ﺣﺎل ﻧﺎﺧﻮش ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺰاران ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭘﻮﺷﺎک
][ad_1
… ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻤﺮﮐﯽ ،ﻣﻌﻄﻠﯽ ﮐﺎﻻ در
ﮔﻤﺮک ﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﯿﺶ از  20روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  40ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﮔﻤﺮک ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
درآﻣﺪ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻫﻢ 60درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد… .
… ،ﺗﻌﺪاد  80دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای 80
ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎﻧﮕﯽ و در ﺻﻮرت راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در دو ﺷﯿﻔﺖ
ﺑﺮای  160ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ  10دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺎه را دارﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش اﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺣﺪود  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع
اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﻫﻤﺎن اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری …
ﻫﺰار رﯾﺎل و در ﭘﻠﮑﺎن ﻫﺎی دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  7500و  10ﻫﺰار
رﯾﺎل و ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف  180ﻟﯿﺘﺮ در ﻣﺎه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ از
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  4ﻓﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ “ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﯾﺪن” ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﮐﺸﻮر
را ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .از ﻋﻤﺪه
دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر و
ﺑﺎﻻﺧﺺ دو …
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺳﺎل  95ﺑﻪ  1253ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺎل  ،95ﻣﻌﺎدل  0.9درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻬﻢ ﭘﻮل
 155ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻬﻢ ﺷﺒﻪ ﭘﻮل  1109ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺣﺠﻢ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻪ  571.4ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ
 225.2ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺪﻫﯽ …
… ،ﭼﺮا ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ رو ﺑﻪ رو
ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  40درﺻﺪ از  GDPﮐﺸﻮر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﺪه ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ… .
ﺗﯿﮏ
۱۸:۱۲ – ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
داﺷﺖ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻫﺰار و 500
ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﻪ
ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ واردات ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ درﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﺪ… .
… ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ
رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را در واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻟﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻮال ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯿﻠﻮن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل داده 21 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد داراﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻔﺖ ﻫﮑﺘﺎر
زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده و ﯾﮏ ﻫﺰار و  200ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ …
… ﭼﯿﺖ ﭼﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪی
را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود  30ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﺪﻫﮑﺎرﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ و
ﺳﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد .وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ …
… ✅ @ safir_channelﺷﺒﮑـــﻪ ﺧـــﺒﺮی ﺳـــﻔﯿﺮ[09:36 26.07.17] ,
 yon.ir/a9Amm 30درﺻﺪ ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﺒﺎدی رﺳﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  95ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  30درﺻﺪ آن از ﻣﺒﺎدی اﺻﻠﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ
اﻗﻼم ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻨﺎرﯾﻮ …
… .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎوﻧﺘﯽ اوﻧﺘﯿﺲ در ﺳﺎل  2014اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﻓﺮوﺷﺶ  11/6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز آن
زﻣﺎن ﺣﺪود  48ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ داروﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺣﺪود  480ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت  10ﺑﺮاﺑﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دارو ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ

واﻗﻌﺎً اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ آﻣﺎر  48ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  480ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺠﺎﺳﺖ… .
… ،ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ
رﯾﺸﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را در واﮔﺬاری ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻟﺮﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻮال ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯿﻠﻮن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 300ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل داده 21 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد داراﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻔﺖ ﻫﮑﺘﺎر
زﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار داده و ﯾﮏ ﻫﺰار و  200ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ 120
ﮐﺎرﮔﺮ رﺳﺎﻧﺪه و …
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب در آﺳﯿﺎﺳﺖ و درواﻗﻊ دروازه ای اﺳﺖ ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺸﺮ ﭼﯿﻦ .در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺎرﺳﺎل ﭘﮑﻦ ﺑﯿﺶ از  2400ﻧﺎﺷﺮ
و ﺣﺪود  300ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺮ از  86ﮐﺸﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﭘﺎرﺳﺎل ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎﺷﺮ ،آژاﻧﺲ ادﺑﯽ ،ﻣﻮزع ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻮر ﻋﻤﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺣﻮزه ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺘﺎب
)ﭼﺎﭘﯽ ،اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ(… ،
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