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پ�س از جنجال ه�ا در خص�وص گرانفروش�ي 
ي�ك  در  هم�راه  تلف�ن  گوش�ي هاي 
فروش�گاه اينترنت�ي، ح�اال اي�ن فروش�گاه 
امريكاي�ي  محص�والت  ف�روش  مش�غول 
ب�ا قيمت ه�اي عجي�ب و غري�ب اس�ت. 
ايران در حالي مشغول يك جنگ اقتصادي شديد 
با اياالت متحده است كه در داخل كشور برخي با 
عرضه محصوالت لوك��س امريكايي و تالش براي 
خروج ارز از كشور عماًل به پياده نظام دشمن در اين 
جنگ تبديل شده اند. موضوع مربوط به فروشگاه 
اينترنتي ديجي كاال است. شركتي كه چندي پيش 
جنجال فراواني درخصوص عرضه گوشي هاي تلفن 
همراه به وجود آورد. اين ش��ركت پس از دريافت 
ارز دولتي و واردات گوش��ي تلفن همراه، اقدام به 
انبار كردن اين محصوالت كرد ت��ا بتواند با عرضه 
قطره چكاني آن با چند برابر قيمت، سود هنگفتي به 
جيب بزند. اما گويا جنجال ها پيرامون اين فروشگاه 
اينترنتي پاياني ندارد؛ چراكه ديجي كاال اخيراً اقدام 
به عرضه و فروش محصوالت يك كمپاني امريكايي 

با قيمت هاي نجومي كرده است. 

بر اين اساس اين شركت در بخش فروش كفش هاي 
ورزشي خود، يك مدل كفش ورزشي توليد شركت 
نيوباالنس امري��كا را عرضه كرده ك��ه قيمت آن 
نزديك به 31 ميليون تومان است؛ قيمتي كه رسماً 
با يك خودرو تيبا صفر كيلومت��ر برابري مي كند. 
ديجي كاال در توضيح اين كفش 31 ميليون توماني 
صرفاً به ارائه اين توضيح بس��نده كرده كه »كفش 
دست ساز س��اخته شده در كش��ور اياالت متحده 
امريكا با مرغوب ترين مواد«. به ادعاي ديجي كاال 

رويه اين كفش جير و نبوك است. 
   كمپاني غريبه در ايران

بر اي��ن اس��اس، كمپاني ني��و باالنس، ش��ركت 
توليدكننده پوش��اك و كفش ورزش��ي امريكايي 
است كه در س��ال 1۹۰۶ تأسيس ش��د و در حال 
حاضر يكي از بزرگ تري��ن توليدكنندگان كفش 
ورزشي در دنيا است. نيو باالنس از نشان »ساخت 
امريكا« حماي��ت مي كند و محص��والت خود را با 
اين نش��ان توليد مي كند. اين ش��ركت به عرضه 
محصوالت گرانقيمت تر از ديگ��ران تمايل دارد و 
براي جبران كردن قيمت باالي محصوالت خود آنها 

را با خصوصيات ويژه اي عرضه مي كند. خصوصياتي 
كه هيچ نكت��ه اي تازه ب��راي مصرف كننده ايراني 
ندارد. جالب اينجاست كه بر خالف برخي ديگر از 
برندهاي مشهور دنيا كه به ظاهر داراي نمايندگي 
در ايران هستند، اين كمپاني هيچ دفتر يا نمايندگي 

ثبت شده در ايران ندارد. 
   محصولي كه يا قاچاق است يا تقلبي

نكته مهم درخصوص فروش اين محصول اين است 
كه كدام ش��ركت در شرايط فعلي كش��ور توانسته 
مجوز واردات اين كفش به ظاهر الكچري از امريكا 
را دريافت كند. اين در حالي اس��ت كه ايران درگير 
شديدترين جنگ اقتصادي با اياالت متحده است 
و اين كشور مي كوش��د به هر طريق ممكن اقتصاد 
ايران را با چالش مواجه كن��د. از اين رو بعيد به نظر 
نمي رسد كه عرضه اين محصول در ايران آن هم در 
يك فروشگاه مشهور اينترنتي هدفي جز خارج كردن 

ارز از كشور در شرايط جنگ اقتصادي را ندارد. 
همچنين بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه 
رهبر معظم انقالب چند سال قبل رسماً ممنوعيت 
واردات هرگون��ه كاالي مصرف��ي امري��كا را ابالغ 

كرد ه اند. ايشان در نامه اي كه به منظور ابالغ الزامات 
نه گانه اجراي برجام به رئيس جمهور ارائه كردند، بر 
ممنوعيت واردات هرگونه كاالي مصرفي از امريكا 
تأكيد داشتند. دستور العملي كه همان زمان توسط 
گمرك كشور اجرايي ش��د. به همين دليل، عمده 
كاالهاي مصرفي امريكايي در كشورمان يا تقلبي 
هس��تند يا اينكه به صورت قاچاق وارد ش��ده اند. 
بنابراين ديجي كاال بايد به صراحت توضيح دهد كه 
آيا 31 ميليون تومان را بابت فروش يك محصول 

تقلبي دريافت مي كند يا يك محصول قاچاق؟
   ركود بر بازار كفش ايراني

اما اين محصول امريكايي در حالي توسط ديجي كاال 
به فروش مي رسد كه جست وجو در بخش هاي ديگر 
اين فروشگاه نشان مي دهد عمده محصوالت عرضه 
شده در بخش كفش اين فروشگاه، جزو محصوالت 
كمپاني هاي مشهور خارجي يا توليد كشور تركيه 
است. روندي كه رس��ماً خيانت اساسي به صنعت 
كفش اي��ران اس��ت؛ صنعتي كه در گذش��ته هاي 
دور چندين برند جهاني در اختيار داش��ت و عماًل 
محصوالتش تا قلب اروپا نيز صادر مي ش��د. اما در 
ش��رايط فعلي تن نحيف صنعت كف��ش ايران كه 
همچنان محصوالتي ب��ا كيفي��ت و قابل رقابت با 
مشهورترين برندهاي دنيا توليد مي كند، زير تازيانه 
واردات و بي توجهي از سوي دولت قرار گرفته است. 
ب��ر اين اس��اس  يك گ��ردش چند دقيق��ه ای در 
مغازه های كفش فروشی شمال شهر نشان می دهد 
كه معمولی ترين كفش وارداتی در اين فروشگاه ها 
از 3ميليون و 5۰۰هزار تومان ش��روع می ش��ود و 
عماًل  تمامی اين پول به جيب شركت های خارجی 
می رود. در حال��ی كه يك جفت كف��ش مرغوب 
ايرانی حداكثر 5۰۰هزار تومان قيمت می خورد كه 

متأسفانه استقبالی نيز از آن نمی شود.
در حال حاضر ميزان توليد كفش در جهان حدود 
3/24 ميليارد جفت اس��ت كه چين با بيش��ترين 
س��هم حدود ۶5 درصد توليد كف��ش جهان را در 
اختيار دارد. پس از چي��ن، هند 11 درصد از توليد 
كفش جه��ان را به خود اختصاص داده اس��ت. در 
اين ميان س��هم ايران از كل تولي��د كفش جهان 
تنها يك درصد اس��ت. براس��اس آمار ارائه شده از 
س��وي جامعه صنعت كفش ايران، در حال حاضر 
۹ ه��زار واحد صنف��ي و صنعتي تولي��د كفش در 
كشور و حدود 5۰۰ هزار نفر در زنجيره توليد كفش 
فعاليت مي كنند كه توليدات اين واحدهاي صنفي 
و صنعتي از طريق حدود 4۰ هزار واحد توزيع در 

سراسر كشور به دست مصرف كننده مي رسد.

وزير جديد كار مدعي شد 
دنبال كاريابي براي بزرگان كشور نيستيم

همزمان با رخ نمايي سياست زدگي اقتصاد به دنبال شفاف سازي 
هيئت مدي�ره ش�ركت هاي تابع�ه وزارت كار، روز گذش�ته وزير 
جدي�د كار در كالم آب پاكي را روي دس�ت جناح هاي سياس�ي 
كه براي خود از عوايد ناشي در ش�ركت هاي تابعه سهمي تعريف 
كرده اند، ريخت و گفت: دنبال كاريابي براي بزرگان كشور نيستيم 
چون مديران بايد براساس مهارت و شايسته ساالري انتخاب شوند. 
به گزارش »جوان«، مراس��م توديع و معارفه وزير كار در شرايطي روز 
گذش��ته برگزار ش��د كه اين برنامه كاماًل تحت تأثير تكانه هاي ناشي 
از قان��ون منع به كارگي��ري بازنشس��تگان و شفاف س��ازي در بخش 
هيئت مديره 5۰۰شركت تابعه وزارت كار و تغيير و تحولي كه بايد در 
اين وزارتخانه رخ دهد بود. با اين حال بسياري از كارشناسان اقتصادي 
با اشاره به تاريخ توديع و معارفه هاي پيشين در شركت هاي بخش دولت 
بر اين باورند كه ويروسي به جان حوزه مديريت افتاده است كه با تغيير 

مديران، تغيير چنداني در وضعيت رخ نمي دهد. 
وزارت كار به لطف صدها ش��ركتي كه در تمامي رش��ته هاي اقتصادي 
دارد، به عنوان يك وزارتخانه كاماًل اقتصادي ثروتمند به ش��مار مي رود 
كه عالوه بر برخورداري از دارايي هاي عظيم كه بخش��ي از آن مربوط به 
مطالبات از دولت مي شود، دهها هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي نيز 
ساالنه دريافتي دارد.در اين ميان، اين روزها شاهد حاشيه هاي ناشي از 
شفاف سازي در هيئت مديره و آنچه در شركت هاي اين مجموعه مي گذرد، 
هس��تيم؛ به طوري كه بيش از هر زمان ديگري مردم معن��ي و مفهوم و 
آسيب هاي اقتصاد سياست زده را درك مي كنند كه چطور مديران سياسي 
كه بر كرسي هاي اقتصادي تكيه مي زنند، كارايي و بازدهي و رشد و توسعه 
و اشتغالزايي و ايجاد ثروت در بنگاه ها را فداي سياسي كاري، جناح گرايي، 

قبيله گرايي، فاميل بازي و رفيق بازي مي كنند. 
اين روزه��ا سياس��ت زدگي در وزارت كار بيش از ه��ر زمان ديگري 
رخ نمايي كرده است و حتي روز گذشته مراسم توديع و معارفه وزير كار 
در شرايطي برگزار شد كه فضا تحت تأثير تغيير و تحوالت وزارتخانه 
بود، اما اين پرس��ش همچنان مطرح اس��ت كه نتيجه اي��ن تغيير و 
تحوالت آيا مثبت خواهد بود و يا منفي كه با گذر زمان اين مهم پاسخ 
داده مي شود،  اما وزير جديد حداقل در كالم آب پاكي را روي دستان 
اداره كنندگان اصلي جناح هاي سياس��ي حاكم چ��ون اصالح طلب و 
حزب س��ازندگي به همراه مجموعه هاي مشتقه شان ريخت و گفت: 
دنبال كاريابي براي بزرگان كشور نيستيم، چون مديران بايد براساس 

مهارت و شايسته ساالري انتخاب شوند. 
در حالي كه شفاف سازي در هيئت مديره هاي شركت هاي تابعه وزارت 
كار را عده اي از كارشناس��ان اس��تراتژي محمد ش��ريعتمداري براي 
مهره چيني تيم وزارت صنعت خود در وزارت كار معرفي مي كنند، اما به 
هر صورت با ايجاد تغيير و تحول بهتر مي توان در اين باره قضاوت كرد. 
وي كه به دليل آشنايی اش با اقتصاد كالن و خرد به خوبي با چالش هاي 
خانوار و مؤسسات توليدي آشنا است، روز گذشته در رابطه با هر دو بخش 

سخن گفت و به طرح حمايتي دولت از خانوار نيز اشاره كرد. 
   ميزان و زمان كمك نقدي دولت به كارمندان

و كارگران اعالم شد
محمد شريعتمداري در حاشيه مراسم توديع و معارفه وزيران سابق و 
جديد وزارت تعاون گفت:اقدامات حمايتي براي همه كارمندان دولت 
و بازنشستگان دو هفته پس از اجراي مرحله اول طرح بسته حمايتي 
انجام مي ش��ود. حمايت از كارمندان دولت و بازنشس��تگان به صورت 
نقدي خواهد بود؛ پس از كارمندان دولت، قاليبافان و كارگران نيز در 

مرحله سوم مشمول طرح حمايتي دولت مي شوند. 
اين عضو كابينه دولت دوازدهم گفت: اقدامات حمايتي براي بهبود سطح 
رفاه و معيش��ت كارگران و كارمندان در نظر گرفته شده است كه طبق 
جدول، در مرحله نخست از اقشار آسيب پذير و تحت پوشش نهادها با 
توزيع سبد كااليي به ارزش 1۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان حمايت مي شود. وي 
افزود: كودكان كار، معلوالن، بانوان ارزشمند سرپرست خانوار و كارگران 
افرادي هس��تند كه ما بايد براي آنها اقدامات اساسي و راهبردي انجام 
دهيم. وي گفت: صيانت از مشاغل بايد در دستور كار قرار گيرد و نگذاريم 
ماشين توليد متوقف شود؛همچنين در دوران تحريم بايد با حمايت هاي 
مالياتي و تسهيالت با سود پايين از آنها حمايت كنيم. اين عضو كابينه 
دولت دوازدهم با تأكيد بر افزايش مشاركت اجتماعي گفت: الزم است از 

پتانسيل تشكل ها براي اداره جامعه استفاده كنيم.

عمليات ساخت فاز سوم پااليشگاه ستاره 
خليج فارس پايان  يافت

عملي�ات س�اخت فاز س�وم پااليش�گاه ميعان�ات گازي س�تاره 
خلي�ج فارس، ب�ا نصب ب�رج تقطي�ر ۷۰۰ تن�ي اين ف�از به همت 
تالش�گران قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبي�اء)ص( پاي�ان  يافت. 
به گزارش سپاه نيوز، برج تقطير ۷۰۰ تني فاز سوم پااليشگاه ميعانات 
گازي س��تاره خليج فارس با ارتفاع ۶۹ متر و به قطر 11 متر به شيوه 
نامتعارف تاندوم ليفت نامتقارن و با اس��تفاده همزمان از سه جرثقيل 
125۰، ۷۰۰ و ۶۰۰ تن��ي با موفقيت نصب ش��د. اين س��طح از نصب 
برج هاي تقطير در اين پااليشگاه براي س��ومين بار توسط جهادگران 
مديريت نصب تجهيزات سنگين گروه تخصصي نوح )ع( انجام شد كه 

در شرايط تحريم، امري خطير و جهادي محسوب مي شود. 
با نصب اين برج، عمليات س��اخت فاز س��وم پااليش��گاه ستاره خليج 
فارس پايان  يافت و ب��ا راه اندازي آن، توليد بنزي��ن روزانه 12 ميليون 
ليتر افزايش يافته و از 24 ميليون ليتر در روز به 3۶ ميليون ليتر در روز 
خواهد رسيد. يادآور مي شود، پااليش��گاه ميعانات گازي ستاره خليج 
فارس نخستين پااليشگاه طراحي شده بر اساس خوراك ميعانات گازي 
كشور با ظرفيت پااليش 3۶۰ هزار بشكه در روز در قالب سه فاز 12۰ 
هزار بشكه اي با هدف توليد بنزين، گازوييل، گاز مايع و سوخت جت 
در 25 كيلومتري غرب بندرعباس در زميني به مساحت ۷۰۰ هكتار 
توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( در حال احداث مي باشد و 

فاز اول و دوم آن به بهره برداري رسيده است. 
........................................................................................................................

بر اساس اعالم بانك مركزي
 نقدينگي شهريور 

از مرز ۱۶۷۲ هزار ميليارد تومان گذشت
بر اس�اس اعالم بان�ك مرك�زي، نقدينگ�ي ش�هريورماه از مرز 
۱۶۷۲ ه�زار ميليارد تومان گذش�ت كه نس�بت به مدت مش�ابه 
س�ال گذش�ته از رش�د ۲۰/3 درص�دي برخ�وردار بوده اس�ت. 
سهم پول 243 هزار ميليارد تومان و سهم شبه پول 142۸ هزار ميليارد 
تومان بوده است كه پول و شبه پول نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به ترتيب با 44/۸ و1۶/۹ درصد افزايش مواجه بوده است. 
جهش حجم نقدينگي در كش��ور به دليل آنكه با رش��د توليد همراه 
نيست، اتفاق مثبتي ارزيابي نمي ش��ود و اميد مي رود كه جلوي رشد 

بدون پشتوانه پول در كشور گرفته شود. 
........................................................................................................................

 فروش برنج خارجي
بيشتر از 8 هزار تومان ممنوع است

دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: قيمت برنج ايراني در بازار به 
دليل عدم قيمت گذاري و نبود نظارت بر بازار افزايش يافته است. 
به گزارش »فارس«، مسيح كشاورز در پاسخ به داليل افزايش يكي دو 
هفته اخير قيمت برنج در بازار گفت: هيچ نظارتي بر قيمت ها از سوي 
سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان انجام نمي شود. 
همچنين قيمت گذاري خاص��ي هم ندارد و هر كس��ي هر قيمتي كه 
دوست دارد مي فروشد. دالالن هم به افزايش قيمت ها مي دمند و چنين 
مي شود كه قيمت باال مي رود. گفتني است، طي چند روز گذشته قيمت 

برنج ايراني در منطقه شمال به كيلويي 14 هزار تومان رسيده است. 
به گفته مسيح كشاورز در هفت ماهه ابتداي امسال ۹۸5 هزار تن برنج 
از كشورهاي هند و پاكستان وارد كشور شده است و حدود 2۰۰ هزار 
تن هم شركت بازرگاني دولتي براي ذخيره سازي هاي احتياطي وارد 
كرده است. دبير انجمن واردكنندگان برنج همچنين درباره تأييديه هاي 
بهداش��تي برنج هاي وارداتي گفت: همه تأييديه ها و ضوابط بهداشتي 
درباره باقي مانده سموم و فلزات سنگين اخذ مي شود و در داخل كشور 

هم در مبادي ورودي همه اينها كنترل مي شوند. 
قيمت برنج خارجي كه به فروشگاه ها تحويل مي شود، كيلويي ۷ هزار 
تومان اس��ت و آنها هم حق ندارند برنج خارجي را بيشتر از كيلويي ۸ 
هزار تومان بفروشند. به گفته مسيح كشاورز استانداردهاي بهداشتي 
كه در كشور ما براي برنج تعيين شده سختگيرانه تر است؛ چراكه سرانه 
مصرف برنج در ايران 4۰ كيلوگرم است كه نسبت به كشورهاي ديگر 
باالست، بنابراين وجود سموم و فلزات سنگين در اندازه كم هم با اين 

مصرف باال مي تواند دردسرساز باشد.

كاالهاي امريكايي چگونه سر از سايت مجازی فروش كاال در می آورند؟

كفش دست دوز امريکايی 3۱ميليون تومانی در ديجي كاال !
جعفر تكبیري

   گزارش یک

برخ�ي كاركن�ان پمپ ه�اي بنزي�ن ب�ه مال�كان خودروها 
۱۰۰ه�زار توم�ان،  پيش�نهاد مي دهن�د ك�ه در قب�ال 
كنن�د.  خري�داري  را  خودروهايش�ان  س�وخت  كارت 
به گزارش »تسنيم«، به دنبال باال گرفتن موضوع قاچاق بنزين در كشور 
و مطرح شدن برخي راه حل ها براي جلوگيري از قاچاق سوخت از جمله 

توزيع مجدد بنزين با كارت سوخت، برخي كاركنان پمپ هاي بنزين در 
تهران اقدام به خريد كارت سوخت مالكان خودروها مي كنند. بر اساس 
اين گزارش، كاركنان اين جايگاه ها در تهران با اعالم قيمت هاي مختلف 
حتي تا بيش از 1۰۰ هزار تومان، كارت سوخت خودروها را خريداري 
مي كنند و اين موضوع براي خودروهاي تاكسي بيش از خودروهاي ديگر 

مصداق دارد. كاركنان اين جايگاه ها ضمن خريد كارت هاي سوخت، به 
مالكان خودروها توصيه مي كنند پس از فروش كارت هاي سوخت، به 
دفاتر پليس +1۰ مراجعه و با پرداخت 1۰هزار تومان مجدداً اقدام به اخذ 
كارت المثني سوخت كنند. گفته می شود اين كارت های خريداری شده 

با هدف قاچاق سوخت به مرزهای شرقی كشور ارسال می شود.

۱۰۰هزار تومان بگیرید، کارت سوختتان را گم کنید
    انرژی


