
حدود يك سال است كه صادرات سيمان به عراق 
متوقف شده است. رئيس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق معتقد است كه بايد سرمايه گذاري 
بلند مدتي در عراق صورت بگي�رد. اين در حالي 
اس�ت كه رايزن س�ابق ايران در عراق مي گويد 
تنها راه از س�ر گيري صادرات س�يمان به عراق 
ممنوعيت صادرات كلينكر به اين كشور و فعال تر 
شدن دستگاه ديپلماس�ي ايران در عراق است. 
عراق يك��ي از مهم ترين مقاصد صادرات��ي ايران در 
زمينه هاي مختل��ف از جمله لبني��ات،  محصوالت 
پروتئيني و غذايي و به ويژه خدمات فني - مهندسي 
و س��اختماني اس��ت و همين موضوع بازار عراق را 
براي فعاالن اقتصادي و ش��ركت هاي داخلي بخش 
خصوصي و دولتي در جايگاه ويژه قرار داده است، به 
طوري كه امروز بر اساس آخرين آمارها عراق بعد از 
چين و امارات به عنوان سومين شريك تجاري ايران 

مطرح است.
خطر برای مزيت صادرات به عراق

 به گفته تجار فعال در ب��ازار عراق، ب��ه دليل رفتار 
غلط برخي از صادركنندگان، ش��انس حضور ايران 
در بس��ياري از كاالها در اين كش��ور از دست رفته 
اس��ت، به عنوان مثال صادرات لبنيات با برند هاي 
متفرقه، صادرات ميوه با بسته بندي غير استاندارد و 
چيده شدن ميوه هاي بي كيفيت در طبقات زيرين 
كارتن هاي ميوه، ارزان فروشي غيرمنطقي سيمان 
در اين كشور و... از يك س��ال گذشته متوقف شده 
اس��ت. در ميان كااله��اي صادراتي به اين كش��ور، 
س��يمان مهم ترين آنهاس��ت به طوري كه كارخانه 

سيمان ايالم به منظور تأمين سيمان در كشور عراق 
راه اندازي شد،  اما اكنون يك سال است كه صادراتش 
به عراق متوقف شده و به دليل سنگيني وزن اين كاال، 
امكان صادرات به كشورهاي دور را ندارد. همچنين 
ماه هاست كه وزارت صنعت و تجارت از بروز بحران 
در صنعت سيمان خبر مي دهد. كاهش ساخت و ساز 
و پروژه هاي عمراني از يك س��و و توق��ف صادرات 
سيمان به كشور عراق كه س��االنه حدود ۸ ميليون 
تن را شامل مي شد از س��وي ديگر، موجب شده كه 
به اندازه پنج س��ال مصرف در انبارهاي كارخانجات 

سيمان دپو شود. 
روز گذشته، رئيس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
عراق از تداوم توقف صادرات س��يمان ايران به عراق 
خبر داد و گفت: فرانس��وي ها براي توليد سيمان در 
عراق س��رمايه گذاري كرده اند. يحيي آل اسحاق از 
درخواست عراقي ها براي سرمايه گذاري بلند مدت 
در اين كشور خبر داد و افزود: كميته مشتركي بين 
ايران و عراق تشكيل ش��ده تا طي جلسات مستمر 
دوماهه سرمايه گذاري هاي بلندمدت در حوزه هاي 
توليدي پيگيري ش��ود. وي با اشاره به صحبت هاي 
وزير صنايع عراق گفت: اين كشور به دنبال خودكفايي 
است و س��رمايه گذاري مس��تمر بايد بين دو كشور 

صورت گيرد.... 
حال اين سؤال مطرح است كه با وجود فعاليت ۱۲۸ 
كارخانه سيمان در كشور و توليد ارزان و اقتصادي، 
سرمايه گذاري در كشور عراق اقتصادي است يا خير؟ 
همچنين نبود امنيت در اين كشور نيز از مهم ترين 
مشكالتي است كه سرمايه گذاري را غير اقتصادي و 

غير منطقي مي كند. 
رايزن سابق ايران در عراق درخصوص داليل توقف 
صادرات س��يمان به عراق و عدم توجه مس��ئوالن 
مربوط به رفع مش��كالت صادراتي مي گويد: كشور 
عراق قانون حماي��ت از س��رمايه گذاران خارجي را 
دارد؛ به اي��ن صورت كه اگر س��رمايه گذاري در اين 
كش��ور كارخانه اي راه اندازي كند، عالوه بر داشتن 
مشوق هاي ويژه براي توليد، مي تواند از واردات كاالي 
مشابه به اين كشور جلوگيري كند. مهدي نجات نيا 
در گفت و گو با »جوان« اف��زود: در حال حاضر چهار 
كارخانه در اين كشور فعال هستند كه سرمايه گذاران 
ترك، فرانسوي و ايراني دارند. اين كارخانجات سيمان 
با مواد اوليه بي كيفيت كه بيشتر شبيه خاك است، 
توليد مي كنند و البته كلينكر مورد نيازشان را با تعرفه 
صفر از ايران خريداري مي كنند و به رغم تأمين مواد 
اوليه از ايران، دولت عراق را وادار كرده اند كه صادرات 

سيمان از ايران را متوقف كند. 
 صادرات سيمان به ثمن بخس

وي مي افزايد: ۱۲۸ كارخانه س��يمان در ايران فعال 
هستند كه قيمت تمام شده شان بس��يار پايين تر از 
كاالي توليدي در خاك عراق اس��ت. از اين رو عراق 
)برای حمايت از توليد داخلی( مي گويد: كارخانجات 
ايراني نبايد س��يمان ارزان به اين كشور بفروشد، به 
عنوان مثال وقتي س��يمان د ر عراق تني ۱۰۰ دالر 
اس��ت، ايراني ها ۵۰ دالر نفروش��ند... در اين ميان 
كارخانجات سيماني نيز همكاري نمي كنند و براي 
رهايي از سيمان هاي انبار شده كه در معرض نابودي 
هستند با هر ترفندي به دنبال ارزان فروشي حتي به 

قيمت تني ۳۰ دالر هستند.  نجات نيا سرمايه گذاري 
در عراق را به دليل نبود امنيت در اين كشور منطقي 
نمي داند و معتقد است كه تنها راه از سر گيري صادرات 
سيمان به عراق ممنوعيت صادرات كلينكر است كه 

متأسفانه مسئوالن مربوط  همكاري نمي كنند. 
  دستگاه ديپلماسي بايد كمك كند

كارشناس خبره بازار عراق در سازمان توسعه تجارت 
روش ديگر صادرات دوباره سيمان به عراق را همكاري 
دستگاه ديپلماسي مي داند و مي گويد: اگر دستگاه 
ديپلماسي ايران و سفير ايران در عراق اين كشور را 
تحت فشار قرار دهند تا قوانين شان را تعديل كنند، 
مش��كالت صادراتي تجار حل خواهد شد. روزانه ۷ 
هزار زائر ايراني به اين كشور سفر مي كنند، اگر يك 
هفته سفر به عتبات متوقف و دولت عراق متضرر شود، 
قطعاً در بحث تجاري نيز گشايش صورت مي گيرد. 
وي مي افزايد: به رغم تعامالت سياسي و اقتصادي با 
اين كشور، متأسفانه دولت عراق مانند ساير كشور ها با 
ايران برخورد مي كند، حتي تعرفه هايش را نيز حاضر 

نيست تعديل كند. 
  س�الي ۲۰۰ ميليارد دالر هزينه بازس�ازي 

عراق 
نجات نيا افزود: در يك سال گذشته نتوانستيم مديران 
كارخانجات س��يماني را در يك مح��ل جمع كنيم 
و براي رفع مش��كالت صادراتي به عراق كه بحران 
بزرگي براي صنعت ايران ايجاد كرده است، تصميم 
درستي بگيريم يا متقاعدشان كنيم تا ارزان فروشي 

را كنار بگذارند. 
وي در واكنش به اظهارات آل اس��حاق در خصوص 
س��رمايه گذاري بلند مدت در عراق اظهار داش��ت: 
اين كشور سالي ۲۰۰ ميليارد دالر هزينه بازسازي 
دارد اگر كارخانه هاي ايراني حتي س��ه شيفت هم 
كار كنند نمي توانند سيمان مورد نياز اين كشور را 
براي بازسازي دوباره تأمين كنند. از اين رو ورود چند 
سرمايه گذار خارجي به اين كش��ور و توليد سيمان 
بي كيفيت با م��واد اوليه ايران��ي نمي تواند صنعت 
س��يمان ايران را تهديد كند به طوري كه مجبور به 
سرمايه گذاري بلند مدت در خاك اين كشور شويم، 
اما رايزنان سياسي ايران مي توانند به صادرات ايران 
در سيمان و حتي ساير كاالها كمك كنند كه تاكنون 

اقدامي در اين زمينه انجام نداده اند. 
نجات نيا همچنين از كارخانجات سيماني درخواست 
كرد كه متحد شوند و كل سيمان صادراتي شان را با 
يك برند، مثاًل سيمان ملي ايران با قيمت يكسان به 
خاك عراق صادركنند، در  غير  اين صورت بايد شاهد 
ورشكستگي، بيكاري و دفن سيمان هاي توليدي مان 

در سال آينده باشيم. 
به نظر می رسد ، دستگاه های مسئول از همه مهم تر 
اعضای انجمن سيمان بايد به رويكرد واحدی برسند 
و تصميمات جديدی را برای رفع مشكالت صادرات 
به عراق اتخاذ كنند. گفتنی اس��ت اعضای انجمن 
س��يمان از انجام  مصاحبه با خبرنگار ما خودداری 
كردند و نمايندگان كميسيون صنايع مجلس نيز يا 
اظهار بی اطالعی كرده  يا حضور در جلسه را بهانه و از 

هر گونه اظهار نظری خودداری كردند.  
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88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

20280بانك انصار
2301240سيمان هگمتان 

5376256مهندسي نصيرماشين 
4901233نهادهاي مالي بورس اوراقب هادار

2714129كابل البرز
5334252لوله وماشين سازي ايران 

141967ليزينگايرانيان
6633305المپ پارس شهاب 

114952ليزينگ خودروغدير
2933132توسعه شهري توس گستر

202488سرمايه گذاري صنعت بيمه 
5248228گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

2341101چرخشگر
5820250قنداصفهان 

9909420پتروشيمي جم
20679858پتروشيمي فناوران

3184132حمل ونقل توكا
13421552ايران ترانسفو
81132پالسكوكار

92036كمك فنرايندامين 
199776كارخانجات توليدي شهيدقندي

152157ماشين سازي نيرومحركه 
15871562گروه صنعتي پاكشو

221378تكنوتار
6623233كشاورزي ودامپروي مگسال 

5265160درخشان تهران 
4825140تامين ماسه ريخته گري 

167748 پگاه آذربايجان غربي 
139939سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

184951سرمايه گذاري صنعت نفت  
201354بيمه ملت

10928286صنايع جوشكاب يزد
4784116بورس اوراق بهادارتهران

181342سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
152334سرمايه گذاري نيرو

4769105پااليش نفت بندرعباس
3287ليزينگ رايان سايپا
201943پااليش نفت تهران
180437ايران ياساتايرورابر
151631سرمايه گذاري سپه 

2555سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 
5434103شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

339261آهنگري تراكتورسازي ايران 
354063شيشه وگاز

140625توسعه معادن وفلزات 
119021سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

10979191صنايع خاك چيني ايران 
275147صنايع كاشي وسراميك سينا

141924فوالدمباركه اصفهان
180130سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

450672موتوژن 
74611كمباين سازي ايران 

239633معدني و صنعتي گلگهر
326945الميران

220830صنايع الستيكي سهند
187325لبنيات كالبر

344846حفاري شمال
225630عمران وتوسعه فارس 

143219سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
188525معدني وصنعتي چادرملو

93012سيمان دورود
34116419شركت ارتباطات سيارايران

123715سرمايه گذاري بهمن 
420651حمل و نقل پتروشيمي)سهاميعام

140617ليزينگ رايان سايپا
129615بيمه البرز

166418قندنيشابور
388941شيرپاستوريزه پگاه خراسان 

9590101پتروشيمي جم
115012سيمان سپاهان 

8989سايپاآذين 
391238گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

324631تايدواترخاورميانه 
248223پتروشيمي آبادان 
11399قندثابت خراسان 
586743پتروشيمي فجر

8476فنرسازي زر
443131سيمان خزر

11167ليزينگ ايران 
11467ايركاپارتصنعت
477327سيمان مازندران 

1032756پارس خزر
14968سيمان فارس وخوزستان

767433سيمان خاش 
328314گروه صنعتي بارز

21119ملي صنايع مس ايران  
583023سرمايه گذاري دارويي تامين

10334سيمان شرق 
10464بين المللي توسعه ساختمان

18577شهدايران 
10744واسپاريملت

306311صنايع پتروشيمي كرمانشاه
14035سرمايه گذاري شاهد

822225شيشه همدان 
8972سرمايه گذاري مسكن 

33597سراميك هاي صنعتي اردكان 
596312پارس مينو

31616سرمايه گذاري پارس توشه 
17013سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

594210ايران ارقام 
2155136دارويي رازك 

1415721داروپخش )هلدينگ 
35755پتروشيمي فارابي 

24763پااليش نفت اصفهان
1252915داروسازي جابرابن حيان 

36924حمل و نقل بين المللي خليج فارس
10701سرمايه گذاري اعتبارايران

32843سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
27122قندهكمتان 

28002تراكتورسازي ايران 
15391سرمايه گذاري ملي ايران 

18761بيمه ما
56913داروسازي اكسير

108663فوالداميركبيركاشان
39171كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

46731همكاران سيستم
186273سيمان بهبهان 
83911سبحان دارو
94711پارس سويچ 

109961فرآورده هاي تزريقي ايران 
10030سرمايه گذاري پرديس

33210صنايع آذرآب 
17420گروه بهمن 

21910بانك خاورميانه
7470بانك تجارت

57830كارخانجات داروپخش 
60040فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
60040فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

14490ليزينگ صنعت ومعدن 
31200پمپ سازي ايران 

34800صنعتي آما
12400سايپا

11850سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
20150 سالمين 

9180سرمايه گذاري سايپا
29160كارخانجات توليدي شيشه رازي 

8420زامياد
160000داروسازي سينا

1-19037خدمات انفورماتيك 
1-9114توليدمواداوليه داروپخش 

3-20731داروسازي اسوه 
1-4196گروه دارويي سبحان

3-11798البرزدارو
2-7454قندنقش جهان 

1-3228تجارت الكترونيك پارسيان
2-5805سرمايه گذاري دارويي تامين

3-8470دشت مرغاب 
1-2245مخابراتايران

1-1998بين المللي محصوالت پارس 
2-3789سيمان فارسنو

1-1863س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
1-1774گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
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دبه توتال، اعتراض زنگنه را هم برانگيخت!

اظهارات دو ش�ب گذش�ته وزي�ر نف�ت در برنامه گفت و گ�وي ويژه 
خبري يك پيام ويژه داش�ت: توتال در حال دبه كردن اس�ت. گرچه 
زنگنه ب�ه صراحت به اي�ن موضوع نپرداخ�ت ولي به ط�ور ضمني با 
تأييد كار ش�گفت انگيز توت�ال، از پيگي�ري اين موض�وع خبر داد. 
به گزارش »جوان« طي دو هفته گذشته مديرعامل توتال دو بار از اهميت 
نقش امريكا در آينده س��رمايه گذاري در ايران گف��ت. يكبار گفت ما تابع 
قوانين امريكا هستيم و بار ديگر چنين گفت: »ما برنامه داشتيم در فاز ۱۱ 
پارس جنوبي سرمايه گذاري كنيم ولي بايد منتظر بمانيم تصميم ترامپ 

در مورد تحريم ها چيست.« 
اين اظهارات پاتريك پوپان مديرعامل توتال با واكنش هاي متفاوتي روبه 
رو شد ولي بيشتر كارشناسان معتقدند راهي كه توتال براي خود انتخاب 
كرده است، ادامه همان مسيري است كه از سال ۷9 تا ۸۸ طي و رسماً ايران 
را معطل كرد. فاز ۱۱ پارس جنوي به عنوان مرزي ترين فاز پارس جنوبي 
سال ها معطل فرانسوي ها و البته چيني ها ماند تا قطري ها با خيال راحت 
از اين مخزن برداشت كنند. جالب است بدانيد توتال فرانسه كه معطلي 9 
ساله را به ايران تحميل كرد، در آن سوي مرز با شراكتي كه با قطر داشت 
بر سرعت برداشت خود افزود.  با توجه به سوءعملكرد اين شركت در ايران 
و فاز ۱۱، بس��ياري از منتقدان گفتند كه اعتماد دوباره به اين شركت در 
فاز ۱۱ تكرار اشتباه گذشته است و تنها عايدي ايران، معطلي است. مدير 
بخش خاورميانه توتال به ايران آمد وبه هم��راه چيني ها موافقتنامه اي را 
امضا كردند تا توتال ۲ ميليارد دالر در اين فاز سرمايه گذاري كند. قرار شد 
تا چند ماه آينده اين موافقتنامه تبديل به قرارداد ش��ود كه در همين اثنا، 
توتال از امريكا و تحريم ها گفت.  همين موضوع باز هم تحليل ها را به سمت 
آغاز بازي توتال سوق داد و وزير نفت هم در واكنش به اين بازي گفت: درباره 
توافق با توتال، بايد موافقتنامه تبديل به قرارداد شود و ظرف دو ماه آينده 
تمام و قرارداد امضا مي شود. مالحظات سياسي توتال را به وزارت خارجه 
منعكس كرده ايم. نمي دانيم چرا توتال اين حرف را زد. در قرارداد آمده، ما 
از سياست هاي اتحاديه اروپا تبعيت مي كنيم و حرف هاي آنها قابل قبول 
نيست.  زنگنه به پيگيري وزارت امور خارجه در اين باره اشاره كرد و افزود: 
آقاي ظريف در اين مورد با خانم موگريني صحبت كرده است. ضمن آنكه 
ايرادي ندارد كه توتال هم با ما و هم با قطر كار كند. آنها قباًل هم كار كرده اند 
و ما از آنها كار را ياد گرفتيم.  تاريخ يكبار ديگر تكرار شده است و همه چيز 
مثل همان روزهاست. يكبار ديگر اظهارات يكي از مديران ارشد شركت ملي 
نفت را مرور مي كنيم: »جلسات زيادي را با توتال برگزار مي كرديم؛ آنها ما را 
معطل كرده بودند و هرگاه كه مي خواستيم آنها را خلع يد كنيم پيشنهادي 
ديگر روي ميز مي گذاشتند. بيش از ۱۰۰ س��اعت با آنها جلسه داشتيم و 
آقاي دومارژري مديرعامل وقت اين شركت دائماً مي گفت ما عالقه داريم 
در ايران باشيم ولي بايد ش��رايط ما را هم درك كنيد. دومارژري مي گفت 
در حال رايزني با امريكايي ها هستيم و توانستيم برخي موانع را كنار بزنيم. 
آنها خيلي ما را بازي دادند و سرانجام تصميم گرفته شد آنها را كنار بزنيم 
ولي بعدها فهميديم در قبال ترك ايران امتياز بزرگ��ي از امريكا دريافت 
كردند.«  حاال باز هم تاريخ تكرار شده است. باز هم ما با ترك مناقصه، فاز 
۱۱ را به فرانسوي ها اعطا كرده ايم تا آنها باز هم امريكا را بتراشند و بگويند 
اگر اين كشور اجازه بدهد HOA امضا ش��ده با ايران را به قرارداد تبديل 
خواهند كرد. اينكه با روي كار آمدن دونالد ترامپ اوضاع كمي ترديد آميز 
شده است شكي نيس��ت ولي اگر خبري از فشارهاي پشت پرده است چرا 
ساير ش��ركت هاي خارجي مرتباً از ترديد هاي خود براي حضور در ايران 
نمي گويند؟ چرا مرسك، سي ان پي سي، لوك اويل، شل و. . . هفته اي يكبار 

ابراز ترديد نكرده و همه اما و اگرها از سوي فرانسوي ها مطرح مي شود؟
سخنان دو شب گذش��ته وزير نفت جمهوري اس��المي ايران دقيقاً نشان 
داد فرانس��وي ها به تعهد خود پايبند نيس��تند و اعتراض و تعجب زنگنه 
را هم – به عنوان پش��تيبان خود – بلند كردند. زنگنه مي گويد آنها قول 
داده اند از قوانين اروپا تبعيت كنند ول��ي توتال دو مرتبه اعالم كرد مالك 
ما امريكاست. اين بدان معناست كه توتال حتي براي زنگنه هم دبه كرده 
است ولي وزير نفت با اطمينان مي گويد قرارداد فاز ۱۱ تا دو ماه آينده امضا 
مي شود.  وزير نفت خيلي به توتال اميد بس��ته است هرچند كه نتوانست 
ناراحتي خود را از مصاحبه هاي توتالي ها پنهان كند. بايد ديد معشوق چه 

در كف عاشق مي گذارد. 

 ابراز نگراني شركت چيني
 از تبعات تحريم هاي ضدايراني 

ش�ركت چيني زد تي اي ك�ه در زمينه تجهي�زات مخابراتي فعال 
است، هشدار داد كه انتظار دارد تبعات ناشي از متهم شدن به نقض 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، بر نتايج مالي اين كشور تأثير بگذارد. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، دولت امريكا در ماه مارس به دليل نقض 
ادعايي تحريم ها، ش��ركت زد تي  اي را با اعمال برخي از ش��ديدترين 
محدوديت هاي صادراتي به امريكا تحريم كرد. از آن زمان تاكنون دولت 
امريكا با اجراي معافيت هاي موقتي، از اجراي اين تحريم ها خودداري 
كرده است. زمان اين معافيت ها قرار است بعد از ۲۷ فوريه منقضي شود.  
زد تي اي در اظهاريه اي به بورس شنژن نوشت: »شركت به شكلي فعاالنه 
در حال همكاري و مكاتبه با وزارتخانه هاي دولتي مرتبط امريكاست 
تا تحقيقات به نتيجه برس��د. نتيجه مصالحه هنوز مشخص نيست اما 
احتماال تاثير قابل توجهي بر شرايط مالي و نتايج عمليات شركت خواهد 
داشت.« اگر مصالحه اي بين اين ش��ركت با مقامات امريكايي صورت 
نگيرد يا معافي��ت از اجراي تحريم ها تا قب��ل از انقضاي معافيت قبلي 
تمديد نشود، عرضه كنندگان امريكايي از همكاري با شركت زد تي اي 
ممنوع خواهند ش��د كه اين مي تواند بخش عمده اي از زنجيره تأمين 
تجهيزات اين شركت چيني را با مشكل مواجه كند. زد تي اي حدود يك 

سوم تجهيزات خود را از شركت هاي امريكايي تأمين مي كند.

صادرات كلينكر به عراق ممنوع شود 
كارخانجات به اندازه ۵ سال مصرف كشور سيمان دپو كرده اند 

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

اين روزه�ا پيامك هايي براي كارب�ران تلفن 
همراه ارس�ال مي ش�ود مبني ب�ر اينكه »در 
ازاي آورده نق�دي، س�ود هاي كالن س�االنه 
تا 1۲۰ درص�د دريافت كني�د.« پيامك هايي 
فريبنده براي جذب نقدينگي  هاي  سرگردان 
آن ه�م در ش�رايطي ك�ه بانك ها س�ودهاي 
حداكث�ر 1۵ درص�دي و مؤسس�ات مال�ي 
حداكثر ۲۴ درص�دي به آورده ه�ا مي دهند. 
به گزارش فارس، اين روزها پيامك هاي تبليغاتي 
مبن��ي ب��ر پرداخ��ت س��ودهاي كالن در ازاي 
س��رمايه گذاري هاي نقدي براي مردم ارس��ال 
مي شود، پيامك هايي كه براي دريافت سود بيشتر 
كه ممكن است عده اي را هم به طمع انداخته و در 

نهايت به از دست رفتن كل سرمايه بينجامد. 
 اي��ن پيامك ها كه اغلب از س��وي ش��ركت هاي 
خصوصي و افراد عادي ارس��ال مي شود، در واقع 
دامي براي جذب سرمايه هاي نقدي و سرگردان 
مردم اس��ت، اغلب اين پيام ها، وعده هايي براي 
پرداخت س��ود هاي  ماهان��ه ۷ ت��ا ۱۰ درصد را 
مي دهد.  در جايي كه سيس��تم بانكي ما  ساالنه 
س��ود  هاي ۱۵ درصدي و برخي مؤسسات مالي 
و صندوق ه��ا س��ود هاي س��االنه حداكث��ر ۲4 
درصدي بابت س��پرده هاي نقدي مردم پرداخت 
مي كنند، وعده ارائه سود  هاي كالن  ۱۲۰ درصدي 
جاي تأمل دارد و ضروري اس��ت م��ردم  پيش از 
س��پرده گذاري نقدينگي خود نزد اين شركت ها 
كه اغلب هم ضمانت هاي محك��م و دقيقي ارائه 
نمي دهند،  بررسي هاي   جامعي داشته باشند و با 

اين وعده هاي فريبنده، كاله سرشان نرود. 
روز سه ش��نبه پيام��ك تبليغات��ي ب��ه برخ��ي 
از مش��تركان تلفن همراه ارسال ش��د كه وعده 
مي داد »۱۰ درصد س��ود ويژه ماهانه در راستاي 
توسعه گردشگري در سه ماهه اسفند، فروردين و 
ارديبهشت به سرمايه گذاران پرداخت مي شود.« 
منش��ي ش��ركت در پاس��خ به يك تماس گفت: 
۱۰ درصد س��ود در ه��ر م��اه ب��ه آورده نقدي 
پرداخت مي شود اما قرارداد سرمايه گذاري ما با 

سرمايه گذاران براي مدت زمان سه ماهه است. 
بنا به گفته متولي پاسخگويي اين شركت، كاري 

كه شركت انجام مي  دهد   چارتر كردن پرواز ها در 
ايام پيك و در مسير هاي پرتردد نظير مسير كيش 
براي ايام نوروز است. بدين ترتيب كه   آماده سازي 
هتل )ك��ه مدعي هس��تند خودش��ان مالك آن 
هس��تند( در مقصدي پرتقاضا نظير كيش انجام 
مي ش��ود و با چارتر كردن پروازها، فروش بليت 
هواپيما و رزرو هت��ل  در قالب تور، مس��افران را 

جذب مي كنند. 
مسئول پاسخگويي شركت مذكور ادامه  مي دهد: 
جديداً هتلي هم در تهران خري��داري كرده ايم ، 
ما از ۱۱ سال پيش س��ه آژانس مسافرتي  داريم، 
آژانس هاي ما نزديك ايام عيد مسيرهاي داخلي 
پرتردد با مقصد كيش را چارت��ر مي كنند، نظير 
مسير هاي مشهد -  كيش، شيراز -  كيش، تهران 
-  كيش و غيره، سپس اين مسيرها را با رزرو هتل، 

در قالب تور و چارتر به مسافران مي فروشند . 
وي ادامه داد: حال ش��ركت ما در مدت زمان  سه 
ماهه كه تقاضاي س��فر بيشتر اس��ت )اسفند تا 
ارديبهشت سال بعد( سرمايه  نقدي مردم با رقم 
حداقل ۸۰۰ ميليون تومان و حداكثر يك ميليارد 
و ۱۰۰ ميليون تومان  جذب مي كند و هر ماه سود 
۱۰ درصد به اين س��رمايه مي دهيم و پايان ماه 
سوم به سرمايه گذاري يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون 
تومان، سه سود ۱۱۰ ميليون توماني يعني ۳۳۰ 

ميليون تومان پرداخت مي كنيم. 
بنا به گفته مسئول پاس��خگويي اين شركت، در 
پايان  سه ماه، سرمايه گذار اگر مايل بود مي تواند 
پول خود را برداشت  كند و اگر هم مايل به ادامه 
همكاري با ما  بود، روشي جديد داريم. بدين ترتيب 
كه ش��ركت ما در حال خريد ششمين رستوران 
خود اس��ت، بدين ترتيب كه سرمايه گذاراني كه 
امكان سرمايه گذاري در آن را دارند  مي توانند پول 

خود را آنجا سرمايه گذاري كنند. 
مس��ئول پاس��خگويي ش��ركت مذكور گفت: ما 
س��رمايه هاي كمت��ر از ۸۰۰ ميلي��ون تومان را 
ب��ا محدوديت ج��ذب مي كنيم و اص��اًل كمتر از 
۵۰ ميليون تومان، درياف��ت نمي كنيم اما بابت 
سرمايه گذاري هاي ۸۰۰ ميليون توماني، ماهانه 

سودي  حدود ۵/۵ درصد  پرداخت مي كنيم. 

بازار داغ تبليغات پيامكي براي جذب نقدينگي بيكاري نيمي از خياطان و توليدكنندگان
رئي�س اتحادي�ه خياط�ان زنان�ه و مردان�ه 
تهران تصري�ح كرد ك�ه قاچاق پوش�اك نيمي 
از خياط�ان و توليدكنن�دگان را بي�كار ك�رده 
اس�ت و بس�ياري از محص�والت تولي�د ش�ده 
در انباره�ا مان�ده و نمايش�گاه هاي به�اره 
ه�م منفعت�ي ب�راي توليدكنن�دگان ن�دارد. 
حبيب طهماسبي در گفت وگو با ايسنا درباره بازار 
شب عيد گفت: قدرت مالي مردم كاهش يافته است 
و اين عامل به عالوه واردات بي رويه قاچاق باعث شده 
است كه افزايش تقاضا در بازار شب عيد مورد انتظار 
ما نباشد.  وي با اش��اره به مشكالت توليدكنندگان 
و خياطان گفت: قاچاق بي رويه پوشاك باعث شده 

اس��ت ۵۰ درصد توليدكنندگان بيكار و ۵۰ درصد 
باقي مانده تنها با ۲۵ درص��د ظرفيت خود فعاليت 
كنند.  رئيس اتحاديه خياطان زنانه و مردانه تهران 
با اش��اره به نمايش��گاه هاي بهاره گفت: عده كمي 
در اين نمايش��گاه ها ش��ركت مي كنن��د و اكثريت 
توليدكنندگان از اين نمايشگاه ها منفعت نمي برند. 
بسياري از محصوالت توليد ش��ده هنوز در انبارها 
مانده و به فروش نرس��يده اس��ت. اين نمايشگاه ها 
نمي توانند مشكلي را از توليدكنندگان برطرف كنند.  
وي با اش��اره به توان توليدكنندگان براي صادرات 
پوشاك گفت: بيش از 9۵ درصد توليدكنندگان اين 

صنف خرد هستند و قدرت صادرات ندارند. 

  خبر
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