اخبار
هشدار نسبت به تعطيلي مرغداريها

رئيس انجمن پــرورش دهندگان مرغ
گوشتي ،گفت :با توجه به افزايش قيمت
نهادههــا و هزينههاي جانبي و کاهش
قيمت مــرغ تقريبا اکثــر مرغداريها
يروند و به دليل
رو به ورشکســتگي م 
جوجهريــزي نکردن ،قيمت جوجه يک
روزه به  ۵۰۰تومان رســيده اســت .به
گزارش فارس ،محمد يوســفي در مورد
آخرين وضعيت توليد مرغ گوشــتي در
کشــور گفت :از زماني کــه قيمت ارز
افزايش يافتــه و قيمت جهاني نهادهها
هــم  30درصد باال رفته اســت ،هزينه
نهاده توليد براي مرغداران بســيار باال
تمام ميشود و از طرف ديگر قيمت مرغ
در بازار پايين آمده است که کار را براي
توليدکنندگان مرغ بســيار سخت کرده
است .وي تصريح کرد :جالب اينجاست
با آنکه دولت ارز يارانهاي به واردکنندگان
نهاده ميدهد ،اما اين واردکنندگان حتي
نهادههايي را که با ارز  3500توماني وارد
کردهاند ،با دالر  6هزار توماني محاسبه
کرده و ميفروشــند .يوســفي با تاکيد
بر اينکه بســياري از مرغداريها رو به
ورشکســتگي نهاده و با معوقات بانکي
زيادي روبرو هســتند ،خاطرنشان کرد:
بعضي مرغداريهــا ديگر جوجهريزي
نميکنند ،تا حدي که قيمت جوجه يک
روزه از  3هــزار تومان بــه  500تومان
رســيده است ،چرا که با اين هزينههاي
سرســامآور و قيمت پايين مرغ کســي
انگيزهاي براي توليد مرغ ندارد و همين
روزها وضع از اين هم بدتر خواهد شد.
به گفته يوســفي ،هم اکنون قيمت هر
کيلوگرم مرغ در مرغداري  4500تومان
اســت ،در صورتي که بايد  6500تومان
باشد .وي افزود :جالبتر اين جاست که
کشتارگاههايي که روزانه  30ماشين مرغ
را تحويل ميگرفتند ،اکنون اين عدد به
 5کاميون رســيده ،چرا که بازار کششي
هم براي خريد ندارد و همين امر باعث
شــده که برخي مرغها در ســالنهاي
مرغداري وزنشــان تا  4کيلوگرم هم
هنــگام تحويل به کشــتارگاه برســد.
وي خطــاب به دولتمــردان گفت :اگر
ميخواهند از توليد داخل حمايت کنند و
مرغداريها يکي پس از ديگري تعطيل
نشود ،بايد از االن مقداري کمک کرده و
براي اين موضوع هزينه کنند.
ضربه به تولید باتری داخلی

رئيــس انجمن صنعت باتــري با گاليه
از صادرات بي رويه کنســانتره و شمش
ســرب ،گفت:صادرات مــواد خام بدون
حصــول ارزش افــزوده موجب شــده
توليدکننــدگان داخلي بــا بحران تامين
مواداوليه روبرو شــوند .به گزارش مهر،
کاظم مرتاض افزود:متاسفانه در سالي که
به نام حمايت از کاالي ايراني مزين شده
اســت ،صادرات مواد خام بدون حصول
ارزش افزوده موجب شــده اســت توليد
کنندگان محصــوالت مرتبط با اين فلز
سنگين با بحران تامين مواد اوليه روبرو
شــوند .رئيس انجمن صنعــت باتري و
ذخيره سازهاي ايران افزود :نزديک به ۱۵
ســال تالش بخش خصوصي داخلي در
خودکفايي توليد باتري خودرو در معرض
تهديد اســت .سالها بازار باتري کشور در
دست محصوالت بي کيفيت شرکتهاي
مشــترک المنافع شرق آسيا بود که طي
چندين سال اخير با ورود بخش خصوصي
به اين عرصه و سرمايه گذاري کالن ،اين
صنعت به نقطهاي رسيد که نه تنها توان
تامين صد در صد نياز داخل را دارد بلکه
در آستانه تصرف بازارهاي جهاني نيز قرار
گرفته است .وي ادامه داد :با اين حال در
شرايطي که کشور با چالش جدي اشتغال
دســت و پنجه نرم ميکند عدهاي قليل
به طمع کسب سود آني از صادارت مواد
خام ،زمينه تعطيلي بيش از  ۱۰واحد توليد
باتري در کشور و وابستگي مجدد کشور
به محصوالت خارجي را فراهم ميکنند.
وي در خصوص معضل تامين مواد اوليه
کارخانجــات توليد باتري هشــدار داد و
گفت :در صورتي که سياستهاي فعلي
در اين رابطه تغيير نکند ،شاهد خاموشي
خطوط توليد باتري و بيکاري چندين هزار
نيروي کارفعــال در اين صنعت خواهيم
بود .رئيس انجمن توليد کنندگان صنعت
باتري و ذخيره سازها گفت :درحال حاضر
دو راهکار مهم براي جلوگيري از تعطيلي
واحدهاي توليد باتري ميتوان بکار گرفت
که در اولويــت اول ممنوعيت صادرات
ســرب و در مراحل بعدي وضع عوارض
حداقل  ۳۰درصدي بر صادرات سرب و
کنستانتره سرب ميباشد.

سفرههاي افطار هر روز کوچک تر ميشود

افزايش  2برابري قيمت هندوانه و سبزي به بهانه ماه رمضان

با ورود به ماه مبارک رمضان و افزايش
تقاضا براي محصوالتي مانند سبزي و
هندوانه قيمت اين دومحصول بهشدت
افزايش يافته است که عرضهکنندگان
بــازار دليل اين امــر را افزايش تقاضا
عنوان ميکنند .به گزارش تســنيم ،با
توجه به اينکه هندوانه به عنوان ميوهاي
است که روزهداران براي رفع عطش در
ماه رمضان از آن استفاده ميکنند قيمت
اين محصول از حدود  700تومان در هر
کيلوگرم بــا آغاز ماه رمضان به يکباره
افزايــش يافت و بــه  1500تومان تا
 1800تومان رســيد به طوري که اين

محصــول در ميادين ميــوه و تره بار
شــهرداري تهران نيز به قيمت 1620
تومان به فروش ميرســد .قيمت اين
محصول در ميدان مرکزي ميوه و ترهبار
تهران نيز  700تا  2000تومان اســت.
بنابراين گزارش قيمت انواع ســبزي
نيز در اين ايام افزايشيافته اســت به
طوري که هر کيلوگرم از اين محصول
از حدود  1700تومان به  2500تومان
در ميادين ميوه وترهبار و حدود 3000
تومان در ســطح شــهر تهران رسيده
است و حتي در برخي مغازهها تا 4000
تومان نيز به فروش ميرســد .قيمت

عمدهفروش سبزي نيز در ميدان ميوه
و ترهبار مرکزي تهران نيز  800تا2200
تومان براي ســبزيخوردن و  800تا
 1500توماني براي سبزي بهاصطالح
جور است .اسدا ...کارگر رئيس اتحاديه
فروشــندگان ميوه و ترهبار تهران در
گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري
تسنيم اظهار کرد :دليل افزايش قيمت
هندوانه و سبزي در بازار تهران افزايش
تقاضا براي اين محصــول با آغاز ماه
مبارک رمضان اســت .وي افزود :انواع
سبزي  1600هزار تومان تا  2500هزار
تومان و بعضي سبزيهاي انتخابي تا
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 3000هزار تومان به فروش ميرســد
و قيمــت اين محصول قبل از اين ايام
 1500تومان تا  2000تومان در هر کيلو
بود .رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و
تره بار تهران ادامه داد :اميدواريم که از
 12يا از نيمــه دوم ماه رمضان قيمت
ســبزي با کاهش تقاضا دوباره در بازار
کاهش يابــد .وي تصريح کرد :دليل
افزايش قيمت هندوانه نيز در اين ايام
افزايش تقاضا اســت کــه قيمت اين
محصول هــم از نيمه دوم ماه رمضان
کاهش مييابد .کارگــر گفت :قيمت
هندوانه نيــز در ميدان مرکزي ميوه و
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تره بار  1500تومان تا 2000تومان بود
اين در حالي بود که قيمت اين محصول
قبل از آغاز مــاه رمضان 300تومان تا
 1500تومان بود .وي اظهار داشت که
قيمت خردهفروشــي اين محصول در
سطح شــهر ميتواند  20تا 25درصد
بيشتر باشد.

خبر
ارزيابي معاون وزير اسبق صنعت از
کارنامه اقتصادي دولت روحاني

غير قابل دفاع!

گزارشي ويژه از تاييد و تکذيبها درباره قاچاق از مبادي رسمي؛ پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی در صدر آمار

نگاه جزيرهاي در مبارزه با قاچاق و انکار آن دردي را دوا نميکند

گروه اقتصــادي :آمارهاي ضد و نقيض
دولت و فعاالن اقتصادي از قاچاق کاال
از يک سو و تداوم مشــکالت توليد از
ســوي ديگر نشــان ميدهد که مبارزه
با قاچــاق کاال با وجود همه تالشهاي
صــورت گرفته تاکنون چنــدان موفق
نبــوده و البته مديران دولتي هم گويا به
طــور کلي موضوع قاچــاق کاال را باور
ندارند.کارشناسان بر اين باورند که نگاه
جزيرهاي به قاچاق و انکار قاچاق دردي
از آن دوا نميکنــد .بــه گزارش«عصر
ايرانيان» ،در حاليکه عضو هيئت مديره
اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک
ايران ميگويد  ۹۵درصد پوشاک وارداتي
به کشــور قاچاق است و چند روز پيش
 ۸۰دستگاه کانتينر پارچه قاچاق در استان
هرمزگان از طريق گمرک کيش کشف
شــد ،اما رئيس کل گمرک مدعي است
آمار قاچاق از مبادي رسميو مناطق آزاد
صفر است .مجيد ناميعضو هيئت مديره
اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک
ايران در اين زمينه با اعالم اينکه ساالنه
حدود يک ميليارد دالر پوشاک به کشور
وارد ميشــود ،گفت :آمار رسميواردات
پوشاک در سال  ۱۳۹۶معادل  ۵۱ميليون
دالر بوده و بقيهاش قاچاق است .وي با
اشاره به ميزان واردات پوشاک به ايران
براساس آمار سازمان ملل ،اظهار کرد :از
ديماه سال  ۱۳۹۴تا ديماه سال ۱۳۹۵
حدود يک ميليارد دالر صادرات پوشاک
از سوي ساير کشــورها به ايران انجام
گرفته است که براســاس آمار سازمان
ملل سهم چين  ۳۹۸ميليون دالر ،ترکيه
 ۳۳۸ميليون دالر ،امارات متحده عربي
 ۲۰۹ميليون دالر ،هنــد  ۵/۲۲ميليون
دالر ،ايتاليا  ۱۶ميليون دالر ،آلمان ۴/۳
ميليون دالر ،سوئيس سه ميليون دالر،
اســپانيا ســه ميليون دالر ،فرانسه ۳/۲
ميليون دالر و بلژيــک  ۷۱۶هزار دالر
بوده اســت .ناميبا اعالم اينکه ساالنه
حدود يک ميليارد دالر صادرات پوشاک
از ساير کشورها به ايران صورت ميگيرد،
ادامه داد :کل واردات رسميپوشــاک به
کشور در سال  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶به ترتيب
معادل  ۶۱و  ۵۱ميليون دالر بوده است و
ساير پوشاک وارد شده به کشور که حدود
يک ميليارد دالر بوده به صورت قاچاق
است.عضو هيئت مديره اتحاديه توليد و
صادرات نســاجي و پوشاک ايران افزود:
حدود  ۹۹درصد از پوشــاک وارد شــده
به ايــران از چين و امارات متحده عربي
قاچاق اســت که اين آمار ،آماري قابل
تامل بوده و بايد نسبت به آن راهکاري
اساسي اتخاذ کرد.
انــکار قاچاق از ســوي رئيس کل
گمرک

ايــن اظهارات در حالي صورت ميگيرد

که رئيس کل گمرک کشــور قاچاق به
کشور را به کلي منکر و مدعي شد که در
حال حاضر هيچ کاالي قاچاقي از مبادي
رسميوارد کشور نميشود.
فرود عسگري در پاسخ به سوالي مبني
بر اينکه چند درصــد از قاچاقي که به
کشور وارد ميشود از مبادي رسمياست
گفت :ما مدعي هســتيم با کنترلهايي
که از طريق سيســتمها انجام ميدهيم
و بارنامــه و گواهي بازرســي را از مبدا
دريافــت ميکنيــم ،کاالي قاچاقي از
مبادي رسميوارد کشور نميشود.
وي  ۱۵ميليارد دالر آمار رســميقاچاق
ورودي به کشور را برآورد دستگاههاي
ديگــر عنوان کــرد و گفــت :آنها بايد
پاسخگو باشند و گمرک مسئول مبادي
رسمياست.
رئيس کل گمرک گفت :در حال حاضر با
فعال شدن گمرک در مناطق آزاد در اين
مناطق هم ديگر قاچاق کاال نداريم.
کشف  ۸۰دســتگاه کانتينر پارچه
قاچاق در هرمزگان

اظهارات رئيس کل گمرک در حالي بيان
شده که ســردار عزيزاله ملکي فرمانده
انتظامياستان هرمزگان هفته گذشته از
کشف  ۸۰دستگاه کانتينر پارچه قاچاق
در استان خبر داد و گفت :اين کانتينرها
حامل  ۲ميليــون و  ۶۸۰هزار کيلوگرم
انواع پارچه قاچاق بودند.
فرمانده انتظامياستان هرمزگان ارزش
محمولههاي قاچاق را  ۸۰۰ميليارد ريال
اعالم کرد .ملکي افزود :در راستاي طرح
تشــديد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و در
پي توقيف تعداد  ۱۳دستگاه کانتينر انواع
پارچه قاچاق در سال گذشته که منجر به
تشکيل پرونده و شناسايي و دستگيري
 ۳نفر از متهمان و عاملين اصلي شــد
پيگيــري موضوع به صــورت ويژه در
دستور کار ماموران پليس آگاهي استان

قرار گرفت.
پوشاک و لوازم آرايشي و بهداشتي
در صدر قاچاق کشور

آمارها نشــان ميدهــد  ۴کاال ،حدود
نيمــياز قاچــاق در کشــور را به خود
اختصاص دادهاند.
بر اســاس گزارشــي که تسنيم منتشر
کرده اســت ،آخرين آمارهاي نهايي که
تا پايان ســال  95احصاء شــده نشان
ميدهــد ،بر اســاس احتســاب حجم
کاالي قاچــاق طي ســال  95با روش
شــکاف بين عرضــه و تقاضا که يکي
از دو روش اصلــي برآورد حجم قاچاق
در کشــور است ،حجم شکاف عرضه و
تقاضا بــراي  17کاالي اصلي که 80
درصد حجم قاچاق ورودي به کشور را
تشــکيل ميدهند ،معادل  12.7ميليارد
دالر تخمين زده شده است .برآوردهاي
انجام شــده نشــان ميدهد بيشترين
قاچاق در ميان اين 4گــروه به ترتيب
در گروه کاالهاي داراي مزيت توليد در
داخــل با  4ميليارد و  470ميليون دالر،
کاالهاي تقريبًا فاقد ظرفيت داخلي با 3
ميليارد و  823ميليون ،کاالهاي داراي
مزيت نسبي توليد در داخل با  3ميليارد
و  243ميليون دالر و در نهايت کاالهاي
ممنوعه با يک ميليــارد و  435ميليون
دالر در سال  95اتفاق افتاده است.
همين آمارها نشان ميدهد از ميان اين
 17کاال ،بيشــترين شکاف در عرضه و
تقاضا مربوط به پوشاک ،لوازم آرايشي و
بهداشتي ،شمش طال ،رايانه و ملحقات
آن است که قاچاق اين کاالها در کشور
حدود  48درصد کل قاچاق کاال در سال
 95را به خود اختصاص دادند.
اما بر اســاس برآوردهاي کارشناســي،
کاالهاي مذکور مجموع ًا تشکيل دهنده
حدود  80درصد حجــم قاچاق ورودي
به کشــور بوده و از همين رو با در نظر

توصيه يک نماينده مجلس درباره دعواي تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت:

براي رفع مشکالت ،وزارتخانهها را به هم نريزيد

عضو کميســيون صنايع و معــادن مجلس با
بيان اينکه کميسيون صنايع و معادن مجلس
با تفکيــک وزارت صنعت ،معــدن و تجارت
مخالف اســت ،گفت :تفکيک و جداســازي
وزارتخانهها هزينهبر و زمانبر است.
به گزارش فارس ،محمدرضا منصوري با بيان
اينکه در کشوري مانند ژاپن با جمعيتي حدود
دو برابــر ايران داراي  11وزير اســت ،گفت:
بــراي حل نقاط ضعف بهتر اســت در برخي
اســتانها و مديرکلها مسئوليت داشته باشند
و نيازي نيست که براي رفع مشکالت ساختار
وزارتخانهها را به هم ريخت.
وي بــا بيان اينکــه ممکن اســت در هفته
پيشرو اليحه پيشــنهادي دولــت در مورد
ســاختار اصالح بخشي از دولت که جداسازي
وزارتخانه صنعت ،معــدن و تجارت هم جزء
آن اســت ،در صحن مجلس به رأي گذاشته
شــود ،گفت :البته ممکن اســت اين موضوع
رأي نياورد.
منصوري با تأکيد بر اينکه به جاي جداسازي
وزارتخانه و تغييرات ساختاري بايد مشکالت
توليــد را مرتفع کــرد ،بيان داشــت :بايد به
دنبال راهي براي صادرات محور کردن توليد
باشــيم ،وگرنه با اين روشهــا پس از پايان
دوران خدمت هر وزيري کلي هزينه به جاي
ميماند.
اليحه اصالح بخشي از ساختار دولت اواسط

خرداد ماه  96به صورت دوفوريتي از ســوي
دولت تقديم مجلس شد ،اما فقط يک فوريت
آن به تصويب مجلس رســيد .در تير ماه 96
کميســيونهاي اقتصادي و صنايع مجلس با
تصويب کليات اين اليحه مخالفت کردند.
کميسيون کشــاورزي مجلس هم با تصويب
تبصره يک ماده يــک اليحه مذکور مبني بر
انتزاع بخش بازرگاني از وزارت جهاد کشاورزي
مخالفت کرد.
بر اســاس اصرار دولت اين اليحه مجدد در
کميســيوني تحت عنوان کميسيون مشترک
اصالح بخشي از ســاختار دولت مورد بررسي
قرار گرفت که مجدداً کليات آن رد شد.
پيشبيني ميشــود در هفته پيشرو گزارش
اين کميســيون درباره اليحه اصالح بخشي
از ســاختار دولت در صحن مجلس شــوراي
اسالميقرائت شود و با رأيگيري تکليف اين
اليحه که کليات آن به تصويب کميســيون
مشترک نرسيده مشخص شود.

گرفتن اين نســبت ،حجم کل شکاف
عرضه و تقاضــا در خصوص کاالهاي
ورودي ،حدود  15.8ميليارد دالر برآورد
ميشود.
از ســوي ديگــر بــا توجه بــه برخي
معافيتهاي در نظر گرفته شــده براي
اين کاالها و با در نظر گرفتن آمار 3.7
ميليــارد دالري ايــن معافيتها ،حجم
قاچاق ورودي به کشــور ،معادل 12.1
ميليارد دالر خواهد بود.
علي اکبر کريمي ،نايب رييس کميسيون
اقتصادي مجلس و عضو هيات تحقيق
و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کاال و
ارز در ايــن زمينه به «عصر ايرانيان»با
تشــريح ضرباتي که قاچــاق کاال به
اقتصاد کشور وارد کرده آن را توطئهاي
براي آســيب زدن به اقتصاد دانســت
و گفت:حساســيت اين مســاله بسيار
باالست تا جايي که مقام معظم رهبري
در بخشــي از بيانات خود درباره قاچاق
فرمودهاند که کاالي قاچاق را بايد آتش
زد .وي افزود:متاسفانه در زمينه مبارزه
بــا قاچاق نگاه دســتگاهي و جزيرهاي
حاکم است که اين نگاه تاکنون کارساز
نبوده و بايد براي مبارزه با قاچاق به عزم
ملي در همه دستگاههاي برسيم که در
حال حاضر وجود نــدارد.در حال حاضر
دســتگاهي کااليي را کشف ميکند و
دستگاه ديگر همراهي نميکند .با اين
روشها تنها فرصتها از دست ميرود و
نتيجه مثبتي در مبارزه با قاچاق کاال رخ
نميدهد .اين نماينده مجلس با تاکيد بر
ضرورت هماهنگي دستگاههاي دخيل
در مبارزه با قاچاق اظهــار کرد :مبارزه
پليســي و ســخت افزاري به تنهايي
نميتواند مــا را براي مقابلــه با پديده
قاچاق کاال و ارز موفق کند البته حضور
پليس و دســتگاه قضايي نياز است اما
حجم گسترده  20و چند ميليارد دالري
قاچاق کاال فراتر از آن است که فقط با

کارهاي پليسي بشود جلوي آن را گرفت
و بايد به صورت پيشگيرانه و نرم افزاري
بدنبال حل اين مشکل بود.
وي بــا ذکر مثالــي از اقدامــات نرم
افزاري بــراي مبارزه بــا قاچاق اذعان
کرد :گوشــيهاي تلفن همــراه قاچاق
چندين سال معضل کشور بود و با تمام
تالشهاي پليسي و قضايي ،گوشيهاي
قاچاق در بازار وجود داشتند و تقريبا اکثر
گوشــيهاي بازار قاچاق بود؛ اما بعد از
اجراي طرح رجيستري گوشيهاي تلفن
همراه ،امکان قاچاق گوشي همراه بسيار
ناچيــز و حتي غير ممکن شــد و طي
ماههــاي اخير از اين طريــق درآمدي
بيش از  1000ميليارد تومان براي دولت
ايجاد شد.اين مساله نشان ميدهد نگاه
درســت و تخصصي همراه با جديت در
کار و بکارگيري روشهاي پيشگيرانه و
نرم افزاري در مبارزه با قاچاق کاال حتما
به نتيجه ميرسد.
نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس
بر لزوم اجراي طرح شناســه کاال براي
کاالهــاي مختلف را ضــروري خواند
و افزود:طــرح شناســه کاال نيمه کاره
رها شــده و اگر اجرا شود تکليف همه
کاالهــاي داخلي و وارداتي مشــخص
ميشود.همچنين تقويت امکانات موجود
در مبادي ورودي کشــور ميتواند آمار
قاچاق را به صورت واقعي کاهش دهد.
به گزارش «عصر ايرانيان» ،همانگونه
که در بخشــي از گزارش عنوان شد با
نگاهي به آمارهاي موجود درباره قاچاق
کاال ميتوان دريافت که پوشاک و لوازم
آرايشــي و بهداشتي اصليترين کاالي
قاچاق وارد شده به کشور هستند که از
قضا بيشترين مخاطب و بيشترين مزيت
نسبي توليد را هم دارند.
به نظر ميرســد با توجــه به آمار خيره
کننده قاچــاق در  4بخش پوشــاک،
لوازم آرايشــي بهداشتي ،شمش طال و
رايانه بايد سياستگذاريهاي مقابلهاي
در مبــارزه با قاچــاق متمرکزتر بر اين
حوزهها شــده تا حداقــل در دو بخش
پوشــاک و لوازم آرايشي و بهداشتي که
داراي مزيت کامل يا نسبي توليد آنها
در داخل هستيم ،توان داخلي جايگزين
واردات قاچاق شــده و از ســوي ديگر
عوايد واردات قانوني در دو گروه شمش
طال و رايانه و ملحقات آن ،محقق شده
و در جهت کمک به اقتصاد کشــور و
رونق داخلي مصرف شود.
هر چند تا زماني کــه مديران دولتي و
به ويژه گمرک نپذيرند که قاچاق وجود
دارد ؛ مبارزه با قاچاق هم فايدهاي ندارد.
بــه قول يکي از نويســندگان مطرح تا
زمانــي که بيمار ،بيماري خــود را باور
نکند هيچ کــس نميتواند براي درمان
آن اقداميکند.

رئيس اتحاديه کفش دستدوز تهران خبرداد

قاچاق  ۵۰۰ميليون دالر کفش به کشور

رئيس اتحاديه کفش دستدوز تهران با اشاره
به دســتور وزير براي تأمين ارز توليدکنندگان
و واردکنندگان مواد اوليه صنعت کفش ،گفت:
در صورت عــدم تأمين وزارت صنعت در اين
مورد پاسخگو است.
رســول شــجري در گفتوگو بــا خبرنگار
بازرگانــي خبرگــزاري فارس ،گفــت :پيرو
مشکالت فراواني که در مورد توليد در صنعت
کفــش رخ داد ،واردکنندگان مواد اوليه کفش
با مشــکالتي در مورد تأمين ارز مواد اوليه و
گشايش اعتبار مواجه شــدند .رئيس اتحاديه
کفش دســتدوز تهران افــزود :بنابراين به
دستور محمد شريعتمداري وزير صنعت ،معدن
و تجارت کارگروهي به رياست صادق نجفي
معاون وزير صنعت و بــا حضور علي فاضلي
رئيس اتاق اصناف و ســاير دســتاندرکاران
اين صنعت ،براي حل مشــکالت اين صنعت
و صنف و تشــريح مشــکالت صنعت کفش
تشکيل شد.
وي بيان داشــت :بنابراين به دنبال اين جلسه
نجفي معــاون وزير اعالم کرد ،توليدکنندگان
و متقاضيــان واردات مواد اوليه صنعت کفش
هيچ گونه مشکلي براي تأمين ارز و گشايش
اعتبار براي واردات مواد اوليه نخواهند داشت
و هر کســي در اين زمينه مشــکلي دارد ،با
مراجعــه به اتحاديه و انتقال مشــکل خود از
طريق اتحاديه به وزارت صنعت مشــکلش را

حل خواهيم کرد.
شــجري گفت :بنابراين بر اساس دستور وزير
صنعت ،هيچ گونه مشکلي در رابطه با تأمين
ارز براي واردات مواد اوليه صنعت کفش وجود
ندارد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اين
رابطه مسئوليت مستقيم دارد.
وي افــزود :حتي معاون وزيــر صنعت به ما
اعالم کرده اســت در صورتي که فردي براي
تخصيص ارز و ثبت سفارش واردات مواد اوليه
مراجعه کرد ،اما موفق به دريافت نشــد ،من
به عنوان معاون وزير صنعت بودجه در اختيار
دارم و نياز آن توليدکننــده و واردکننده مواد
اوليه صنعت کفش را تأمين خواهم کرد.
شــجري اظهار داشــت :بــر اســاس آمار
رسميارزش واردات کفش به صورت قانوني
 34ميليون دالر است اما ارزش واردات کفش
به ايران بر اساس آمار سازمان اقتصاد جهاني
 500ميليون دالر اســت که اختالف بين اين
دو رقم نشــانه واردات قاچاق کفش به کشور
است .وي گفت :کفش خارجي بايد با شرايط
ويژهاي به کشور وارد شــود تا امکان رقابت
براي توليدکننده داخلي فراهم شود.
رئيس اتحاديه کفش دستدوز تهران با تأکيد
بر اينکــه در ايران کفش بــا بهترين کيفيت
ميتواند توليد شــود،گفت :در صورت حمايت
از توليد کفــش داخلي ديگر نيازي به واردات
کفش نيست.

معاون وزير اسبق صنعت گفت :دولت
دوازدهم هنگام انتخابات شــعارهاي
رنگين و جذابي داد اما بعد از روي کار
آمدن گويي توانايي تحقق بخشيدن به
برنامههاي خود را نداشت و شرايط از
گذشته نيز بدتر شد.
به گزارش «نــود اقتصادي» اميررضا
واعظ آشتياني معاون وزير اسبق صنعت
در خصوص عملکرد دولت روحاني در
يک سال گذشته اظهار کرد :يک سال
از تکيــه زدن روحاني بر صندلي دوره
دوم رياســتجمهوري گذشته و حال
فرصت مناســبي اســت براي تحليل
عملکرد سياسي ،اقتصادي و اجتماعي
او در ســال گذشــته .هرچند بهترين
شاهدان عملکرد روحاني در نخستين
نگاه مردم هســتند؛ مردميکه با اميد
بهبود شرايط اقتصادي به روحاني راي
دادهاند و امروز بيش از گذشــته دچار
گره در معيشت خود شدهاند.
وي افزود :دولت دوازدهــم نيز مانند
دولتهــاي قبلــي هنــگام انتخابات
شــعارهاي رنگيــن و جذابــي داد اما
بعد از روي کار آمــدن گويي توانايي
تحقق بخشيدن به برنامههاي خود را
نداشت و شرايط از گذشته نيز بدتر شد.
روحاني در تبليغات انتخاباتي خود قول
حل شدن مسايل اقتصادي را داده بود
و حتي اين مسايل را به برجام گره زد
تا به جامعه اثبات کند همه مشکالت
به زودي حل خواهند شد.
اين مقام سابق مسئول گفت :مشکالت
حل نشد و ما همچنان مانند گذشته به
زندگــي در تحريمها ادامه ميدهيم و
چه بسا فرزندان ما نيز بر اساس آنچه
در جامعه شاهد آن هستيم و همچنين
بر اســاس عملکرد جامعــه جهاني در
طول ســالهاي آينده بــه زندگي در
تحريمهــا ادامه دهنــد .اين موضوع
اما در حالي اســت که روحاني بعد از
امضاي برجام در گفتوگوي تلويزيوني
خود اعالم کرد همه تحريمها برداشته
و درهاي تجارت به سوي ما باز خواهد
شد .اما هيچ يک از پيشبينيها محقق
نشد.
واعط آشــتياني خاطرنشان کرد :نکته
قابل توجه ديگر اما آن است که دولت
يازدهم همه مشکالت خود را به دولت
دهم واگــذار ميکرد و تحليل هم اين
بود که مشــکالت حاصل از عملکرد
دولت محمود احمدينژاد به اندازهاي
عميق اســت کــه دولت به ســختي
ميتوانــد آن را مهار کنــد .حال اما با
گذشــت يک دوره کامل و همچنين
يک سال از دور دوم رياستجمهوري
حســن روحاني همچنان مشکالت به
قــوت خود باقي هســتند و امروز اين
سوال مطرح است که دولت مشکالت
خود را به چه کساني واگذار ميکند؟
وي بيان کرد :افزايش قيمتهاي  25تا
 30درصدي يکي ديگر از خروجيهاي
دولت دوازدهم در يک ســال گذشته
اســت .اين موضوع در حالي است که
افزايــش حقوقهــاي  19.7درصدي
نتيجــهاي جــز اين نخواهد داشــت.
چنين افزايش حقوقي منجر به افزايش
هزينههاي کارفرما خواهد شد و در پي
اين افزايش هزينههــا چرخه معيوب
گرانــي بار خــود را بــر دوش مردم
ميانــدازد و منجر به آن خواهد شــد
که هر روز وضعيت معيشــتي دشوارتر
از گذشته شود.
معــاون وزير اســبق صنعــت عنوان
کرد :مشــکل ديگر مربــوط به ديگر
شاخصهايي است که نهتنها موقعيت
آن بهبود پيدا نکرده است بلکه در زمينه
خانههاي اســتيجاري مردم به شدت
دچار مشکالت اقتصادي شدهاند .اين
روند شايد حاصل کاهش ناگهاني نرخ
سود بانکي و از سويي ديگر رها کردن
آن در مدتي کوتاه اســت .تصميمات
ناگهاني و تغييــرات يکباره در اقتصاد
کشور منجر به ســود هنگفت عدهاي
قليل و زيان گسترده بخش وسيعي از
جامعه خواهد شد .به هر روي عملکرد
دولت در طول يک سال گذشته به هيچ
عنوان قابل دفاع نيســت و بايد با اميد
در انتظار آن باشيم که دولت در طول
سه سال آينده کارآمدتر از شرايط فعلي
و با تدبير و برنامهريزي پيش رود.

