اخبار داخلــی

واردات بیرویه ،بازار چرم وکفﺶ را
تهدید میکند

عﻀــو هیﺌــت رئیســه کمیســیون صنایــﻊ و
معــادن بــا ابــراز نگرانــی از واردات بیرویــه مــواد
خــام و اولیــه تولیــد کفــش آن را باعــﺚ صدمــه
دیــدن تولیدکننــدگان داخلــی دانســت.
ســیدجواد حســینیکیا ،عﻀــو هیﺌــت
رئیســه کمیســیون صنایــﻊ و معــادن مجلــﺲ
شــورای اســالمی گفــت :بﺨــش عظیمــی از
حــوزه صنعــت چــرم کشــور بــا واردات بیرویــه
کفــش مﺨصوص ـاً از چیــن دچــار مشــﮑل شــده
اســت .او بــا بیــان ایــن کــه واردکننــدگان
کیــف وکفــش چــرم بﺨشــی از واردات خــود
را تحــت عنــوان نمونــه وارد کشــور میکننــد،
اﻇهــار داشــت :ایــن مســﺌله قســمتی از بــازار
صنعــت چــرم را رو بــه نابــودی کشــانده و
همچنیــن زیــره و رویــه کفــش را بــه صــورت
آمــاده وارد میکننــد و در داخــل کشــور آنهــا
را بــه هــم میدوزنــد.
بــه عقیــده حســینیکیا ،دولــت بایــد از
واردات بیرویــه مصنوعــات چرمــی مﺨصوص ـاً از
کشــور چیــن جلوگیــری کنــد و از محصوالتــی
کــه بهعنــوان نمونــه وارد میشــود ،تعدادشــان
معقــول و قابلیــت عرضــه در بــازار را نداشــته
باشــد .بایــد منابــﻊ بانﮑــی را بــه ســمت صنعــت
چــرم کشــور هدایــت کنیــم .زیــرا بــرای رونــﻖ
در ایــن صنعــت بــه منابــﻊ بانﮑــی ،ســرمایه و
تســهیالت بــا ســود کــم در گــردش نیــاز مبــرم
احســاس میشــود.
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واردات رسمی کفﺶ به کشور
 3/5برابر شد
بــه گــزارش تســنیم ،علــی لشــگری ،رئیــﺲ
هیﺌتمدیــره جامعــه صنعــت کفــش ایــران از
رشــد  3و نیــم برابــری واردات کفــش در ســال
 95نســبت بــه ســال  94خبــرداد.
او بــا اشــاره بــه اینﮑــه صــادرات انــواع کفــش
در  4ماهــه امســال از لحــاظ ارزشــی رشــد  30تــا
 35درصــدی داشــته اســت ،اﻇهارداشــت :آمــار
واردات رســمی در ســال گذشــته نشــان میدهــد
کــه بــازار شــاهد رشــد3و نیــم برابــری واردات
کفــش نســبت بــه ســال  94بــوده اســت.
لشــگری بــا بیــان ایــن کــه براســاس
آمارهــای جهانــی میانگیــن صــادرات کفــش بــه
ایــران از  350میلیــون دالر در  4ســال گذشــته
بــه  250میلیــون دالر رســیده اســت ،افــزود :این
رقــم نشــان میدهــد مســیر قاچــاق کفــش بــه
ایــران بــه ســمت واردات رســمی رفتــه اســت.
رئیــﺲ هیﺌــت مدیــره جامعــه صنعــت کفــش
ایــران بــا تﺄکیــد بــر ایــن کــه بــرای مدیریــت
واردات کفــش بــه کشــور بایــد گمــرکات اقدامات
الزم را انجــام دهنــد ،تصریــﺢ کــرد :برخــی بــا
کماﻇهــاری قوانیــن را دور زده و بــه راحتــی بــا
کمتریــن هزینــه کاالهــای خــود را وارد کشــور
می کننــد.
او بــا اعــالم ایــن کــه صنعــت کفــش کشــور
ﻇرفیــت اشــتغال 500هــزار نفــری را دارد ،گفت:
بــه شــرط حمایتهــای الزم از ایــن صنعــت
حتــی امــﮑان افزایــش دو برابــری اشــتغال 500
هــزاری هــم در ایــن صنعت وجــود دارد .لشــگری
اضافــه کــرد :متﺄســفانه برخــی بــه صــورت قانونی
زیــره و رویــه کفــش را وارد و در داخــل کشــور
آنهــا را مونتــاژ میکننــد کــه ایــن موضــوع
یــک تهدیــد بــرای شــاغلین صنعــت کشــور
بــه شــمار میآیــد .او بــا بیــان ایــن کــه بــه
صــورت کلــی  75درصــد بــازار کشــور در اختیــار
تولیدکننــدگان داخلــی قــرار دارد ،افــزود :امــا در
بﺨــش کفشهــای ورزشــی ســهم تولیدکننــده
داخلــی فقــﻂ  50درصــد بــازار اســت.

ساخت کفﺶ ماساژور ویبرهدار توسط
محققان ایرانی

محققــان ایرانــی موفــﻖ بــه طراحــی و
ســاخت کفــش ماســاژور ویبــرهدار بــرای درمــان
بیماریهــای دیابــت و پارکینســون شــدند.
زمیــن در حالــت طبیعــی خــود بهقــدر
کافــی ســفت اســت؛ امــا در بیشــتر مــوارد
بهوســیله ســیمان ،چــوب ،ســنگ فــرش،
آســفالت و مجموعــهای از دیگــر مــوادی کــه
تولیــد ضربــه میکنــد پوشــیده شــده اســت و
وقتــی روی ایــن ســطوح هــزاران قــدم برداشــته
شــود اﺛــر جمﻊشــونده ایــن ضربههــا باعــﺚ
کوفتگــی و درد در پاهــا ،رانهــا و قســمت پشــت
خواهــد شــد.
از نظــر انرژیﮑــی در کفپــا ،چاکراهــای
کوچﮑــی وجــود دارد کــه فعــال بــودن انــرژی
در پــا موجــب تحریــک ایــن چاکراهــا میشــود
و انــرژی را در آنهــا تولیــد میکنــد .از ایــنرو
محققــان ایرانــی توانســتند خالقیــت خــود را
در ایــن زمینــه بــه کار بگیرنــد وکفشهــای
ماســاژوری کــه بــه صــورت ویبــرهای کار
میکنــد را طراحــی کــرده و بســازند.
کفشهــای ماســاژور ویبــرهدار میتوانــد
بــه عنــوان یــک کفــش طبــی بــرای درمــان
بیمــاران دیابتــی و پارکینســون مــورد اســتفاده
قــرار بگیــرد.
ایــن کفشهــا میتوانــد مﺆﺛــر در گــردش
منظــم خــون در پــا و در کل گــردش سیســتم
خــون شــود .کفشهــای ویبــرهدار مﺆﺛــر در
بهبــود طــب فیزیﮑــی عوارضــی همچــون آرتروز،
واریــﺲ ،گرفتگــی ماهیچــه ،خونمردگــی در
مــچ را روی پــا ،پینــه بســتن انگشــتهای پــا
یــا اطــراف پنجــه شــود.

ایــن طــرح توســﻂ پیــام جمشــیدنیا بــه
ﺛبــت اختــراع رســیده اســت.
مارال چرم
تندیس صنﻌتگران برتر را کسب کرد

نــرخ ارز و تــورم از دیگــر عواملــی اســت کــه
انگیــزه فعالیــت را از تولیدکننــدگان چــرم ســلب
میکنــد .ترکمــان افــزود :کاالهــای خارجــی در
بــازار بــا قیمــت پاییــن بــه فــروش میرســد.
در چنیــن شــرایطی ،از دولــت انتظــار مــیرود،
از واردات کاالهــای غیرضــروری جلوگیــری و
مشــﮑل نوســانات قیمــت ارز را حــل کنــد.
ترکمــان تصریــﺢ کــرد :اکنــون حــدود
 120واحــد تولیــدی چــرم در تهــران مشــغول
فعالیــت هســتند کــه تعــدادی از ایــن بنگاههــای
تولیــدی تعطیــل شــده و برخــی بــا ﻇرفیــت
پاییــن مشــغول فعالیــت هســتند .حــدود 200
بنــگاه تولیــدی چــرم نیــز در تبریــز وجــود دارد
کــه حــوزه فعالیــت ایــن واحدهــای تولیــدی،
محــدود بــه چــرم ســنگین یــا گاوی اســت .او
ادامــه داد :تعــدادی واحــد تولیــدی چــرم نیــز
درمشــهد مشــغول فعالیــت هســتند کــه بیشــتر
تولیــدات آنهــا بــا پوســت بــز اســت .از آنجایــی
کــه راهانــدازی صنعــت چــرم بــا محدودیتهــای
زیســتمحیطی همــراه اســت ،صنعــت چــرم
تنهــا در ســه شــهر کشــور فعالیــت دارد.

طــﯽ مراســمﯽ بــا حﻀــور معــاون وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،نماینــدگان مجلــﺲ
شــوراي اســالمﯽ ،اســتاندار و فعــاالن اقتصــادي
در اســتان البــرز تندیــﺲ صنعتگــران برتــر بــه
مــارال چــرم اهــداء شــد.
ایــن مراســم کــه بــه همــت ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان البــرز و خانــه
صنعــت ،معــدن و تجــارت البــرز بــا حﻀــور
واحدهــاي نمونــه برگــزار شــد ،مجموعــه تولیدي
و صادراتــﯽ مــارال چــرم توانســت یﮑــﯽ از
واحدهــاي نمونــه اســتان البــرز باشــد و افتﺨــار
کســب یﮑــﯽ از تندیﺲهــاي ایــن همایــش را از
آن خــود کنــد.
ســیدجالل حســینﯽ خــواه ،مدیرعامــل
مجموعــه تولیــدي و صادراتــﯽ مــارال چــرم نیــز
در ایــن بــاره گفــت :مــا بــه ســرمایه طبیعــﯽ،
انســانﯽ و اجتماعــﯽ نیــاز داریــم ،هــدف نهایــﯽ
مــا ایــن اســت کــه صنعــت بایــد بــه نفــﻊ مــردم
بــه گفتــه ترکمــان ،تاکنــون بنگاههــای
و جامعــه تمــام شــود .وي همچنیــن از پیشــرفت تولیــدی چــرم موفــﻖ بــه دریافــت تســهیالت
تﮑنولــوژي و نــوآوري در راســتاي صنعــت مــدرن براســاس طــرح رونــﻖ تولیــد نشــدهاند،
بــه عنــوان یــک مبحــﺚ مهــم و قابــل اجــرا یــاد هرچنــد تــا زمانــی کــه از واردات کاالهــای چــرم
کــرد.
جلوگیــری نشــود ،وجــود تســهیالت نیــز بــرای
ایــن بنگاههــای تولیــدی راهگشــا نﺨواهــد بــود.
فقط واردات چرم خام را مجاز کنید
عبــاس ترکمــان ،نایبرئیــﺲ انجمــن صنایﻊ
رﺋیس اتحادیه فروشندگان چرم و کفﺶ:
چــرم یﮑــی از مشــﮑالت صنعــت چــرم را واردات
واردات ،زیر و روی کفﺶ را به هم دوخت
و قاچــاق کاالهــای دانســت و گفــت :باالبــودن
ســعید حیاتــی ،رئیــﺲ اتحادیه فروشــندگان

چــرم طبیعــی و مصنوعــی و لــوازم کفــش گفــت:
صنعــت کفــش ایــران بــه دلیــل بیتوجهــی
مســﺌوالن به تولیدکننــدگان تقریباً تعطیل شــده
و بــه فراموشــی ســﭙرده شــده اســت ،تاجایــی
کــه بیــش از نیمــی از صنعــت کفــش ایــران یــا
تعطیــل شــده یــا مالــﮑان واحدهــای تولیــدی
امــروز واردکننــده شــدهاند .او ادامــه داد :باتوجــه
بــه سیاســتهای مقابلــه بــا قاچــاق در بــازار
کفــش ،امــروز کمتــر شــاهد قاچــاق هســتیم،
امــا واردات بیرویــه بــا اســتفاده از شــیوههای
متفــاوت و دور زدن قانــون بــالی جــان تولیــد
شــده اســت بهطــوری کــه برخــی واحدهــای
تولیــدی امــروز خــود واردکننــده شــدهاند.
حیاتــی معتقــد اســت :قوانیــن موجــود
متناســب بــا شــرایﻂ بــازار نیســت و تعرفههــا
هــم بازیچــه ســودجویان شــده اســت بــه ایــن
ترتیــب کــه بســیاری از افــراد بــا اســتفاده از
خﻸهــای قانونــی بهطــور کامــ ً
ال قانونــی تیشــه
بــه ریشــه صنعــت کفــش زدهانــد .چــون زیــره و
رویــه کفــش را جداگانــه بــه عنــوان مــواد اولیــه
وارد میکننــد و اینجــا تنهــا هــر دو بﺨــش را
کــه خــود بــه عنــوان محصــول آمــاده هســتند
بــه یﮑدیگــر متصــل میکننــد .او ادامــه داد:
تولیدکننــدگان ســربازان دوران صلــﺢ هســتند
و بایــد آمــاده واکنــش بــه مشــﮑالت باشــند
بــه ایــن دلیــل کــه جنــگ اقتصــادی بســیار
ســﺨتتر و مشــﮑلتر از جنــگ در جبهههــای
نبــرد اســت.
رئیــﺲ اتحادیــه فروشــندگان چــرم طبیعی و
مصنوعــی و لــوازم کفــش در ادامــه اﻇهار داشــت:
اکنــون اداره مالیــات ،ســازمان تﺄمیناجتماعــی
و بانکهــا همــه بــه جــای ایــن کــه حامــی
تولیــد باشــند بــالی جــان تولیــد شــدهاند
چــون بــدون توجــه بــه رکــود ،تمــام مطالبــات
خــود را از تولیدکننــدگان مطالبــه میکننــد .در
شــرایﻂ فعلــی تولیدکننــدگان نمیخواهنــد از
مســﺌولیتهای قانونــی خــود فــرار کننــد ،ولــی
الزم اســت مســﺌوالن بــه ایــن نﮑتــه توجــه کنند
کــه حداقــل بــرای جــان گرفتــن دوبــاره تولیــد
بایــد مدتــی بــه آنهــا زمــان بدهنــد.
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