد فروش این محصوالت را 
تضمین می کند؟ محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن 
صنایع لبنی ایران با اشاره به اینکه معاون توسعه بازرگانی 
وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به صنایع لبنی اعالم 
کرده که تا ۵۰ درصد شیرخام فقط به تولید ۴ محصول 
اختصاص یابد، گفت: این چهار محصول شــامل شیر 
نایلونی کم چرب ۹۰۰ گرمی، شیر بطری کم چرب، پنیر 
یواف نسبتا چرب و ماست ست ساده ۲.۵ کیلوگرمی 

کم چرب است .
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی چنین 
تصمیمی را بدون مشورت با متخصصان و تشکل های 
تخصصی اتخاذ کرده است، افزود: بازار تابع عرضه و 
تقاضاست و تقاضا مشخص می کند که چه مقدار از 
محصول باید تولید شود به عنوان مثال تقاضا از سوی 
فروشــگاه های زنجیره ای و مردم برای شیرنایلونی 

کم است.

ماجرای واردات خــودرو تبدیل به 
قصه تلخی شده که راوی فقط وعده ها 
را تعریف می کند و به نظر می رسد پایانی 

برای آن نمی توان متصور شد. 
ماه هاســت که دولتمردان به ویژه 
وزیر صمت و معاونان وی از لزوم واردات 
خودرو برای ساماندهی بازار سخن گفته 
و برنامه ریزی کرده اند، اما تاکنون در عمل 

هیچ اتفاقی رخ نداده است. 
تازه ترین وعده هم از سوی منوچهر 
منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که با 
اشاره به تدوین آیین نامه واردات خودرو، 
از ورود نخستین خودروهای وارداتی به 

کشور تا شهریورماه خبر داد. 
به گفتــه وی، در آیین نامه تدوین 
شده از سوی دولت، واردات خودروهای 
دســت دوم امکان پذیر نیســت و در 
عین حال بــرای خودروهای اقتصادی 
مشــوق هایی در نظر گرفته شــده که 
برای نمونه از بین پنج محصول اگر یک 
محصول  ۵۰   درصدی داشته باشد برای 
آن مشوقی تعیین می شود که با قیمت 

نهایی پایین تری به دست مصرف کننده 
برسد.  معاون وزیر صمت، هدف از تدوین 
آیین نامه را واردات خودروهای اقتصادی 
برای اقشار کم درآمد جامعه دانسته است.  
منطقی تاکید کرده است؛ واردکنندگان 
باید از کشــورهایی کــه خودروهای 

به روزی دارند واردات را انجام دهند.

 بی اطالعی واردکنندگان از 
واردات خودرو تا شهریورماه 

ایــن ســخنان در حالــی مطرح 
می شــود که مهــدی دادفــر، دبیر 
انجمن واردکنندگان خــودرو از ورود 
نخستین خودروهای وارداتی به کشور 
تا شــهریورماه اطالعی نــدارد. وی به 
» توســعه ایرانی« گفــت: بنده هیچ 
اطالعی در این مورد ندارم و نکته مهم 
این است که اگر قرار باشد در شهریور 
ماه شاهد ورود نخستین خودروهای 
وارداتی به کشــور باشــیم، یقینا قبال 
باید مذاکراتــی بین طــرف ایرانی با 
خودروسازان خارجی انجام شده باشد، 
اخذ مجوزهای استاندارد انجام شده و 
همچنین ثبت سفارش این خودروها 

صورت گرفته باشد. 

وی تاکید کرد: برای واردات خودرو 
تا شهریورماه تمام این کارها باید انجام 
شده باشد؛ لذا باید مشخص شود که آیا 
مسئوالن دولتی رأسا با اشخاص و افراد 
خاصی این کار را انجام داده اند یا خیر که 
این کار مصداق دخالت دولت در امور و 
نوعی رانت محسوب می شود زیرا همه 

از آن بهره مند نمی شوند. 
وی تصریــح کــرد: واردات موکول 
شده به ابالغ دستورالعمل نحوه واردات 
خودرو ذیل ماده ۴ قانون ســاماندهی 
صنعت خودرو که همه منتظر مشاهده، 
خواندن و ابالغ این دستورالعمل هستیم؛ 
اکنون که اعالم شده شهریور نخستین 
خودروهای وارداتی به کشور می رسد؛ 
امیدواریم که این اتفاق رخ دهد اما باید 
توجه داشــت »دو صد گفته چون نیم 
کردار نیست«.  دادفر خاطرنشان کرد: 
تحقق وعــده واردات خودرو برای همه 

بسیار مفید است. 

مدت زمان مورد نیاز برای واردات 
واقعی خودرو

وی درباره مدت زمان الزم به منظور 
انجام پروســه رایزنــی و مذاکرات با 

خودروسازهای خارجی، ثبت سفارش 
و ... توضیح داد: نخست باید مشخص 
شود دولت چه محدودیت ها و امتیازاتی 
و برای چــه نوع خودروهایــی در نظر 
گرفته اســت و دولت باید تعیین کند 
که آیا واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ 
سی سی آزاد است یا خیر؟ بیش از ۴۰ 
هزار دالر آزاد اســت یا خیر؟ یا واردات 
خودروهای باالی ۱۰ هزار دالر آزاد است 
یا خیر؟ متاسفانه هنوز این شاخص ها 
مسخص نشــده و پس از پاسخ به این 
موارد جامعه هدف مشخص خواهد شد 
که چه نوع از خودروهایی امکان ورود به 
کشور را دارند و پس از آن تجار، بازرگانان 
و صاحبان کسب و کار با مالکان برندها 
وارد مذاکره می شــوند. متاســفانه ما 
هنوز شاهد مســاله ای مغفول و تهی 
هستیم و جالب اینکه از واردات خودرو 
در شهریورماه ســخن می گوییم؛ باید 
مشخص شود ویژگی های خودروهای 
وارداتی چیست؟ پروسه واردات باید به 
صورت کامل انجام شود؛ در وهله نخست 
باید نسبت به ارائه مستندات خودروها 
توسط شرکت سازنده و تطبیق آنها با 
اســتانداردهای ۸۵گانه اقدام شود که 

در خوشبینانه ترین حالت ۲ ماه زمان 
نیاز است. همزمان با این روند می توان 
موضوع استانداردهای زیست محیطی 
را نیز پیگیری کرد که یــک ماه طول 
می کشد.  همچنین مجوزهای مربوط 
بــه اداره کل خودرویی ۲ مــاه طول 
می کشد و ثبت سفارش در سامانه نیز 
حدود یک ماه به طــول می انجامد تا 
دستور باز کردن کد مورد نظر و تعرفه 

صادر شود. 
اگر همه موارد مشخص شود از زمان 
شروع مذاکرات و پیگیری و اخذ مباحث 
استاندارد و ... حداقل به ۴ ماه زمان نیاز 
اســت تا احتمال ورود قانونی آن نوع 

خودرو به کشور فراهم شود. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
بیان کرد: اینکه گفته می شود شهریور 
ماه شــاهد واردات خودرو هســتیم، 
مســئوالن باید مشــخص کنند چه 
خودرویی، از کجــا و با چه قیمتی قرار 
است وارد شود و چه کسی برای واردات 
صحبت و مذاکره کرده است و چرا این 
افراد برای مذاکــرات واردات انتخاب 
شــده اند؟ عدم شفاف ســازی در این 
زمینه ها نشــان دهنده ورود ما به یک 

فضای رانتی و تیره   و تار است. 

ارائه طرح های بی ثمر 
وی درباره ســخنان معاون صنایع 
حمل و نقل وزارت صمــت از تعیین 
مشــوق های وارداتی و امکان رسیدن 
محصول با قیمــت ارزان به دســت 
مصرف کننده نهایــی توضیح داد: این  
ســخنان را می توان طرح مســائل و 
مطالب دانشــگاهی بر کاغذ دانست 
زیرا اگر از بین ۵ محصول یک محصول 
دارای ۵۰درصد از تقاضای بازار باشد، 
آن محصول مشوق می گیرد؛ این موارد 
به درد بازار واقعی نمی خــورد و برای 
کتاب هایی خوب اســت که تا به حال 
نوشــته اند و دردی از مردم دوا نکرده 
است، فرمول موضوع واردات خودرو این 
مواردی نیست که معاون وزیر صمت 
مطرح می کند. وی باید تعیین کند که 
واردات چه نوع خودرویی، با چه شکل 
و شــمایلی، چه حجم موتوری، با چه 
ارزشی و با چه تعرفه ای وارد کشور شود 

بنابراین بقیه مــوارد مانند اینکه چند 
درصد از سهم بازار به دست خواهد آورد 
و مردم تا چه میزان توان خرید دارند و 
در بازار چه قیمتی داشته باشد، صرفا با 
بخشنامه ای که مسئوالن تهیه خواهند 
کرد، بســتگی ندارد. مسئوالن فقط 
می توانند خواسته های زیاد از حد خود 
را معقول تر و منطقی تر کنند تا واردات 
با راحتی بیشتری انجام شود و خودرو 

سهل تر به دست مردم برسد. 

بی توجهی به نظرات انجمن ها و 
تشکل های فعال خودرویی

وی تاکید کرد: مسئوالن دولتی نه 
تنها دستورالعمل را ابالغ نکرده اند بلکه 
حتی نظرات انجمن ها و تشــکل های 
فعال در این بخش را جویا نشــده اند 
که خــالف مواد ۲ و ۳ قانون تســهیل 
فضای کسب و کار است و پس از ابالغ 
این دســتورالعمل می توان گفت چه 
خودرویــی می توان وارد کــرد، البته 
اگر مسئوالن می ترســند که با طرح 
دســتورالعمل ها بازار به هم بریزد باید 
با تشکل ها جلســاتی برگزار کنند تا 
فعاالن این بخش به دولتمردان راهکار 
ارائه دهند زیرا مســئوالن که تاکنون 
واردات خودرو انجام نداده اند؛ بنابراین 
باید از نظرات صاحبنظران این بخش 

استفاده کنند. 

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با »توسعه ایرانی« و با اشاره به ابهامات موجود:

 نکند دولتی ها می خواهند خودرو وارد کنند

مهرنوش   حیدری

شــرکت دانش بنیان زاگرس صنعت آرکا 
به عنــوان مجموعه پیشــرو در ارائه خدمات 
تخصصی کاتالیســت هندلینگ در کشور، 
با اجرای موفــق پروژه تعویض کاتالیســت 
راکتورهــای های ســولفورزدای واحد کوثر 
مجتمع توسعه آهن و فوالد گل گهر سیرجان 
حد نصاب جدیدی در مــدت زمان تعویض 
کاتالیســت های مجتمع مذکــور بر جای 

گذاشت.
مهندس مجتبی حســینی )ریاســت 
کارخانجات آهن اسفنجی شرکت نظم آوران 

در مجتمع توسعه آهن و فوالد گل گهر(
پروژه تعمیرات اساســی مگامدول کوثر 
مجتمع توسعه آهن و فوالد گل گهر با توقف 
بخش های مختلف کارخانه و خنک ســازی 
بخش کوره در مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ آغاز گردید. 
یکی از مهمترین بخش های تعمیرات سالیانه، 
تعویض کاتالیســت راکتورهای سولفورزدا 
می باشد که به دلیل گذشــت دو سال از عمر 
کاتالیست های سولفورزدای واحد کوثر، این 
بخش نیز جزو برنامه تعمیراتی ســال جاری 

شرکت نظم آوران قرار داشت.
در نهایت با تالش و کوشش  و حضور بموقع 
تیم اجرایی و استقرار تجهیزات و ماشین آالت 

شرکت دانش بنیان زاگرس صنعت آرکا پروژه 
مذکور در مورخ ۰۴/۰۹/ ۱۴۰۱ آغاز و با رعایت 

اصول ایمنی و بــدون هیچگونه حادثه ای در 
مدت زمان کوتاهی به نحو احسن اجرا گردید.

شکسترکوردزمانیتعویضکاتالیستهایسولفورزدادرمجتمعتوسعهآهنوفوالدگلگهر
خبر ویژه

دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: گفته می شود 
شهریور ماه شاهد واردات 

خودرو هستیم، مسئوالن باید 
مشخص کنند چه خودرویی، 
از کجا و با چه قیمتی قرار است 

وارد شود و چه کسی برای 
واردات صحبت و مذاکره 
کرده است و چرا این افراد 

برای مذاکرات واردات انتخاب 
شده اند؟ عدم شفاف سازی 

در این زمینه ها نشان دهنده 
ورود ما به یک فضای رانتی و 

تیره   و تار است 

رئیس سازمان بورس اظهار داشت: در گذشته هم روند 
این گونه بوده که همواره بازار سرمایه با یک وقفه و فاصله ای 
نسبت به سایر بازارها حرکت می کند اما مهم روند بلندمدت 
بازار است و بازار سرمایه راه خود را می رود بنابراین معتقدم 
شرایط بازار سرمایه طبیعی است و شرایط عجیب و غریبی 

ندارد.
به گزارش ایلنا، بازار سرمایه اولین روز کاری را در هفته 
گذشته با ریزش ۴ هزار واحدی و با شاخص یک میلیون و 
۴۹۸ هزار و ۵۰۹ واحد شروع کرد و آخرین روز کاری خود 
را با شاخص یک میلیون و ۴۹۰ واحدی به پایان برد. مدتی 
است که شــاخص در محدوده ۱.۴ میلیون تا ۱.۶ میلیون 

واحدی در حال چرخش و درجا زدن است. 
همین شرایط باعث ورود معاون اول رئیس جمهوری شد 
و در هفته گذشته وزیر اقتصاد در این باره گفت: این شرایط 

بازار ســرمایه به چند بخش مربوط می شود و تنها متوجه 
وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیست. وزارت صنعت و وزارت 

نفت هم از دیگر ابعاد موضوع هستند. 
گفته می شود تصمیمات جزیره ای وزارت نفت و وزارت 
صمت برای صنایع مربوط باعث درجا زدن بازار سرمایه شده 

در حالی که بازارهای موازی در حال رشد و صعود هستند. 
رئیس ســازمان بورس دربــاره اثرگــذاری عملکرد و 
تصمیمات سایر وزارت خانه ها بر روی بازار سرمایه اظهار 
داشت: با توجه به راه اندازی و برقراری میز صنعت در سازمان 
بورس، برای وضعیت صنایع پیگیری  هــای الزم را انجام 

داده ایم و این پیگیری ها ادامه دارد. 
»مجید عشقی« ادامه داد: یکی از عوامل موثر بر شرایط 
بازار ســرمایه همین موضوع وضعیت صنایــع پاالیش، 
پتروشیمی و فلزی است که یکســری از تصمیمات که در 

سایر وزارتخانه ها گرفته می شــود بر وضعیت بازار سرمایه 
اثر می گذارد. 

رئیس ســازمان بورس تاکیــد کرد: مکاتباتــی با این 
وزارتخانه ها داشتیم و دستورات معاون اول رئیس جمهوری 
را هــم در حال پیگیری هســتیم. واقعیت این اســت که 
چالش  هایی برای صنایع مختلف ایجاد شــده که در حال 
حل و فصل آنها هستیم که به طور قطع به نفع بازار سرمایه 

خواهد شد. 
عشقی همچنین درباره رکود بازار سرمایه در حالی که 

بازارهای موازی ســقف خود را پس گرفته اند و نقدینگی 
به سمت این بازارها سوق پیدا کرده، گفت: در گذشته هم 
روند این گونه بوده که همواره بازار ســرمایه با یک وقفه و 
فاصله ای نسبت به سایر بازارها حرکت می کنند اما مهم روند 
بلندمدت بازار است و بازار سرمایه راه خود را می رود بنابراین 
معتقدم شرایط بازار سرمایه طبیعی است و شرایط عجیب 

و غریبی ندارد. 
وی درباره خروج سنگین نقدینگی متعلق به حقیقی  ها 
از بازار ســرمایه اظهار داشت: مشخص است که حقیقی ها 
چه رفتاری دارند و شــاهد حرکت حقیقی ها به ســمت 
صندوق های درآمد ثابت و ســپرده های بانکی است و این 
اقدام، رفتار هوشمندانه حقیقی هاست اما با یک لگ زمانی 

به بازار برمی گردند. 
وی با تایید خروج نقدینگی حقیقی ها از بازار ســرمایه 
ادامه داد: خروج نقدینگی های حقیقی رخ داده اما حقیقی ها 
همواره همین رفتار را از خود نشان می دهند. در دوره های 
گذشته شاهد رکود ۴ ساله بورس هم بودیم که در این بازه 
زمانی شــاهد خروج نقدینگی بودیم اما با مشخص شدن 

آیتم هایی در بازار، حقیقی ها دوباره به بازار برمی گردند.

رئیس سازمان بورس:

وضعیتبازارسرمایهعجیبوغریبنیست

خبر


