اخبار
تخلفات صنعتي را گزارش کنيد و
پاداشبگيريد

مرکز حراســت وزارت صنعــت ،معدن و
تجارت اعالم کرد با هدف مبارزه با فســاد
اداري در هريــک از بخشهاي مختلف
مرتبط بــا وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
به گزارشات صحيح تخلفات دريافتي پاداش
ميدهد .به گزارش فارس به نقل از روابط
عموميوزارت صنعت ،معــدن و تجارت،
مرکز حراســت اين وزارتخانه اطالعيهاي
درباره گزارش تخلفــات از اين وزارتخانه
منتشر کرد .در اين اطالعيه راههاي ارتباطي
ستاد خبري شــماره  88809944-021و
ایمیل herasat.samt@chmail.irو
پيامک به شــماره  09128191447اعالم
شده است.
وعده مديرعامل مخابرات
براي واگذاري به روز تلفن

مدير عامل شــرکت مخابــرات ايران در
پيگيري به عقب ماندگــي در حوزه تلفن
ثابت و وجود صفهاي نوبت براي دريافت
اين سرويس ،گفت :صددرصد بايد واگذاري
تلفن ثابت به روز شود و در دوره مسئوليت
خــودم اين وعده را ميدهــم .به گزارش
فارس،ســيد مجيد صدري اظهار داشت:
از زماني که مســئوليت مديريت شرکت
مخابرات ايران را به عهده گرفتم با جديت
توسعه تلفن ثابت را شروع کرده ايم ،بخشي
از تجهيزات مخابرات در گمرک بوده که در
حال حاضر ترخيص شده و در حال نصب
براي توسعه تلفن ثابت است و انشااهلل هر
چه ســريعتر اين برنامه انجام ميشود .به
گزارش فارس ،در سالهاي اخير در نتيجه
رشد سريع تلفن همراه ،کاهش تقاضا براي
تلفن ثابت و کاهش سرمايهگذاري در اين
بخش ،تلفن ثابت که زماني به روز واگذار
ميشد دچار عقب ماندگي در توسعه نسبت
به تقاضا شــد و در حال حاضر در بسياري
از مناطق متقاضيان براي دريافت يک خط
تلفن ثابت ماهها و گاهي سالها در نوبت
ميمانند.
ميلياردرهاي جهان ضرر کردند

 ۵۰۰نفر از ثروتمندترين افراد جهان تاکنون
بيش از  ۱۲۸ميليارد دالر خود را در بازارهاي
جهاني از دست دادهاند.
به گزارش ايســنا از روســبالت ،ســقوط
ارزش بازارهاي جهاني ســهام ادامه دارد
و نمودارهاي ســهام همچنان قرمز رنگ
هستند .ســهامداران آمريکايي تاکنون ۵۵
ميليارد خود را در اين بازار از دست دادهاند
و بسياري از کارشناسان اقتصادي توصيه
کردهاند تا رسيدن شرايط پايدار مجدد ،در
بازارهاي بين المللي بورس سرمايهگذاري
نشود .همچنين آمريکا در حال برنامه ريزي
براي اعمال تعرفه  ۲۵درصدي بر واردات
فوالد به اين کشــور اســت که ميتواند
جنگ تجــاري جديدي ميــان آمريکا با
چين ،اتحاديه اروپا و استراليا منجر شود و
شاخصهاي عمده مالي جهان را همچنان
در سراشيبي سقوط قرار دهد.
صادرات  ۴۴هزار دالري سنگپا

طبق آمارهاي رسميگمرک در  ۱۰ماهه
اول امســال بيش از  ۴۴هزار دالر سنگپا
به کشورهاي مختلف صادر شده است .به
گزارش ايسنا ،تا پايان دي ماه امسال بالغ بر
 ۶۲هزار و  ۵۸۷کيلوگرم سنگ پا از ايران
صادر شده است .در اين مدت عراق به مانند
بسياري از کاالها ،اولين خريدار سنگپاي
ايراني بوده و بيش از  ۲۲هزار و  ۵۹۵دالر
انواع سنگپا به اين کشور ارسال شده است.
مراکش ،افغانستان ،آذربايجان ،ترکمنستان،
کويت ،استراليا ،ازبکستان ،ارمنستان و هلند
ديگر مشتريان سنگپاي ايراني هستند.
اعتراف دولت به ناتواني در شکستن
مقاومتهادربرابرخصوصيسازي

رييس سازمان خصوصي ســازي بارها از
وجود مقاومتها در برابر خصوصي ســازي
گاليه کرده که اين موضوع نشان ميدهد
دولتهاي يازدهم و دوازدهم توانايي شکستن
مقاومتها در برابــر واگذاريهاي دولت را
نداشتهاند .به گزارش تسنيم ،پوري حسيني
تاکيد کرد  :فشار بر روي خصوصي سازيها
همچنان ادامه دارد .خصوصي ســازيها
همچنان با فشار عدهاي مواجه است .وي
تازگيها گفتــه دولتيها کار حاکميتي بلد
نيستند و تنها خود را با تصدي گري سرگرم
ميکنند.
سال خوش رنو در ايران

فروش رنو فرانسه به ايران در نخستين ماه
ســال جاري ميالدي با رشد  ۱۸درصدي
نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۱۵هزار
و  ۸۴۶دســتگاه رسيد .به گزارش تسنيم،
رنو در ســال  2017ميالدي  162هزار و
 79دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار
ايران کرد .فروش رنو فرانســه به ايران در
اين سال نسبت به ســال قبل از آن رشد
 49.3درصدي داشت .فروش رنو به ايران
در سال  2016نيز نسبت به سال قبل از آن
رشــد  110درصدي داشت و به 108536
دستگاه رســيد .رنو در سال  2015بالغ بر
 ،51500در ســال  2014بالــغ بر 33هزار
دستگاه و در سال  2013بال غ بر 39هزار و
 600دستگاه از محصوالت خود را به ايران
فروخته بود.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس

اقدام بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز غير قانوني است

يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس
گفت :اقدام بانک مرکزي براي آرامش
بازار ارز قانوني نيست .به گزارش ايسنا،
ناصر موســوي الرگانــي در خصوص
نوساناتي که بازار ارز پشت سرگذاشت،
گفت :چــون نميتوانم به رئيس بانک
مرکــزي تذکري بدهــم در خصوص
صرافيهاي بدون مجوز و مشــکالتي
که ايجاد ميکنند ،نزديک به ســه ماه
قبل به رئيسجمهور تذکــر دادم .اين
عضو کميســيون اقتصــادي مجلس

تصريح کرد :يک زماني آقاي مصباحي
مقدم در مجلس سوالي مطرح کرد مبني
بر اينکه بسته دالري که باند مخصوص
بانک مرکزي به روي آن اســت و باز
نشده چگونه به دست دالر فروشهاي
سر خيابان جمهوري افتاده ؟ اين دالر را
چه کســي به دست اينها داده است؟ با
حرف و بيان اين مطلب که چون االن
سال نو ميالدي است يا بهمن ماه است
اين نوسانات ايجاد شده نميتوانيم دليل
قانعکنندهاي براي موضوع قائل شويم.

موسوي الرگاني تاکيد کرد :اين کاري
که بانک مرکزي براي آرامش بازار ارز
انجام داد کار قانوني نيست .اينکه آمديم
به بانکها اجازه داديم تا  2هفته اوراق را
با  20درصد ســود به فروش برسانند و
سرمايههاي دست مردم را جمع کنند.
اين دو هفته تمام ميشــود ولي بعد از
آن چه؟وقتي ما اعتراض کرديم که چرا
در فالن کشــور سود تسهيالت بانکي
 2درصد است ولي در اينجا نزديک به
 30درصد است ،عنوان کردند در اينجا
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تورم  45درصد اســت .االن که تورم 8
درصد شــده چرا به دنبال افزايش سود
هســتيم؟ به جاي اينکه پول در چرخه
توليد و ايجاد اشتغال قرار گيرد چرا بايد
در بانک پول را بخوابانيم؟ اين نماينده
مجلس معتقد است :اين موارد ميتواند
به صورت مقطعي اثر وضعي داشته باشد
که التهاب بازار براي يک مدت از بين
برود .اگر دولت بخواهد آرامش در بازار
ارز به وجود بيايد بايد موضوع تک نرخي
که شعار دولتها بوده را مورد اهتمام قرار
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دهد .مرگ يک بار شيون هم يک بار.
بياينــد ارز را تک نرخي کنند تا جلوي
خيلــي از رانتخواريها گرفته شــود.
چگونه ميشــود ارز در اليحه بودجه
 3500تومان در نظر گرفته شــود ولي
با اين وجود که قيمت کاهش هم پيدا
کرده ،قيمت دالر  4500تومان باشد.

گزارش«عصر ايرانيان» از هشدار کارشناسان و مسئوالن درباره آشفته بازار مرغ بهعنوان یکی از اصليترين مواد غذايي مردم

گروه اقتصادي :در حالي که کارشناسان
بازار در ماههاي گذشــته درباره گراني
قيمت مرغ هشدار داده بودند حال تنها
 18روز مانده به نوروز خبرها حکايت از
افزايــش قيمت اين ماده خوراکي تا 50
درصد را دارد.
به گزارش «عصــر ايرانيان»،از مدتها
پيــش موضوع افزايــش تعرفه واردات
نهادههاي داميتوســط دولــت و تاثير
آن بر گراني مرغ در ميان کارشناســان
اقتصادي مطرح بود و سرانجام دولت با
فشار مرغداران و فضاي حاکم بر جامعه
مجبور شــد تعرفههاي خــوراک دام و
طيور را بدون تغييــر تعيين کند اما بي
تدبيــري دولت در کنترل بازار ارز باعث
شد بازار نهادههاي داميدچار آشفتگي
شــود به گونهاي که مسئوالن مرتبط
با حوزه توليد مــرغ گفتهاند تا چند روز
ديگر مرغ به  9هزار تومان هم ميرسد
و به عبارتي با توجه به قيمتهاي حال
حاضر  50درصد گران خواهد شد.
به نظر ميرســد اين گراني با توجه به
افزايش قيمت خوراک طيور در روزهاي
گذشــته به دليــل گرانــي دالر براي
مرغداران چندان هم بد نباشد چراکه به
عقيده برخي کارشناسان اين حوزه هم
اکنون مرغداران توليدات خود را با ضرر
ميفروشند.
طوفان قيمت مرغ

نايــب رييــس کانون انجمــن صنفي
مرغداران کشــوردر اين زمينه با اشاره
بــه افزايــش قيمــت خــوراک طيور
اظهارکرد:مــردم بايد منتظــر طوفان
افزايش قيمت مرغ و تخم مرغ يا حذف
مرغدارن از چرخه توليد باشند.
حبيب اسداهلل نژاد با اشاره به افزايش 30
درصدي قيمت نهادههاي ذرت و سويا
گفــت :اين افزايش قيمــت به صورت
جهشي از مهرماه آغاز شده و با ادامه اين
رونــد بايد منتظر طوفان افزايش قيمت
مرغ و تخم مرغ و يا حذف مرغدارن از
چرخه توليد باشيم.
وي ادامه داد :کم توجهي دستگاههاي
نظارتي و کم کاري شرکت پشتباني امور
دام کشــور در توزيع به موقع و با قيمت
مناسب نهادهها موجب شده دست برخي
از افراد براي ســوء اســتفاده باز شود و
مشــکالت بزرگي را براي صنعت طيور
کشور ايجاد کند.

قیمت مرغ َپر میکشد؟

اســداهلل نژاد ذخيره ،توزيــع به موقع،
کافي و بــا قيمت مناســب نهادههاي
داميرا وظيفه ذاتي شــرکت پشتيباني
امور دام کشور عنوان کرد و گفت :اين
شرکت نه تنها اقدام به عرضه نهادههاي
داميبــا قيمت و ميزان کافــي در بازار
نکرده است بلکه همسو با تعداد معدود
و انگشت شمار واردکنندگان نهادههاي
داميصاحب رانت قيمت ذرت و سويا را
افزايش داده است.
وي ادامــه داد :حتي اگر اين شــرکت
در ماههاي گذشــته با مشــکل ارزي،
گشايش ال ســي  ،تاخير کشتيها در
تحويل ســفارشها رو به رو شده باشد،
بايد پيشبيني الزم را براي اين شرايط
و ذخيره کافي نهادهها ميکرد.
نايب رييــس کانــون انجمن صنفي
مرغداران گفت :با توجه به اينکه کشور
هر ســاله نيازمند  7ميليون تن سويا و
ذرت دامياست با يک حساب سرانگشي
ميتوان به راحتي به سود کالني که به
جيب اين افراد معدود ميرود پي برد و
عجيب است که چرا نسب به اين جهش
قيمت واکنشي نشان داده نميشود.
اســداهلل نژاد با بيان اينکــه به زودي
بايد منتظــر نتايج اين بــي توجهي و
کم کاريها بــود ،افــزود 2 :اتفاق در
پيش روي صنعت طيور کشور است؛ يا
افزايش قيمت باالي در مرغ رخ خواهد
داد که قرباني آن مصرف کننده اســت
يا شاهد حذف بيشتر مرغداران از چرخه

توليد خواهيم بود که نتيجه آن نابودي
يک صنعت در کشور است.
نايــب رييــس کانون انجمــن صنفي
مرغدارن کشور با بيان اينکه هيچ يک
از برنامههاي دولت تا امروز نتوانســته
مشــکالت اين صنعــت را مرتفع کند،
گفت :برنامــه يکپارچه ســازي توليد،
ساماندهي مرغداران و اخيرا سامانه سما
هيچ يک تا امروز نتوانسته است صنعت
طيور کشور را از سراشبي ورشکستگي
نجات دهد.
اسداهلل نژاد در پايان تنها راهکار نجات
صنعت طيور کشــور را پرهيز دولت از
سياست دستوري و کاهش هزينه توليد
دانســت تا مرغ و تخم مــرغ با قيمت
واقعي و با سود منطقي به دست مصرف
کننده برسد.
مرغ  9هزار توماني در عمده فروشيها!
در چنين شرايطي محمد يوسفي ،رئيس
انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي با
بيان اينکه پيشبيني ميشود قيمت مرغ
در بازار ،از بيست اسفند به بعد دستخوش
تغييراتي شود ،گفت :اينکه قيمت چقدر
افزايش يابد ،معلوم نيســت؛ اما تصور
نميشود خيلي باالتر از نرخهاي فعلي
بــرود و به قيمتي برســد که مرغداران
سود کنند.
وي که با خبرگــزاري مهر گفت و گو
کــرده اضافه کرد :با توجه به شــرايط
موجود ،اگر قيمت مرغ در عمده فروشي
ميدان بهمن بــه ٨٥٠٠تا  ٩٠٠٠تومان

برسد ،مرغداران سود ميکنند و نرخ اين
کاال در مغازههاي تجريش و غيره فرقي
به حال ما نميکند.
يوســفي گفت :قيمت مــرغ زنده طي
روزهاي گذشــته ،بين  ٤٧٠٠تا ٤٨٠٠
تومان ،قيمت مرغ آماده طبخ در عمده
فروشي ميدان بهمن بين  ٦٢٠٠تا ٦٣٠٠
تومان و در غرفههاي ميادين ميوه و تره
بار حدود ٦٣٠٠تومان است.
وي در بخش ديگري از ســخنان خود
درباره بازار نهادههــا نيز افزود :افزايش
قيمت زيــادي در اين زمينه داشــتيم؛
چراکــه قيمتهاي جهاني نيز باال رفته
است .يوسفي با بيان اينکه دو هفتهاي
اســت که قيمتها مرتب باال ميرود،
ادامه داد :قيمت کنجاله ســويا تحويل
درب مرغداري کيلويــي  ٢٢٠٠تومان
و قيمت ذرت تحويــل درب مرغداري
کيلويي حدود ١١٠٠تومان است.
مجيــد موافق قديــري ،رئيس انجمن
خوراک دام ،طيور و آبزيان هم با اشاره
به آخريــن وضعيت بــازار نهادههاي
دامياظهار کرد :با توجه به نوسان نرخ
ارز در روزهــاي اخيــر و تامين بيش از
 80درصــد نهادهها از طريــق واردات،
قيمت نهادههاي داميدستخوش تغيير و
تحوالتي در بازار قرار گرفه است.
وي از افزايش مجدد و  15درصدي نرخ
کنجاله سويا در يک ماه اخير در بازار خبر
داد و گفت :البته نرخ جو وارداتي با روند
با ثباتي همراه بوده است و واردات آن با

ارز آزاد مهمترين مشکل واردکنندگان
به شــمار ميرود کــه واردکنندگان به
سبب نوسان نرخ دالر و افزايش قيمت
تمام شــده ،انگيزهاي براي واردات اين
محصول ندارند.
اين مقام مسئول کاهش شديد نقدينگي
در واحدهاي پرورش دام و طيور ناشي از
شيوع آنفلوانزا طيور ،فروش قيمت مرغ
طبق نرخ تمام شــده توليد و تاخير در
پرداخت پول مرغداران گوشــتي توسط
کشــتارگاهها را عاملي مهم در کاهش
ســرمايه گذاري در بخــش و تعطيلي
تعدادي از مراکز پرورش دانست.
وي بازار نهادههاي داميدر روزهاي آتي
را پيشبيني کرد و افزود :با توجه به آنکه
روند قيمــت دو کاالي اصلي از جمله
کنجاله ســويا و جو در بازارهاي جهاني
افزايشي اســت ،طبيعتا اين موضوع در
افزايش نرخ کنجاله ســويا در روزهاي
آتي در بازار داخل افزايش خواهد داشت.
اين مقام مســئول ادامه داد :کشورهاي
اصلــي توليدکننده ايــن کاالي مهم و
اســتراتژيک از جمله آرژانتين ،آمريکا و
برزيل در داخل کشور وضعيت متفاوتي
دارند ،به گونهاي که آرژانتين با کاهش
انبار و شرايط نامساعد آب و هوايي روبرو
اســت که در نهايت ايــن امر ،افزايش
قيمت کنجاله سويا در بازار را به همراه
داشته است .رئيس انجمن خوراک دام
و طيور و آبزيان در خاتمه گفت :ذخاير
جو قزاقستان در انبارها به سبب نزديک
شدن به پايان فصل ،کاهش يافته است
و از آنجــا که اين امر در افزايش قيمت
اين محصول تاثيرگذار است؛ پيشنهادي
مبني بــر تخصيــص ارز مبادلهاي به
واردات اين محصول به ستاد تنظيم بازار
داده شده تا قيمت اين محصول در بازار
داخل دستخوش تغيير و تحوالتي قرار
نگيرد .به گــزارش «عصر ايرانيان» به
نظر ميرسد دولت قرار است بازار مرغ را
هم مانند دالر و ساير بازارها آن هم در
آستانه نوروز به حال خود رها کند و اگر
چنين اتفاقي بيفتد بازهم سوناميافزايش
قيمت اين بار دامن مرغ به عنوان يکي از
مهمترين مواد غذايي سبد غذايي مردم
را نشانه خواهد رفت.آن هم در شرايطي
که بســياري از طبقه متوسط جامعه به
دليل گراني گوشــت ناچارند مرغ را در
سفرههاي خود جايگزين گوشت کنند.

انتقاد يک اقتصاد دان از عملکرد اقتصادي دولت

از داليل شکست خصوصي سازي در ايران تا لزوم گل گرفتن شرکت پژو

يک اقتصاددان گفت :نسخه صندوق بينالمللي پول
براي الگوي توسعه اقتصادي دنيا شکست خورده اما
ما همچنان در کشور عليرغم وجود اقتصاد مقاومتي
اجرا ميکنيم .به گزارش فارس ،سيدمحمدرضا سيد
نوراني به نسبت بودجه کل کشور به توليد ناخالص
داخلي اشاره کرد و گفت :اين نسبت براي سال ۹۷
حدود  ۷۴درصد ۹۶ ،حدود  ۷۶درصد و در ســال ۹۵
حدود  ۷۵درصد بوده اســت .يعني حدود  ۸۰درصد
اقتصاد دســت دولت اســت و  ۲۰درصد ديگر نيز
دســت بخش عموميغيردولتي تلقي ميشود .وي
با تعريف خصولتيها گفت :اينها به لحاظ حقوقي نه
دولتي هستند و نه خصوصي و خاصيت هيچ کدام را
نيز ندارند .ســيدنوراني به آمارهاي نصفه و نيمه در
رسانهها اشاره کرد و گفت :مث ً
ال  ۱۵درصد از سهام
دولت به ســهام عدالت اختصاص يافته و از دست
دولت خارج شــده ،تأمين اجتماعي از توليد ناخالص
بايد شرکت پژو را گل بگيرند
سهم  ۱۶درصدي دارد که سهم شستا است.
وي با طرح اين ســؤال که چرا سازمانهايي نظير اين استاد دانشــگاه عالمه طباطبايي با بيان اينکه
تأمين اجتماعي بايد کار اقتصادي انجام دهند تصريح بايد شرکت پژو فرانسه را گِل بگيرند ،گفت :درست
کرد :به دليل وجود مطالبات به آنها بنگاه واگذار شده موقع تحريمها که صنعت خودروي ما به آنها وابسته
در حالي که کار آنها چنين رويکردي نيست و حتي
در حيطه امور آنها نيست.
سيد نوراني با اشــاره به اينکه سال  ۷۰اولين فاز از
خصوصيسازي اجرا شد و شکست خورد در تشريح
داليل اين شکست گفت :همان موقع فقدان برنامه
جامع شتابزدگي ،نارســايي بازار سرمايه و بورس،
انحصار و تســلط دولت بر اقتصاد ،ضعف در حقوق
مالکيت ،رقابتي نابرابر ميان خصولتيها و خصوصيها
مطرح شد .اين اقتصاددان با طرح اين سؤال که چرا
بخش خصوصي بــراي خريد بنگاههاي دولتي جلو
نميآيد و يا ســرمايهگذار ورود نميکند بيان داشت:
دولت نوســان دارد و نيــز در بحث قيمتگذاريها
کارشــناس خبره ارزشگــذاري روي برند نداريم.
وي ادامه داد :ساختار توليد سنتي است و تخصيص
غيربهينه دولتي در کنار نبود آمايش سرزميني منجر
به عدم تمايل بخش خصوصي شده است.

بود رها کردند و قطعــه ندادند با کمال وقاحت بعد
از برجام قرارداد بســتند نميدانم چرا داخليها قبول
کردند حتي دوباره وزير خارجه آنها بلبلزباني کرده
است .وي افزود :سرمايهگذاري نياز به آرامش و ثبات
دارد قيمتها واقعي نيســت و قاچاق داريم .بخشي
از قاچاق با بازتعريف و بــه نوعي از گمرک ميآيد
هر دولتي با پول ميخواهد کار انجام دهد و کســي
به قوانيــن و اصالحات داخلــي توجهي نميکند.
ســيدنوراني با اشــاره به اينکه ايجاد شغل از عهده
دولت به تنهايي خارج اســت يادآور شد :آنهايي که
ميگويند ارز باال برود در مقابل به موضوع دستمزد
حقوقبگيران و کارگــران و افزايش قيمتها توجه
نداشــته و سکوت ميکنند .به همين دليل است که
توليد جواب نميدهد و ســرمايهگذار پول خود را در
بانک ميگذارد و سود آن را ميخورد .نوسان نرخ ارز
شايد در ورود براي سرمايهگذار خارجي خوب باشد اما
هنگام خروج سوي آن را دچار اشکال ميکند بنابراين
منجر به فرار ســرمايه ميشود اکثر سرمايهداران در
خانه نشسته و کار توليد نميکنند.
وي به داليل شکســت بخــش عموميغيردولتي

حمايت از توليد ملي در حد حرف باقي ماند

رئيس اتحاديه کفاشــان دست دوز با بيان اينکه
به جاي فروش در بازار عيد فقط ســردرگم بوده
و براي حل مشــکالت خود به هر دري ميزنيم،
افزود :تعطيلي واحدهاي توليدي کفش امســال
رشــد  ۱۰تا  ۲۰درصدي داشته است .به گزارش
تسنيم رسول شجري با اشــاره به اينکه تشديد
رکود مشکالت زيادي را براي واحدهاي توليدي
کفش به وجود آورده  ،اظهارداشــت :جلســات
مختلفي را با مسئوالن مختلف برگزار کرده ايم
و همه شــعارهايي در حمايت از توليد ملي ســر
ميزنند اما متأسفانه گويا کسي به فکر واحدهاي
توليدي به ويژه صنعت کفش نيست.
وي با بيان اينکه به جاي فروش در بازار عيد فقط

صنعتکفشکشوردرکما

ســردرگم بوده و براي حل مشکالت خود به هر
دري ميزنيــم ،افزود :تعطيلي واحدهاي توليدي
کفش امسال رشد  10تا  20درصدي داشته است
و بخش زيادي از نيروي انساني اين حوزه بيکار
شده اند .رئيس اتحاديه کفاشان دست دوز بسياري
از واحدهاي توليدي بخشــي از خط توليد خود را
تعطيل و با ظرفيت حدالقي کار ميکنند ،تصريح
کرد :اين در حالي اســت که روزي صنعت کفش
کشور کاال به روســيه صادر ميکرد اما امروز به
خاطر سودجويي تعدادي از افراد در تشديد واردات
و قاچاق کفش در وضعيت نامناســبي قرار دارد.
وي در ادامه صحبتهاي خود به واردات زيره و
رويه کفش به عنوان کاالي نيمه ساخته به کشور

اشاره کرد و گفت :سودجويان به راحتي اين زيره
و رويه کفش را در يک زير پله چسبانده و راهي
بازار ميکنند کسي هم با آنها برخوردي نميکند.
ما حتي پيشــنهاد داديم که يکي ازکارشناســان
اتحاديه به صورت رايگان در گمرکان مستقر شود
و مانع وردات اين گونه کاالها به عنوان ابزار توليد
شوند اما متأسفانه کسي قبول نکرد.
شــجري با بيان اينکه امســال واحدهاي توليد
کفش فروش خوبــي نخواهند داشــت ،گفت:
رقابت در بازار بســيار ناعادالنه است قيمت مواد
اوليه گران است و در نهايت قيمت کاالهاي ما را
افزايش داده اســت .در حالي که قيمت کاالهاي
قاچاق ارزان است.

اقتصادي

اشــاره کرد و گفت :گروههايي در قدرت هســتند
که همانها نميگذارند بخــش خصوصي واقعي
شــکل بگيرد يا اگر شکل بگيرد نقش مکمل خود
دولتيها را برايش تعريــف ميکند در صورتي که
خصوصيسازي هدف مشخص دارد و بايد رقابت،
کارايي ،کاهش بدهيها و کسري بودجه را تأمين
کند .اين اقتصاددان با طرح اين ســؤال که وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت بعد از چند ســال ادغام
همچنان بدون شــرح وظايف مشــغول کار است
گفت :هدف از ادغام چه بود؟ براي ما که مشخص
نيست .وي در مورد سهم بورس از  GDPگفت:
حتي سهم اين بخش نسبت به کشورهاي همسايه
کمتر اســت و با وجود هزاران شرکت  ۵۰۰شرکت
بورسي داريم .سيدنوراني افزود :يکي از مشکالت
ديگــر به بخش خصوصي بازميگــردد که هر جا
ضعف و مشکل ميبيند آن را به صورت کارشناسي
ارائه نميدهد عدهاي به اسم توليد و رانت استفاده
ميکنــد اما توليداتشــان خوب نيســت و حقوق
مصرفکننده نيز رعايت نميشود که خودروسازان
يکي از مهمترين مثالهاي اين بخش هستند.

اخبار
فروش دالر  ۴۷۰۰توماني
در بازار غير رسمي

ضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
گفت :محدوديت در فروش ارز تبعات منفي
به دنبال دارد؛ به طوري که در حال حاضر
در بازار غير رســميدالر بيــش از ۴۷۰۰
تومان فروخته ميشود .به گزارش ايسنا،
محمد حسين برخوردار افزود :اکنون مدتي
است که به بيشتر صرافيها ارز نميدهند
و در بازار غير رســميقيمت دالر ۴۷۷۰
تومان اســت اما نرخي که در سايتهاي
رسمياعالم ميشود حدود  ۴۴۶۰تومان
اســت .اين در حالي است که در بازار غير
رسميشــرايط متفاوت اســت .وي ادامه
داد :اگر سياست و برنامهاي نباشد و بانک
مرکزي مرکز الکترونيک را راه نيندازد و از
اين طريق ارز در اختيار متقاضيان واقعي
قرار ندهد ،مطمئنــا قيمتها باال خواهد
رفت و باعث شــکل گرفتن بــازار غير
رسميميشــود و مردم هم به طرف بازار
غيررسميميروند.
سپردهگذاران فرشتگان
هنوز بالتکليفند

با وجود تاکيد معاون نظارت بانک مرکزي
مبني بر پايان تسويه حساب با سپردهگذاران
تعاونيهاي غيرمجاز از جمله فرشتگان تا
پايان بهمنماه ،همچنان روند قبلي براي
تعيين وضعيت اين ســپردهگذاران برقرار
بوده و آنها درگير دريافت مطالبات خود از
موسسه کاسپين هستند .به گزارش ايسنا،
فرشــتگان با حدود  ۵۰۰هزار سپردهگذار
بزرگتريــن زيرمجموعه موسســه مجاز
کاسپين به شمار ميرود که تاکنون بانک
مرکزي براي آن حدود  ۴۰۰۰ميليارد تومان
براساس شناسايي اموال و دارايي آن خط
اعتباري اختصاص داده  ،اين در حالي است
که فرشتگان بدهي  ۸۶۰۰ميلياردي دارد
که جدا از  ۳۰۰۰ميليارد تومان سود تحقق
نيافتــه آن مابقي و در حدود  ۵۶۰۰ميليارد
تومان بدهي و سپرده محسوب ميشود.
يافتن بانکي براي سرمايهگذاري
در ايران دشوار است

مدير آژانس ضمانت اعتبار صادراتي نروژ
با بيان اين که تاکنون نتوانسته ايم سرمايه
گذاريها در ايران را تضمين کنيم گفت:
در صورتي که بخواهيم تراکنشــي انجام
دهيم ،به يک بانک نياز داريم که مايل به
همکاري باشد و يافتن چنين بانکي خيلي
خيلي دشوار اســت .به گزارش تسنيم به
نقل از رويترز ،ونچه نيستادافزود :به رغم
درخواســتهاي صادر کننــدگان آژانس
ضمانت اعتبــار صادراتي نــروژ تاکنون
نتوانسته از شرکتهايي که به دنبال فروش
محصوالتشــان به ايران هستند حمايت
کند.
پيام يک معدن کار به دولت

تسهيالتنميخواهيم
مطالباتمان را بدهيد

يــک توليدکننده زغال ســنگ با تأکيد
براينکه تســهيالت کم بهره و حتي وام
ايمني نميخواهيم ،گفت :انباشت مطالبات
توليدکنندگانزغالسنگبهصورتساليانه
باعث کاهش شديد نقدينگي شده است.
به گزارش تسنيم ،بيتا بصيراني افزود :امروز
تجهيز و نوسازي و ارتقاي سطح ايمني در
معادن ذغال ســنگ بسيار ضعيف است.
گواه ايــن موضوع حادثــه انفجار معدن
زمستان يورت اســت که هنوز مسئولين
در اين رابطه اقدام کارآمدي را جهت حفظ
ايمني کارگران در معادن ذغال سنگ انجام
ندادهاند .وي با بيان اينکه اجراي شعار توليد
 55ميليون تــن فوالد ملزوماتــي دارد،
افزود :براي اجرايي شدن اين موضوع بايد
زيرساختهاي الزم را فراهم کنيم ،توليد
 5.9ميليون تن فوالد به روش کوره بلند
در افق  1404محقق نميشود مگر با توليد
تقريبي  7.3ميليون تن ذغال سنگ خام.
اين توليدکننده ذغال سنگ تصريح کرد:
مالکان اين صنعت عليرغم نياز روزافزون
به آنها با رفتارهاي نامناسبي روبرو هستند.
به عنوان نمونه تنها مصرف کننده ذغال
سنگ در برابر افزايش منطقي ساليانه قيمت
ذغال بسيار غيرحرفهاي عمل ميکند .اين
درحالي است که ساالنه حقوق و دستمز به
همراه حاملهاي انرژي و ملزومات توليد
افزايش مييابــد .وي به مطالبات معادن
ذغال ســنگ از ذوب آهن اشــاره کرد و
گفت :انباشت مطالبات توليدکنندگان زغال
سنگ به صورت ســاليانه باعث کاهش
شــديد نقدينگي ميشود .تا جايي که گاه
معوقات حقوق کارگران به سه تا چهار ماه
ميرسد .اين تجميع مطالبات در ذوب آهن
به صورت مستقيم برميزان توليد و ايمني
معادن و در درازمدت اثر منفي بر توسعه و
گسترش معادن خواهدگذاشت .وي اضافه
کرد :ما نه تسهيالت کم بهره ،نه وام ايمني
ميخواهيم سقف خواستههاي ما پرداخت
مطالبات است.

