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اقتصاد

پنجشنبه  18خرداد 1396
شماره 1964

اخبار
ربیعی:

درصدقابلتوجهیازخانوارهایهدفسبد
امنیتغذاییخودرادریافتکردهاند

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :درصد قابل
توجهی از خانوارهای هدف ،سبد امنیت غذایی را که از
هفته گذشته توزیع شده است ،دریافت کرده اند.
به مناسبت ماه مبارک رمضان نخستین سبد حمایت
غذایی سال جاری از هشتم خرداد ماه توزیع شد.
‹علی ربیعی› افزود :هزینه سبد حمایت غذایی که در
این ماه توزیع شد 2هزار و  200میلیارد ریال( 220میلیارد
تومان) است .تعداد خانوارهایی که سبد امنیت غذایی
دریافت می کنند سه میلیون و  888هزار و  574خانوار
است که جمعیتی حدود 10میلیون نفر را شامل می شود.
ربیعی همچنین افزود :کودکان دچار سوء تغذیه و
زنان باردار که از فقر غذایی رنج می برند هم در جامعه
هدف قرار دارند .به گفته وزیرتعاون ،کار و رفاه اجتماعی
سبد امنیت غذایی در ماه مبارک رمضان بیشتر پروتئین
است .کاالهای درنظر گرفته شده در این سبد شامل گوشت
قرمز و سفید  ،روغن  ،برنج  ،خرما ،حبوبات و سایر کاالهای
مصرفی است که در ماه مبارک بیشتر مصرف می شود.
وی گفت :خانوارها می توانندبرای دریافت کاالی خود
به فروشگاه هایی که پیشتر در سایت وزارت تعاون،کار
و رفاه اجتماعی اعالم شده مراجعه کنند و همچنین می
توانند چند بار خرید خود را انجام دهند .
به گفته ربیعی ،به طور معمول خریدها در سه ماه
انجام می شود و خانوارها برای دریافت سبد خود سه ماه
فرصت دارند .خانوارهای یک نفره حدود  300هزار ریال
( 30هزار تومان) ،دونفره  600هزار ریال( 60هزار تومان)
و خانوارهای  3نفره به باال به ازای هر نفر 100هزار ریال(
 10هزار تومان) افزوده می شود که در نهایت تا سقف
یک میلیون و  200هزار ریال ( 120هزار تومان) کاال
دریافت خواهند کرد .ربیعی در ادامه افزود :در نشستی
که درکمیسیون تخصصی شورای عالی رفاه داشتیم در
خصوص جمعیت تحت پوشش سبد حمایت غذایی گفت و
گو شد که قرار شد بیشتر به سمت هزار روز نخست زندگی
برویم و اگر بتوانیم همین جمعیت فعلی را با یک سری
جمعیت جدید شاید درمقاطع خاص نیازمند سبد غذایی
باشند را هم پوشش دهیم  .برای آینده ارائه سبد غذایی
گسترش این چنینی نیز خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛

گوشت وارداتی سد گرانیها را شکست

فروش شقه گوسفندی با نرخ  ۴۲هزار تومان گران
فروشی است
با توجه به نوسانات اخیر قیمت گوشت ،مسئوالن امر
با توزیع الشه گرم وارداتی با نرخ مصوب درصدد کنترل و
کاهش قیمت هستند.
تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران
جوان ،مدت هاست افزایش قیمت گوشت گوسفندی
موضوعی چالشی شده که واکنش و انتقادات زیادی را به
همراه داشته است .البته با عرضه برههای نو به بازار به نظر
میرسید که این داستان ادامه پیدا نکند ،اما انگار دالالن
به سبب سودهای هنگفت دست بردار بازار گوشت نیستند
چرا که تا حدی قیمتها افزایش یافته است .این در حالی
است که مسئوالن امر با توزیع الشه بره گرم وارداتی با نرخ
مصوب خبر از کاهش قیمتها میدهند.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
در گفتگو با خبرنگار صنعت ،تجارت و کشاورزی گفت:
تا به امروز مقداری گوشت گرم وارداتی با نرخ مصوب در
میادین توزیع شده که همین امر کاهش هزار تومانی قیمت
گوشت داخلی را به همراه داشته است .وی افزود :با توجه
به تعطیالت گذشته مرزها تعطیل بودند و حال باید منظر
ماند و دید که با آغاز به کار مرزها و عرضه گوشتهای گرم
وارداتی بازار به کدام سمت و سو میرود .به گفته ملکی
هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ۴۲هزار تومان
به مشتری عرضه میشود .توزیع الشه گرم وارداتی جهت
تنظیم بازار کلید خورد منصور پوریان رئیس شورای تامین
کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار صنعت ،تجارت و
کشاورزی از آغاز توزیع الشه بره وارداتی با قیمت مصوب از
ابتدای هفته خبر داد و گفت :از ابتدای هفته گوشت گرم
وارداتی در کنار گوشت گرم داخلی به بازار عرضه شده
است .به گفته وی الشههای گرم وارداتی با نرخ  ۲۹هزار
تومان به توزیع کنندگان عرضه شده و درنهایت با قیمت
 ۳۱هزار و  ۵۰۰تومان باید به دست مشتری برسد.
پوریان ادامه داد :گوشتهای وارداتی از کشورهای
ارمنستان ،گرجستان ،قزاقستان ،قرقیزستان و استرالیا و
گوشت منجمد گوساله از نیوزیلند وارد کشور شده است.
توسط اتاق بازرگانی ایران؛

دومین پایش شاخصهای
محیط کسبوکار آغاز شد

مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران دومین دوره
طرح پایش شاخص های ملی محیط کسب وکار کشور-بهار
 ،۱۳۹۶ویژه آمارگیری از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی
و تعاونی را آغاز کرد.
این طرح که با مشارکت اتاق های تعاون و اصناف
ایران اجرا میشود ،از امروز چهارشنبه  ۱۷خرداد آغاز شده
و به مدت  ۲۰روز در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
طبق اعالم مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق
ایران ،طرح پایش شاخصهای ملی محیط کسب وکار
کشور در راستای اجرای ماده  ۴قانون بهبود مستمر
محیط کسب وکار مصوب  ۱۳۹۰مجلس شورای
اسالمی و وظیفه اتاق ها در زمینه تدوین ،سنجش
و اعالم شاخصهای ملی محیط کسب وکار در ایران
بهطور ساالنه و فصلی حسب مورد به تفکیک استانها،
بخشها و فعالیتهای اقتصادی و اطالعرسانی آن به
سیاستگذاران کشور انجام میشود.
محمدرضا دوستمحمدی ،مدیر مرکز آمار و اطالعات
اقتصادی اتاق ایران هدفاز اجرای این طرح را «شناخت
وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن
به صورت فصلی و ساالنه» عنوان کرد.
وی گفت« :مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی،
صنایع و معادن و کشاورزی ایران ،اتاق اصناف ایران و اتاق
تعاون ایران ،جامعه هدف این طرح را تشکیل میدهند.
اجرای این طرح به روش نمونهگیری تصادفی است و طی
آن نزدیک به ۴هزار فعال اقتصادی با مراجعه به پورتال
خدمات الکترونیکی اتاق ایران با اعالم نظر خود در مورد
وضعیت محیط کسب و کار کشور در فصل گذشته(زمستان
 )۱۳۹۵از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی مربوط در
این طرح آمارگیری ملی مشارکت میکنند».

عضو اتاق تهران :دوری از بازارهای غرب به نفع اقتصاد نیست ؛

ضرورت حضور ایران در تشکل های بین المللی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،
صنایع ،معدن و کشاورزی تهران گفت :امروز
حضور ایران در تشکلهای بین المللی اهمیت
بسزایی دارد و در عین حال بازارهای غربی
قابلیت نفوذ دارند و دوری از آنها به نفع
اقتصاد کشور نیست .
«فرهاد فزونی» افزود  :اجالس سران
سازمان شانگهای امروز پنجشنبه در آستانه
پایتخت قزاقستان ،برپا می شود که عضویت
ایران در هر سازمان و تشکیالت در سطح
جهان می تواند مفید باشد.
به گفته وی ،جمهوری اسالمی ایران
سالهاست در سازمان همکاری های اقتصادی
(اکو) عضویت دارد و دستاورد چندانی برای
اقتصاد کشور نداشته ،اما عضویت در سازمان
های منطقه ای را نباید از نظر دور داشت،
درعین حال الحاق به پیمانهای مربوط به
شرق و غرب می تواند برای کشور منشا اثر
باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه
کرد :جمهوری اسالمی ایران که قصد عضویت
در سازمان شانگهای را دارد ،همزمان توسعه
روابط با تشکل ها و سازمان های غربی را می
تواند در دستور کار قرار دهد.
فزونی ،موضوع پیوستن ایران به سازمان

تجارت جهانی ( )WTOرا یادآور شد و
گفت  :ایران برای الحاق به این سازمان باید با
جدیت بیشتری موضوع را دنبال کند و امروز
این سازمان نقش مهمی در مبادالت تجاری
میان کشورها دارد.
به اعتقاد وی عضویت در سازمان تجارت
جهانی به منزله یک جراحی برای اقتصاد
کشور است که باوجود دشواریهای خود الزم
است و با تالش بیشتری باید دنبال شود.
پیش از این محمد رضا نعمت زاده وزیر

صنعت ،معدن و تجارت گفته بود ،دلیل اصلی
ملحق نشدن ایران به سازمان تجارت جهانی،
فنی نیست ،بلکه عمده دالیل آن سیاسی
است و هر زمان این موضوع مطرح شده
آمریکایی ها به مخالفت با آن پرداخته اند.
وی خاطرنشان ساخته بود ،موضوع
مزبور با اجرایی شدن برجام با جدیت
بیشتری آغاز شده و با دبیرکل سازمان
تجارت جهانی ،اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر
از کشورها صحبت های مفصل انجام شده

است.
به گفته نعمت زاده ،بسیاری از کشورها
در این زمینه با آمریکایی ها تماس گرفتند
تا مخالفتی با الحاق ایران به سازمان تجارت
جهانی نداشته باشد.
سازمان همکاری شانگهای که یک
سازمان بین دولتی منطقه ای برای همکاری
های چند جانبه امنیتی و اقتصادی است،
سال  1385تاسیس شد که اعضای آن
شامل چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان،
تاجیکستان و ازبکستان می شود و در
برگیرنده وسعتی به مساحت  30میلیون و
 189هزار کیلومتر مربع است و سه پنجم
گستره آسیا و نزدیک به یک میلیارد و 500
میلیون نفر جمعیت (نزدیک  25درصد
جمعیت کره زمین) است.
پیش بینی می شود با توجه به عضویت
هند و پاکستان و سپس در آینده ای نزدیک
پیوستن ایران ،این سازمان با افزایش
جمعیت به سه میلیارد نفر و پهنه سرزمینی
به  35میلیون و  972هزار کیلومتر مربع به
یکی از بزرگ ترین قدرت های منطقه ای در
جهان تبدیل شود که منافع دو جانبه و چند
جانبه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
برای اعضا و شرکای اقتصادی غیر عضو دارد.

تحوالت بازار مرغ و ماهی ؛

معاون حجتی اعالم کرد؛

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و ماهی در بازار را اعالم کرد.
آخرین تحوالت بازار مرغ و ماهی /مرغ ارزان شدمهدی یوسف خانی رئیس
اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،از کاهش  ۱۰۰تومانی نرخ مرغ در بازار خبر
داد و گفت :امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ۴هزار و  ۷۰۰تومان ،مرغ
آماده به طبخ در کشتارگاه  ۶هزار و  ۵۰۰تومان ،توزیع درب واحدهای صنفی ۶
هزار و  ۶۵۰و خرده فروشی  ۷هزار و  ۲۵۰تومان است.
به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر و بدون کمر برابر با قیمت مرغ ۷
هزار و  ۲۵۰تومان است.
یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود :همچنین قیمت هر کیلو
سینه با کتف  ۱۲هزار و  ۴۰۰تومان ،سینه بدون کتف  ۱۲هزار و  ۹۰۰و فیله مرغ
 ۱۵هزار و  ۹۰۰تومان است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا و ازدحام بار از طرف مرغداران را
دلیل اصلی نوسانات قیمت اعالم کرد.
وی از رکود حاکم بر بازار ماهی خبر داد و اضافه کرد :در حال حاضر نرخ هر
کیلو شیر جنوب  ۲۷هزار تومان ،کپور  ۱۲هزار تومان ،قزل آال  ۱۳هزار تومان،
شیر نیزه  ۱۶هزارتومان ،تیالپیا  ۱۹هزارتومان ،سفید پرورشی  ۱۳هزار تومان،
آزاد دزفولی  ۸هزار و  ۵۰۰تومان ،هامور جنوب  ۱۷و حلوا سیاه  ۲۰هزار تومان
است.

رئیس سازمان شیالت ایران گفت :با توسعه صید فانوس ماهیان کشور از واردات پودر ماهی
برای صنعت آبزی پروری و طیور بی نیاز شدیم .حسن صالحی با اشاره به اینکه میزان صید
فانوس ماهیان در کشور  ۵تا  ۷هزار تن بود ،افزود :سال گذشته صیادان از عمق  ۳۰۰متری
دریای عمان حدود  ۱۵هزار تن انواع فانوس ماهیان را صید کردند که با این میزان صید از واردات
پودر ماهی بی نیاز شدیم .وی گفت :توسعه صید فانوس ماهیان و پرورش ماهی در قفس از
اولویتهای سازمان شیالت در کشور است بنابر این از سال گذشته تاکنون  ۱۴هزار تن ماهی
با روش پرورش در قفس تولید شد .رئیس سازمان شیالت افزود :ظرفیت کنونی تولید ماهی در
قفس حدود  ۲۳هزار تن است که با استفاده از تمام ظرفیت  ۵۰۰قفس مستقر در سواحل دریاها
شاهد افزایش تولید خواهیم بود .صالحی درباره شرایط تولید میگو در کشور گفت :سال گذشته
 ۲۳هزار تن میگو تولید و  ۱۴هزار تن نیز صادر شده است که رکورد جدیدی در این حوزه بود.
وی میزان تولید آبزیان را در سال گذشته در مجموع یک میلیون و  ۷۰هزار تن اعالم کرد و
افزود ۶۱۰ :هزار تن ماهی از طریق صید و  ۴۷۰هزار تن نیز در مراکز آبزی پروری تولید شد.
رئیس سازمان شیالت گفت :تا پایان سال گذشته  ۱۰۳هزار تن انواع آبزی به ارزش  ۴۱۲میلیون
دالر صادر شد .صالحی همچنین از صادرات  ۱۰۰میلیون دالری غذای آبزیان و ماهیان زینتی
خبر داد و افزود :سال گذشته در مجموع  ۵۰۰میلیون دالر انواع محصوالت شیالتی صادر شد.
وی درباره میزان مصرف سرانه ماهی و محصوالت شیالتی در کشور گفت :مصرف سرانه ماهی
از  ۱۰.۲کیلوگرم در سال گذشته به  ۱۰.۶کیلوگرم افزایش یافت .رئیس سازمان شیالت ایران
افزود :براساس برنامه ششم توسعه ساالنه نیم تا  ۷دهم کیلوگرم میزان مصرف سرانه آبزیان در
کشور افزایش مییابد تا به عدد هدف یعنی  ۱۴کیلوگرم برسیم.

مرغ ارزان شد

صادرات  ۵۰۰میلیون دالری آبزیان در سال ۹۵

۳گام برای رونق بازار فرش دستباف

در اکثر کشورهای جهان هنگامی که
صحبت از فرش دستباف به میان میآید،
ناخودآگاه نام ایران بر سر زبانها جاری
میشود.
صنعت فرشبافی و قالیبافی در کشور
عالوه بر موضوع ارزآوری که بدان اشاره
شد ،نقش بسیار مهمی در اشتغالزایی دارد.
بافندگان فرش دستباف اغلب به جز این
حرفه کار دیگری ندارند ،چراکه تمام وقت
خود را پای دار قالی و فرش میگذرانند و
از این طریق امرار معاش میکنند .در این
میان اما با تمام سختیهایی که بافت فرش
دستباف در کشور دارد ،این بافندگان از
بدیهیترین حق خود یعنی بیمه قالیبافان
برخوردار نیستند.
از سوی دیگر ،با توجه به گرانی مواد
اولیه ،برای فروش قالی با مشکالت زیادی
روبهرو میشوند و همچنین برای تهیه مواد
اولیه ،باید قالی را با قیمت پایینتر از بازار
در اختیار دالل فرش قرار دهند .قیمتی که
دالل تعیین میکند ،سود چندانی عاید آنها
نمیکند و انگار سختی کار فقط برای بافنده
است .در این اوضاع نابهسامان عدهای مواد
اولیه را از ایران به کشورهایی مانند افغانستان
و پاکستان صادر میکنند تا با استفاده از
نیروی کار ارزان در آنجا فرشهای ارزانتری
تولید کنند و بتوانند قیمتی قابل رقابت
در بازارهای جهانی به دست بیاورند .اینها
مجموعهای از مشکالتی هستند که دست
به دست هم دادهاند تا شرایط کنونی فرش
دستباف ایران رقم بخورد .این در حالیست
که بهطور کلی صنعت فرش دچار رکود شده
و صادرات نیز اوضاع خوبی ندارد .فعاالن
بازار معتقدند که دولت باید فرش دستباف
و فروشندگان این کاال را از مالیات معاف
کند تا سرمایههای زیادی که به واسطه این
هزینههای سربار از بازار فرش بیرون رفته
است ،انگیزهای برای بازگشت داشته باشند.
 700هزارقالیبافدرصفبیمهقراردارند
صنعت فرش تنها صنعت بومی کشور
است که با سیاستهای ابالغی مقام معظم
رهبری در سیاست اقتصاد مقاومتی همخوانی
دارد و میتواند عالوه بر اشتغالزایی موجب
ارزآوری هم شود و عالوه بر آن باعث رونق
تولید داخلی شود .براساس آمارها در حال
حاضر یک میلیون و  200هزار بافنده در
این صنعت شاغلاند که تعداد آنها حدود 2
میلیون نفر بود .اما امروز تعداد بافندهها در
کشورمان به نصف رسیده است ،اما با این
وجود در  11ماهه اخیر شاهد رشد 12
درصدی در بخش فرش دستباف بودیم که
 321میلیون دالر ارزآوری از طریق صادرات
برای کشور حاصل شده است .در این بین
باید اشاره شود که در حال حاضر نداشتن
پوشش بیمهای اصلیترین مشکل بافندگان
صنعت فرش کشور است .در حال حاضر
 12درصد بافندگان ما در بحث کارگاهی و

بقیه به صورت خانگی و تعاونیهای شهری و
روستایی فعالاند.
 623هزار نفر بیمهشده داریم و حدود
 700هزار نفر هم در صف بیمه قرار دارند،
در صورتی که قرار بود ظرف مدت  10سال
کل  2میلیون بافنده تحت پوشش بیمه قرار
گیرند که این امر محقق نشده است.
در حال حاضر  70درصد ظرفیت
تولید فرش در کشور مغفول مانده که با
حمایتهای دولت و مجلس از این صنعت
میتوانیم به جایگاه قبلی خود در صادرات و
ارزآوری بازگردیم .از سوی دیگر ،عدم ثبات
نرخ ارز در کشور نیز این صنعت را دستخوش
مشکالتی کرده است .بیثباتی در بازار ارز
باعث زیانهای زیادی در میان تولیدکنندگان
و صادرکنندگان فرش شد و این افراد در این
صنعت نماندند .همچنین  31درصد فرش
کشور به آمریکا صادر میشد که در مدت 5
سال اخیر این میزان صادرات به صفر رسید.
در کشور سند راهبردی صنعت فرشبافی
نداریم و ماموریتهای تولیدکنندگان و
صادرکنندگان مشخص نیست و عالوه بر
آن ابزارها برای اجرای سند راهبردی وجود
ندارد .ظرف  3سال گذشته برای رونق بازار
فرش تعاونیها را فعال کردیم اما این کافی
نیست زیرا تسهیالت بانکی بهره باالیی دارند
و باید سرمایهگذاری و تامین مالی از سوی
دولت برای این بخش به صورت ویژهتری
صورت گیرد.
ما شبکه توزیع در کشورهای خارجی
نداریم و این موضوع باعث افزایش قیمت
تمامشده فرش ما میشود و فرصت را برای
رقیبان فراهم میکند .همچنین خدمات پس
از فروش در دیگر کشورها نداریم و چنین
خدماتی را ارائه نمیکنیم زیرا هزینههای
گمرکی مانع این میشوند که صادرکنندگان
و تولیدکنندگان به این حوزهها ورود کنند.
بهطور کلی راهحل ایجاد رونق بازار فرش
کشور در انجام 3کار است؛ در گام اول باید
موضوع بیمه را دولت و مجلس حمایت
کنند و با این کار به راحتی در مدت  3ماه
میتوان  500هزار نفر که بیکار شدهاند را
به کار خودشان بازگرداند ،موضوع دوم بحث
بازاریابی و سرمایهگذاری است تا تحقیقات
برای بازارسازی به درستی انجام شود و در
گام آخر هم افزایش سطح روابط بینالمللی با
دیگر کشورهاست.
با رکود در بازار فرش داخلی مواجه
هستیم
در حال حاضر رکود در بازار حاکم است
و دولت باید در جهت اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،فروشندگان فرش را از
مالیات معاف کند تا دو میلیون کارگر
زحمتکش ،بیکار نشوند و سرمایههایی که
قبال در این حرفه به کار گرفته میشد و
االن شاهدیم که همه به سمت ساختوساز،
سپردهگذاری یا فعالیتهای کاذب کشیده

میشوند ،دوباره به مسیر اصلی و درست خود
بازگردانده شوند.
در این رکود برخی نیز معتقدند که
فرش گران شده است که باید اشاره شود
که یکی از دالیل گرانی فرش به باال بودن
دستمزدها برمیگردد؛  80درصد هزینه هر
فرش دستباف ،مزد کارگر میشود و این
یعنی تنها  20درصد هزینه مربوط به تهیه
مواد اولیه است 80 .درصدی که مربوط به
دستمزد کارگر میشود ،روز به روز باالتر
میرود .دو سال پیش ،دولت تصمیم گرفت
 20درصد به حقوق کارگران اضافه کند ،سال
گذشته به میزان  17درصد و امسال هم
 14درصد افزایش داد .این افزایش دستمزد
کارگران به قیمت فرش میافزاید و در نتیجه
ما با کشورهای رقیب خود مانند هندوستان،
پاکستان یا افغانستان که دستمزد کارگران
بسیار پایین است ،نمیتوانیم رقابت کنیم،
قیمت فرش در این کشورها بسیار کمتر
است چون صادرات با رکود مواجه است؛
فروش داخلی هم با رکود دست به گریبان
است چون تقریبا صددرصد فرش دستباف
در نهایت صادر میشود؛ یعنی فرشهایی
هم که توسط مصرفکننده داخلی خریداری
میشوند ،در نهایت روزی کهنه میشوند و
باید آنها را صادر کرد و از آن جایی که در
حال حاضر فرش نو گران و صادرات کمرونق
است؛ فرش کهنه هم تقاضایی ندارد .بنابراین
ما با یک رکود وحشتناکی در بازار فرش
داخلی مواجه هستیم .به تعداد مجتمعهای
عظیم فرشفروشی اضافه نمیشود ،اتفاقا روز
به روز شاهد تعطیلی مغازههای فرشفروشی
هستیم .روزی نیست که اتحادیه یک یا دو
مجوز فعالیت را باطل نکند .همین چند وقت
پیش ،شخصی برای باطل کردن جواز فعالیت
خود به اتحادیه مراجعه و کسبوکار خود را
به روسریفروشی تبدیل کرد .در حال حاضر
اگر به بازار عباسآباد تهران که روزی مرکز
فرش ایران محسوب میشد ،سری بزنید،
میبینید که شاید بیش از  300تا  400واحد
فرشفروشی که در خود بازار یا در پاساژهای
اطراف فعالیت میکردند ،همگی تعطیل
شدهاند و به مغازههای فروش لباس زنانه
که از کشورهای چین و ترکیه وارد میشود،
تبدیل شدهاند .در چنین شرایطی به جای
اینکه برای کارگران ایرانی اشتغالزایی شود،
برای کارگران خارجی ایجاد شغل کردهاند.
علت دوم رکود به اعمال مالیات سنگین
توسط دولت برای فروشندگان فرش دستباف
برمیگردد .مالیات سنگین که نسبت به
سالهای قبل  5تا  10برابر شده؛ مغایر
اهداف اقتصاد مقاومتی است .با توجه به
اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان از
مالیات معاف هستند ،این مالیات گزاف باعث
شده که فروشندهای که باید فرش خود را از
تولیدکننده بگیرد و به صادرکننده بفروشد ،از
این کار اجتناب ورزد ،بنابراین زنجیره تولید و

صادرات فرش در کل مختل شده است.
نبود تسهیالت کافی به صنایع ضربه زده
است
در حال حاضر فرش دستباف تولید
میشود و تقریبا وضعیت خوب است؛ اما
کموکاستیها و نقاط قوت و ضعفی وجود دارد
که قابل توجه است .توجه به صنعت فرش و
سرمایهگذاری در آن میتواند جایگزین خوبی
برای درآمدهای نفتی و مالیاتی باشد و توجه
به این حوزه به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
برای به سرانجام رساندن اهداف اقتصادی و
بهرهمندی از صنایع ارزآوری همچون فرش
دستباف باید یک عزم ملی میان دستگاهها
نهادینه شود و در این زمینه تعامل شورای
شهر و اصناف برای رونق بازار داخلی ضروری
است؛ از اینرو وفاق بین دستگاهها اثرگذاری
بسیاری در بخش بازرگانی داخلی و همچنین
صادرات دارد .بهطور مثال حمایت دولتها از
تولیدکنندگان و کارگران ارزانقیمت در دیگر
کشورها ،منجر به توسعهیافتگی آنها شده
است .این در حالیست که بوروکراسیهای
اداری و نبود تسهیالت کافی به صنایع ضربه
زده است و شرایط سخت بانکها درباره
اعطای وام تمامشدنی نیست .در دوران
پسابرجام ،گشایشهایی برای فرش دستباف
ایرانی فراهم شده است و در حال رایزنی برای
گسترش بازارهای جهانی و احیای دوباره آن
به ویژه آسیبهای یکدهه اخیر هستیم ،اما
باز هم حمایتهای دستگاهها در تحقق اهداف
صادراتی ضروری است .یکی از عوامل فراهم
شدن امکان خرید فرش دستباف برای طیف
وسیعی از مردم ،در گرو آگاهی و شناخت
خریداران از بازار است .بسیاری از خریداران
ایرانی نمیدانند فرش دستباف متری ۱۰۰
هزار تومان داریم ،متری  ۲۰میلیون تومان
هم داریم ،بنابراین هر کسی میتواند نوعی
از دستبافتهها را با توجه بهتوان مالیاش
خریداری کند .هماکنون لغو تحریمها و
پیدایش مباحث برجام ،موجب شده که
فرش دستباف ایرانی به شور و حال بیفتد ،به
گونهای که با توجه به برگزاری نمایشگاههای
خارجی در حوزه فرش ،وضعیت خرید فرش
دستباف ایرانی به رونق افتاده است .در دوره
فعلی همه اجناس گران شده ،اما باید گفت
که فرش به اندازه اجناس و کاالهای دیگر
گران نشده است .ضمن آنکه کهنهترین فرش
دستباف هم هنوز خریدار دارد و در بسیاری
مواقع حاضرند که فرش نخنمای دستباف را
با فرش ماشینی معاوضه کنند.

اخبار کوتاه

طالی جهانی به مرز  ۱۳۰۰دالر
نزدیک شد

طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی اندکی
کاهش پیدا کرد با این همه ضعیف شدن ارزش دالر در
آستانه رویدادهای اقتصادی و سیاسی مهم هفته جاری
همچنان از قیمت این فلز ارزشمند به عنوان دارایی مطمئن
حمایت کرد.
هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز
جاری بازار سنگاپور  ۰.۱درصد کاهش یافت و به ۱۲۹۱.۶۶
دالر رسید .بهای معامالت این بازار روز سه شنبه ۱.۱
درصد افزایش یافته و به  ۱۲۹۵.۹۷دالر صعود کرده بود که
باالترین قیمت در هفت ماه گذشته بود.
در بازار نیویورک ،هر اونس طال برای تحویل در اوت
 ۰.۳درصد کاهش یافت و به  ۱۲۹۴.۲دالر رسید .بهای
معامالت طال روز سه شنبه با  ۱۴.۸۰دالر یا  ۱.۲درصد
افزایش ،در  ۱۲۹۷.۵۰دالر بسته شده بود.
بر اساس گزارش رویترز ،انتخابات ملی انگلیس ،نشست
سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و اظهارات جیمز کومی،
رییس سابق اف بی آی ،در برابر کمیته سنا روز پنج شنبه
برگزار خواهند شد .این رویدادها همگی پتانسیل تقویت
جذابیت سرمایه گذاری در طال را دارند که در شرایط ابهام
سیاسی و مالی به دارایی جایگزین تبدیل میشود.
به گفته جفری هالی ،تحلیلگر ارشد بازار در شرکت
 ،OANDAمجموعه ای از نگرانیهای ژئوپلتیکی شامل
انتخابات انگلیس ،ضعیف شدن دالر آمریکا و کاهش اعتماد
وال استریت به تحقق وعدههای اقتصادی دونالد ترامپ،
رییس جمهور آمریکا ،از قیمت طال حمایت خواهد کرد
و با توجه به ابهاماتی که تا پایان هفته وجود دارد به نظر
میرسد دلیلی وجود ندارد که طال به قیمت باالتری صعود
نکند.
اما بارناباس گان ،تحلیلگر بانک  OCBCدر سنگاپور
انتظار دارد به محض این که عوامل پشتیبانی کننده از
قیمت طال ناپدید شوند ،این فلز ارزشمند درخشش خود
را از دست دهد.
وی اظهار کرد که احتمال افزایش نرخهای بهره آمریکا
در اواسط ماه جاری از دالر پشتیبانی خواهد کرد و طال را
به سطح پایینتری خواهد رساند.
نرخهای بهره باالتر قیمت طال را که سوددهی ندارد
تحت فشار قرار داده و به جذابیت سرمایهگذاری در این فلز
ارزشمند لطمه میزند.
ذخایر «اس پی دی آر گلد تراست» که بزرگ ترین
صندوق سرمایهگذاری تحت حمایت طال در جهان است،
روز سه شنبه  ۰.۴۹درصد افزایش یافت و به  ۸۵۵.۱۶تن
رسید .شاخص دالر آمریکا در معامالت روز چهارشنبه در
برابر سبدی از ارزهای بزرگ ثابت ماند اما نزدیک به پایین
ترین رکورد هفت ماه گذشته قرار دارد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره برای
تحویل فوری  ۰.۱درصد افزایش یافت و به  ۱۷.۶۸دالر
رسید .هر اونس پالتین برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد
کاهش ،در  ۹۵۴.۴۰دالر ایستاد و هر اونس پاالدیوم برای
تحویل فوری با  ۰.۱درصد افزایش  ۸۵۴.۳۰دالر معامله
شد.

واکنش گمرک
به ماجرای خرماهای اسرائیلی

گمرک ایران به ماجرای خرماهای اسرائیلی واکنش
نشان داد و توضیحاتی در رابطه با این موضوع ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است :نماینده شرکت
حملونقل بینالمللی ج.ر در فروردین ماه سال گذشته
تعداد چهار دستگاه محموله خرما طی ردیفهای بندری
به شماره  899992 ،895287 ،895274و 900019
به محوطه بندری گمرک بازرگان حمل میکند .پس از
چند روز نماینده شرکت طی درخواستی ،خواستار مرجوع
نمودن کاال به علت نداشتن مجوزهای الزم را نمود که
با توجه به اینکه پیش از این محموله به گمرک اظهار
نشده بود و در محوطه بندری قرار داشت لذا طبق قانون
میبایست جهت ارجاع محموله ارزیابی و بازرسی از کاال
صورت میگرفت.
در مرحله ارزیابی کاال جهت مرجوع شدن توسط
مأموران گمرک مشخص شد ،محمولههای وارده به مارک
 Jordanrover, Medjoulمحصول اسرائیل میباشد.
همچنین نماینده شرکت حملونقل ر.م.ش نیز تعداد دو
دستگاه تریلر محموله خرما به محوطه بندری مرز بازرگان
وارد و بعد از چند روز خواستار مرجوع نمودن کاال شد که
مأموران گمرک وفق مقررات محموله مرجوعی را بازرسی
و ارزیابی نموده و در ارزیابی به عمل آمده مشخص شد
که محموله خرما از همان مارک و محصول اسرائیل است.
مضافاً نماینده شرکت حملونقل بینالملی آ.خ تعداد
یک دستگاه کامیون محمولهی خرما برابر ردیف شماره
 910816در اردیبهشت ماه سال گذشته به محوطه بندری
مرز بازرگان حمل نمود و مشابه محمولههای قبلی اعالم
کرد که به علت عدم اخذ مجوزهای ورود خواستار مرجوع
نمودن محموله است که مجددا ً در ارزیابی محموله جهت
مرجوع نمودن توسط مأموران گمرک بازرگان معلوم گردید
که کاال به مارک  Medjoulو اسرائیلی بوده ولی برچسبی
که بر روی کارتن الصاق شده کاال را محصول کشور آفریقای
جنوبی ذکر نموده است.
باتوجه به اینکه مکررا ً این محمولهها به محوطه بندری
مرز بازرگان حمل شده بود و همگی محصول اسرائیل
بودند لذا حراست گمرک بازرگان موضوع را به دستگاههای
اطالعاتی اعالم و پس از اطالع یافتن مراجع نظارتی از
ورود کاالهای اسرائیلی به محوطههای بندری مرز بازرگان
دستور توقیف کامیونها توسط شعبه بازپرسی دادسرای
ماکو حسب نامه شماره بایگانی  95/2/15-950058صادر
و اداره کل گمرک بازرگان دراجرای دستور مرجع قضایی
نسبت به توقیف کاال و کامیون به تعداد  7دستگاه مربوط
به شرکتهای مذکوراقدام و نتیجه به شعبه رسیدگیکننده
اعالم میگردد.
در بررسیهای به عمل آمده تعداد دو دستگاه کامیون
دیگر نیز حامل خرمای محصول رژیم غاصب صهیونیستی
بوده و توسط شرکت ر.م.ش وارد محوطه بندری مرز
بازرگان شده بود .در مجموع برای تعداد  9دستگاه کامیون
حامل خرما قبض انبار صادر میگردد و پس از رسیدگی
پرونده در مرحله بازپرسی پرونده جهت ادامه رسیدگی به
شعبه  101دادگاه کیفری شهرستان ماکو ارجاع و طبق
دادنامه صادره از شعبه مزبور دستور به رفع توقیف تعداد
 9دستگاه کامیون حامل صادر و محمولههای خرما به علت
تعلق کاال به رژیم غاصب صهیونیستی به نفع دولت ضبط
و دستور امحاء خرماها (به علت قطعیت حکم صادره) صادر
شده است.

