
اي�ران در حال�ي اي�ن روزه�ا ب�ا مش�كل 
تأمي�ن ارز ب�راي مص�ارف داخل�ي خ�ود 
دس�ت و پنجه ن�رم مي كند كه زيرس�اختي 
بي نظي�ر ب�راي ارز آوري در اختي�ار دارد. 
زيرس�اختي ب�ه نام صنع�ت گردش�گري... 
بر اس��اس آمارها، صنعت س��فر و گردش��گري 
هم اكنون با درآمدي بالغ بر ۶/۵ تريليون دالر در 
سطح جهاني، بخش بسيار مهم و جدي در منابع 

درآمدي كشورها به شمار مي آيد. 
در همين ح��ال طبق آمار موجود گردش��گران 
كش��ورهاي چين و آلمان به عنوان ولخرج ترين 
گردش��گران و مس��افران جه��ان ش��ناخته و 
از بزرگ ترين مناب��ع توليد درآم��د در صنعت 
گردشگري محسوب مي َشوند. از اين  رو صنعت 
گردش��گري در س��طح جهان��ي ش��اهد نوعي 
مس��ابقه و رقابت براي جذب گردش��گر از اين 
كشورهاست. همچنين براس��اس آمار سازمان 
جهاني گردش��گري، به ازاي ورود هر گردشگر 
دو تا شش ش��غل مس��تقيم و ۹ تا ۱۵ شغل با 
احتساب مشاغل بخش هاي توليدي و خدماتي 
ايجاد مي شود. براساس پيش بيني اين سازمان، 
ضعيف ترين كش��ورهاي توريست پذير در سال 
۲۰۲۰ از طريق اين صنعت، بيش از ۲۰ ميليارد 
دالر درآم��د كس��ب خواهند كرد. اي��ن ميزان 
در آمد معادل ۱۰ درصد توليد ناخالص جهان، 
۱۱، ۴ درصد اش��تغال و ۱۱ درص��د درآمد كل 

جهان است. 
از اين رو مشخص اس��ت كه تمركز روي صنعت 
گردش��گري و داشتن يك نگاه اس��تراتژيك به 
اين صنع��ت مي تواند در دراز مدت بس��ياري از 
مش��كالت كش��ور در حوزه درآمدهاي ارزي و 

اشتغال را بر طرف كند. 
  سهم ايران از اين بازار چقدر است؟

اما واقعيت آن اس��ت كه اي��ران به رغم تمامي 
جاذبه هاي تاريخي و طبيعي چش��م نوازش كه 
كشورمان را در س��طح ۱۰ كشور اول توريستي 
دنيا قرار مي دهد، از اين ب��ازار بزرگ و پر هياهو 

سهم بسيار ناچيزي دارد. 
بر اس��اس تازه تري��ن گزارش س��ازمان جهاني 
گردش��گري )WTO( كه در ماه پيش منتشر 
ش��د و به بازه زماني س��ال هاي ۲۰۱۷- ۲۰۱۶ 
اختصاص دارد، ايران در س��ال گذشته ميالدي 
در مجموع پذيراي ۴ ميلي��ون و ۸۶۷ هزار نفر 
گردش��گر بوده اس��ت كه در اين رقم مقايسه با 
۴ ميليون و ۹۴۲ هزار نفري گردش��گر خارجي 
كه در سال ۲۰۱۶ به ايران سفر كردند، حاكي از 

رشد منفي ۱/۵درصدي است. 
در اي��ن گزارش س��هم اي��ران از ب��ازار جهاني 
گردش��گران بين المللي ۱/۵ درصد عنوان شده 
اس��ت. همچنين ميزان درآمدهاي گردشگري 
اي��ران در اين گزارش در س��ال ۲۰۱۰ ميالدي 
۲ ميليارد و ۴۳۸ ميليون دالر و در سال ۲۰۱۶ 
ميالدي ۳ميلي��ارد و ۷۱۳ ميلي��ون دالر اعالم 
شده، اما ميزان درآمدهاي گردشگري ايران در 

سال ۲۰۱۷ اعالم نشده است!
اين در حاليست كه بر اساس تخمين مسئوالن، 
س��ازمان ميراث فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري اي��ران، در همي��ن س��ال درآمد 
گردشگري نزديك به ۶ ميليارد دالر بوده است. 
پيشتر مسئوالن س��ابق س��ازمان نيز در اعالم 
آمار درآمد گردش��گري ايران براي س��ال ۹۵ 
مقارن با ۲۰۱۶ رقمي ح��دود ۸ ميليارد دالر را 

اعالم كرده بودند، اما آمارهاي اعالمي از س��وي 
سازمان جهاني گردشگري براي سال ۲۰۱۶ )۳ 
ميليارد و ۷۱۳ ميلي��ون دالر( حدود ۴۶ درصد 

كمتر است. 
افت گردش��گري ايران در سال ۲۰۱۷ در حالي 
اتفاق افتاده اس��ت كه ش��وراي جهاني س��فر و 
گردش��گري پيش بيني كرده بود در اين س��ال 
شمار گردش��گران ورودي به ايران با ۱۶ درصد 
رشد همراه خواهد بود و به ۵ ميليون و ۵۱۳ هزار 

نفر مي رسد. 
  تهديدي كه مي تواند فرصت باشد

حال اگرچه رشد باور نكردني قيمت ارز و سقوط 
ارزش پول ملي، نگراني ه��اي فراواني را در بين 
مردم و مس��ئوالن به وجود آورده، اما اين خود 
مي تواند يك فرصت طاليي براي جذب گردشگر 

خارجي و افزايش سهم بازار ايران باشد. 
هم اكنون بر اس��اس آمارها، جمهوري اسالمي 

ايران به لحاظ رقابت پذي��ري قيمت در صنعت 
گردشگري و مسافرت در جايگاه نخست جهان 
قرار گرفت��ه و بعد از آن مصر و مالزي هس��تند؛ 
ضمن اينكه اين ش��اخص مق��دار هزينه براي 
سفر به يك كشور يا س��رمايه گذاري در آنجا را 
نش��ان مي دهد. به عبارت ديگر ايران به عنوان 
ارزان تري��ن كش��ور جه��ان براي گردش��گري 

محسوب مي شود. 
بر اساس گزارش��ي كه اخيراً ش��بكه يورو نيوز 
منتشر كرده، اگر يك زوج اروپايي بخواهند دو 
هفته تعطيالت خود را به صورت ويژه در ايران 
بگذرانند، به صورت تقريبي ۳۵۰ يورو )بليط(، 
۱۷۰ ي��ورو در تهران، ۱۵۰ ي��ورو در اصفهان و 
باالخره ۲۱۵ يورو در ش��يراز هزين��ه خواهند 
داشت. يعني چيزي كمتر از ۹۰۰ يورو اين سفر 
دو هفته اي هزينه بر خواهد بود. اين مبلغ دقيقاً 
۱۶۰ يورو كمتر از حقوق يك كارگر ساده با هفت 
ساعت كار در فرانسه است. اين درحاليست كه 
يك زوج فرانس��وي هرگز نمي تواند با اين مبلغ 
بيش از ۱۰ روز را در اروپا با اين كيفيت )سطح 

هتل( به سفر برود. 
  لزوم توجي�ه عوامل دخي�ل در صنعت 

گردشگري
در همين حال نكته مهم اين است كه براي باال 
بردن سهم كش��ور از اين بازار جذاب، تنها تهيه 
زيرس��اخت هاي داخلي در حوزه گردش��گري 
كفاي��ت نمي كند، كم��ا اينكه طي س��ال هاي 
اخير اين زيرس��اخت ها با همت مردم، توس��عه 
چشمگيري پيدا كرده  است. با اين حال بايد گفت 
كه يك زنجيره عوامل در اين حوزه بايد به صورت 

هماهنگ براي جذب توريست اقدام كنند. 
حلقه مهم اين زنجيره سفارتخانه هاي ايران در 
ساير كشورها هس��تند كه بايد يك برنامه ريزي 
م��دون ب��راي معرف��ي جاذبه ه��اي جمهوري 
اسالمي ايران به اتباع كشورها در اختيار داشته 
باش��ند و در كنار آن ص��دور رواديد ب��راي آنها 
را تس��هيل كنند. اين موضوع ني��ز مي تواند در 
ش��رايط كنوني ب��راي كش��ورهايي نظير هند، 
چين و ساير كشورهايي صورت گيرد كه تجارت 
خارجي با آنها داريم، ولي متأس��فانه در همين 
كشورها با كمال تعجب شاهديم كه نه فقط در 
حوزه گردشگري سفارتخانه فعال نيست، بلكه 
بعضاً سفير هم در آن كشور نداريم. كشور چين 
نمونه اي از اين خأل بزرگ است كه ناگهان سفير 

اعالم شده سر از بانك مركزي درآورد. 
متأسفانه هم اكنون گزارش هايي در اختيار است 
كه سفارتخانه هاي ايران در كشورهاي مختلف 
نه تنها در حوزه ترويج گردشگري ايران فعاليتي 
نمي كنند، بلكه با س��نگ اندازي و ايجاد پروسه 
پيچيده صدور ويزا، مانع از س��فر اي��ن اتباع به 
ايران مي ش��وند و حتي متأس��فانه با اتخاذ يك 
سياس��ت امنيتي در صدور وي��زا، عاملي براي 
ايران هراسي نزد اتباع خارجي شده اند. از اين رو 
به نظر مي رسد كه وزارت امورخارجه بايد هرچه 
سريع تر نمايندگان خود در كشورهاي مختلف 
را براي افزايش س��هم ايران از اي��ن بازار توجيه 

رسمي كند. 
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صنعت توریسم واژه ناآشنا در سفارتخانه های ایران!

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

اف�ت گردش�گري اي�ران 
در س�ال 2۰1۷ در حال�ي 
اتف�اق افت�اده اس�ت ك�ه 
ش�وراي جهان�ي س�فر و 
پيش بين�ي  گردش�گري 
كرده بود در اين سال شمار 
گردشگران ورودي به ايران 
ب�ا 1۶ درص�د رش�د همراه 
خواهد بود و ب�ه ۵ ميليون 
و ۵1۳ ه�زار نفر مي رس�د 

جعفر تكبيري
  گزارش  یک

ركورد ۵۰ ساله بورس باز هم شكسته شد
دي�روز از لحظه باز ش�دن معامالت ب�ورس اوراق به�ادار تهران، 
ش�اخص كل روند صعودي را در پي�ش گرفت و توانس�ت بيش از 
۴۰۰۰ واحد رش�د كن�د و قله تاريخي 1۵۹ واحدي را پش�ت س�ر 
بگذارد. افزايش قيمت دالر در طي ماه هاي گذشته علت ريشه اي 
افزايش قيمت س�هم ها در بورس اوراق بهادار در اين روزهاست. 
به گزارش ايسنا، امروز با باز شدن سقف رقابت در محصوالت پتروشيمي 
در بورس كاال نمادهاي پتروش��يمي بيش��ترين تأثير افزاينده را روي 
شاخص هاي بازار س��رمايه داش��تند؛ به طوري كه صنايع پتروشيمي 
خليج فارس ۵۳۳ واحد، پتروشيمي پارس ۲۸۵ واحد و گسترش نفت و 

گاز پارسيان ۲۲۷ واحد روي نماگرهاي بورس تأثير مثبت داشتند. 
ش��اخص كل بازده نقدي و قيمتي نيز تا لحظه تنظيم اين خبر بيش 
از ۴۰۰۰ واحد رشد كرده و تراز ۱۵۹ هزار واحدي را براي اولين بار در 
تاريخ بورس پشت سرگذاشته است. در عين حال شاخص كل هم وزن 
با ۶۸۰ واحد رشد تا رقم ۲۶ هزار و ۲۲ واحدي باال رفت. در حال حاضر 
در گروه محصوالت شيميايي در برخي نمادهاي پتروشيمي شاهد صف 
خريد هستيم و نمادهايي همچون پتروشيمي پارس، پتروشيمي شازند، 
گسترش نفت و گاز پارسيان، صنايع شيميايي ايران، گروه پتروشيمي 
سرمايه گذاري ايرانيان، صنايع پتروش��يمي خليج فارس، پتروشيمي 
مارون و تعداد ديگري از سهم ها توانستند ۵ درصد رشد قيمت داشته 
باشند.  البته علت ريشه اي تمامي اين رشدها افزايش قيمت دالر در طي 
ماه هاي گذشته است. گروه هاي فلزات اساسي و محصوالت شيميايي 
از جمله پتروشيمي ها صادرات محور هس��تند و با افزايش قيمت دالر 
قيمت سهامشان به صورت طبيعي افزايش پيدا مي كند.  تا اين لحظه 
ارزش معام��الت بورس تهران ب��ه رقم ۶۲۲ ميليارد تومان رس��يده و 
حجم معامالت بيش از ۲ميليارد سهم و اوراق مالي را ثبت كرده است. 
همچنين شاخص كل فرابورس در رشدي كم سابقه نزديك به ۴۶ واحد 

و شاخص كل اين بازار به رقم ۱۸۱۷ رسيده است. 

 قيمت دالري مسكن تكان نخورد
امسال برابر با ۱۷ سال پيش

بررس�ي ب�ازار مس�كن ط�ي 1۷ س�ال اخي�ر حاك�ي از آن 
اس�ت ك�ه قيم�ت ه�ر مترمرب�ع واح�د مس�كوني در س�ال 
۹۷ ب�ر پاي�ه دالر ب�ا قيمت ه�اي س�ال ۸1 براب�ر ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، در س��ال ۱۳۸۱ قيمت تقريبي يك مترمربع واحد 
مس��كوني در مناطق ۲۲ گانه تهران حدود ۶۰۰ دالر بود. در سال ۸۲ 
قيمت به نزديك ۸۰۰ دالر افزايش پيدا كرد، اما در سال ۸۳ به زير ۷۰۰ 
دالر كاهش يافت.  در سال ۸۴ باز هم قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
روند صعودي در پيش گرفت و به سطح قيمت هاي سال ۸۲ رسيد، اين 
روند در سال ۸۵ ادامه يافت و قيمت يك مترمربع واحد مسكوني در اين 
سال به ۹۰۰ دالر رسيد.  در سال ۸۶ قيمت به حدود ۱۶۵۰ دالر براي 
هر مترمربع مس��كن افزايش يافت و در سال بعدي يعني ۸۷ به حدود 
۱۷۵۰ دالر رسيد تا بيشترين قيمت واحد مسكوني طي ۱۷ سال اخير 
ثبت شود.  در س��ال ۸۸ قيمت تقريبي هر مترمربع واحد مسكوني به 
۱۶۰۰ دالر كاهش يافت، اين در حالي بود كه سال ۸۹ با وقفه اي يكساله 

روند رشد قيمت آغاز و هر مترمربع به حدود ۱۶۵۰ دالر رسيد. 
همچنين سال ۹۰ و ۹۱ قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به ترتيب به 
۱۱۰۰ و حدود ۱۵۰۰ دالر رسيد. در سال ۹۲ و روي كار آمدن دولت 
دهم قيمت مسكن به زير ۱۴۰۰ دالر كاهش يافت و اين روند در سال ها  
۹۳ و ۹۴ در اوج ركود بازار مسكن ادامه يافت. در اين سال ها  قيمت هر 

مترمربع واحد مسكوني به ترتيب ۱۲۲۰ و حدود ۱۱۵۰ دالر بود. 
در س��ال ۹۵ و ۹۶ نيز قيمت مس��كن )هر مترمربع( به حدود ۱۱۰۰ 
دالر كاهش يافت، در نهايت در س��ال جاري قيمت هر مترمربع واحد 

مسكوني به ۶۰۰ دالر رسيده كه با قيمت سال ۸۱ برابر شده است. 
به گزارش تسنيم، در سال ۱۳۸۱ قيمت دالر ۷۹۵ تومان بود كه امسال 

با نوسانات شديد به حدود ۱۴ هزار تومان افزايش يافته است.

  

آلمان به دنبال كانال هاي مالي جدید با ایران
بزرگتري�ن اقتص�اد اروپاي�ي اع�الم ك�رد ب�ه دنب�ال ايج�اد 
سيس�تم پرداخت�ي جديد ب�ا اي�ران براي حف�ظ برجام اس�ت. 
به گزارش رويترز، سخنگوي وزارت اقتصاد آلمان گفت: اين كشور به همراه 
شركاي اروپايي خود به دنبال ايجاد يك سيستم پرداختي براي كار با ايران 
هس��تند تا بدون نقض تحريم هاي امريكا، امكان تداوم مراودات تجاري، 
بازرگاني و مالي با ايران وجود داش��ته باش��د.  به گفته سخنگوي وزارت 
اقتصاد آلمان اصلي ترين هدف آلمان و اتحاديه اروپا حصول اطمينان از 
آن است كه تراكنش ها با ايران امن باقي بماند. وي افزود: براي نيل به اين 
هدف تمامي گزينه هاي موجود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.  پيشتر نيز 
خبرگزاري آلماني اشپيگل گفته بود آلمان به همراه انگليس و فرانسه به 
دنبال راه اندازي يك نهاد مالي تا ماه نوامبر هستند كه به صورت يك نهاد 
واسطه اي و نه يك بانك مستقل عمل كند. اين نهاد كه واسطه معامله بين 
ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا خواهد بود خريداران و فروشندگان 

داراي مراودات در اروپا را به يكديگر وصل مي كند. 
 

 امریكا از چين براي مذاكره 
درباره جنگ تجاري دعوت كرد 

از  اع�الم كردن�د  امريكاي�ي  آنك�ه ش�ركت هاي  از  پ�س 
دول�ت  مي بينن�د،  آس�يب  تعرف�ه اي  و  تج�اري  جن�گ 
ترام�پ از چي�ن ب�راي مذاك�ره در اين ب�اره دع�وت ك�رد. 
خبرگزاري رويترز نوش��ت: ش��ركت هاي امريكايي در چي��ن از افزايش 
تعرفه هاي امريكا آسيب مي بينند و شركت هاي البي به دنبال اين هستند 
تا دولت ترامپ را متقاعد كنند در رويكرد خودش تجديد نظر كند.  رويترز 
مي نويسد:  دولت ترامپ از مقامات چيني دعوت كرده تا مذاكرات تجاري را 
دوباره آغاز كند. اين در حاليست كه واشنگتن آماده مي شود تا تعرفه هاي 
جديدي را روي كاالهاي چيني به ارزش ۲۰۰ ميليون دالر اعمال كند.  
اثرات اين جنگ تعرفه اي بيشتر داد ش��ركت ها و كشاورزان امريكايي را 
درآورده است.  تعدادي از شركت هاي خودروساز امريكايي كه در چين 
فعاليت مي كنند نيز به اين جنگ تجاري امريكا معترض هستند و اعالم 
مي كنند كه درآمدشان كاهش يافته است. شركت هاي امريكايي نيروي 

كار ارزان و بازار مناسب را دليل فعاليتشان در چين بيان مي كنند. 

 افزایش ۱/6 درصدي قيمت نفت
 در هفته اي كه گذشت

ب�ه دلي�ل نگراني ه�ا از تعرفه هاي جدي�د امريكا علي�ه كاالهاي 
چين�ي قيم�ت نف�ت روز جمع�ه ب�ا كاه�ش مواج�ه ب�ود. اي�ن 
در حاليس�ت ك�ه پيش�تر ب�ه دلي�ل نگراني ه�ا از تأثي�رات 
تحري�م نفت�ي اي�ران قيم�ت نف�ت افزاي�ش يافت�ه ب�ود. 
به گزارش رويترز، قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني شاهد افزايش 
هفتگي بيش از ۱/۶ درصدي بود.  تجار گفتند، افزايش قيمت ها در اوايل 
روز جمعه ناشي از گزارش هايي در مورد احتمال اعالم تحريم هاي جديد 
عليه ايران از سوي وزير امور خارجه امريكا بود.  بر اساس اين گزارش، 
قيمت هر بش��كه نفت برنت در پايان معامالت روز گذشته با ۹ سنت 

كاهش به ۷۸ دالر و ۹ سنت رسيد.

واردات فوري پوشك براي تنظيم بازار
س�تاد تنظيم بازار بع�د گراني و ناياب ش�دن 
پوش�ك در آخرين نشس�ت خود ب�ه منظور 
تنظيم بازار محصوالت س�لولزي و بهداشتي 
تصويب ك�رد كه ارز تخصيصي ب�راي واردات 
مواداوليه كاغذ و روزنامه با قيمت ۴2۰۰ تومان 
و مواد اولي�ه موردني�از در صنايع س�لولزي 
و بهداش�تي با ارز ب�ازار ثانويه تأمين ش�ود. 
همچنين پوشك آماده با قيد فوريت از محل 
واردات برنده�اي معتبر در دس�ترس تأمين 
خواهد شد.  هر چند بخشی از توليدكنندگان 
پيش از اين تصميم دست به دامن قوه قضائيه 
درباره ايجاد بازار شبه انحصاری شده بودند. 
اين س��تاد با برگزاري نشس��ت هم انديش��ي با 
انجمن ها، تش��كل ها و واحدهاي فع��ال در اين 
حوزه و رصد وضعيت اين صنعت مصوب كرد كه 
تسهيالت الزم براي واردات ماده اوليه موردنياز 

اين كارخانجات در نظر گرفته شود. 
از آنجا كه ماده اوليه مصرفي در توليد محصوالت 
س��لولزي و بهداش��تي و كاغذ تحرير و روزنامه 
يكي است، مشكالتي در اين حوزه ايجاد شد. ارز 
تخصيصي براي واردات مواداوليه كاغذ و روزنامه 
با قيمت ۴۲۰۰ تومان و م��واد اوليه موردنياز در 
صنايع س��لولزي و بهداش��تي با ارز ب��ازار ثانويه 
تأمين مي ش��ود. از اين رو مقرر ش��د در سامانه 
جامع تجارت پيش بيني الزم براي ايجاد شرايط 
ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات 

مربوطه، در بازه زماني حداقلي صورت گيرد. 
  واردكنندگان مواد اوليه رصد مي شوند

در اين نشس��ت همچنين اعضاي س��تاد تنظيم 
بازار با تأكيد بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمير كاغذ 
در نيمه اول سال جاري تأكيد كردند كه اين رقم 
واردات، نه تنها كاهشي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را نشان نمي دهد، بلكه افزايشي محسوس را 
تجربه كرده اس��ت؛ از اين رو مقرر ش��د فهرست 
دريافت كنن��دگان ارز ب��راي واردات اي��ن كاال و 
فهرس��ت ترخيص از گمركات، توس��ط سازمان 

حمايت احصا شود. 

اين اقدام به منظ��ور رصد و پاي��ش فروش ماده 
اوليه به نرخ مصوب و رس��يدن اين كاال به دست 

مصرف كنندگان واقعي صورت مي گيرد. 
براي رفع مشكل افزايش تقاضاي ناشي از فضاي 
رواني حاكم نيز مصوب شد بخشي از نياز داخلي 
به ماده اوليه »تيشو« كه از خمير كاغذ به دست 
مي آيد و پوشك آماده با قيد فوريت از محل واردات 

برندهاي معتبر در دسترس تأمين شود. 
  برخورد جدي با محتكران

بديهي است آن دسته كه با سوء استفاده از گراني 
در اين زنجيره اقدام به خريد و احتكار مواد اوليه 
و كاالي نهاي��ي تحت هر عنوان كرده باش��ند، با 
برخورد جدي حلقه هاي نظارتي روبه رو خواهند 

شد. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  اع��الم  طب��ق 
تج��ارت، پيش بيني مي ش��ود با اي��ن اقدامات، 
سوءاس��تفاده گران و دالالن به واس��طه كاهش 

قيمت ها با ضرر و زيان هنگفتي روبه رو شوند. 
س��ازمان حمايت به عنوان تنها مرجع بررس��ي 
قيمت ها مكلف شد با فراخوان واحدهاي توليدي 

نس��بت به كنترل قيمت مندرج بر كاال و قيمت 
فروش كارخانه، من��درج در فاكتورهاي فروش 

اقدام كند. 
بررسي ها نش��ان مي دهد در برخي موارد ضوابط 
سود عمده فروشي و خرده فروشي اين كاال رعايت 
نشده است، مقرر شد گزارش تدويني در اين حوزه 

به ستاد تنظيم بازار ارائه شود. 
ضمناً آن بخش از مواد اوليه كارخانجات توليدي 
كه به داليل مختلف از ترخي��ص آنها خودداري 
ش��ده ب��ود ب��ا اولوي��ت، ترخي��ص و در اختيار 

مصرف كنندگان واقعي كاال قرار خواهد گرفت. 
  توليدكننده ها دست به دامن اژه اي شدند 

رئي��س هيئت مدي��ره انجمن صنايع س��لولزي 
و بهداش��تي ايران نيز در نامه اي ب��ه معاون اول 
قوه قضائيه موضوع اخالل شركت تركيه اي پارس 
حيات ساغليك ارونلري در بازار پوشك و دستمال 
كاغذي كشور و بي توجهي وزارت صنعت به اين 

موضوع را مطرح كرد. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، در نام��ه عب��اس فصيح 
خوش��گرد، رئيس هيئت مدي��ره انجمن صنايع 

س��لولزي و بهداش��تي ايران به حجت االس��الم 
و المس��لمين اژه اي معاون اول قوه قضائيه آمده 
اس��ت: »احتراماً به پيوس��ت طومار شركت هاي 
توليدكننده محصوالت س��لولزي و بهداش��تي 
پيرامون عملكرد شركت پارس حيات ساغليك 
ارونلري به  مدير عاملي آقاي حسن تحسين اوغور، 
سرمايه گذار خارجي و وابسته به هلدينگ حيات 
كيميا در كشور تركيه جهت استحضار و رسيدگي 

عاجل تقديم مي شود. 
مزيد آگاهي به  اس��تحضار مي رس��اند عملكرد 
ش��ركت مزبور ب��ا برندهاي پوش��ك مولفيكس 
 ،molped ن��وار بهداش��ت مولپ��د ،molfix
دستمال كاغذي پاپيا papia و تنو teno باعث 
بروز نارضايتي در ميان توليدكنندگان داخلي و 

همچنين مردم عزيز كشورمان شده است. 
متأسفانه در ش��رايط كنوني نيز با وجود دريافت 
ارز دولتي با نرخ ۴۲۰۰ تومان و واردات مواد اوليه 
توسط اين شركت، هم در بازار پوشك و همچنين 
در بازار تيشو شاهد بروز التهاب در بازار هستيم 
به گونه اي كه در چندماهه اخير، قيمت محصوالت 
فوق با رشد سرس��ام آور روبه رو بوده است، عالوه 
بر اين به دليل عدم عرضه تيش��و ب��ه واحدهاي 
توليدكننده دس��تمال كاغذي، قيمت مواد اوليه 
محصوالت سلولزي سه برابر افزايش يافته و ادامه 
چنين رون��دي مي تواند باعث اخت��الل در بازار 

دستمال كاغذي گردد. 
پيگيري ه��اي مكرر اعض��اي انجمن س��لولزي 
و بهداش��تي و نامه نگاري ه��اي زي��اد واحدهاي 
توليدي به مراجع ذيرب��ط به خصوص در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پيرام��ون جلوگيري از 
رفتار بي ثبات كننده شركت پارس حيات ساغليك 

ارونلري بي نتيجه بوده است. 
لذا خواهش��مند اس��ت دس��تور فرماين��د براي 
جلوگي��ري از ب��روز الته��اب در ب��ازار داخلي و 
ورشكستگي توليدكنندگان و بيكاري كارگران، 
عاجاًل اقدام مقتضي به عمل آمده و از ادامه تنش و 

اخالل اين شركت جلوگيري به عمل آورند.

ستاد تنظيم بازار بعد از گراني و ناياب شدن، تصويب كرد مهدی فتحی
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