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اخبار

تولید قارچ  ۲۰درصد کاهش یافت
عضو هیئت مدیره انجمن پرورشدهندگان
قارچ گفت :بر اساس آمار و اطالعات تولید
نسبت به سال گذشته  20درصد کاهش داشته
است و دیگر عرضه جوابگوی تقاضا نیست.
به گزارش ایلنا ،محمدحسن افشار در رابطه
با وضعیت تولید قارچ خوراکی گفت :به دلیل
کمبود و تعیین مواد اولیه ،افت تولید را تجربه
میکنیم ،زیرا بحران صنعت مرغداری به نوعی
به تولید قارچ منتقل شده زیرا برای پرورش
قارچ از کود مرغ و کالشی گندم استفاده
میشود و در بسیاری از موارد کود مرغی
موجود نیست و یا به دلیل کمبود ،کود تقلبی
فروخته و مواد دیگری به آن اضافه میکنند.
درنتیجه کامپوستهایی که اکنون تولید
میشود ،کیفیت خوبی ندارد و راندمان تولید را
کاهش داده است .ما سال گذشته رقمی حدود
به  20تا  30تن تولید قارچ داشتهایم درصورتی
که این رقم اخیرا به  15و  14تن رسیده است.
وی توضیح داد :اینطور که به نظر میرسد
از سویی عرضه کاهش یافته و با این شرایط
کرونایی ،تضعیف درآمد مردم و شرایط تورمی
که داریم باید بگوییم تقاضا مانند گذشته است
اما عرضه کاهش پیدا کرده است .بر اساس
آمار و اطالعات تولید نسبت به سال گذشته
 20درصد کاهش داشته است و دیگر عرضه
جوابگوی تقاضا نیست.

خبر

کاکایی :دولت هم صنعت خودرو را نابود و هم مردم را گرفتار قیمتها کرد

آخرین وضعیت تزریق منابع
صندوق توسعه ملی به بورس

درحالی که حدود دو هفته از خبر تزریق
یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق
تثبیت بازار میگذرد ،یکی از اعضای شورای
عالی بورس تاکید کرد که این موضوع حتما
اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،کاهشهای پیدرپی
شاخص بورس مسئوالن را بر آن داشت تا
تصمیمات مختلفی برای به تعادل رساندن بازار
سرمایه اخذ کنند .یکی از این تصمیمات تزریق
منابع صندوق توسعه ملی به این بازار بود .در
این راستا ،چندی پیش حسن قالیبافاصل
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد
که این سازمان پیگیر نهایی شدن انتقال یک
درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق
تثبیت بازار است و بر این موضوع تاکید کرد
که اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بازار
برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش
نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.
هرچند که رقم دقیق آن هنوز به صورت
رسمی اعالم نشده است اما پیگیریها از این
حکایت داشت که طبق مذاکرات صورت گرفته
فعال قرار است این منابع از حسابهای ریالی
صندوق توسعه ملی نزد بانکها تامین شود و
احتماال نزدیک به  ۱۰هزار میلیارد تومان خواهد
بود .چندی بعد از اعالم خبر مذکور ،صندوق
توسعه ملی نیز آمادگی خود را برای حمایت از
بورس اعالم کرد اما هنوز خبری از تزریق این
منبع نشده است .در این راستا ،حسین سالح
ورزی ،یک عضو شورای عالی بورس درمورد
آخرین وضعیت تزریق یک درصد از منابع
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار،
توضیح داد :این طرح هنوز اجرا نشده و درحال
طی کردن مراحل اداری است؛ اما به طور قطع
اجرا خواهد شد.
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تولیدکنندگانی که قیمت
مصوب دریافت کردند حق افزایش
قیمت ندارند

فرمان نابودی صنعت خودرو به دست عدهای خاص
تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است :عدهای به دنبال زمینگیری صنعت خودرو هستند که نتیجه این سیاست افزایش وابستگی کشور را به همراه
خواهد داشت ،اما متاسفانه متولیان همچنان بر تبلیغات برنامههای اشتباه خود و دمیدن در شیپور حمایت از صنعت پافشاری دارند.

درگیریهای صنعت خودرو هر روز در حال
افزایش است و دولت بدون تأمل بر این ضرورت،
همچنان بر اجرای سیاستهای تعیین قیمتها در
سایه کمبودها ادامه میدهد.
به گزارش اقتصاد ،۲۴درد امروز بازار خودرو
گرانی است که این موضع نشأت گرفته از ایجاد
تورمی است که حاصل سیاستهای دولت بوده نه
صنعت خودروی کشور!
بررسی وضعیت بازار خودرو نشان میدهد
مشتری چندانی در بازار نیست ،اما با این حال
قیمتها روندی افزایشی را تجربه میکنند .این
وضعیت البته از نظر فعاالن بازار خودرو وضعیت
چندانی غریبی نیست چرا که طی ماههای اخیر
همواره بازار خودرو با این وضعیت مواجه بوده
است .هر روز خبر افزایش چند ده میلیونی
محصوالت یک خودروساز شنیده میشود و این
نگرانی مردم و کاهش تقاضا را بیشتر میکند.
بنابر گفتهمسئوالنآنچهموجبافزایش قیمتها
در این بازار شده است تغییر در شاخصهای کالن
اقتصادی بوده چراکه افزایش نرخ ارز فرایند ساخت
خودرو را با هزینههای بیشتری همراه کرده است و
همچنین فاصله عرضه و تقاضا در بازار یکی دیگر
از عوامل گرانی در این بازار اعالم شده است .اما
کارشناسان این عرصه معتقدند که کاهش قدرت
خرید مردم و همچنین قدرت مالی و سرمایهای
خودروسازان در برابر سیاستهای اجرایی دولت
توان ایستادگی ندارد و برهم ریختگی این بازار به
سختی قابل کنترل است.
شزا تا عقبنشینی صنعت
از سیاستهای تن 
خودرو
امیر حسین کاکایی ،کارشناس صنعت خودرو در
همین رابطه گفت :ورشکستگی صنعت ،انفجار در
بازار ،مشکالتی که در مدت دو سال و نیم گذشته
شاهد آن هستیم ،واقعیتی است که اتفاق افتاده
است.
وی ادامه داد :در این دو سال و نیم درمجموع
به خاطر سیاستهای اشتباه ،بازار خودرو به
هم ریخته است از آن طرف صنعت دست و پا
میزند برای بقا ،با چالشهای جدی روبهرو است
و راه حلهایی که در حال حاضر برای این صنعت
پیچیده میشود راهکارهای تلخی است و پس از
اجرای این روشها حداقل در کوتاه مدت مورد
نفرت مردم قرار میگیرد.
به گفته این تحلیلگر صنعت خودو ،دولت در
ظاهر صنعت را فدای مردم میکند که این موضوع
به وخامت شرایط صنعت خودرو افزوده است ،اما
در اصل به مردم جفا میشود چراکه هم صنعت را
نابود کردند و هم مردم را گرفتار قیمتها.
کاکایی گفت :بی تصمیمی مسئوالن در رابطه
با بسیاری از مسائل پایه صنعت و بازار خودرو،
همچنان ادامه دارد و بدون توجه به هیچ یک از
مسائل تولید و مصرف به دنبال کسب و حفظ
جایگاههای خود هستند .با توجه به اینکه بازار
بورس هم همچنان روند نزولی خود را در پیش

یک عده در
حالپیچیدن
نسخهصنعت
خودرو
هستندیعنی
طرحهایی که
بیرون میآید
نشانگراین
موضوع است
کههیچکس
به فکر نجات
صنعتنیست
دارد و دالر نیز خیز قیمتی را طی میکند بستر را
برای افزایش قیمت خودرو فراهم کردهاند .اگر طی
دو سال و نیم گذشته از تولید حمایت میشد امروز
همین خودرو میتوانست عامل بازدارنده افزایش
تورم باشد نه اینکه این محصوالت در لیست
مزاها قرار بگیرد.
تور 
به گفته کاکایی ،با این سیاست راه را اشتباه
رفتهاند و دود این ندانم کاری به چشم تولید و مردم
میرود .در ادامه این روش دو کار اشتباه و خطا
صورت گرفت؛ اول اینکه بازار بهم ریخته را تحویل
اقتصاد دادند و دیگری ،چون تولید به شدت افت
کرده باالخره تولید صنعت خودرو بخشی از تولید
ملی است که با این روش ارزش آفرینی را در کشور
کاهش دادند و طبیعی است معنی آن تورم خواهد
بود و نمیخواهند بگویند و باورند کنند که بخش
بزرگی از ایجاد تورم به خودرو برمیگردد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد :در کل
صنعت کشور را رها کردند و نتیجهای جز تورم
حاصل نشد .متاسفانه امروز تمام صنایع کشور با
همین روش مدیریت میشود و بدون نقدینگی و
با کمبود مواد اولیه به همراه تعیین قیمت دستوری
میخواهند اقتصاد کشور را مدیریت کنند!
به گفته کاکایی ،همان بالیی که بر سر سیمان
و فوالد و سایر صنایع مولد آوردهاند امروز بر
سر صنعت خودرو میآورند .تنها موضوعی
که ذهن را درگیر میکند و به واقعیت نزدیکتر
است ،دستهای پشت پرده برای توقف صنعت

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

خودروست ،چراکه قصد بر این است که خودرو را
با قیمت دستوری به بیرون از کارخانه بفرستند و
در بازار با افزایش بیش از دو برابر ،خرید و فروش
شود؛ این چه معنی میتواند داشته باشد؟ به طور
مثال ،مردم دنا پالس را  ۳۵۰میلیون تومان از
کارخانه میخرند و میخواهند  ۶۰۰میلیون تومان
در بازار بفروشند چراکه شاهد هستند بر سر تمام
محصوالت همین بال آمده است.
وی افزود :رئیس جمهور در دور قبلی دولتش
تمرکز را بر کنترل تورم گذاشته بود ،هرچند
تنشهایی هم داشت ،اما باید این تنشها را تحمل
میکردیم ،زیرا کنترل تورم بسیاری از مشکالت را
حل میکرد و کمکم شرایط اقتصاد به سمت تحول
جدی در حرکت بود اما چرا امروز به این سمت
چرخیدند؟ چرا سیاستهای کنترل تورم را به ایجاد
تنشهای تورمی تبدیل کردند؟! قیمتها باال رفته،
اما تولید به اندازه کافی افزایش نداشته است و
در کنار این دو مورد درآمدها نیز عالوه بر اینکه
افزایشی نداشته در برخی موارد کاهش هم داشته
است؛ یعنی چرخه تولید قفل شد ،لذا با یک رکود
تورمی شدید مواجه شدند .در حال حاضر قیمت
خودرو باال رفته است و میدانیم حجم معامالت
خودرو نیز قفل کرده است.
یک عده در حال پیچیدن نسخه صنعت خودرو
هستند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد:
یک عده در حال پیچیدن نسخه صنعت خودرو

هستند یعنی طرحهایی که بیرون میآید نشانگر
این موضوع است که هیچکس به فکر نجات
صنعت نیست و همه فکر میکنند صنعت خودرو
یک گاو شیردهی است که زیادی به او دادند که
بخورد و میخواهند ذبحش کنند حتی شیرش را
هم نمیخواهند بدوشند و این بسیار خطرناک
است و روزی میرسد که ما حسرت این روزها را
میخوریم به لحاظ اینکه چرا مراقب این گاو شیرده
نبودهایم .من اصوال تئوری توطئه را دوست ندارم
و ترجیح میدهم با این تئوری مسئلهای را توجیه
نکنم ،زیرا نمیدانم دقیقا چه میشود ،اما از آنجایی
که همه بر این اعتقاد هستند و اینکه نباید صنعت
را چنین لگدکوب کرد آیا خود آقایان در رأس امور
به این ایده معتقد نیستند؟!
وی ادامه داد :در حال حاضر تمامی اقتصادانان و
متخصصین صنعتی بر این مشکالت پافشاری دارند
و عواقب آن را هشدار میدهند ،اما نمیخواهند
حتی صدای آنان را بشنوند چراکه درصدد نابودی
یک صنعت استراتژیک در کشور هستند .اگر
هنوز نابودی کامل و توقف صنعت اجرایی نشده
و علت آن هم این است که بدن ه صنعت در حال
جنگ است و مقاومت میکند .یکی از علل آن
سرمایهگذاریهای عظیمی است که در دهه ۷۰
انجام شده است به خصوص سرمایههای انسانی
و مالی که در این دهه بدنه این صنعت را تقویت
کرد ،اما امروز صنعت را وارد یک جنگ تمام عیار
اقتصادی کردهاند.

طرح جهش تولید و تامین مسکن در کوتاهمدت بازار مسکن را تکان میدهد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد
که عدم وجود تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن منجر به
افزایش قیمتها و رکود در خرید و فروش شده است.
به گزارش ایسنا ،رحمتالله فیروزیپوربادی درباره نقاط قوت
طرح جهش تولید و ساماندهی بازار مسکن بیان کرد :در این طرح
به سه موضوع مهم توجه حساس شده است .بحث تامین زمین
ارزانقیمت ،ارائه تسهیالت مناسب و تامین مصالح ارزانقیمت
سه مولفه اصلی است که در این طرح دیده شده و توجه به آنها
میتواند بستر مناسب ساخت مسکن و افزایش عرضه به بازار را
فراهم کند .وی در ادامه اظهار کرد :با توجه به وضعیت کنونی
بازار مسکن ،مجلس شورای اسالمی نباید از هیچ تالشی برای
اثرگذاری در این بازار کوتاهی کند .تصویب و اجرایی شدن این
طرح میتواند در بازه زمانی یکساله اثر مطلوبی را در ساماندهی
بازار مسکن داشته باشد.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
یکی از مشکالت امروز کشور عدم تناسب بین عرضه و تقاضا در
بازار مسکن است ،تصریح کرد :یکی از مهمترین دالیل نابسامانی
بازار مسکن نیز وجود خانههای خالی و همچنین عقبماندگی در
ساخت مسکن است که باعث شده تعادل بین عرضه و تقاضا
برهم خورد و تقاضا نسبت به عرضه باالتر بوده و به دنبال آن
قیمتها نیز افزایش یابد .از سوی دیگر ما شاهد رکود در بازار
مسکن نیز هستیم چرا که با باالرفتن قیمتها مردم توانایی خرید
خود را از دست میدهند.
ی در پایان تاکید کرد :با فراهم کردن بستر مناسب برای
فیروز 
ساخت مسکن و همچنین عرضه واحدهای خالی به بازار میتوان
در کوتاهمدت تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار کرد و به نحوی
قیمتها را مدیریت نمود .در این طرح نیز سعی شده با در نظر
گرفتن مولفههای اساسی تعادل عرضه مسکن در بازار باز گردد.

رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان با بیان اینکه مقرر شد ،گروههای
سه نفره بازرسی را در بازار فعال کنیم تا بتوانیم
برای دفاع از حقوق مصرفکننده به سرعت
رای صادر کنیم ،گفت :تولیدکنندگانی که
قیمت مصوب برای عرضه کاالی خود دریافت
کردهاند ،به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند
و باید طبق ضوابط عمل کنند.
به گزارش ایسنا ،عباس تابش با بیان اینکه
برای اثرگذاری در روند تصمیمگیریها و
اقدامات انجام شده در بخش نظارت بر بازار،
باید هیئتهای سه نفره رسیدگی به تخلفات
صنفی با حضور نمایندگان سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت ،اتاق اصناف و
تعزیرات حکومتی در سطح استانها فعال
شوند ،گفت :قطعا ً در شرایط حاضر و در
بروز تکانههای اقتصادی فرصت الزم جهت
خودنمایی و بروز و ظهور سودجویان در عرصه
بازار فراهم میشود که در همین راستا ما به
دنبال ارتقای توان بازرسی و افزایش نظارتها
با استفاده از بضاعت موجود هستیم تا مانع
دستیابی این افراد به اهداف شومشان شویم.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه تفاهم
الزم میان سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،پلیس امنیت اقتصادی ناجا
و دادستانی کل کشور برای اثرگذاری الزم در
کمترین زمان ممکن روی بازار وجود دارد و
حتما ًبا اجحافکنندگان در حق مصرفکنندگان
و مردم به شدت برخورد میشود ،گفت:
تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه
کاالی خود دریافت نمودهاند به هر دلیلی
حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط
عمل کنند .به صورت ویژه رصد و پایش
قیمت کاالها از مبادی تولید و یا واردات انجام
و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانههای
موجود از جمله پنج سامانه سازمان حمایت در
اولویت است و انتظار داریم تمامی دستگاهها
و سازمانها و همچنین ذینفعان مرتبط با این
سامانهها توجه به الزامات قانونی مربوط به آنها
را در اولویت کاری خود قرار دهند.
تابش تصریح کرد :گشتهای مشترک
بازرسی با حضور بازرسان سازمان حمایت و
سازمان تعزیرات حکومتی با اولویت مبادی
ورودی اعم از واردات و تولید مورد نظر ویژه
خواهد بود و امیدواریم نتیجه این جلسه و
ماحصل اقدامات در دستور کار در عینیت
بخشیدن به حضور پررنگ بازرسان در سطح
بازار مثمرثمر واقع شود و بیش از پیش آثار
و نتایج اقدامات نظارتی برای مردم و در سطح
بازار ملموس و قابل احساس باشد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه انتظار
ویژهای از  ۱۵هزار بازرس اصناف و اتحادیههای
تحت پوشش و همچنین بسیج اصناف داریم
تا با کمک واحدهای تولیدی در تامین به
موقع کاالهای مورد نیاز مردم در سطح بازار،
بتوانیم از این شرایط عبور کنیم ،گفت :تامین
کافی اقالم کاالیی و مایحتاج ضروری مورد نیاز
مردم در اولویت کاری وزارت صنعت ،معدن
و تجارت است؛ چرا که تامین مناسب کاال
اثرگذاری بیشتری در روند کنترلی بازار دارد.
وی افزود :سازمانها و دستگاههای
نظارتی و بازرسی از هر گونه اجحافی در حق
مصرفکنندگان در سطح بازار کوتاه نخواهند
آمد و با حضور فعاالنه به هیچ عنوان اجازه
نخواهند داد کسی از شرایط موجود به ضرر
مصرفکنندگان سوءاستفاده کند.

رئیس گروه مالی گردشگری در جریان بازدید از مجتمع فوالد بافت:

مجموعه  600هکتاری مجتمع فوالد بافت به قطب عظیم صنعتی در کشور تبدیل شود
رئیس گروه مالی گردشگری در جریان بازدید از کارخانه احیاء استیل فوالد
بافت گفت :این مجموعه  600هکتاری باید با تدوین و اجرای طرح جامع ،به
قطب عظیم صنعتی و تولیدی در کشور تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،مهدی جهانگیری با
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان استان کرمان به ویژه شهید حاج قاسم
سلیمانی و تالش های ارزنده ایشان برای امنیت کشور افزود :همه ما به عنوان
یک ایرانی دلسوز باید در جهت حل مشکالت مردم این منطقه گام برداریم.
وی با اشاره به حضور گروه مالی گردشگری به عنوان بخش خصوصی موفق
در اجرای پروژه فوالد بافت تصریح کرد :بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون
در منطقه بافت ،هیچ واحد صنعتی و تولیدی در مقیاس کارخانه احیاء استیل
فوالد بافت ایجاد نشده است.
جهانگیری با اشاره به مساحت  600هکتاری مجتمع ،از مدیران شرکت احیاء
استیل فوالد بافت خواست با تدوین طرحی جامع و برنامه ریزی های الزم
برای تبدیل این مجموعه به یک قطب عظیم صنعتی و تولیدی در کشوربا
هدف ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان و همچنین عمران و آبادانی این منطقه
تالش کنند.
وی با بیان اینکه گروه مالی گردشگری در اجرای پروژه ها ،روش مدیریت

جهادی را دنبال می کند ،گفت :اقدامات و فعالیت های انجام شده در کارخانه
احیاء استیل فوالد بافت مطلوب است ضمن اینکه اهداف آن تاکنون طبق
برنامه محقق شده و خط تولید به طور کامل کار می کند.
جهانگیری با بیان اینکه کارخانه احیاء استیل فوالد بافت با خودباوری در
نیروی جوان مدیریتی و همچنین تالش های شبانه روزی توانسته بحران ها را
مدیریت کند ،تصریح کرد :گروه مالی گردشگری ،از هیات مدیره این مجموعه
همچنان حمایت و آن را تقویت خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت احیاء استیل فوالد بافت نیز در این نشست گفت :از
ابتدای سال جاری تا  21شهریور ماه در مجموع  333هزار تن آهن اسفنجی
در این شرکت تولید شده است.
سورنا زمانیان افزود :با ادامه روند فعلی و نداشتن تعمیرات در خطوط تولید،
پیش بینی می شود میزان کل تولید آهن اسفنجی در این شرکت تا پایان سال
جاری به  795هزار تن برسد.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی فاز  2شامل واحد احیاء مستقیم به ظرفیت
 800هزار تن و گندله سازی با ظرفیت  2.5میلیون تن شروع شده است،
ادامه داد :پیشرفت فیزیکی فاز  2آهن اسفنجی در حال حاضر به حدود 25
درصد رسیده است.

زمانیان در عین حال تصریح کرد :تسریع در تکمیل و راه اندازی فاز ۲
کارخانه منوط به این است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) به عنوان دارنده جواز تاسیس و سازمانی که گشایش
اعتبار( )LCبه نامش است ،بتواند در مورد پرداخت سهم خود به میزان 7.5
درصد شفاف سازی و تعیین تکلیف کند.
کارخانه احیا استیل فوالد بافت ،بزرگترین و تنها مجتمع صنعتی بزرگ
منطقه در سطح سه شهرستان بافت ،رابر و ارزوئیه است که در سال رونق
تولید( )۹۸افتتاح شد.
مدیرعامل هلدینگ ماهان :صنعت احیاء مستقیم در ایران بومی سازی شده
است
مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان نیز بر اجرای پروژهها
توسط مهندسان و متخصصان داخلی تاکید کرد و گفت :صنعت احیاء
مستقیم در ایران بومی سازی شده و در حال حاضر می توان حدود  85درصد
پروژه ها را به صورت ریالی اجرا کرد و منتظر خارجیها نماند.
ابراهیم صادقی افزود :اکنون به جز کمپرسورها ،همه تجهیزات مورد نیاز
صنعت احیاء مستقیم ،داخلی سازی شده و چنانچه تامین مالی شود ،می
توان پروژه را  30ماهه اجرا کرد.

مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری در سفر به شهرستان بافت
همچنین از اجرای پروژه مجموعه گردشگری و هتل بافت دیدن کرد و خواستار
تسریع در تکمیل و به بهرهبرداری رسیدن فاز نخست این پروژه شامل ویالها
و فودکورت شد.

