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بازارچه

ای��ران یک��ی از عمده ترین 
بازارهای مصرف پارچه چادر 
مش��کی در جهان به شمار 
می رود و در حال حاضر می توان گفت، ساالنه 
بیش از 50 میلیون متر پارچه چادر مشکی از 
طریق قاچاق وارد کشور می شود. همچنین 
نیمی از نیاز داخلی به پارچه از طریق قاچاق و 

از کشور های همسایه تأمین می شود.
به جرأت می توان ادعا کرد، در س��الهای 
نه چندان دور کش��ورهایی مانند سوئیس، 
ژاپن و کره که به هیچ وج��ه مصرف کننده 
پارچه چادر مشکی نیس��تند، عمده تأمین 
 کنندگان بازار داخلی کش��ورمان بودند، اما 
اخیراً تولیدات سایر کش��ورها مانند تایلند، 
اندونزی و ویتنام نیز بعضاً  جایگزین شده اند، 
در حالی که ما همچنان اندر خم نحوه تولید، 
چگونگی سرمایه گذاری، تهیه الیحه و طرح 
و همچنین بررس��ی م��کان و محل احداث 
کارخانه تولید پارچه چادر مشکی هستیم 
و هر از چند گاهی مطلبی و یا مصاحبه ای از 
یک مقام مسؤول و یا غیرمسؤول، تولید آن را 
به سوژه روز تبدیل می کند، ولی مثل همیشه 

هیچ اتفاقی نمی افتد. 

  قاچاق فلج کننده
بر همین اس��اس طی س��الهای گذش��ته 
مس��ؤوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای پایان دادن به این مشکالت قول احداث 
کارخانه تولید پارچه چادر مش��کی توسط 
بخش  خصوص��ی در کش��ور را داده اند که 
هنوز مراحل اجرایی آن تکمیل نشده است. 
همچنی��ن تعرفه گمرکی پارچ��ه به میزان 

زیادی کاهش یافته است.
با وجود این، هنوز هم قاچاق فلج کننده 
این کاال به کشور بیداد می کند. ساالنه حدود 
70 تا 75 میلیون متر پارچه چادر مش��کی 

در کشور نیاز است که در حال حاضر حجم 
عم��ده ای از ای��ن پارچه ها از خ��ارج تامین 
می ش��ود و این در حالی است که ایران یکی 
از مصرف کننده ه��ای عم��ده پارچه چادر 
مشکی به شمار می رود و همواره با حجم زیاد 
واردات این محصول و س��ودجویی و تخلف 

مواجه است .
هرچند در مدت اخی��ر وزارت صنعت از 
ایجاد کارخانه تولید چادر مشکی و حمایت 
از تولیدکنن��دگان این کاال در کش��ور خبر 
داده، اما راه ان��دازی این کارخان��ه بر عهده 
بخش خصوص��ی اس��ت و دقیقاً مش��خص 
نیس��ت که حمایت وزارت صنع��ت از این 

تولیدکنندگان به چه شکل خواهد بود.
کارشناس��ان بر این باورند که زیان عدم 
تولید مناسب پارچه چادر مشکی در کشور 
تنها در خروج ارز از کش��ور به واسطه خرید 
محص��ول نهای��ی خالصه نمی ش��ود، بلکه 
هرساله حجم زیادی از پارچه های دیگر که 
اختالف تعرفه ای با پارچه چادر مشکی دارند، 
به عنوان پارچه چادر مشکی با تعرفه کمتر 
به کش��ور وارد می ش��وند. در حال حاضر به 
علت اینکه پارچه چادر مشکی تولید داخلی 
نداریم و تعرف��ه واردات چادر مش��کی 10 
درصد است، سایر پارچه ها که تعرفه 30 و 32 
درصدی دارند، در قالب این نوع پارچه وارد 
می شوند. از سوی دیگر حجم واردات پارچه 
چادر مشکی به صورت قاچاق نیز کم نیست 
و به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ساالنه بیش از 50 میلیون متر پارچه چادر 
مشکی از طریق قاچاق وارد کشور می شود. 

  نبود حمایت از این صنعت
در همین خصوص یک کارش��ناس ارش��د 
صنعت نس��اجی در گفت و گو ب��ا خبرنگار 
ما با اش��اره به اینکه ایران با وجود داش��تن 

توانمندی های الزم برای تولید چادر مشکی، 
عمال بازار داخلی را در اختیار رقبای خارجی 
همچون ژاپن و کره  جنوبی گذاش��ته است، 
می گوید :در سنوات گذشته چهار کارخانه 
تولیدکننده چادر مشکی در کشور احداث 

شد که تولید آنها در سطح متوسط بود.
به گفته وی، کرپ ناز، حجاب شهرکرد، 
نای زرین و ایران مرین��وس قم  چهار واحد 
تولید کننده چادر مشکی بودند که هم اکنون 

بنابه دالیلی از تولید بازمانده اند.
محم��د فرخنده م��ی افزای��د: چنانچه 
تولیدات ای��ن کارخانه ه��ا تاکن��ون ادامه 
می یافت، به طور قطع کیفیت آنها در سطح 
تولیدات مش��ابه خارجی بود، اما متأسفانه 
این چهار شرکت نتوانس��تند به تولید خود 
ادامه دهند.این کارش��ناس صنعت نساجی 
با بیان اینک��ه برای تولید محص��ول به یک 
سیستم کامل نیاز است، می گوید: هم اکنون 
مجموع عوامل تولید چادر مشکی در کشور 
وجود دارد، اما به سبب نبود حمایت از سوی 
مسؤوالن، امکان تولید چادر مشکی عمالً در 

کشور متوقف شده است.
وی، به حمایتهای مختلف دولت از تولید 
خودرو در کشور اشاره می کند و اظهار می 
دارد: چگونه از صنعت خودرو که هیچ سود 
آوری برای کشورمان ندارد، حمایت می شود، 
اما برای تولید چادر مشکی با وجود توانمندی 

و مزیت، هیچ حمایتی وجود ندارد.

 حمایت از توانمندی های داخلی
وی تصریح می کند، در زمان راه اندازی چهار 
واحد تولیدکننده چادر مش��کی یادش��ده، 
تعرفه محصوالت نساجی 40 درصد بود اما 
پس از به بهره برداری رس��یدن این واحدها، 
تعرفه این محصوالت به یکباره به کمتر از 16 
درصد کاهش یافت.وی ن��خ را از جمله مواد 

اولیه تولید چادر مشکی دانست و اضافه کرد: 
هم اکنون تعرفه واردات نخ حدود 20 درصد 
اس��ت، در حالی که تعرفه واردات محصول 
کامل )چ��ادر مش��کی(کمتر از 16 درصد 
و گاهی تا 10درصد تعیین ش��ده، بنابراین 
واضح است که با توجه به این شرایط کسی به 
دنبال سرمایه گذاری در راستای تولید چادر 
مشکی نیست و تمایل به واردات آن بیشتر 
وجود دارد.این کارش��ناس صنعت نساجی 
کشور تصریح کرد: برای ایجاد بستر تولید، 
بهتر است از توانمندی های داخلی حمایت 

شود تا این صنعت  بتواند رقابت کند.
وی می افزای��د: چنانچ��ه از مجموع��ه 
تولیدکنن��دگان داخل��ی چ��ادر مش��کی 
حمایته��ای الزم به عمل می آم��د، به طور 
قطع هم اکنون شاهد شکوفایی این بخش از 

صنعت کشور بودیم.
وی اظهار می دارد: صنع��ت تولید چادر 
مشکی نیازمند پش��تیبانی های اولیه بود، 
حمایتهایی که برای برخی از بخشها با وجود 
نداش��تن مزیت ، به کمکهای دایمی تبدیل 

شده است.
وی درب��اره راه اندازی دوب��اره واحدهای 
تولیدکنن��ده چادر مش��کی خاطرنش��ان 
می کند: هم  اکنون برای هیچکس انگیزه ای 
وجود ندارد که به دنبال سرمایه گذاری و تولید 
چادر مشکی در کشور برود، بنابراین باید در 
ابتدا میان تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 

اعتمادسازی شود.

گزارش قدس از تیر خالص به تولید وطنی

واردات 50میلیون متر چادر مشکی، تولید کنندگان را فلج کرد

از اول اردیبهشت اجرا می شود

ممنوعیت فروش محصوالت 
لبنی خارج از قیمت مصوب

رئیس اتحادی��ه خواربارفروش��ان گفت: از 
ابتدای اردیبهش��ت فروش تمامی محصوالت 
لبنی که قیمتهایش��ان به ص��ورت غیرقانونی 
افزایش یافته باش��د، در واحده��ای لبنیاتی، 
خواربارفروشی و سوپرمارکتها ممنوع می شود.

صفر فرهمندجم در گفت و گو با ایسنا اظهار 
داش��ت: بر اس��اس توافقی که می��ان اتحادیه 
خواربارفروش��ان و اتحادیه های فروش��ندگان 
لبنیات و سوپرمارکت داران انجام شد، فروش 
تمامی محصوالت لبنی باید براساس قیمتهای 
مصوب ص��ورت گیرد، 
در غی��ر ای��ن صورت 
از  یک��ی  چنانچ��ه 
کارخانه ه��ای لبن��ی 
قیمت محصوالت خود 
را به ص��ورت غیرمجاز 
افزایش دهند از فروش 
محصوالت آنها در واحدهای خواربارفروش��ی 

جلوگیری می کنیم.
وی اف��زود: ای��ن موض��وع را از ف��ردا )اول 
اردیبهش��ت ماه( آغاز خواهیم کرد و بازرسان 
اتحادیه نیز درخصوص اجرایی شدن این توافق 

نظارتهای الزم را انجام می دهند.

 مجلس مخالف
 حذف یارانه نان است

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس با بیان 
اینکه حذف یارانه نان به ضرر مردم بویژه قشر 
آسیب پذیر است، گفت: مجلس مخالف حذف 
یارانه نان بوده و این مورد را پیگیری خواهد کرد.

محمدتقی توکلی در گفت وگو با میزان، با اشاره 
به یارانه پرداختی چهار 
ه��زار تومان ب��ه مردم 
گفت: طبق بودجه سال 
گذشته یارانه چهار هزار 
تومان به مردم پرداخت 
خواهد شد اما با وجود 
این، اگر یاران��ه نان به 
نانوایان حذف ش��ود، هزینه مضاعف متحمل 
نانوایان شده که در نتیجه این صنف با افزایش 
قیمت نان درصدد جبران هزینه هایش��ان بر 
خواهند آمد.توکلی با بیان اینک��ه به نظر من 
حذف یارانه نان اقدام مناس��بی نیست، افزود: 
حذف یارانه نان منج��ر به گران��ی دوباره نان 
خواهد ش��د و این اقدام به هیچ وجه به صالح 
نیست.وی تصریح کرد: مجلس مخالف حذف 

یارانه نان بوده و آن را پیگیری خواهد کرد.
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دالر 3 هزار و 340 تومان

برش 

کارشناس ارشد صنعت نس�اجی: هم اکنون مجموع عوامل 
تولید چادر مش�کی در کش�ور وجود دارد، اما به سبب نبود 
حمایت از سوی مسؤوالن، امکان تولید چادر مشکی عمالً در 

کشور متوقف شده است
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قیمت )تومان(نوع سکه

سکه تمام طرح جدید
سکه تمام طرح قدیم

نیم سکه
ربع سکه

گرمی
هر گرم طالی 18 عیار

969000
968000
504000
278000
189000
98800

قیمت )تومان(نوع ارز

دالر
یورو
پوند

درهم

3340
3620
4990
915

توافقی  برای خلع سالح بانکهای مجاز!
     محمد هرمزی

چند روز پی��ش  مدیران عام��ل بانکه��ای دولتی و 
خصوصی درنشستی تحت فشار افکار عمومی کارشناسان، 
تولید کنندگان و برخی ازمسؤوالن  توافق کردند که نرخ 
سودسپرده ها یکس��اله با 2 درصد کاهش به 20 درصد 

برسد. 
کاهش نرخ سود س��پردها و نرخ تسهیالت هر چند 
خبر خوبی برای تولیدکنندگان و صنعتگران محسوب 
می شود، اما خبر خوبی برای س��پرده گذاران و برخی از 

مسؤوالن نیست .
درحال حاض��ر بانک مرک��زی به زحم��ت در حال 
ساماندهی مؤسسات غیر مجاز بی شماری  است که تحت 
هیچ شرایطی مقید به نرخ سودهای قانونی نیستند و گاهی 
به قدری نرخ سود سپرده های این مؤسسات با نرخهای 
قانونی متفاوت است که حتی س��پرده گذاران را وسوسه 

می کند تا در این مؤسسات سپرده گذاری کنند.
در چنین ش��رایطی به نظ��ر می رس��د، کاهش نرخ 
سودس��پرده ها به دالیلی چون کمبود مناب��ع بانکی از 
یک سو و احتمال تشدید خروج نقدینگی از مؤسسات و 
بانکهای مجاز فرش قرمزی است برای 6 تا7 هزار مؤسسه 
غیر مجازی که قطعاً از کاهش نرخ سود سپرده ها استقبال 
می کنند! مؤسس��ات که همچنان با عناوین خاص مثل 
هبه، پاداش و نرخهای روز ش��مار باال، سرمایه مردم را با 

ترفندهای خاصی جمع آوری می کنند.
البته بارها مس��ؤوالن اقتصادی و بان��ک مرکزی بر 
ساماندهی بازار غیر متش��کل پولی تأکید دارند و اخیراً 
عنوان می کنند، پرون��ده آنها امنیتی ش��ده، اما تجربه 
نشان داده که س��اماندهی تعداد انگش��ت شمار برخی 
مؤسس��ات غیر مجاز ماه ها طول کشیده است،  بنابراین 
به نظر نمی رسد،  بتوانند هزاران مؤسسه غیر مجاز را طی 

مدت حداقل یک سال تعطیل یا ساماندهی کنند .
حال قطع نظر از برخورد دیرهنگام با این موسسات که 
به نظر می رسد، ساماندهی 7هزار مؤسسه در یک پروسه 
طوالنی وقت گیرمی باشد، کاهش نرخ سود بانکی تنها به 
فربگی این مؤسسات کمک خواهد کرد و بیش از پیش فضا 
را برای خروج نقدینگی و هدایت به سمت این مؤسسات 
فراهم می  کند. از همین روست که قائم  مقام بانک مرکزی 
نیز  نسبت به تشدید فشارها برای  نرخ سود بانکی هشدار 
می دهد.کمیجانی معتقد است: عملکرد مخرب مؤسسات 
غیرمجاز و مدت دار بودن قراردادهای سپرده گذاری دو 
مانع کاهش نرخ سود است، بویژه کاهش ناگهاني نرخهاي 
سود مي تواند زمینه ساز عدم تعادل جدي در جریان منابع 

و مصارف بانکها باشد. 
حال که بناست، نرخ سود بانکی کاهش یابد، ضرورت 
ساماندهی مؤسسه های مالی و اعتباری بی مجوز بیش 
از پیش ضروری به نظر می رسد. مؤسسات که به قیمت 
اخالل در بازار پولی و اقتصاد با عناوین خاص مردم را به 
سپرده گذاری در این مؤسسات تشویق می کند. این  سیل 
ورود س��پرده گذاران در آینده برای خود آنان دردسرساز 
خواهد بود، بویژه اینکه مؤسسات غیر مجاز نیز به پشتوانه 
همین سپرده گذاران از قدرت چانه زنی باالتری برخوردار 

خواهند شد.
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آمریکایی ها به خودروسازان ایرانی 
پیام دادند

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران از ارس��ال پیام خودروسازان 
آمریکایی به خودروسازان ایرانی و ابراز تمایل آنها برای حضور در ایران خبر 
داد.ساسان قربانی در گفت وگو با ایسنا اظهار داش��ت: بازار خودروی ایران 

بازاری بزرگ و بسیار جذاب برای خودروسازان خارجی است.
وی گفت: خودروسازان آمریکایی  از طریق برخی واسطه ها به خودروسازان 
ایرانی پیام داده  و خواستار سرمایه گذاری در صنعت خودروی ایران شده اند.
وی افزود: در این زمینه شنیده می شود، آمریکایی ها مطالعات بازارسنجی 
برای حضور در ایران را نیز آغاز کرده اند و آماده اند، با رفع تحریمها فعالیت 
خود را در ایران آغاز کنند.وی با بیان اینکه پس از لغو رسمی تحریمها شاهد 
حضور خودروسازان آمریکایی و اروپایی در ایران خواهیم بود، تصریح کرد: در 
این شرایط خودروسازان اروپایی اگر خواهان رسیدن به جایگاه مناسبی در 

صنعت خودروی ایران هستند باید به سرعت عمل کنند.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان از طرح ویژه 
این س��ازمان برای نظارت بر بازار خودروهای داخلی 
خبر داد و گفت: با توجه به افزای��ش مالیات و عوارض 

شماره گذاری، بازار را رصد می کنیم.
وحید منایی در گفت و گو با مهر با اش��اره به ورود 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 
بازار خودرو گفت: قیمت کارخانه ای خودروها افزایشی 
نداشته، این در حالی اس��ت که افزایش نرخ مالیات بر 
ارزش افزوده و عوارض ش��ماره گذاری، گرانی خودرو 
محسوب نمی ش��ود، اما به هرحال س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر بازار نظارت کافی 
را خواهد داشت تا قیمت خودروها، بیش از قیمتهای 
مصوب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذاری 

افزایش نیابد.
وی تصریح کرد: معاونت تخصصی بازرسی و نظارت 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

برنامه ویژه ای را برای بازرس��ی بر بازار خودرو تدارک 
دیده اس��ت که به طور قطع، بر اس��اس آن، بازار رصد 
خواهد ش��د و اجازه داده نخواهد شد تا خودروسازان و 
 نمایندگان آنها، بیش از حد مجاز اقدام به افزایش قیمت 

کنند.
 به گفته منایی، ش��ورای رقابت به موضوع افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ش��ماره گذاری ورود 
نخواهد کرد، زیرا افزایش این دو عامل در قیمت تمام 
شده خودرو، طبیعی است و مطابق تصمیمات قانونی 
صورت می گیرد، این در حالی اس��ت که ب��ا توجه به 
وظیفه ذاتی سازمان حمایت، ورود به بازار برای نظارت 
هرچه بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی 

انجام می شود.

طرح ویژه نظارت بر قیمت خودرو


