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خبر اقتصادی

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی:
خودروهای وارداتی  را

 بی زاپاس  و ضبط به ما تحویل دادند!
ایســنا- مدیرعامــل 
ســازمان جمــع آوری 
و فروش امــوال تملیکی 
توضیحاتــی را درمــورد 
ســرقت از خودروهــای 

وارداتی ارائه کرد. عبدالمجید اجتهادی ، با اشــاره به 
سرقت قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر 
قرار دارد، اظهار کرد: این خودروها در انبارهایی قرار دارد 
که در زیرمجموعه سازمان اموال تملیکی نیستند. این 
خودروها در منطقه آزاد انزلی هستند و وضعیت آن ها 

قابل رویت است.
وی به این ســوال که کدام تجهیزات خودروها به 
سرقت رفته است، پاسخ داد: در مدت زمانی که خودرو 
در محوطه پارکینگ منطقه بوده است برخی قطعات را 
خارج کرده اند. این قطعات شامل زاپاس، ضبط صوت 
و کامپوتر خودرو می شود و خودروها با این وضع به ما 

داده شد.
مدیرعامل ســازمان جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی بر این نکته تاکید کرد که اگر خودروها زودتر 
تعیین تکلیف می شدند و شرایط عرضه یا استرداد فراهم 

میشد، شاهد این زیان ها نبودیم.
بر اساس این گزارش، برخی واردکنندگان چندی 
پیش از این موضوع خبر دادند که قطعات خودروهای 
وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارند به سرقت رفته 

استو این موضوع توسط مسئوالن هم تایید شد.
    

ثبت نام  ۶.۷   میلیون متقاضی
 در سومین مرحله قرعه کشی خودرو

 - صمــت ت  ر ا ز و
سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت گفت: در 
ســومین دوره نام نویسی 
سامانه یکپارچه تخصیص 

خودرو، ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر ثبت نام کردند 
که از این میــزان ۳۶۴ هزار و ۸۳ نفــر یعنی معادل ۵ و 
چهار دهم درصد متقاضی طرح جوانی جمعیت و ۱۲۴ 
هزار و ۵۶۹ نفر معادل، یک و نه دهم نفر، متقاضی طرح 

جایگزینی خودرو های فرسوده بوده اند.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، در این مرحله تنها 
یک و دو دهم درصد از نام نویسی ها به متقاضیان شرکت 
سایپا به خاطر خروج محصوالت سایپا به جز، ساینا اس، از 

قرعه کشی، اختصاص داشت.
    

قیمت هر کیلو مرغ
 به ۶۵ هزار تومان رسید

باشــگاه خبرنگاران 
جوان - رئیــس انجمن 
پرورش دهنــدگان مرغ 
گوشتی گفت: هم اکنون 
قیمت مرغ به باالتر از نرخ 

مصوب رسیده است. آقای محمد یوسفی گفت: قیمت 
کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان و مرغ گرم 

در خرده فروشی ها ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است.
به گفته وی با توجه به رکود بــازار و کاهش تقاضا 
ناشــی از تخصیص درآمد خانوار به خرید مدرسه در 
شهریور پیش بینی می شــود که قیمت مرغ تغییری 

نداشته باشد.
یوسفی از توزیع روزانه ۴ هزار و ۸۰۰ تا ۵ هزار و ۳۰۰ 
تن مرغ گرم در بازار خبــر داد. رئیس انجمن پرورش 
دهندگان مرغ گوشتی گفت: با اصالح نظام یارانه سرانه 
مصرف مرغ ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت که به همین 

میزان جوجه ریزی کاهش یافته است.
    

برخی زائران بدون گذرنامه
وارد عراق شدند

وزیر راه و شهرســازی 
گفت: برخی بدون گذرنامه 
وارد کشور عراق شدند که 
باید این مســئله در سال 

آینده پیگیری شود.
رستم قاسمی گفت: امسال با توجه به شرایطی که 
ایجاد شده به طوری که سامانه ســماح آمار دقیقی از 
تعداد زائران وجود نداشت،همین باعث شد که بسیاری 
از مسافران حتی بدون گذرنامه وارد کشور عراق شدند.به 
همین منظور برای بازگشت مسافران و زائران در سازمان 
راهداری بررسی های الزم صورت گرفت  و برنامه ریزی 
شد که بخشی از زائران  از طریق  قطار و اتوبوس از مرز ها 

به مقصد بازگرداند.
به گفته وزیر راه وشهرسازی در پیک بازگشت بخشی 
از مشکالت تشدید می شود که سعی خواهیم کرد این 
مشکالت برطرف شود.متاسفانه به دلیل  آنکه بخشی 
از زائران در سال های گذشته بدون گذرنامه وارد کشور 
عراق شدند امسال هم طبق آمارها همین طور  بود که 

برای این بخش در سال آینده باید فکری کرد.

 زنگ هــا در فردوســی بــه صدا 
درآمدند. از پس مدت ها تعلیق کشدار 
در مذاکــرات ایران و غــرب بار دیگر 
وضعیت قرمز شــد و حاال چشم انداز 
پیش رو از همیشه تیره تر است. اقتصاد 
ایران نزدیک به یک دهه رشــد صفر 
درصدی اقتصاد را پشت سر گذاشته 
اســت و در این مدت زمانی تنها آنچه 
در ایران بی وقفه تولید شده، تورم است 
که به کوچک شدن سفره مردم از یک 
سو و کاهش قدرت خرید از سوی دیگر 

منجر شده است. 
حاال از پس گذشت یک سال از عمر 
دولت ســیزدهم و تالش بی ثمر برای 
دست یابی به توافق در ابعاد برجام، رسما 
اعالم شد مذاکرات برای دو ماه با وقفه 
روبرو می شود. آنچه بازار فردوسی را اما 
تکان داد نه تعویق مذاکرات که مواضع 

اعالمی سه کشور اروپایی بود. 
وزارت خزانــه داری آمریــکا روز 
جمعه در بیانیه ای اعــالم کرد دفتر 

کنترل دارایی هــای خارجی وزارت 
خزانه داری، وزارت اطالعات و امنیت 
ایران و وزیر اطالعات این کشور )سید 
اســماعیل خطیب( را به دلیل انجام 
فعالیت های ســایبری علیــه ایاالت 
متحده و متحدانش در فهرست تحریم 

قرار داده است.
همچنین تروئیــکای اروپا عصر 
شنبه در بیانیه ای از خواسته ایران در 
مذاکرات احیای توافق هسته ای مبنی 
بر این که آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی تحقیقاتش درباره ذرات اورانیوم 
یافت شده در سه سایت هسته ای را به 
پایان برســاند، ابراز نارضایتی کرده و 
مدعی شدند، این خواسته مذاکرات را 

به خطر می اندازد.
سه کشــور اروپایی در این بیانیه 
آورده اند: این خواسته آخر، تردیدهایی 
جدی درباره مقاصــد و تعهدات ایران 
نسبت به نتیجه  موفقیت آمیز برجام 
ایجاد می کند. موضع ایران با تعهدات 
قانونی الزام آور ایــران مغایرت دارد و 

چشــم انداز احیای برجام را به خطر 
می اندازد.

در ایــن  میــان، ناصــر کنعانی، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه اقدام 
وزارت خزانــه داری آمریکا در تحریم 
چندبــاره وزارت اطالعات جمهوری 
اســالمی ایران و وزیر این وزارتخانه را 

شدیدا محکوم کرد.
کنعانی با اشاره به اینکه این برچسب 
جدید تحریمی نیز همچون تحریم های 
غیرقانونی قبلی آمریــکا علیه وزارت 
اطالعــات، هرگز نخواهد توانســت 
کوچکترین خللی در عزم خدمتگزاران 
امنیت مردم ایران در این نهاد سرافراز 
ایجاد کند، تاکید کرد: اعالم حمایت 
فوری آمریــکا از اتهــام واهی دولت 
آلبانی به جمهوری اســالمی ایران و 
اقدام سریع بعدی واشنگتن در تحریم 
مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطالعات 
جمهوری اســالمی ایران با توسل به 
همان اتهام واهی و اثبات نشده، به خوبی 
گویای آن است که طراح این سناریو نه 

دولت آلبانی، بلکه دولت آمریکاست 
و تیرانا قربانی سناریوی طراحی شده 
واشــنگتن علیه جمهوری اسالمی 

ایران شده است.

در بازار ارز چه می گذرد؟
خبرهای رسیده نشــان می دهد 
قیمت دالر در بازار به محدوده ی میانی 
کانال ۳۰ هزار تومان رسیده است اما 
شمار خریداران بیش از فروشندگان 
است. این برتری خریداران سبب شده 
است بازار خود را برای افزایش قیمت 
هماهنگ کنــد و به رشــد انتظارات 

تورمی تن بدهد.
 قیمت دالر در یک ســال گذشته 
رشــد قابل توجهی را تجربه کرده و از 
محدوده ۲۵ هزار تومان به بیش از ۳۰ 

هزار تومان رسیده است.
گزارش های میدانی نشان می دهد 
بهای هــر دالر آمریکا در بــازار به ۳۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان رســید اما ساکنان 
حاشــیه ی خیابان بیش از این رقم را 

برای فروش دالر اعالم می کنند.  البته 
بازار زیر سایه ی شایعات متعددی نفس 
می کشد. برخی وضعیت را غیرعادی 
ارزیابی می کنند و شاید در این راستا 
اقتصادنیوز نوشته است که بعضی ها 
می گویند بازار در شرف یک سرپایینی 
قــرار دارد، چرا که تصــور می کنند 
بازارساز منتظر است تا تعداد خریداران 
بیشتر شود تا با یک عرضه سنگین، بازار 

را غافلگیر کند.
بعضی ها می گویند خریدار دستش 
را داغ کرده و دست به معامله ریسکی 
نمی زنــد، بعضی ها هــم می گویند 
بازارساز روی هرات و بازار طال اعمال 

قدرت می کند.
هر چه هســت همه متفق القول 
هستند که روند افزایشــی بازار های 
داخلی در پی کمرنگ شدن انتظارات 
مثبــت جامعه نســبت بــه آینده 
نشســت های برجام  صورت گرفته 

است.

وضعیت غیرعادی نیست
با این حال کامران ســلطانی زاده، 
دبیر کل کانون صرافــان ایران اعتقاد 
دارد که افزایش جزئی نرخ ارز به دلیل 
نزدیک شدن به تعطیالت آخر هفته و 
شهریورماه و سفرهای اربعین است که 

این موضوع طبیعی است.
به گفته او، با وجود سفرهای اربعین 
و سفرهای پایان شهریورماه تنها حدود 
نیم درصد رشــد معامالت را در بازار 
شاهد بودیم که این رقم قابل توجهی 

نیست.
او متذکر می شود: مقایسه وضعیت 
بازار ارز در این ایام نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته تغییرات و نوسان قابل 
توجهی ندارد و این نشان می دهد که 
هیجان در بازار ندارید و رفتارها در بازار 

معقول است.
دبیر کل شورای عالی کانون صرافان 
به ایرنا گفته است: دلیل اصلی آرامش 
در بازار ارز این اســت که صرافی ها در 
سراسر کشور ارز موردنیاز مردم را تامین 
می کنند و مردم دیگر دغدغه ای برای 
خرید ارز ندارند. بازار متشکل ارزی هم 

هم در این مورد مدیریت می کنند.
ســلطانی زاده اضافــه می کند: 

البته معامــالت ارز توافقی نیز در بازار 
انجام می شود؛ در نتیجه مردم نه تنها 
دغدغه ای برای تامین ارز موردنیاز خود 
ندارند؛ بلکه هیجانی برای خرید در بازار 

نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشــان می کند: با توجه 
به اینکه بازار ارز در یک ســال گذشته 
ســودآور نبود و مردم بــه این نتیجه 
رسیدند که ســرمایه گذاری در بازار 
ارز مطلوب نیســت و افراد تمایلی به 
سرمایه گذاری ندارند. بیشتر افرادی که 
در این بازار حضور دارند و ارز خریداری 
می کنند، تنها به دنبال تامین مصرف 

ارزی مورد نیاز خود هستند.
خبرهای رســیده از فردوســی و 
سبزه میدان نیز نشــان می دهد بازار 
مهیای افزایش قیمت هاست اما اغلب 
صرافان بــه دیده تردید به بازارســاز 
می نگرند و معتقدنــد بانک مرکزی 
برای سبک کردن بار ناشــی از رشد 
بهای ارز دســت به عرضه خواهد زد و 
این اقدام مانع از رشــد بیش از پیش 
قیمت ها می شود. پیش از این وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به اســتناد افزایش 
۵۰۰ درصدی درآمدهای نفتی و سایر 
اتفاقات اقتصادی از بهبود شرایط ارزی 
سخن گفته و رئیس کل بانک مرکزی 
نیز این نکته را تایید کرده است. به نظر 
می رسد بانک مرکزی در شرایط فعلی 
قادر به عرضه سنگین تر ارز برای مهار 
بازار خواهد بود خصوصا آن که حجم 
تقاضا در سایه سیاست های مهار تقاضا 
با ریزشی قابل توجه همراه شده است. 
هر چه هست بازار ارز در این دو ماه به 
محلی برای آزمون شــعارهای دولت 
سیزدهم مبنی بر گره نزدن سفره ی 

مردم به مذاکرات تبدیل خواهد شد. 

جوالن ناامیدی در فردوسی در پی صدور بیانیه تروئیکای اروپا 

افزایش خزنده قیمت ها در بازار دالر

باران زرین قلم

در فردوسی همه 
متفق القول هستند که روند 

افزایشی بازار های داخلی 
در پی  بیانیه تروئیکای اروپا 

و کمرنگ شدن انتظارات 
مثبت جامعه نسبت به 

آینده نشست های برجام 
صورت گرفته است

تابستان ۱۴۰۱ فصل بارگذاری  محصوالت گســترش فناوری خوارزمی در 
مجتمع های عظیم فوالدی کشور بود.

به گزارش روابط عمومی خوارزمی، از ســال ۱۳۹۲ که گســترش فناوری 
خوارزمی پای در میدان تولید کاتالیست های مورد نیاز صنعت فوالد کشور گذاشت 
تا به امروز توانسته سهم باالیی از بازار کاتالیست کشور در صنعت فوالد کشور را از آن 
خود کند. به صورتی که هم اکنون ۶۰ درصد کاتالیست های مورد نیاز مجتمع عظیم 
فوالد خوزستان، یکی از بزرگترین مجتمع های فوالدی کشور، توسط گسترش 

فناوری خوارزمی تولید شده است.
مرداد ۱۴۰۱ برای گسترش فناوری خوارزمی، ماهی حساس و قابل توجه بود. 
در این ماه، مدول  های ۳ مجتمع عظیم فوالدی کشور با کاتالیست های گسترش 

فناوری خوارزمی بارگذاری شد.
مدول C فوالد مبارکه اصفهان

مدول C فوالد مبارکه اصفهان با ظرفیت ۸۰۰.۰۰۰ تن در سال یکی از شش 
مدول قدیمی این مجموعه است که در سال ۱۳۹۶ با کاتالیست های گسترش 
فناوری خوارزمی بارگذاری شد. این مجموعه بعد از ۵ سال به دلیل برنامه تغییر 
تیوپ  و افزایش ظرفیت و تبدیل تیوپ های ۸ اینچی به تیوپ های ۹ اینچی اقدام 

به بارگذاری جدید کرد.
این مــدول  از ۴۳۲ تیوپ برخودار اســت که با توجه به عملکرد درخشــان 
کاتالیست های گســترش فناوری خوارزمی طی ۵ سال گذشته که حتی باعث 
افزایش رکورد فوالد مبارکه اصفهان در طول این سالها بوده است، مجددا توسط 

کاتالیست های گسترش فناوری خوارزمی با نظارت کارشناسان و متخصصین این 
شرکت بارگذاری خود را انجام داد. فوالد مبارکه اصفهان با افزایش ظرفیت مدول 
C خود و با توجه به کیفیت باالی کاتالیست های گسترش فناوری خوارزمی در پی 

رکوردشکنی بیشتر در ایران و منطقه است.
مدول 2 واحد احیا 2 فوالد خوزستان

پروژه افزایش ظرفیت مدول ۲ احیا ۲ از ۶۰۰ هزار تن در سال به ۸۳۲ هزار تن 
در سال در فوالد خوزستان کلید خورده است. به همین جهت این مجموعه نیاز 
داشت تا کاتالیست های جدید جایگزین کاتالیست هایی شود که در گذشته در 
این مدول بارگذاری شده است. با توجه به این مساله که کاتالیست های گسترش 
فناوری خوارزمــی در مدول ۱ و مدول زمزم ۱ و دیگــر مدول های این مجموعه 
بهترین عملکرد را داشته است. تصمیم این مجموعه بر آن بود تا در مدول ۲ نیز از 
کاتالیست های خوارزمی استفاده شود. در مردادماه ۱۴۰۱، آخرین کاتالیست های 
خارجی که در مدول ۲ استفاده می گردید خارج شده و در حال حاضر با توجه به 
بارگذاری صورت گرفته ۶۰ درصد ظرفیت مدول های واحد احیا مستقیم مجتمع 
عظیم فوالد خوزستان در اختیار کاتالیست های شرکت دانش بنیان گسترش 

فناوری خوارزمی قرار گرفته است.
ســهم ۶۰ درصدی گســترش فناوری خوارزمی از مدول هــای احیا فوالد 

خوزستان، خود مدعایی بر عملکرد درخشان محصوالت این شرکت است.
مدول B فوالد کاوه جنوب کیش

فوالد کاوه جنوب کیش که چشم انداز خود را در سال ۱۴۰۴ در تولید، صادرات 

و بهره وری نیروی انسانی در بین سه شرکت برتر فوالدی ایران ترسیم کرده است. 
بعد از ۱۰ سال قدیمی ترین کاتالیست های خارجی خود را خارج کرده و ۵۰۴ تیوپ 
مدول B خود را با کاتالیست های DRI گسترش فناوری خوارزمی بارگذاری کرده 
است تا از این پس با استفاده از کاتالیست های ایرانی رکورد تولید خود را افزایش 

داده و به آنچه که ترسیم کرده اند؛ دست یابند.
حضور مستمر کارشناسان گسترش فناوری خوارزمی

تمام مراحل تخلیه و بارگذاری کاتالیست ها در این سه مجتمع عظیم فوالدی با 
حضور مستمر و نظارت کامل کارشناسان گسترش فناوری خوارزمی صورت گرفته 
است تا با بارگذاری صحیح، برگی زرین دیگر برای گسترش فناوری خوارزمی در 
صنعت فوالد کشور ثبت و در تاریخ این صنعت ضبط شود. امیدواریم با اعتماد و 
همراهی صنایع فوالدی، پتروشیمی و پاالیشگاهی کشور به ظرفیت باالی علمی 
شرکت و محصوالت با کیفیت گسترش فناوری خوارزمی، شاهد شکوفایی هرچه 

بیشتر صنایع مادر کشور باشیم.

فصل بارگذاری کاتالیست های خوارزمی در مجتمع های فوالدی کشور
ویژه

یک فعال اقتصادی گفت: دولت در حالی ورود سرمایه های 
خارجی به کشور را دســتاورد می داند که برآوردها نشان از 

خروج ساالنه ۱۰ میلیارد دالر ارز از ایران دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با قرن نو 
تاکید کرد: بر اســاس آمارهای غیر رسمی ساالنه حدود ۱۰ 
میلیارد دالر از سرمایه های کشور خارج می شود و ما به طور 
متوسط ساالنه کمتر از ۲ میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 

می کنیم . 
 مسعود دانشــمند گفت: آمار ورود سرمایه های خارجی 
در حالی به عنوان دستاورد مطرح می شــود که اگر با اتخاذ 
سیاست هایی بتوانیم ســرمایه های داخلی را حفظ کنیم، 

وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر خواهد شد.  وی با اشاره 
به اینکه متاســفانه دولت بدون هیچ برنامه ای تنها به تکرار 
سیاست های اشتباه و تشدید اقدامات عجیب دست می زند، 
گفت: کمترین کار این است که باید برای پیشگیری از خروج 
ســرمایه برنامه ریزی انجام دهد تا فضای اقتصادی کشور 
امیدوارکننده باشد و صاحبان سرمایه و تخصص در کشور 

بمانند. 

تاثیر مهاجرت نخبگان بر آی کیوی ایرانی ها
دانشمند در بخش دیگری از ســخنانش به تاثیر منفی 
مهاجرت نخبگان بر ژن ایرانی و تخلیه بانک ژنتیکی اشاره کرد 

و گفت: بر اساس آخرین آمارهای جهانی کسانی که اکنون در 
کشور زندگی می کنند دارای آی کیو متوسط هستند و عدد 

آی کیوی افراد داخل کشور حدود ۸۴ است
وی در توضیح این مطلب افزود: متاسفانه در میان ۱۹۰ 
کشــور، ایران در جایگاه ۱۱۹ از نظر بد بــودن رتبه آی کیو 
قرار گرفته است. دلیل این امر نیز مهاجرت گسترده ی تمام 
متخصصان و نخبگان ایرانی از کشور است در حالی که دولت 

باید هر چه بیشــتر به این آمارها توجه کــرده و برای بهبود 
وضعیت چاره اندیشی کند. 

وی اضافه کرد: این موارد نشــان می دهد نخبگان و افراد 
باهوش در حال مهاجرت از کشور هستند و در نتیجه کسانی 
که در کشــور باقی می مانند که دارای آی کیوی متوســط 

هستند. 
وی خاطرنشــان کرد: متاســفانه اکثر کســانی که در 
المپیادهای علمی شرکت کرده و رتبه آورده اند یا دارندگان 
 رتبه های نخست کنکور و ... از کشور خارج شده اند و می شوند. 
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: با ادامه 
این روند شاهد مهاجرت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان 
ایرانی خواهیم بود. تجار و بازرگانان در همه جای دنیا می توانند 
با پول خود کار تجارت را انجام دهند و مشکالت عدیده ی ایران 
را نداشته باشند این در حالی است که صاحبان صنایع در یاران 
با مشکالت جدی مواجهند و ممکن است با ادامه این شرایط 

ناچار به مهاجرت شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی:

ساالنه 10 میلیارد دالر سرمایه از ایران خارج می شود

خبر


