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قیمت سکه و ارز ) به تومان(
قیمت بازارنوع سکه

1/194/000سکه تمام طرح جدید
1/180/000سکه تمام طرح قدیم

640/000نیم سکه
342/000ربع سکه

217/000گرمی
114/842هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
3824دالر
4120یورو
4820پوند

1073لیر ترکیه
1060درهم امارات

واردات از چین طی ســه 
سال زمامداری دولت یازدهم 
87 هزار میلیارد تومان نسبت 
افزایش  قبلی  به دوره دولت 

پیدا کرد. 
دولتمردان  نسیم  گزارش  به 
تدبیر و امید از روز اولی که سرکار 
آمدنــد از واردات دولت قبل از 
چین انتقــاد می کردند و مدعی 
بودند که تحقق توافق هسته ای 
و سپس تحقق برجام دریچه های 
جدیدی به روی تجارت خارجی 
ایران بــاز خواهد کرد. حســن 
روحانــی در روزی که برای ارائه 

گزارش 100 روز عملکرد دولت 
تدبیر و امید به رسانه ملی آمده 
بود با این مضمون اعالم کرد که 
دولت قبل شغل ایجاد کرده اما 
این ایجاد شــغل به جای اینکه 
هموطنان خود را سرکار بفرستد 
برای چینی ها شغل ایجاد کرده 

است!
اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور هم در اظهارنظری 
مدعی شــده که طی چند سال 
گذشــته 700 میلیارد دالر پول 
نفت ملت ایران هزینه شد بدون 
آنکه میزان اشــتغال و تولید در 

این کشــور افزایش پیدا کند و 
تنها باعث گردید تا اشــتغال در 
کشــورهایی نظیر چیــن رونق 

پیدا کند.
اما حاال و با وجود گذشــت 
حدود چهار سال از این سخنان 
بررسی وضعیت واردات از چین 
طــی دولت های نهــم و دهم و 
دولت یازدهم نتایجی را به دنبال 
دارد که هیچ سنخیتی با سخنان 
رئیس جمهور و معاون اولش ندارد. 
طبق آمار گمرک دولت های نهم 
و دهم در مجموع هشــت سال 
40 میلیارد دالر واردات از کشور 

چین انجام داده اند که این مقدار 
بیانگر واردات میانگین ساالنه 5 
میلیارد دالر کاال از چین اســت. 
امــا دولت تدبیر و امید در مدت 
سه سال اول فعالیت خود بیش 
از 30 میلیارد دالر کاال از کشور 
چشم بادامی ها وارد ایران کرده که 
میانگین  آن ساالنه 10 میلیارد 
دالر اســت. جالب اینجاست که 
گمرک هنوز آمار دقیق واردات از 
چین در سال 95 را اعالم نکرده، 
که در این صورت ممکن بود این 
میانگین باز هم افزایش پیدا کند.

اما با این وجود اگر بخواهیم 

محاسبه کنیم که این دو دولت 
چه مقــدار خرج واردات از چین 
کرده انــد به اعداد و ارقام جالبی 
می رســیم. اگر میزان واردات در 
دولت گذشته را با میانگین ساالنه 
5 میلیارد دالر بین سال های 84 
تا 89 با دالر 1000 تومان و طی 
سال های 90 و 91 با دالر 3000 
تومان محاسبه کنیم به عدد 60 

هزار میلیارد تومان می رسیم.
این در حالی اســت که اگر 
میانگین واردات چین در دولت 
یازدهم را با میانگین 10 میلیارد 
دالر در نظر بگیریم و در ســال 

92 بــا دالر 3000 تومان، 93 با 
دالر 3300 تومان، در سال 94 با 
دالر 3500 تومان و در نهایت در 
سال 95 با دالر 4000 تومان در 
نظر بگیریم به عدد  جالب توجه 
138000 میلیارد تومان می رسیم 
کــه افزایش 78 هــزار میلیارد 
تومانی واردات از چین در دولت 
روحانی را دارد. با این حســاب 
برعکس اظهارات رئیس جمهور و 
معاون اول وی، باید گفت دولت 
روحانی بیشتر از همه دولت های 
بعد از انقالب برای چینی ها شغل 

درست کرده است.

در دولت تدبیر و امید رخ داد

افزایش 87 هزار میلیارد تومانی واردات از چین
 نسبت به دولت قبل

یک کارآفرین با استفاده از تسهیالت خرد توانست از شغل برق کشی 
ساختمان به پرورش قارچ خوراکی روی آورد و ساالنه 50 میلیون تومان  

درآمد کسب کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان بسیج سازندگی، تا چند وقت 
پیش قارچ خوراکی جزء کاالهای خوراکی لوکس محســوب می شــد، اما هر چه 
زمان می گذرد، این ماده مغذی در حال تبدیل شــدن به عضو ثابت سبد کاالی 

خوراکی خانوارهای شهری و روستایی است.
علی قهاری در شهر خرم دره استان زنجان با ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ 
خوراکی قدم در وادی کار تولیدی گذاشــته است. او از سال 87 کار خود را آغاز 
کرده، اما به طور رســمی شرکتش را سال 90 ثبت کرده است. او پیش از اینکه 
وارد کار تولیدی شود، کارهای زیادی را تجربه کرده است. کاردانی الکترونیک و 
کارشناسی مدیریت بازرگانی دارد. ساالنه نزدیک 70 تن قارچ تولید می کند و هر 

کیلو را به قیمت پنج هزار تومان می فروشد.
این کارآفرین می  گوید: انجمن کشوری قارچ محاسبه کرده که هر کیلو قارچ 
پنج هزار و 600 تومان هزیه تولید دارد، اما من بدون محاسبه استهالک دستگاه و 
مکان و بدون محاسبه اجرت خودم، هزینه تولید هر کیلو قارچ را چهار هزار تومان 
برآورد کرده ام.قهاری می افزاید: قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا 10 هزار تومان را 
دارد؛ اما فعال کشــش خرید با این قیمت وجود ندارد. به گفته قهاری وی ساالنه 
بین 40 تا 50 میلیون سود خالص از پرورش قارچ به دست می آورد.او می  گوید: »به 
دنبال کار تولیدی بودم که امکانات زیادی نخواهد و پس از مدتی بررسی به پرورش 
قارچ رسیدم، شاید بین کارهای تولیدی، کم ریسک ترین کار، پرورش قارچ باشد.«

او بازاریاب ندارد و قارچ هایش را خودش می فروشد. چند وقتی است که بیشتر 
محصولش را به جزیره کیش می فرستد. نسبت به وضعیت بازار، تولیدش را تنظیم 
می کند، گاهی شــده که در تمامی فصول سال تولید دارد و گاهی هم در بعضی 
فصل ها خط تولیدش را غیرفعال می کند.پدرش زمین و بخشی از سرمایه در گردش 
را در اختیارش گذاشته است. البته می گوید که درخواست وام سی میلیون تومانی 
از بسیج سازندگی کرده که هنوز به دستش نرسیده، اما مراحل آخر اداری را برای 
اخذ وام طی می کند.از مزیت های قارچ نســبت به سایر مواد خوراکی مشابه که 
امروزه در گلخانه ها پرورش می دهند، ارزش باالی غذایی آن اســت. علی قهاری 
 ،K ویتامین ،B می  گوید که در قارچ مواد مفید زیادی وجود دارد، مانند ویتامین

آهن، فسفر، منیزیوم، منگنز، روی و مواد آنتی اکسیدان ضدسرطان.
قهاری می  گوید: که چند ماهی را به کارهای شرکتی، پیمانکاری و برق کاری 
ساختمان گذرانده، اما لذتی که در کار تولیدی وجود دارد با هیچ چیز دیگر قابل 
مقایسه نیست.او البته یک بار هم در همین زمینه پرورش قارچ با شکست مواجه 
شــده و تمامی ســرمایه اش از بین رفته، اما نا امید نشده و دوباره شروع کرده و 
حال زمینه کاری اش به ثبات و سوددهی رسیده و در حال حاضر شش نفر را به 

طور مستقیم مشغول به کار کرده است.

یک کارآفرین با تولید قارچ 
ساالنه 50 میلیون تومان درآمد کسب کرد

رئیس اتحادیه مبل سازان گفت: عرضه بازار مبل قابل قبول اما 
تقاضا کم است به طوری که مقداری از کاالهای وارداتی سال 94 

هم فروش نرفته است.
عبدالحســین عباسی در گفت وگو با ایسنا، درباره قیمت گذاری انواع 
مبل گفت: به دلیل اینکه صنف درودگری و مبل سازی تنوع زیادی دارد 
و بسته به مواد اولیه استفاده شده و جنس مبلمان، قیمت ها متغیر است، 
قیمت گذاری اتحادیه به این صورت است که هنگام نارضایتی مشتری از 
قیمت فروشنده، اتحادیه با انجام کار کارشناسی قیمت گذاری خواهد کرد 
و در صورت مشخص شدن گرانفروشی، عالوه بر بازگشت پول مشتری از 

یک تا 12 برابر قیمت مبلمان، مغازه دار جریمه خواهد شد.
وی با اشاره به بازار مبل با نزدیک شدن به شب عید گفت: عرضه بازار 
مبل قابل قبول است اما تقاضا کم است. امیدواریم با نزدیک شدن به شب 
عید و پرداخت شدن حقوق و عیدی و بهتر شدن وضعیت نقدینگی مردم، 

تقاضا مانند سال گذشته افزایش یابد.
عباسی با اشــاره به مبل های وارداتی گفت: بیشتر مبل های موجود 
در بازار، داخلی اســت و واردات کمتر شده است. تولید داخلی می تواند 

جوابگوی تقاضا باشد و مشکلی از این بابت نداریم.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران درباره دلیل کاهش واردات 
نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: مقداری از کاالهای وارداتی سال 
1394 به دلیل کم بودن تقاضا به فروش نرفته است، به همین دلیل این 

آمار در سال جاری کاهش یافته است.
عباسی با اشاره به چوب و مواد اولیه استفاده شده در مبل سازی گفت: 
بیشتر چوب استفاده شده در ساخت مبل داخلی و از جنس راش، توسکا، 
افرا و ممرز است. مقداری از مبل ها توسط چوب های وارداتی نیز ساخته 
می شوند که درصد زیادی از مبل های بازار را به خود اختصاص نداده اند.

رئیس اتحادیه مبل سازان مطرح کرد
رکود بازار مبل در آستانه عید نوروز

سرویس اقتصادی-
اقتصادی  از رکود شدید  پس 
در دولــت یازدهــم و تعطیلی 
کارخانه های مختلف از جمله ارج 
و آزمایش، شرکت تولید نخ و الیاف 
»پلی اکریل« هم تا اردیبهشــت 

سال آینده تعطیل شد.
پس از تشدید رکود اقتصادی در 
دولت یازدهم و تعطیلی کارخانه های 
با ســابقه ای همچون ارج و آزمایش، 
کارخانــه پلی اکریــل اصفهان که از 
قدیمی ترین کارخانه های تولید نخ و 
الیاف کشــور محسوب می شود هم تا 

اطالع ثانوی تعطیل شد.
مسئول روابط عمومی این کارخانه 
در گفت وگــو با کیهان، هرچند اظهار 
داشت این کارخانه تعطیل نشده است، 
اما اذعان کرد: مواد اولیه شرکت تمام 
شده و برای تهیه این مواد سه ماه زمان 

مورد نیاز است!
کمالی با اشاره به اینکه 900 نفر 
از کارگران به خانه فرستاده شده اند، 
تصریح کــرد: برای اینکــه کارگران 
در ایام منتهی به عیــد نوروز از نظر 
مالی در مضیقه نباشــند، این افراد تا 
زمان راه افتادن مجدد کارخانه، برای 
دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین 

اجتماعی معرفی شده اند.
اینکــه به تازگی  بــا بیــان  وی 
حقوق تیرماه کارگران پرداخت شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: بر اساس 
بیمه  گرفته  صــورت  هماهنگی های 
بیــکاری این افراد تا قبل از ســال نو 

برقرار خواهد شد.
کمالی گفت: با این کارگران تسویه 
نشده و متعهد هستیم اردیبهشت سال 
آینده با رسیدن مواد اولیه از خارج، این 

افراد مجددا دعوت به کار شوند.
هر چند مسئوالن شرکت تالش 
دارند اعالم کنند این کارخانه تعطیل 
نشده است، اما بر اساس شواهد موجود 

این کارخانه فعال تعطیل است.
یکــی از کارکنان این کارخانه به 
خبرنگار ما گفت: شرکت کار نمی کند، 
هشت ماه است حقوق نداده اند و 900 
نفر را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی 

کرده اند.
البته این وضعیت قابل پیش بینی 
بود چرا که شرایط اقتصادی و رکودی 
که بر صنایع مختلف سایه افکنده است، 
یکی پس از دیگری صنایع ریشــه دار 
کشــور را از پــای در می آورد. همین 
اواخر بود که دو کارخانه لوازم خانگی 
تعطیل شدند و این اتفاق برای صنایع 

دیگری هم رخ داد.
متأسفانه دولت یازدهم از یک سو با 
تأکید افراطی بر کنترل تورم به رکود 
اقتصادی دامن زد و از ســوی دیگر با 
اصرار بر گســترش روابط خارجی و 
افزایــش واردات کاالهای مصرفی به 
جای حمایت موثر از تولید ملی، شرایط 
را برای زمین خــوردن کارخانه های 

ایرانی فراهم کرد.
گفتنی اســت روز گذشته نسیم 
آنالین گزارش داد: کارخانه پلی اکریل 

اصفهان رســما تعطیل شد و دو هزار 
کارگر قدیمی ترین کارخانه تولید نخ 

و پلی استر کشور بیکار شدند. 
بر اســاس این گزارش، خبرهای 
موثقی از این کارخانه قدیمی نشــان 
داد که این کارخانه اعالم ورشکستگی 
کرده و به کارگران اعالم کرده است به 
سازمان تامین اجتماعی برای دریافت 

بیمه بیکاری خود مراجعه کنند.
اعالم تعطیلی یــک کارخانه آن 
هــم به قدمت بیش از نیم قرن و تنها 

اکتفا کردن به پرداخت بیمه بیکاری، 
نمی تواند پاسخ به چرایی تعطیلی این 
پلی اکریل  شــرکت  باشد.  کارخانه ها 
ایران در سال 1353 با مشارکت بخش 
خصوصی، تعدادی از بانک ها  و شرکت 
دوپان دونمور آمریکا تاســیس شــد. 
پلی اکریل در 42 سال فعالیت خود، به 
عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نخ و الیاف پلی استر و همچنین تنها 
تولیدکننــده الیاف اکریلیک کشــور 
معرفی شده و تامین کننده مواد اولیه 

حــدود 400 واحد کوچــک و بزرگ 
نساجی کشور است.

یکی از کارگران این کارخانه، دلیل 
اصلی کمبود تولید در این کارخانه را 
حضور دالالن دانسته و به نسیم گفته 
است: از حدود ســال های 88 به بعد 
عمال کارخانه تعطیل بود و زمانی که 
این کارخانه به فــردی اماراتی به نام 
العقیلی واگذار شــد، به دلیل ضعف 
مدیریتی که در این کارخانه مشاهده 
شد، با مشــکالت عدیده ای روبه رو و 

بازده خوبی نیز نداشت.
با این اوصــاف، در نامه ای که به 
امضای عباسعلی پورسیدی مدیرعامل 
شــرکت پلی اکریل خطــاب به علی 
بیگ زاده رئیس اداره نظارت بر ناشران 
بورس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
آمــده، از انحالل شــرکت های فرعی 
انرژی گســتران پلی اکریل )ســهامی 
خاص(، پلی اســتر هشــت بهشــت 
)سهامی خاص(، جهان محصول آریا 
)سهامی خاص( و شرکت نیک آزمون 
آریا )ســهامی خاص( خبر داده شده 
است. حال باید منتظر ماند و دید دولت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
جلوگیــری از بروز چنین پدیده هایی 
چه راهکارهایی درنظر خواهد گرفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قدمی در 
اجرای قوانین اقتصاد مقاومتی برداشته نشده گفت: هنوز به آن 

مرحله ای که مقام معظم رهبری در نظر داشت نزدیک نشده ایم.
عزت اهلل یوســفیان مال در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم با اشاره به 
ســومین سالگرد ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم 
رهبری اظهار داشــت: تصویب قانون ارتقای سالمت اداری که مربوط به 
قاچاق کاال، فساد و دخل و تصرف به اموال دولتی است یکی از اقدامات 

مهم در راستای این سیاست ها می باشد.
وی با تاکید بر اینکه الزمه تحقق اقتصاد مقاومتی داشتن فضای سالم 
در اقتصاد اســت، گفت: قانون رفع موانع تولید و قانون پنج ســاله ششم 
توســعه نیز از دیگر قوانینی است که در جهت اقتصاد مقاومتی است اما 
مهم تر از قوانینی که تصویب می شود، اجرای این قوانین است زیرا قانون 

به تنهایی فایده ای ندارد و باید اجرا و تاثیر آن مشخص شود.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: دولت به بخشی از 
این قوانین عمل کرده اســت ولی در این راســتا هنوز به مطالبات مقام 
معظم رهبری خیلی نزدیک نشــده ایم. همچنین عالوه بر این قوانین و 
راهکارهایی که انجام شــده باید چند دستور کاری در نظر گرفته می شد 
تا تحقق اقتصاد مقاومتی قابل لمس باشد و همه بتوانند اجرایی شدن آن 

را در زندگی خود لمس کنند.
یوســفیان مال لمس تحقق اقتصاد مقاومتی را اینگونه تشــریح کرد: 
وقتی اقتصاد مقاومتی برای همه قابل درک است که به جای اینکه بگوییم 
این میزان خودروی خارجی در فالن مدت وارد شده، بگوییم این میزان 
خودروی داخلی نسبت به گذشته فروخته شده است. یا اینکه بگوییم فالن 
درصد گرایش خرید کاالهای داخلی افزایش یافته است. بنابراین باید این 

فرهنگ که خرید کاالی خارجی  افتخار است، تغییر کند.
وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که به افزایش گرایش خرید کاالهای 
داخلی منجر می شود افزایش کیفیت است، تصریح کرد: یکی از ابعاد اقتصاد 
مقاومتی کیفیت است که امیدواریم به این نقطه که منجر به افزایش خرید 

کاالهای داخلی می شود، نزدیک شویم.
وی در مورد حذف قوانین مزاحم در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی 
نیز گفت: قوانین مزاحم در مرحله اجرا پیدا می شود بنابراین باید افرادی 
که در اجرای این سیاســت هستند این قوانین را به مجلس اعالم کنند 
ولی وقتــی هنوز در اجرا اتفاق خاصی رخ نداده چگونه قوانین مزاحم را 

شناسایی کنیم.

دومینوی تعطیلی کارخانه ها در دولت یازدهم

کارخانه »پلی اکریل« تا اطالع ثانوی تعطیل شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

با مطالبات رهبری فاصله دارد

عضو اتحادیه لوازم خانگی 
گفت: عمالً کارخانه های صنعت 
لوازم خانگی همگی با ظرفیت 
50 درصد خود تولید می کنند 
به سختی  میزان هم  و همین 
در بازار به فروش می رسد زیرا 

خرید کاهش یافته است.
حســین فتاحی، در گفت وگو 
با »نســیم آنالیــن« در  رابطه با 
وضعیت تأثیر رکود بر صنعت لوازم 
خانگی اظهار کرد: رکود همانطور 
که بر دیگر صنایع تأثیرگذار بوده 
ســایه اش برروی صنعــت لوازم 
خانگی نیز افتاده اســت و منجر 
شــده تا تقریبــاً 50 درصد این 
صنعت به تعطیلی کشــیده شده 

و خوابیده اســت. وی تأکید کرد: 
عماًل کارخانه هــای صنعت لوازم 
خانگی همگی با ظرفیت 50 درصد 
خود تولید می کنند و همین 50 
درصد نیز به ســختی در بازار به 
فروش می رسد زیرا خرید کاهش 

یافته است.
مدیرعامل امرسان افزود: رونق 
این صنعت به تقاضای موجود در 
بــازار برمی گردد، زمانی که تقاضا 
کاهش می یابد منجر می شود که 
تولیدکننــده نیز تولیــد را پایین 
بیاورد و این اتفاقی اســت که هم 
اکنون رخ داده اســت، به طوری 
که بــه جرأت می توان گفت برای 
برندی ماننــد برند محصوالت ما 

که شناخته شده هم است تقاضا 
یک ســوم کاهش یافته اســت، 
بدون شک این میزان تقلیل تقاضا 
در محصوالت کمتر شناخته شده 

بسیار بیشتر است.
ارزی  نوســانات  بــه  فتاحی 
ماه های گذشته در بازار اشاره کرد 
و گفت: این نوسانات به خصوص 

در یک ماه قبل منجر شد تا ما نیز 
سردرگم شده و نمی دانستیم که آیا 
االن باید مواد اولیه را تهیه کنیم 

و یا منتظر گذشت زمان باشیم.
وی تأکید کرد: همین نوسانات 
ارزی منجر شــد تــا حداقل 15 
درصد مواد اولیــه که تقریباً بین 
45 تا 70 درصد آن وارداتی است 
که گرانتر شــود لذا قائدتاً باید ما 
نیز این 15 درصد را برروی قیمت 
محصوالت خــود اعمال کنیم اما 
از آن جهت کــه همین االن هم 
فروشی در بازار نداریم لذا با گران تر 
شــدن کاالها فروش بــه حداقل 

ممکن خواهد رسید.
لوازم خانگی  تولیدکننده  این 

تصریح کرد: همیــن االن آن قدر 
قــدرت خرید مردم چــه خریدار 
عادی و چه بنکداران پایین آمده 
است که روز به روز تعداد چک های 
حتی  می یابد  افزایش  برگشــتی 
چک هایی که از ارگان های دولتی 
برای فروش در دســت داریم نیز 
برگشت خورده است چه برسد به 

دیگر خریداران.
فتاحی اظهار داشت: تمامی این 
مشکالت و از همه مهم تر سیستم 
نادرست بانکی یک تولیدکننده را 
به این سمت می کشاند که دست از 
تولید برداشته کارخانه را بفروشد و 
پولش را در بانک بگذارد و سودش 

را ماه به ماه استفاده کند.

دبیرانجمن لوازم خانگی گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی از 
وزیر صنعت می خواهند تا در کاهش تعرفه واردات کاالهای لوازم 

خانگی ترکیه تجدیدنظر کند.
آرمان خالقی در گفت وگو با تســنیم، با اشاره به اینکه کاهش تعرفه 
واردات لــوازم خانگی ترکیه با انتقاد جدی تولیدکنندگان داخلی رو به رو 
است، اظهار داشــت: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد و البته توانمندی 
تولیدکنندگان داخلی اجرای این تصمیم برای فعاالن صنعت لوازم خانگی 

کشور بسیار سوال برانگیز است.
وی با بیان اینکه باید دید آیا به جای بازاری که در اختیار ترک قرار 
می گیرد آنها هم به تعهدات خود عمل می کنند یا خیر، گفت: ما معتقدیم 
نباید فقط بازار را در اختیار طرف های خارجی قرار دهیم بلکه باید آنها را 
ملزم به ســرمایه گذاری و تولید در کشور کرد که در این شرایط می توان 
به نتایج مثبت حضور تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور امید داشت.

دبیر انجمن لوازم خانگی تصریح کرد: تولیدکنندگان از وزیر می خواهند 
تا در کاهش تعرفه واردات کاالهای لوازم خانگی ترکیه تجدیدنظر کند و 
با برگزاری جلسه ای با حضور تولیدکنندگان و تشکل ها تصمیم مناسبی 

را برای توسعه صنعت لوازم خانگی کشور بگیرد.

درخواست تولیدکنندگان لوازم خانگی
نعمت زاده در کاهش تعرفه

واردات از ترکیه تجدیدنظر کند رئیس اتحادیه پیراهن دوزان گفت: برخی کســبه پالسکو 
انتقاداتی نسبت به جانمایی خود در مجتمع نور دارند که تالش 

می شود مشکل این دسته از کسبه هم حل بشود.
مجتبی درودیان در گفت وگو با فارس درباره آخرین وضعیت کسبه 
آسیب دیده پالسکو اظهار کرد: حدود 97 درصد کسبه پالسکو واحدهای 
تجــاری خود را در مجتمع نور تحویل گرفته  اند اما برخی هنوز در این 
مجتمع ساکن نشده اند. برخی کسبه به دلیل انجام دکوراسیون و نقاشی 
هنوز مستقر نشده اند و عده ای نسبت به کوچک بودن واحد خود انتقاد 
دارند.وی افزود: برای حل آن دســته از کسبه که به کوچک بودن واحد 

خود اعتراض دارند رایزنی هایی با بانک پارســیان انجام شده تا احتماال 
بتوانیم تعداد دیگری واحد اجاره کنیم و به آنها دو واحد تحویل بدهیم.

رئیــس اتحادیه پیراهن دوزان با اشــاره به اینکــه بخش اعظم کار 
عمده فروشی ها در بازار شب عید تا دهم اسفند است گفت: کسبه پالسکو 
عمال بازار شب عید را از دست داده اند. درودیان با بیان اینکه رکود بازار 
پوشــاک در حال بیشتر شدن است ادامه داد: قاچاق در بخش پوشاک 

تاحدودی کاهش یافته است.
در همین حال رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشــاک تهران در 
گفت وگو با تســنیم درباره استقرار کسبه پالسکو در مجتمع نور گفت: 

اتحادیه اصناف تالش کرد که از متفرق شدن کسبه پالسکو جلوگیری 
کند.

محمدجواد صدق آمیز افزود: پالسکو 80 درصد پوشاک مردانه تهران 
و 30  درصد پوشاک مردانه کشور را توزیع می کرد به همین منظور سعی 

شد 600 کسبه پالسکو در کنار هم باشند.
وی با اشاره به اینکه متراژ مجتمع نور از پالسکو کمتر است خاطرنشان 
کرد: برای کسبه ای که متراژ آنها خیلی کمتر از متراژ گذشته است تالش 
می کنیم مشکالت آنها را رفع کنیم و  واحدهای جدیدی به آنها اختصاص 
بدهیم به طوری که 27 مورد از کسبه متراژ کمتر از 50 درصد خود دارند.

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان:

مشکالت جانمایی کسبه پالسکو در مجتمع نور برطرف می شود

دبیــر کانون انبوه ســازان با بیــان این که 
تولیدکنندگان مســکن در مسیر ورشکستگی 
قرار دارند گفت: پیش فروش به دلیل اصالحات 

غیرکارشناسی، بدون کاربرد شده است.
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
درحوزه مســکن دو اقدام برای خــروج از رکود الزامی 
است؛ اول این که نظام بانکداری به اصالح خود بپردازد 
و سیســتم پرداخت تسهیالت مسکن را مورد بازنگری 
جدی قرار دهد. دوم این که موانع تولید مسکن به صورت 

فوق العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: اگر به رکود مســکن بی توجهی شود در 
آینده نزدیک مشکالت این حوزه دوچندان خواهد شد؛ 
زیرا با شــرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه سازان در 
نهایت به مسیر ورشکستگی می روند که در آن صورت 
جایگزین کردن این فعاالن در حوزه اقتصاد کشور بسیار 

سخت و دشوار است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه بحث پیش فروش 
ساختمان به عنوان مهم ترین ابزار حوزه تولید مسکن 
باید مجددا مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: نمایندگان 
مجلــس باید این موضوع را دنبال کنند. ما جلســات 

کارشناســی با مسئوالن وزارت راه و شهرسازی برگزار 
کردیم که دغدغه های ما را پذیرفتند و ایرادات را قبول 
دارند. می گویند قانون باید اصالح شــود اما مشخص 
نیســت چه چیزی پشت قانون قرار دارد که بعد از سه 

سال قانون پیش فروش اصالح نمی شود.
پورحاجت تاکید کــرد: حاضریم به عنوان فعاالن 
حوزه مســکن در فضای تعامل، مشــکالت این قانون 
را بگوییــم، اگر قابلیت اجرا داشــت آن موقع تکمین 
می کنیم. ولی واقعیت این اســت کــه این قانون هم 
اکنون قابل اجرا نیســت. نمی توانیم قانون را به نحوی 
صافکاری کنیم یا شناسنامه فنی را بیرون بدهیم بعد 

بگوییم قانون اجرا شود.
وی با بیان اینکه مشــکالت حقوقی و فنی بحث 
پیش فروش هنوز به قوت خود باقی است گفت: انتظار 
داشــتیم در شرایطی که سیســتم بانکی پاسخگوی 
نیاز مردم نیســت و هزینه پول بســیار سنگین است 
حداقل ها را برای حوزه تولید مسکن در نظر می گرفتند. 
اما شــاهدیم از یک سو فشــار مالیاتی به توسعه گران 
مسکن وارد شــده و از سوی دیگر ابزار پیش فروش را 

غیرکاربردی کرده  اند.

اختالفات میان وزارت صنعت و وزارت اقتصاد بر سر سامانه پنجره 
واحد تجاری به اوج خود رسیده است و دود این اختالفات به چشم فعاالن 

بخش انبارداری رفته است.
بــه گزارش مهر، اختالف گمرک با وزارت صنعــت معدن و تجارت وارد فاز 
جدیدی شده است؛ طی 10 روز گذشته دو نامه مهم بین وزارت اقتصاد و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت رد و بدل شــد که بیانگر موازی کاری و دخالت این دو 

وزارتخانه در امور یکدیگر است.
این اختالف از آنجایی آغاز شــد که یک ماه پیش گمرک جمهوری اسالمی 
ایران به تمام گمرکات کشور، بخشنامه ای صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ کاالیی 
نباید ترخیص شــود مگر اینکه انباری که قرار است کاال به آنجا برود، در سامانه 
جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای 
عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کاال، کد شناسه از این 

سامانه دریافت کنند تا صاحبان کاال بتوانند جواز ترخیص بگیرند.
این در حالی است که براساس بند »ث« ماده »6« قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، وزارت صنعت موظف است با ایجاد »سامانه جامع انبار« کلیه انبارهای کشور 
را شناســنامه دار کنند. بر همین اساس نیز از ابتدای سال جاری این وزارتخانه با 
ایجاد این ســامانه، بیش از 300 هزار واحد نگهداری کاال را شناسایی و در حال 
ثبت آن است. اما اقدام اخیر گمرک و ورود این سازمان به حوزه تخصصی بخش 
بازرگانی داخلی موجب شــده، نه تنها نعمت زاده وزیر صنعت معترض شود بلکه 

این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.
در عین حال، انبارداران نیز با مشکالت عدیده ای روبرو شده اند، به طوری که 
بسیاری از انباردارهای کشــور در بالتکلیفی قرار دارند و نمی دانند کدام سامانه 
درست است و آیا اساسا ثبت نام در سامانه موجب تسهیل تجارت آنها و مبارزه با 

قاچاق کاال می شود یا نه؟
البته ستاد مبارزه با قاچاق کاال وارد میدان شده و در تذکری به گمرک ایران، 
خواسته است موازی کاری انجام ندهد اما ظاهرا گمرک گوش شنوا ندارد و دود این 
اختالف گمرک و وزارت صنعت به چشم فعاالن این بخش می رود. این وضعیت 
موجب نگرانی انبارداران شــده است زیرا این موازی کاری ها مشکالت زیادی را 

برای آنها به وجود آورده است.
در این رابطه سید مهدی کشاورز، رئیس اتحادیه انبارداران تهران در گفتگو با 
مهر با بیان اینکه این وضعیت برای آنها غیرقابل تحمل شده است، گفت: روزانه 
ده ها نفر از انباردارها به من مراجعه می کنند و از این بالتکلیفی ناراضی هستند.

وی با اشاره به اینکه تمام اعضای اتحادیه ما در سامانه جامع انبار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ثبت نام کرده اند و دارای »کدشناسه« هستند، افزود: اما گمرک 
این کد را قبول ندارد و می گوید همه انبارها باید در سامانه گمرک ثبت نام کنند.
بر اســاس این گزارش، در قانون مبارزه با قاچاق کاال صراحتا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مکلف شده است که با ایجاد سامانه جامع انبار، کلیه مراکز نگهداری 
کاال را شناسایی و دارای شناسنامه کند اما به نظر می رسد بی میلی نعمت زاده به 
بخش بازرگانی و ســنگینی کار وزارت صنعت، معدن و تجارت همگی دست به 
دست هم داده تا زمام امور حوزه بازرگانی از دست مدیران این بخش خارج شود.

مدیریت  دفتر  مدیرکل 
بحــران و پدافند غیرعامل 
وزارت نیرو گفت: مردم نگران 
فارسی  سلمان  سد  نباشند 
از  و پس  نمی کند  ســرریز 
سیالب فقط یک سوم از حجم 
مخزن تاکنون پر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، 
میثم جعفرزاده با اشاره به شرایط 
پیش بینی بارندگی در سه استان 
فارس، هرمزگان و چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: خوشبختانه 
شاهد بارش های خوبی در استان 
فارس بودیم و با توجه به ظرفیت  
باالی سد سلمان فارسی با حجم 
مخزن 760 میلیون مترمکعب، 
نگرانی در خصوص ســرریز این 

سد نداریم.
وی با اشاره به حجم سیالب 

ورودی 285 میلیون مترمکعبی 
به ســد ســلمان فارسی گفت: 
تاکنون حدود یک ســوم ســد 
ســلمان فارسی پر شده و هنوز 
دوســوم از حجم مخزن ســد 

خالی است.
جعفرزاده با بیان اینکه پیک 
بارندگــی را در اســتان فارس 
پشت سر گذاشته ایم افزود: پیک 
ورودی ســیالب به سد سلمان 
فارسی 700 مترمکعب در ثانیه 
بــود که هم اینک تا یک ســوم 
کاهش یافته و به مرور کمتر نیز 

خواهد شد.
وی با اشــاره به شــایعات 
در خصوص تخلیه روســتاهای 
پایین دســت تاکید کرد: مردم 
به هیچ وجه نگران نباشند و به 
شایعات توجه نکنند زیرا وقتی 

دوسوم حجم مخزن سد خالی 
اســت و حجم ســیالب نیز در 
حال کاهش است، به هیچ وجه 
سد سلمان فارسی امکان سرریز 
شدن ندارد و مردم از این بابت 

آسوده خاطر باشند.
مدیــر کل دفتــر مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت 
نیرو ســپس به تخلیه دو روستا 
در باالدست ســد اشاره کرد و 
گفــت: وقتی برای روســتاهای 
پایین دست خطری وجود ندارد 
مطمئن باشید برای روستاهای 
باالدســت هم خطــری وجود 
نداشــته و ایــن تخلیــه بدون 
هماهنگی با وزارت نیرو صورت 
گرفته و فقــط موجب زحمت 

مردم روستانشین شده است.
مدیریت  به  آنگاه  جعفرزاده 

خوبــی که در یک یــا دو هفته 
اخیر انجام شــده اشــاره کرد و 
افزود: شــرایط برای کشــور و 
استان فارس بسیار مناسب است 
و سیالب ها کامال تحت کنترل 
هستند و تالش می کنیم مردم 
منطقه از حداکثر این نعمت الهی 

بهره مند شوند.
وی با اشــاره بــه وضعیت 
بارش هــا در اســتان هرمزگان 
گفت: حجم مخزن سد شمیل 
و نیــان در این اســتان نیز به 
نصف رسیده و این استان نیز از 
بوده  بهره مند  خوبی  بارش های 
و هم اکنون مخزن این ســد نیز 
مترمکعب  میلیــون  دارای 38 

آب است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
و پدافنــد غیرعامل وزارت نیرو 

با اشــاره به وجــود ریزگردها 
که باعث شــده بــود برق چهار 
شهر خوزســتان شامل بستان، 
حمیدیه  و  سوســنگرد  هویزه، 
با مشــکل مواجه شود افزود: با 
تالش همکاران، مشکل برق سه 
شهر بستان، هویزه و سوسنگرد 
صبح امروز برطرف شــد و شهر 
حمیدیــه نیز در یک ســاعت 

گذشته برقدار شد.
وی تاکید کرد: آب و برق تمام 
شهرهای خوزســتان هم اکنون 
وصل اســت و اکیپ اعزامی از 
وزارت نیرو که به دســتور وزیر 
نیرو در منطقه مســتقر هستند 
با سرکشــی و بازرسی مستمر 
در تالش هستند تا کوچک ترین 
مشــکلی در خصوص آب و برق 

برای هموطنان ایجاد نشود.

مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو:

سد سلمان فارسی سرریز نمی کند مردم نگران نباشند

کشمکش دو دستگاه دولتی ادامه دارد
دود موازی کاری گمرک و وزارت صنعت 

در چشم فعاالن اقتصادی

دبیر کانون انبوه سازان:

تولیدکنندگان مسکن در حال ورشکستگی قرار دارند

عضو اتحادیه لوازم خانگی:

50 درصد صنعت لوازم خانگی تعطیل شد


