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تقویم امروز
انحلال پلي�س جن�وب از س�وي رضاخان
  1300شرحلت عالم فرزانه آيتاهلل «ميرزا حبيباهلل
مدرسعسكرياشتهاردي» 1332-ش
درگذش�ت فقي�ه ب�زرگ «مالجعف�ر
ش�ريعتمدارتهراني» فقيه و مجتهد عاليمقام
  1263قتصرف نيشابور و قتل بيش از  1/5ميليون نفر
توسط سپاهيان مغول  618 -ق
جلوس «لطفعليخان زند» آخرين فرمانرواي
زنديه بر تخت سلطنت  1203 -ق
رحل�ت فقي�ه جلي�ل آيتاهللالعظم�ي
«س�يدعبدالهادي ش�يرازي» دانشمند بزرگ
شيعه  1382 -ق
م�رگ «آرتور ادينگتون» منجم و فيزيكدان
برجسته انگليسي  1944 -م
خروج نيروهاي انگليسي از خليجفارس پس
از سالها استعمار در خاورميانه  1970 -م
مرگ «جك لندن» داستانس�را و نويسنده
بزرگ آمريكايي  1916 -م
تولد «آندره ژيد» نويسنده و شخصيت ادبي
بزرگ فرانسه  1869 -م
تولد «ش�ارلدوگل» رئيسجمهور پيش�ين
فرانسه  1890 -م
ت�رور «ج�ان كن�دي» س�يوپنجمين
رئيسجمهور آمريكا  1963 -م

سالم وطن

66413942

خوب بود دوس��تان دولتی به جای این همه
بهب��ه و چهچه آمریکا گفتن ،این رژیم ظالم را
بهتر بشناس��ند .با قطعنامه ضدایرانی حقوق
بش��ری در س��ازمان ملل که از سوی آلسعود
وحش��ی و ناجوانمرد و قاتل پیشنهاد شده بود
و حمایت تمامقد آمری��کای جانی از آن ،برای
هزارمین بار نتیجه دیپلماسی لبخند را دیدیم
و معلوم نیس��ت آقای دکتر ظریف که به قول
برخی دولتیها از بهترین دیپلماتهای جهان
است(!) تا کی میخواهد با لبخند به دشمنان،
آنها را جریتر کند.
مجیدیوسفی

اینق��در کش��ورمان سیاس��تزده ش��ده که
رئی��س س��ازمان محی��ط زیس��ت ک��ه باید
ب��ه کاره��ای کارشناس��ی بپ��ردازد ،صرفا در
تلویزی��ون دیده میش��ود و در ح��ال دفاع از
خ��ود در مقابل بیتدبیریه��ا و ناتوانیهایش
اس��ت .البت��ه یقین��ا ای��نکاره ه��م نیس��ت
و بیش��تر ب��ه ف��ردی س��مپات و ن��ه حت��ی
سیاستورز میماند و این موضوع و این شخص
سطح کار را پایین آوردهاند .خوب است مسؤول
این ش��خص که به دلیل سفارش دیگری ،او را
منصوب کرده خدا را در نظر بگیرد و با برکناری
این س��مپات ناکاربل��د و غی��ر کاردان،فردی
کارش��ناس را منصوب کند ت��ا از این وضعیت
خطرناک زیستمحیطی رهایی پیدا کنیم .هر
روز ماندن بیش��تر این فرد برای آینده محیط
زیس��ت کش��ور و زیس��تبوممان چندین ماه
عقبماندگی را در پی دارد.
نقوی

بعد از برجام ،اول شدیم حامی تروریست .حاال
شدیم ناقض حقوق بشر .چند روز دیگر هم به
اصطالح تحریمه��ا را لغو میکنند ،بعد دوباره
تحریمها را وضع میکنند به این بهانهها .آنوقت
ما بازنده برجام هستیم و مستکبران برنده!
0912****862

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

بانک

گزارش

 55برند خارجی پوشاک در کشور مجوز فعالیت دارند

لباسهای ترکیهای سلطان بازار ایران!
گروه اقتصادی :پوش��اک خارجی هر روز بیشتر از
گذشته در بازار ایران خودنمایی میکند به طوری
که تاکنون  55برند خارجی درخواست رسمی برای
حضور در ایران دادهاند .این در حالی است که بیش
از  140برند غیررسمی خارجی در کشور وجود دارد
و ج��ا را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ و تنگتر
میکند البته مس��ؤوالن وع��ده دادهاند برندهای
غیر رس��می و ب��دون مجوز جم��عآوری خواهند
ش��د .رئیس مرکز امور اصن��اف و بازرگانان ایران
از «اتمام عملیات شناس��ایی برندهای پوشاک در
سراسر کشور» خبر داد و گفت :برای  55شرکتی
که مدارک و قرارداد از کش��ور مبدأ داش��تند ،کد
رهگیری برای ثبت آنها در ایران صادر و  145برند
برای پلمب به اماکن معرفی شد .یداهلل صادقی در
گفتوگو با تسنیم ،با اعالم این خبر اظهار کرد :بنا
بر ماموریتی که به ما محول ش��ده است ،عملیات
شناسایی برندهای پوشاک در کل کشور براساس
مراجعات انجام ش��د .وی افزود 55 :ش��رکتی که
مدعی داش��تن برند از کش��ورهای خارجی بودند
ب��ا مراجعه به م��ا ،کدرهگیری دریاف��ت کردند تا
بتوانند برن��د خود را در ایران
ثبت کنند .رئیس مرکز امور
اصناف و بازرگانان ایران ،ادامه
داد :مابقی فروشگاههایی که
تابلوی برند خارجی بر سردر
خود نصب کرده بودند و تحت
آن عنوان فعالیت میکردن��د با هماهنگی وزارت
ارش��اد ،اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنف پوشاک
ب��ه ادارات اماکن نیروی انتظامی معرفی ش��دند.
وی خاطرنشان کرد :بر این اساس این فروشگاهها
باید اقدام به تغییر فعالیت کرده یا فعالیت خود را
بدون نشان برند ادعا شده ادامه دهند ،در غیر این
صورت براساس قانون با آنها برخورد و به پلمب آنها
اقدام میشود .صادقی تصریح کرد :در شهر تهران
 200نمایندگی شناسایی ش��د که تنها برای 55
برند اقدامات ثبت برند در دس��ت اقدام اس��ت و با
 145مورد دیگر برخورد میش��ود .وی با اشاره به
اینکه براساس اقدامات صورت گرفته موردی برای
پلمب در شهرستانها وجود نداشته است ،افزود :در
شهرستانها در مراجعات اولیه و با همکاری خود
صنوف تابلوهای غیرمجاز جمعآوری شد .برندهایی
نی��ز که باقی ماندند جزو همان  55برندی بودهاند
که اقدامات اولیه برای ثبت آنها در دفتر تهران طی
شده است.
■■هجوم پوشاک ترک

ب��ا وجود اظه��ارات رئیس مرکز ام��ور اصناف
ایران مبنی بر جمعآوری غیرمجازها اما گش��تی
در بازار نش��ان میدهد همچنان برندهای خارجی
خودنمایی میکنند .اگر وج��ود همان  55برند را
هم بپذیریم خواهیم دید همان برندهای کم اکثر
حجم پوشاک کشور را اشغال کردهاند در این میان
پوشاک ترکیه بیشترین سهم را در بازار ایران دارد.
مسؤوالن ترکیه حتی برای برندهای کشورشان در
ایران تسهیالت ویژهای در نظر گرفتهاند تا جایی که
یکی از مسؤوالن ترکیه به صراحت گفته است :بازار
پوش��اک ایران بازار فوقالعادهای است که میتوان
برای سرمایهگذاری در آن حساب ویژهای باز کرد.
ایران فرصت مناس��بی است و تولیدکنندگان باید
از این فرصت نهایت اس��تفاده را ببرند .بسیاری از
کارشناسان این حوزه مدتهاست که درباره ورود
دولت ترکیه و در دس��ت گرفتن بازار ایران توسط
آنان زنگ خطر را به مسؤوالن گوشزد کردهاند اما

متأس��فانه هر روز بیش از گذش��ته راه برای تولید
پوشاک توسط تولیدکننده داخلی ،تنگتر و کمین
ترکها برای ورود به بازار ایران شدیدتر میشود .به
گفته کارشناسان ،در حال حاضر صنعت پوشاک
ایران نه تنها س��هم صادراتی خود بلکه حدود 65
درصد از بازار داخلی در بخش تولید را نیز از دست
داده اس��ت .طبق این ارقام چنانچه مصرف سرانه
پوشاک هر ایرانی ساالنه  165دالر محسوب شود
گ��ردش مالی کل صنعت پوش��اک  12میلیارد و
 870میلیون دالر خواهد بود بنابراین ارزش کاالی
وارداتی در زمان خردهفروش��ی بیش از  8میلیارد
دالر خواهد ش��د .در این می��ان و با وجود چنین
وضعیت آشفتهای در بازار پوشاک ایران دولت ترکیه
عزم خود را برای س��کانداری این کشتی به نسبت
به گل نشسته جزم کرده تا بتواند سرمایهگذاری و
سودآوری مفیدی در این راستا داشته باشد .مشاور
اتحادیه پوش��اک در رابطه با این خطر که ترکیه و
کاالها و برندهای آن صنعت پوشاک ایران را تهدید
میکند ،به نس��یم بیان کرد :ب��ازار ترکیه امروز با
ترسیم چش��ماندازی برای آینده وارد بازار پوشاک
ما شده اس��ت ،برآورد ترکیه
این اس��ت که حجم صادرات
خ��ود به ای��ران را به حدود ۶
میلیارد دالر در س��ال برساند
اما متأسفانه تا به حال سرعت
در دس��ت گرفتن سهم بازار
ایران از آنچ��ه خود ترکیهایها پیشبینی کردند،
بیشتر است .در این میان تولیدکنندگان ترکیهای
نیز اذعان دارند دولتشان برای حضور آنها در ایران
و فعالیتش��ان در بازار پوشاک همه نوع حمایتی را
خواهد داشت به طوری که یکی از تولیدکنندگان
ترکیهای بیان میکند دولتش��ان از کسانی که در
ایران فروش پوشاک دارند مالیاتی دریافت نمیکند،
از طرفی کشورش پول کارگرانی را که در مغازه در
ایران مشغول به کار میشوند نیز خواهد پرداخت.
در همین ایام که دولت ترکیه بیش از پیش برای
ورود به ایران انگیزه دارد ،ش��رایط تولید پوش��اک
برای تولیدکننده داخلی آنچنان س��خت شده که
از س��ود خود گذشته و تنها به فروش کاالهای در
انبار خوابیده خود میاندیش��د .این شرایط سخت
نه فقط دامن تولیدکنن��دگان کوچک بلکه دامن
کارخانهه��ای بزرگ را نیز گرفته اس��ت بهطوری
که س��ر زدن به کارخانههای نس��اجی و پوشاک،
کم ش��دن ظرفیت تولید اکثر آنها و حتی تعطیل
ش��دن برخی از بزرگترین کارخانهها هش��داری
برای مسؤوالن است تا کمی در این رابطه جدیتر
بیندیشند .آیا رواس��ت در چنین شرایطی فضا را
برای رقابتی نابرابر و ناجوانمردانه با پوشاک کشوری
دیگر باز کنیم .تم��ام حمایتهای دولت ترکیه از
تولیدکنندگان خود ب��رای حضور در بازار ایران در
شرایطی صورت میگیرد که تولیدکنندگان داخلی
معتقدند اگر فکری به حال تولید داخل و برداشتن
موانع آن نش��ود بزودی تم��ام تولیدکنندگان این
صنعت ورشکستگان بزرگی خواهند بود که حتی
یهای خود نیز برنخواهند آمد چه رسد
از پس بده 
به اینکه کشتی به گل نشسته این صنعت را نیز به
ساحلی امن هدایت کنند ،بدون شک دولتمردان
نباید با خود بیندیش��ند که پس از واگذار کردن و
به حراج رفتن این صنعت به کشوری مانند ترکیه
میتوان پس از چند س��ال بار دیگر بازار را از آنان
پس گرفت و در اختیار تولیدکنندگان خود قرار داد
که این فکر توهمی بیش نخواهد بود.

بانک مرکزی از توزیع شعب بانکها در کشور گزارش داد

 27شعبه بانک برای هر 100هزار ایرانی

طبق گزارش منتشرشده بانک مرکزی به ازای
هر  100هزار ایرانی  27/4شعبه وجود دارد که در
این گزارش تعداد شعب بانک به تفکیک استانها
و مقایسه آن با دیگر کشورها عنوان شده است .در
کشورهای مختلف ،بسته به اینکه نظام تأمین مالی
آنها بیشتر متکی بر بازار پول است یا بازار سرمایه،
تعداد شعب بانکی در هرکدام فرق میکند .بخش
بانکی ایران ،بخش قابل مالحظهای از نظام مالی
کشور را تش��کیل میدهد به طوری که در سال
 1393ح��دود 89/2درصد از تامین مالی اقتصاد
کش��ور توس��ط نظام بانکی انجام ش��ده لذا لزوم
وجود تعداد بیشتری از مؤسسات پولی و اعتباری
را نی��ز اقتضا میکند بنابراین نمیت��وان صرفاً با
توجه به مقایسه آماری بین میزان فراوانی نسبی
تعداد ش��عب بانکی در کشورهای دیگر و فارغ از
ویژگیهای خاص نظام پولی و مالی اقتصاد ایران،
نس��بت به تعداد مطلوب شعب بانکی اظهارنظر
کرد .براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول،
در ای��ران به ازای هر یکصد هزار نفر حدود 27/4
ش��عبه بانکی وجود دارد که در مقایس��ه با دیگر
کشورها از وضعیت متعادلی برخوردار است .بیشتر
کشورهای توسعهیافته به طور نسبی دارای تعداد
شعبه بیشتری نسبت به ایران هستند به طوری
که در فرانسه به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت
 38/5شعبه بانکی وجود دارد .از سوی دیگر بیشتر
کش��ورهای منطقه به طور نس��بی تعداد شعبه
کمتری نسبت به ایران دارند .آمارها نشان میدهد
در کشورهای توسعهیافته بهرغم توسعه بانکداری
الکترونیک ،کماکان تعداد شعب بانکی نسبت به
کشورمان و دیگر کشورهای منطقه بیشتر است

که البته در سالهای آینده میتوان انتظار داشت
با گسترش بیشتر خدمات بانکداری الکترونیک و
مجازی به طور نس��بی تعداد شعب این کشورها
نی��ز کاهش یابد .بین کش��ورهای منطقه ،ایران
ب��ه ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت دارای تعداد
ش��عب بانکی بیشتری اس��ت .این آمار در ترکیه
 ،19/8در مالزی  11و در عربس��تان  8/8ش��عبه
است بنابراین در مجموع به نظر میرسد جایگاه
ای��ران به لحاظ دارا بودن تعداد ش��عب بانکی در
سطح کشورهای منطقه و توسعهیافته در وضعیت
بینابینی قرار دارد .براساس آمار اداره مجوزهای
بانک��ی بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران تا
پایان شهریور  1394تعداد کل شعب دارای مجوز
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 21هزار و
 656شعبه است .بانک ملی با  3هزار و 192شعبه،
بانک صادرات ایران  2هزار و  876ش��عبه و بانک
کش��اورزی یکهزار و  906شعبه دارای بیشترین
شعبه و بانکهای خاورمیانه ،بانک تجارتی ایران
و اروپا و بانک ایران و ونزوئال دارای کمترین شعب
در سطح کشور هس��تند .درباره نحوه پراکندگی
شعب بانکها و مؤسسات اعتباری در استانهای
مختلف کش��ور گزارش شده اس��تانهای تهران،
اصفهان و خراسان رضوی بیشترین و استانهای
کهگیلویهوبویراحمد ،خراس��ان ش��مالی و ایالم
کمترین آمار ش��عب را به خود اختصاص دادهاند.
براس��اس آمار ،سرانه ش��عب در استانها و مراکز
استان نش��ان میدهد به ازای هر یکصد هزار نفر
جمعیت در استان سمنان  54شعبه ،یزد 49شعبه
و ایالم 44شعبه وجود دارد و این استانها دارای
بیشترین سرانه شعبه بانک در کشور هستند.

تسهیالت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت با پول مردم به خودروسازان تسهیالت داد
عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س با بیان
اینکه طبقات ضعیف جامعه در تسهیالت خودرو
و کاال فراموش شدند ،گفت :شیوه بسته درمانی
دولت در ادامه تولید بیکیفیت محصوالت فقط
به مش��کالت میافزای��د و آن را حل نمیکند.
ابراهیم نک��و در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به
سیاس��ت دولت برای تحریک تقاض��ا در قالب
بس��ته خروج از رکود اظهار
داشت :این بسته در شرایط
خاصی میتواند کار ویژهای
انج��ام دهد و درمانی موقت
است اما پاسخگوی نیازهای
اقتصادی کشور نیست و این
ش��یوهها مثمرثمر نخواهد بود .عضو کمیسیون
اقتص��ادی مجلس با تأکید بر اینکه اگر قرار بود
با بسته درمانی مشکل حل شود ،دیگر نیازی به
ل و الگوهای اقتصادی نبود ،تصریح کرد:
ارائه مد 
در این صورت نیازی وجود نداشت تا دولت برای
توسعه صادرات و حمایت از تولید الیحه ارائه کند.
این نماینده مجلس به تس��هیالت خرید خودرو
اشاره کرد و یادآور شد :در حقیقت حمایت دولت
به صنعت خودرو برای به خود آمدن این صنعت
بوده تا بتواند گوش��های از نیازهای متقاضیان و
تولید را حل کند ،اگرچه شروع خوبی محسوب
میش��ود ام��ا در ادامه منجر به پیچیده ش��دن

مش��کالت خواهد ش��د .وی با اش��اره به اینکه
دولت با پول مردم تسهیالت به خودروسازان داده
اس��ت ،عنوان کرد :کیفیت خودروها بدون آنکه
افزایش یافته باش��د و هزینه تولید پایین بیاید،
هم��ان خودروهایی که در انباره��ا مانده بود ،به
این شیوه فروخته شد ،در حالی که خودروسازان
ب��ه دنبال کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت
نیس��تند .نکو با اش��اره به
اینکه رق��م قابل توجهی در
اختیار خودروسازان با فروش
محصوالت قرار گرفت ،اظهار
داشت :صنعت خودروسازی
باید به تمام سالیق موجود
در کشور پاسخ دهد .عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس با تأکید بر اینکه طبقات متوسط به پایین
ت خودرو و کاال فراموش ش��دهاند،
در تس��هیال 
یادآورش��د :اگر اقدامات بنیانی بویژه در صنعت
خ��ودرو انجام ش��ود ،تقاضا در بدترین ش��رایط
نیز وجود خواهد داش��ت و یادمان باش��د ،علت
نخریدن خودرو و انبار ش��دن آن ،کیفیت پایین
آنها بوده است .به گفته نکو ،یکی از مشکالت در
شرایط کنونی به دلیل به تعویق افتادن تقاضای
خرید از س��وی مردم است که انتظار دارند پس
از رفع تحریمها قیمتها کاهش یافته و کیفیت
محصوالت و کاالها افزایش یابد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3580

-3

یورو

3827

-22

پوند

5440

-20

درهم امارات

978

-4

ین ژاپن

29

-

ریالعربستان

925

-

یوآن چین

570

-

لیرترکیه

1275

10

دینار کویت

11750

-

دینار عراق

3

-

دالر کانادا

2705

20

روبل روسیه

57

-

روپیه هند

57

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

905000

-2000

طرح جدید

906500

-7000

نیم سکه

456000

1000

ربع سکه

246000

-

سکه

سکه گرمي

165000

-2000

هر مثقال طال

397800

-4200

یک گرم طالی  18عیار

91750

-970

یک گرم طالی  24عیار

122300

-1290

هر اونس طال

(1078/2دالر)

-1/4

هر اونس نقره

(14/3دالر)

0/09

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

41/9

1/51

برنت درياي شمال

44/66

0/13

اوپک

38/52

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

62889

0/03

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

2678/6

-0/08

آزاد شناور

2560/6

-0/04

شاخص بازار اول

43610/2

-0/02

شاخص بازار دوم

139862/4

0/11

شاخصصنعت

52100/1

0/07

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح .مهركامپارس

129

9/32

فنرسازيخاور

2397

4/99

ي پارس
كاش 

6192

4/98

كمكفنرايندامين

872

4/93

ل البرز
كاب 

2666

4/92

شيرپاستوريز هپگاهخراسان

3828

4/73

1549

4/73

3284

4/65

1577

4/64

ماشينسازينيرومحركه
مارگارين
بيمه
ت 
يصنع 
سرمايهگذار 

بيشترينكاهش

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .كشتو صنعتپياذر

1244

-9/59

ح .سرمايهگذاريبوعلي

139

-6/08

نقائن
سيما 

12405

-4/96

يفارس
عشيمياي 
صناي 

4358

-4/66

ن خراسان
قند شيري 

10920

-4/51

قندهكمتان

2986

ي مليايران
سرمايهگذار 

-4/51

1343

-4/41

9687

-4/08

1210

-3/82

شهد
شكر شاهرود

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل

17824

12

بورس لندن

3475/04

4

بورساسترالیا

5305/5

12/2

نیکی ژاپن

19880

-

بورس داوجونز

