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ابالغ دستورالعمل ساماندهی واردات 

گزارش
کفش و افزایش ســهم کفش های 
بی کیفیت و ارزان قیمت و قاچاق از 

بازار ایران موجب انتقاد فعاالن این صنف شده است.
به گزارش همشــهری، تولید کنندگان کفش ابالغ 
دستورالعمل ســاماندهی واردات و عرضه پوشاک، 
کیف و کفــش و نحوه فعالیت نمایندگان و شــعب 
شــرکت های خارجی در ایران را بستری برای رشد 
واردات کفش های دســت دوم و بی کیفیت خارجی 
به خصوص کفش های تولید شده در چین به شیوه کم 
اظهاری گمرکی قلمداد می کنند. دیروز جامعه مدیران 
و متخصصان صنعت کفش ایران در یک نشست خبری 
به تشریح پیامدهای این طرح پرداختند و با تشریح 
میزان واردات و ترکیب قیمت کفش های وارداتی، این 
کفش ها را در رده قیمت کفش های مورد استفاده در 

کشورهای متوسط آفریقایی قلمداد کردند.
 

کفش های چینی در حد کشــورهای متوســط 
آفریقایی

عضو هیأت مدیــره جامعه مدیــران و متخصصان 
صنعت کفش ایــران با بیان اینکه 85درصد ســهم 
بازار کفش های وارداتی ایــران مربوط به کفش های 
چینی با متوســط قیمــت 2.6دالر و از نظر قیمتی 
در حد کشورهای متوســط آفریقایی است، گفت: با 
وجود ممنوعیت واردات شــاهد جوالن کفش های 
قاچاق به خصوص کفش های ورزشی در بازار هستیم. 
85درصد کفش های وارداتی مربوط به چین با قیمت 
1.8 تا 3دالر و متوسط قیمتی 2.6دالر است. محمد 
عرب با اشاره به اینکه اینگونه کفش ها در رده قیمتی 
و تقاضای کشورهای متوسط آفریقایی است، افزود: 

ایران از نظر مصرف کفش در رتبه نخست خاورمیانه 
و رتبه بیســتم دنیا قرار دارد و اگرچه میزان تولید و 
عرضه کفش بیش از تقاضای بازار اســت اما باز هم 
شــاهد قاچاق کفش های بی کیفیت چینی هستیم. 
او افزود: میزان تولید ســاالنه انــواع کفش و پاپوش 
265میلیون زوج است که طبق تازه ترین آمار وزارت 
صمت، در 10ماه امســال یک درصد کاهش داشته 
است. نیاز بازار به انواع کفش 240میلیون زوج است که 
به دلیل کاهش قدرت خرید، در سال اخیر این تقاضا 
2.8درصد کاهش داشته است. او همچنین از کاهش 
15درصدی صادرات کفش در سال1400 خبر داد و 
گفت: قوانین سخت، راه را بر صادرکنندگان سد کرده 
درحالی که 20برند خوب در داخل کشور، کفش هایی 
را تولید می کنند که قابلیت صادرات دارد اما گروهی 
به دنبال بریدن ســر برندها با ارائه مجوز واردات در 
قالب طرح ســاماندهی هســتند. عرب افزود: اگر ما 
بخواهیم کاالیی را از تهران به بندرعباس بفرســتیم 
4روز طول می کشــد اما کفش های قاچاق 2روزه از 
دوبی به بندرعباس می رسد و در بندرعباس 30هزار 
قایق موتوری هر روز آماده هستند تا اجناس قاچاق را 
به هر نقطه ای که می خواهند ببرند. او با اشاره به مصوبه 
دولت برای افزایش دســتمزدها، افزود: این صنف از 
کارگران را حمایت می کنیداما باید تولیدکنندگان و 
صنعتگران بتوانند این میزان حقوق را پرداخت کنند 
زیرا با افزایش قیمت مواداولیــه و هزینه های دیگر 

تولید، نمی توان درآمد زیادی کسب کرد.

فروش کفش های 3دالری به نام خارجی
 رئیس اتحادیه صنف کفاشــان دست دوز تهران نیز 
مدعی شد: به گواهی وزارت صمت در صنعت کفش 

500هزار نفر اشتغال دارند که اگر این صنف حمایت 
می شــد و فقط 1.10هزارم بودجه خودروسازی به 
صنعت کفش اختصاص داده شــده بود االن اشتغال 
میلیونی و صادرات میلیاردی داشتیم. همچنین هزینه 
ایجاد اشــتغال در این صنعت حداکثر 100میلیون 
تومان، اما در پتروشــیمی 800میلیون است. رسول 
شــجری افزود: در تولید مواداولیه نیز قبال نیازمند 
واردات از ایتالیــا بودیم اما اکنــون 6کارخانه تولید 
مواداولیه پــی یو داریــم و رویه های کفــش اعم از 
رویه کفش مصنوعی، رویه کفــش طبیعی و پارچه 
همگی در ایران تولید می شــود. او گفت: نمی گوییم 
واردات نداشــته باشــیم اما می گوییم این واردات 
شــامل کفش  های حداقل 100دالر به باال باشد نه 
اینکه کفش های اســتوک نزدیک بــه 3دالر را وارد 
و به اسم کفش خارجی بفروشــند. شجری، گفت: 
کفش هــای وارداتی از نــوع کفــش ارزان قیمتی 
است که به کشــورهای آفریقایی صادر می شود که 
میانگین قیمت آنها 2.6دالر است. او افزود: براساس 
آمارهای بین المللی در ســال های 92 تا 99 حدود 
2میلیاردو119میلیون دالر کفش وارد کشور شده 
که این میزان فقط در ســال93 حدود 573میلیون 
دالر بوده اســت اما آمارهای گمرک از واردات فقط 
84میلیون دالر کفش حکایت دارد که علت آن کم 

اظهاری وارد کنندگان برای واردات کفش بوده است.

پوشش 95درصد از نیاز بازار داخلی 
عضو هیأت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با بیان 
اینکه تجربه قبل از دهه 80 و 90 به عقب نشــینی 
تولیدات داخلی به نفع قاچاق و رشــد واردات کفش 
منجر شد، گفت: در نیمه اول دهه 90شاهد واردات 

573میلیون دالری کفش به ایران بودیم که ســهم 
مصــرف از واردات 25درصــد بود اما از ســال 97با 
ممنوعیت واردات تولید کنندگان داخلی توانستند با 
وجود تحریم و افزایش قیمت ها سهم بازار محصوالت 
خود را از 75درصد به 95درصد افزایش دهند. علی 
لشــکری افزود: صنعت کفش ایران در ســال های 
گذشــته رتبه دوازدهم تولید در دنیا را داشت که با 
کاهش 15درصدی تولید جهانی کفش به رتبه دهم 

ارتقا یافته است.

طرحی برای ساماندهی واردات 
رئیس هیأت مدیره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه 
صنعت کفش در 17سال گذشته با هجمه کفش های 
چینی و کفش های وارداتی مانده در انبارها به شدت 
آسیب دیده اســت، گفت: تولید کنندگان ایرانی به 
اســتفاده از فناوری های جدید در تولید کفش روی 
آورده و اکنون کفش های مرغــوب و فاخر در تبریز، 
تهران، قم، اصفهان، مشــهد و غیره تولید می شود. 
مصطفی طالقانی، افزود: اگرچه در سال1390 واردات 
انواع کفش و کیف ممنوع شــد و عرضه کنندگانی 
که اغلب کاالی دســت دوم خود را در فروشــگاه ها 
عرضه می کردنــد، از ایران رفتندامــا اکنون با ابالغ 
طرح ساماندهی واردات کیف و کفش بدون دریافت 
دیدگاه های فعاالن صنفی، پای همه برندهای مرغوب 
و نامرغوب خارجی کفش به صورت قانونی و رسمی به 
ایران باز شده است. او افزود: در این زمینه چندین بار 
خواستار مذاکره با مسئوالن شدیم اما متأسفانه جوابی 
دریافت نکردیم و با این روند، واگذاری بازار داخل به 
برندهای خارجی موجب تضعیف تولید و اشتغالزایی 

صنعت کفش می شود.

بازار داغ کفش های وارداتی 2دالری
فعاالن صنعت کفش از طرح ساماندهی واردات پوشاک، کیف و کفش انتقاد کردند 

رئیس سازمان بورس: صندوق های سرمایه گذاری دارا و پاالیش یکم آبروی دولت و بازارسرمایه را برده اند 

برنامه بورس برای خروج صندوق های دولتی از بحران

رئیس ســازمان بورس با بیان اینکــه صندوق های 

بورس
ســرمایه گذاری دارا و پاالیش یکم که در ســال 99 
پذیره نویسی شدند، آبروی دولت، بازار سرمایه و سایر 
صندوق ها را برده اند گفت: اساسنامه و ساختار این صندوق ها در حال 
اصالح اســت و در تالشــیم ســاختار این صندوق ها را مانند سایر 
صندوق های سرمایه گذاری در بازارسرمایه تغییر بدهیم تا عملکردآنها 

بهینه شود.
به گزارش همشهری، پارسال دولت با تجمیع سهام برخی بانک ها، 
بیمه ها و پاالیشــگاه ها در 2صندوق، آنهــا را در قالب صندوق های 
ســرمایه گذاری دارا یکم و پاالیش یکم فروخت.چند میلیون نفر در 
جریان این پذیره نویسی شــرکت کردند اما از مرداد سال گذشته و 
همزمان با نزول شــاخص ارزش این صندوق ها هم نزول کرد. آمار ها 
نشان می دهد از ســال گذشــته تاکنون ارزش یونیت های صندوق 
دارایکم 60درصد و پاالیش یکم 40درصد کاهش یافته است. دولت 
گذشته، در زمان پذیره نویسی این صندوق ها تبلیغات زیادی درباره 
سودآور بودن این صندوق ها کرده بود. حاال اما با گذشت یک سال از 
پذیره نویسی این صندوق و زیان های سنگینی که سهامداران متحمل 
شدند، دامنه اعتراض ها نسبت به عملکرد این دو صندوق افزایش یافته 
و بسیاری از سرمایه گذاران اعتقاد دارند نباید به دولت قبل برای خرید 
ســهام این دو صندوق اعتماد می کردند. برخی حتی نگرانند تجربه 
چنین شکســتی در مورد واگذاری سهام پرسپولیس و استقالل هم 
تکرار شود. در چنین شرایطی دیروز رئیس سازمان بورس از تدوین 
طرحی برای ایجاد تغییرات بنیادی در ایــن دو صندوق برای بهبود 

عملکرد آنها خبر داد.

اصالح ساختار صندوق های دولتی
مجید عشقی، رئیس ســازمان بورس در جریان  نشست خبری که 
با حاشــیه های زیادی نیز همراه بود با بیان اینکه شکاف بین قیمت 
 )NAV(یونیت های این صندوق ها با ارزش خالص دارایی هایشــان
به طورکم سابقه افزایش یافته گفت: عملکرد این دو صندوق به گونه ای 
بوده که آبروی دولت، بازار سرمایه و سایر صندوق های سرمایه گذاری 

را برده است. او درباره علت پیش آمدن این شرایط گفت: این صندوق ها 
چون طبق مصوبه هیأت دولت تشــکیل شده اند ساختارشان با سایر 

صندوق ها تفاوت دارد.
عشقی با اشــاره به اینکه این دو صندوق به معضل جدی بازار تبدیل 
شده اند، تأکیدکرد: با توجه به مصوبات هیأت وزیران درسال گذشته، 
مدیریت و اعمال رأی در این صندوق هــا در اختیار دولت باقی ماند و 
همین موضوع به بروز مشکالتی برای این صندوق ها منجر شده و در 
عین حال موجب شده بین قیمت یونیت های این صندوق ها و ارزش 
خالص دارایی هایشان شکاف ایجاد شود که رویه ای نامعمول در میان 

صندوق های سرمایه گذاری است.
او درباره اینکه چه راهکارهایی برای حل مشکل این صندوق ها درنظر 
گرفته شده است گفت: مطالعاتی در این زمینه انجام شده و طرحی برای 
اصالح ساختار و همینطور اساسنامه آنها تدوین شده و درنظر داریم 
به زودی عملکرد این صندوق ها را اصالح کنیم به گونه ای که عملکرد و 
مدیریت این صندوق ها نیز مانند سایر صندوق های سرمایه گذاری فعال 
در بازار سرمایه تغییر کند. او با بیان اینکه این طرح باید در شورای بورس 
به تصویب برسد ابراز امیدواری کرد که با تغییراتی که در این صندوق ها 

انجام خواهد شد عملکرد این صندوق ها بهبود خواهد یافت.

اثر مالیات بر سپرده های بانکی
رئیس سازمان بورس درباره آثار مصوبه مجلس برای دریافت مالیات 
ازسپرده های بانکی شرکت های حقوقی گفت: این مصوبه قطعا تغییراتی 
را در سپرده های بانکی ایجاد می کند اما به شکلی نیست که سپرده های 
حقوقی یکباره از بانک ها خارج شــود ضمن اینکه این منابع فقط در 

حساب های بانکی جابه جا می شود.
او با بیان اینکه بخش زیادی از سپرده های بانکی در اختیار شرکت های 
حقوقی است تأکید کرد: به اعتقاد ما این موضوع به نفع بازار سرمایه 
است و به نظر می رسد بخشی از این منابع صرف سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه شود یا شــرکت ها از این منابع برای اجرای طرح های توسعه 

خود استفاده کنند.
عشــقی در پاســخ به این پرســش که مصوبه مجلس برای دریافت 

مالیات از ســپرده های بانکی چــه تأثیری بر منابــع صندوق های 
سرمایه گذاری خواهد داشت گفت: این موضوع نمی تواند تأثیری بر 
صندوق های سرمایه گذاری داشته باشد زیرا مطابق قانون، صندوق های 
سرمایه گذاری معاف از مالیات هستند با این حال ما مکاتباتی را در این 

زمینه با سازمان امور مالیاتی انجام خواهیم داد.

الزام به پرداخت سود از طریق سجام
رئیس ســازمان بورس همچنیــن درباره پرداخت تجمیعی ســود 
سهامداران به صورت الکترونیک گفت: یکی از برنامه های سازمان بورس 
تسهیل در پرداخت سود سهامداران به صورت الکترونیک است و درنظر 

داریم این کار به صورت یک قانون در بیاید.
عشقی اضافه کرد: تدوین الیحه تضاد منافع را با همکاری مجلس در 
دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم بعداز این با کمک نمایندگان مجلس 
این طرح به قانون دائمی تبدیل شود.او با بیان اینکه یکی از مشکالت 
فعلی برای پرداخت سود قانون تجارت است که بسیار قدیمی است ادامه 
داد: قدیمی بودن قوانین مانع اقدامات فوری برای تسهیل پرداخت سود 
است که نیازمند اصالح است. او اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
286شرکت بورس سودشان را از طریق سامانه سجام بین 45میلیون 

نفر توزیع کرده اند اما این کار باید به صورت یک الزام در بیاید.

افزایش دامنه نوسان 
رئیس ســازمان بورس همچنین درباره برنامه افزایش دامنه نوسان 
قیمت ســهام گفت: از ســال آینده برنامه افزایش سرمایه به صورت 
تدریجی آغاز خواهد شد اما این افزایش به صورت تدریجی یعنی هر 
3 ماه یک بار خواهد بود.او با بیان اینکه افزایش دامنه نوســان ابتدا از 
شرکت های بزرگ آغاز خواهد شــد اضافه کرد:برنامه افزایش دامنه 
نوسان به شرایط بازار هم بستگی دارد اما درنظر داریم هر فصل دامنه 
نوسان را یک درصد افزایش دهیم و این افزایش به طور قطع به صورت 
متقارن خواهد بود.عشقی با بیان اینکه دامنه نوسان یکی از مولفه های 
اثرگذار بر بازار است گفت: دامنه نوسان به تنهایی نمی تواند بازار را به 

تعادل برساند و باید سایر عوامل را هم مدنظر قرار دهیم.

در مبادالت دیروز 13هزار و76میلیارد 
تومــان اوراق بهــادار در بــازار ســرمایه 
دادوســتد شــد که از این میزان 3هزار 
و732میلیارد تومان به معامالت خرد 
سهام و بقیه به اوراق بدهی و معامالت 

عمده اختصاص یافت.

 3732
میلیارد 
تومان

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 184شرکت 
رشد و 409شرکت کاهش یافت. قیمت سهام 13شرکت 

هم تغییری نکرد.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

تراز خرید و فروش در بازار سهام

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 2هزار 
و414میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 3هزار و123میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 709میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 15هزار 
و354واحد، معادل 1.14درصد نزول کرد و به یک 

میلیون و 332هزار و948واحد رسید.
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1,345
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1,340
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1,335
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ارقام به هزار واحد

فروش حقوقی

فروش حقیقی

609

1318

3123

2414

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

ارقام به درصد

تغییر 10درصدی قیمت دل و قلوه
در 6 ماه گذشته قیمت بعضی آالیش های گوسفندی پرتقاضا 
در میادین میوه و تره بار بین 4 تا 10درصد افزایش داشــته 
که دل و قلوه با 10 درصد معادل 18هزار تومان در هر کیلو 
در جایگاه نخست قرار دارد. برخی اقالم مثل مغز و زبان نیز 

تغییر قیمتی نداشته اند. 

مغز 
3عددی
68,000
72,000

زبان 
3عددی
100,000
100,000

کله بدون 
مغز و زبان

29,000
29,000

پاچه 
۴عددی
56,000
56,000

دل و جگر 

110,000
120,000

دل و قلوه 

170,000
188,000

 قیمت
مهر

 قیمت
اسفند

کیلوگرم/ تومان

86,000
90,000

کله پاچه 
نیم دست

سیراب   
شیردان  

36,000
39,000

 افزایش قیمت 
بعضی انواع عسل

3ماه بعد از گرانی 18درصدی عســل در اواخر 
پاییز، قیمت بعضــی از انواع ایــن محصول در 
بازار دوباره دچار تغییراتی شــده است. مقایسه 
قیمت های کنونی انواع عسل با نرخ های آذرماه 
نشان می دهد بعضی برندها بین 20تا 40درصد 
افزایــش قیمت داشــته اند. ارزان ترین عســل 

هم اکنون کیلویی150هزار تومان قیمت دارد.

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
آذر

اسفند
آویشن

390گرمی
76,500
110,000

آذر
اسفند

سرآمد
2کیلویی

240,000
290,000

آذر
اسفند

شیگوار
1.8کیلویی

282,000
282,000

آذر
اسفند

بیژن
270گرمی

45,000
55,000

آذر
اسفند

اورازان
960گرم

239,500
239,500

آذر
اسفند

ملکه
950گرم

240,000
240,000

آذر
اسفند

آذرکندو
 1.5کیلویی

289,000
289,000

آذر
اسفند

مدا
500گرم

88,000
115,000

تاالر شیشه ای

  خودرو امسال 33درصد گران شد
به گفته رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودرو، قیمت 
خودروهای داخلی نسبت به یک ســال گذشته 33درصد 
رشد داشته  است. سعید موتمنی افزود: این رقم رشد قیمت 
در حالی بود کــه در خودرو های وارداتــی چنین افزایش 
قیمتی نداشــتیم وخودروهای مونتاژی نیز بین 15درصد 
گران شده اند. به گفته او، بازار خودرو در رکود کامل است و 

تقاضای کاذب در بازار آزاد وجود ندارد.

  قیمت برنج تا پایان ماه رمضان تغییری نمی کند
دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفــت: بازرگانی دولتی 
قیمت هر کیلــو برنج هندی را از 18هــزار و500تومان به 
24هزار تومان افزایش داده بود که بنابر مصوبه اخیر دولت 
به نرخ قبل بازگشت. مسیح کشاورز گفت: دولت عرضه هر 
کیلو برنج هندی توسط بخش خصوصی را 30هزار تومان 
و پاکســتانی را 31هزار تومان قیمت گذاری کرده اســت. 
واردکنندگان به رغم افزایش نــرخ ارز و هزینه حمل و نقل 
موافقت کرده اند که تا پایــان ماه رمضان تغییری در قیمت 

ایجاد نکنند.

  گرانی تخم مرغ با شوک حذف ارز ترجیحی
رئیس هیــأت مدیره اتحادیــه مرغ تخم گــذار گفت: در 
روزهای پایانی سال، همواره شاهد افزایش چند درصدی 
قیمت کاالهای اساسی به دلیل افزایش تقاضا هستیم، اما 
خبر حذف ارز ترجیحی واردات نهاده ها، شوک بزرگی به 
بازار وارد کرده و قیمت ها روند افزایشی به خود گرفته اند. 
ناصر نبی پــور افزود: ذرت در ســامانه بــازارگاه کیلویی 
1900تومان است که با حذف این ارز به کیلویی 11هزار 
تومان می رسد، نرخ ســویا نیز به کیلویی 16هزار تومان 

خواهد رسید.

بازارها

محسن خدابخش
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان بورس

در  عدالــت  ســهام  وراث  تکلیــف 
ســال1401 تعییــن می شــود و به طــور 
قطــع وثیقه ســهام بــرای دریافــت وام 
نیز از ســال آینده اجرایی خواهد شــد. 
بررســی وضــع وراث بایــد از طریــق 
شــرکت ســپرده گذاری انجام شود که 
این اقــدام نیازمنــد همــکاری متولیان 

امر انحصار وراثت نیز است.

محمد باغستانی
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار
ســود ســهام عدالــت بــه 43میلیــون 
 و 665هــزار و 331نفــر از مشــموالن 
پرداخــت شــد. تمــام شــرکت های 
ســرمایه پذیر درصــدد بودنــد کــه بــا 
تامیــن مالــی نســبت بــه واریــز ســود 
ســهام عدالت اقدامــات الزم را انجام 
دهند اما متأســفانه شرکت مخابرات 
ایران و سیمان دشتستان به تعهدات 
خــود عمــل نکردنــد و ســود را واریــز 

نکردند.

مصطفی قمری وفا 
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی

رئیــس کل بانــک مرکــزی از چنــد مــاه 
پیش و حتی در مصاحبه با خبرنگاران 
تأکید کرد بانک ها حــق ندارند مبلغی 
از  تســهیالت را بلوکه کنند. هر بانکی 
کــه بــه قوانیــن ابالغ شــده بی توجهــی 
کنــد و آن را رعایــت نکنــد بــه هیــأت 
انتظامی بانک مرکزی معرفی می شود 
و بــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد. 
انتظام بخشــی و وحدت رویــه دربــاره 
وثایــق بانکی، دســتورکار جــدی بانک 

مرکزی است.

سیداسماعیل یزدان پناه
نایب رئیس کمیسیون بازرگانی 

داخلی اتاق بازرگانی ایران
از آنجــا کــه درج قیمــت تولیدکننــده و 
مصرف کننده خالف جهت رقابتی بازار 
است، شیوه کارآمدی نخواهد بود. اگر 
دولــت می خواهــد بــازار را کنتــرل کند 
بایــد بــا ابزارهایــی کــه مرســوم بــوده و 
وجود دارند این کار را انجام دهد، درج 
این قیمت ها بــه نوعی باعث تعارضی 

می شود که الزم هم نیست.


