
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

مراکز خرید در دنیا به عنوان یکى از صنایع پیشران و مادر شناخته 
مى شوند و مى توان گفت قریب به 85 درصد ظرفیت بازار خرده 
فروشى دنیا در اختیار زنجیره توزیع مدرن است که مراکز خرید 
به عنوان یک صنعــت، محوریت این بخش را برعهده دارند، اما 
در ایران ســهم این مراکز از بازار خرده فروشى به سختى به 15 

درصد مى رسد.
ایران با داشتن قریب به 1800 مرکز خریدى که مى توان آنها را در 
زمــره مراکز خرید نوین قرار داد، در این صنعت عملکرد موفقى 
داشته اســت، اما نداشتن متولى مشخص و عدم تمرکز مدیریت 
این صنعت، موجب شده تا همچنان اقتصاد کشور از ظرفیت هاى 

بالقوه این صنعت محروم بماند.
در این خصوص با شــاهرخ کشــاورز مؤســس و مدیر نشریه 
تجارت طالیى، برگزارکننده نمایشگاه ایران ریتیل شو، مدیر روابط 
عمومى شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه و البته نماینده انجمن 
مراکزخرید خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران گفتگویى تفصیلى 
انجام داده ایم تا با کنکاش در جزئیات صنعت پیشران مراکز خرید 

دلیل حاشیه نشینى این صنعت بزرگ و مادر را تحلیل کنیم.
 اولین قطعه پازل در خصوص صنعت مراکز خرید جاى خالى 
تشکل تخصصى است، در حالى که ایران در انجمن منطقه اى 

نماینده دارد، چرا تا کنون چنین تشکلى تشکیل نشده است؟
انجمن هــاى منطقه اى زیرمجموعه مجمــع جهانى مراکز خرید 
هستند تا بتوانند کشورهاى منطقه را پوشش دهند، از جمله دفتر 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که قریب به 25 سال سابقه فعالیت 
دارد و عمدتا در این انجمن هاى منطقه اى تشــکل هاى کشورى 
عضو هستند و پس از آن اعضاى خصوصى و شرکتى که تمایل به 

عضویت فردى دارند، عضو انجمن ها مى شوند.
متاسفانه در ایران این تشکل همچنان ایجاد نشده و تنها در گذشته 
انجمنى داشتیم با عنوان انجمن مراکز خرید شهر تهران که براى 
کشورى شــدن مسیر طوالنى پیش رو داشــت که در نهایت به 
سرانجام نرسید و در حال حاضر انجمنى که مدیریت مراکز خرید 

را به عهده داشته باشد در کشور نداریم.
 ظرفیت صنعت مراکز خرید در ایران را چگونه مى توان تحلیل 

کرد؟
مراکز خرید در ایران قدمتى بیش از نیم قرن دارند که از آن جمله 
مى توان به ساختمان پالسکو اشاره کرد که متاسفانه طى آن حادثه 
دلخراش از دست رفت. در حال حاضر چهار مرکز خرید بزرگ 
فردوســى و بازار صفویه در تهران، بازار رضا مشهد و بازار شیخ 

صفى تبریز وجود دارند که قدمتى بیش از 50 سال دارند.
طى این سال ها مجموعه خریدهاى زیادى در کشور شکل گرفته 
است که به دلیل عدم آشنایى فرهنگى مردم با مراکز خرید متاسفانه 
تا چند ســال پیش از این همه آنها را با عنوان پاساژ مى خواندند، 
در حالیکه پاســاژ تعریف و کارکرد محلى دارد، پس از آن مراکز 
خرید، در رتبه بعد مراکز خرید چند منظوره ایجاد شدند و امروز 

نیز عصر مال ها است.
امروز در کشــور ما حدود یک هزار و 400 مرکز خرید و پاساژ 
وجود دارد، اما طى 5 ســال اخیر با ایجاد مراکز خرید پیشرفته اى 
چون پاالدیوم، کوروش و سیتى سنتر اصفهان وارد عرصه شدند؛ 
تعاریف جدید با خودشان آوردند و خدماتى متفاوت به مشتریان 

ارائه کردند و امروز نیز نوبت به مال ها مانند ایران مال رسیده است 
که وارد این خانواده و صنعت بزرگ شده اند.

 برخى باورهاى نادرست مراکز خرید را تحمیل هزینه بیشتر 
بر مشتریان و مصرف کنندگان مى دانند، این موضوع را چگونه 
مى توان تحلیل کرد و یا به عبارتى مراکز خرید چه امتیازى براى 

مصرف کنندگان دارند؟
این موضوع که مراکز خرید هزینه مصرف کننده را افزایش مى دهند 
را قویا رد مى کنم و در مقابل تأکید مى کنم که این مراکز خدمات 

متفاوت و مدرنى به ایشان ارائه مى  کنند.
شاید تا یک دهه پیش مراکز خرید در مناطق مشخصى از شهرها 
متمرکز بودند، اما امروز پراکندگى آنها در تهران و دیگر شهرها به 
گونه اى است که در مناطق مختلف هر شهر مى توانید از امتیازات 

حضور و خرید از مراکز خرید بهره مند شوید.
شاید بد نباشد که به مردم یادآورى کنیم زمانى را که براى خرید 
به راسته بازارها مراجعه مى کردند، حتى در بهترین نقاط شهر، با 
مشکالتى چون خالء امنیت، نبود پارکینگ، عدم دسترسى به تهویه 
مطبوع و سرویس بهداشتى روبرو بودند و هر مغازه دارى شخصا 

تصمیم مى گرفت که چه رفتارى با مشترى داشته باشد.
اما امروز مراکز خرید در کنار فرصت دسترســى به مجموعه اى 
از فروشــگاه ها و تنوع کاالیى، مجموعه اى از خدمات رفاهى و 
تفریحى را براى مردم در نظر گرفته اند و همچنین وجود باشگاه 
مشتریان و واحدهاى رسیدگى به شکایات به عنوان دستاوردهایى 

نوین در خدمت مخاطبین مراکز خرید است.
امروز بعید است که مشترى از رفتار یکى از واحدهاى مراکز خرید 
شکایت داشته باشــد و به دفتر مدیریت مجموعه مراجعه کند و 

در مسیر تأمین نظر و احقاق حق وى اقدامات الزم اعمال نشود.
شاید وجود برخى باورهاى منفى نسبت به مراکز خرید به اتفاقات 
ســال هاى دور بر مى گردد که هنــوز این بخش نظم و نظام یا به 
تعبیرى دانش الزم را در اختیار نداشــت، اما امروز که مشــترى 
مدارى در بازار حرف اول را مى زند، ارزش هر مشترى براى مراکز 
خرید مشخص است و با ساز و کارى که در قراردادهاى صاحبان 
و مدیران مراکز خرید با مســتاجران مباحث مدیریتى یکپارچه و 
مباحث کنترل کیفیت و قیمت دیده شده و تالش مى شود با توجه 
به نوع مخاطبان مراکز، قیمت  ها از یک حداقل و حداکثرى تجاوز 
نکند و به واقع امروز مردم حق انتخاب بیشترى دارند براى اینکه 

انتخاب کنند، کدام محصوالت را با چه رنج قیمتى از کدام مراکز 
خریدارى کنند.

 یکى از شــائبه هایى که در خصــوص مراکز خرید وجود 
داشت، این بود که این مراکز محل عرضه محصوالت وارداتى 

هستند و این مغایر با موضوع حمایت از تولید داخلى است؟
موضوع این است که هم صاحبان مراکز خرید و هم مراجعین انتظار 
دارند که موقعیت هاى بهتر مراکز خرید منطبق با اســتانداردهاى 
بین المللى در اختیار برندهاى بین الملل و مطرح باشــد، اما از دو 
سال پیش، پس از اتخاذ سیاست ممنوعیت واردات، این فرصت 
براى برندهاى ایرانى فراهم شــد تا با حضور پررنگ تر در مراکز 
خرید و قرار گرفتن در موقعیت هاى بهتر، خود را به بازار مصرف 

عرضه کنند.
طى دو ســه سال اخیر، صاحبان مراکز خرید در حمایت از تولید 
داخل اقدامات خوبى انجام داده و به خوبى مســاعدت مى کنند 
و اصناف نیز ایــن موضوع را تأیید مى کنند، از آن جمله مى توان 
به جهش صنعت ســینما پس از ایجاد پردیس هاى سینمایى در 
مراکز خرید و همچنین بلوغ صنعت غذایى کشور در حوزه فست 
فود وکافى شــاپ به دلیل اختصاص موقعیت هاى ویژه و مناسب 
در مراکز خریــد و فراهم بودن امکاناتى رفاهى چون پارکینگ، 

اشاره کرد.
 صنعت مراکز فروشگاهى کشور، تشکلى تخصصى ندارد و 

براى ایجاد این تشکل چه باید کرد؟
پــس از ناکام ماندن انجمن صنفى مراکز خرید شــهر تهران و 
انجمــن صنفى مراکز خرید چند منظــوره، باید به این موضوع 
اشــاره کرد که به دلیل شرایط این صنف – صنعت که در قانون 
نظام صنفى دیده نشده است،  وجود اتحادیه را اهمیت مى بخشد. 
یکى از این موارد رعایت نشدن فاصله صنفى است که با ایجاد 
مراکز خرید نزدیک به هم که از شهردارى مجوز مى گیرند، هر 

دو این مراکز آسیب مى بینند.
باید توجه داشــته باشیم به دلیل شرایط ویژه کشورمان که به دو 
بخش سردسیر و گرمسیر تقسیم مى شود، مراکز خرید تنها محل 
خرید یک محصول نیســتند و با امکانات رفاهى و تفریحى که 
ایجاد کرده اند، مراجعین مى توانند چندین ساعت یا نیمى از روز 
را در این مراکز بگذرانند و مراکز خرید بیش از آن که یک اتفاق 

اقتصادى را رقم بزنند، یک رویداد اجتماعى و اثرگذار است.

در این مراکز عالوه بر امکان خرید، فرصت برگزارى جلســات 
خصوصى و حتى با اســتفاده از ســالن هاى کنفرانس شــرایط 

برگزارى جلسات عمومى، سمینار و کنفرانس ها فراهم است.
همچنین باید در نظر داشــت که مراکــز خرید بین 3 تا 5 هزار 
فرصت شــغلى پایدار ایجاد مى کنند، این در حالى است که اگر 
واحد صنعتى بتواند معادل نصف یک مرکز خرید فرصت شغلى 

ایجاد کند، مورد توجه تمامى رسانه ها قرار مى گیرد.
با این تفاســیر امروز این صنعت نیاز به تشکلى دارد که به امور 

صنفى، استخدامى و آموزش این مراکز نظارت داشته باشد.
امروز تمامى مراکز خرید به رغم همه ظرفیت ها و فرصت هایى 
که ایجاد کرده اند به واســطه ســلیقه، تجربه و دانش مدیران و 
مالکانشان اداره مى شــوند و هیچ رویه متحدالشکل و واحدى 

براى مدیریت این اماکن تجارى پرتعداد وجود ندارد.
باید بپذیریم که در دوران گذار از ســنت به مدرنیته این صنعت 
هستیم و باید همه این ظرفیت هاى ایجاد شده، هم باید قوانین و 
سیاست هاى یکسان داشته باشد و همچنین از حمایت هاى دولتى 
و حاکمیتى یکسان برخودار شوند و نمى شود این ظرفیت عظیم 

در تصمیم گیرى هاى اقتصادى نادیده گرفته شود.
 در جریان شیوع ویروس کرونا اتفاقاتى در مراکز خرید افتاد 
که حتى توسط دیگر کشورها الگوبردارى شد، چه اتفاقاتى 

رقم خورد و ریشه آن درچه بود؟
یک بحث نوع رفتار مراکز خرید با واحدهاى صنفى و مراجعین 
بود که تالش کردند با تأمین باالترین امکانات بهداشتى امنیت را 
فراهم کنند و هزینه سنگین آنرا نیز خود مراکز خرید متقبل شدند.

یک اتفاقى که افتاد این بود که کرونا در ایران پیش از بســیارى 
دیگر کشورها در ایران فراگیر شد و مراکز خرید در همان ابتدا با 
اقداماتى چون خریدارى تب سنج، ممنوعیت ورود بدون ماسک 

و ضدعفونى کردن اماکن عمومى و مشاعات پیش گام بودند.
این اقدامات توسط فرشگاه هاى زنجیره اى نیز الگو بردارى شد 
و در واقــع مراکز خرید چون یک چتر حمایتى مجموعه را در 
برگرفته و واحدهاى مســتقر در آنها نیز خود را ملزم به رعایت 

پروتکل هاى بهداشتى دیدند.
مراکز خرید از ابتداى شیوع ویروس کرونا ماهانه چندین میلیارد 
تومان براى خرید تجهیزات بهداشتى و تأمین امنیت پرسنل خود 

و مشتریان هزینه کردند.
یک اتفاق دیگرى که در مراکز خرید کشورمان رقم خورد رفتار 
بزرگ منشــانه صاحبان این مراکز در قبال مســتجران بود که با 
نادیده گرفته اجاره و بخشیدن آنها به بقا و صیانت از سرمایه هاى 
ایشان کمک کردند که این رفتار انسان دوستانه از نگاه کشورهاى 

همسایه و رسانه ها دور نماند.
با توجه به حضور بنده در انجمن مراکز خرید خاورمیانه و شمال 
آفریقا این موضوع توســط این انجمن به طور ویژه مورد توجه 
قرار گرفت بسیارى کشــورهاى منطقه رفتار پسندیده صاحبان 
مراکــز خرید ایران را الگو قرار داده و ایشــان نیــز اجاره ها را 

بخشیدند.
اما متاسفانه به اندازه اى که مراکز خرید به عنوان پیشران اقتصادى 
و اثرگذارى که در کشور دارند و به عنوان بازوى اجرایى دولت 
بخشى از مسؤلیت ها را برعهده گرفتند و در حوزه هاى اقتصادى، 
اجتماعى، فرهنگى، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلى نقش 
آفرینى کرده اند، مورد توجه رسانه ها قرار نگرفته و مظلوم واقع 
شــدند و امیدواریم رســانه ها مهربانانه تر با این صنعت مادر و 

اثرگذار تعامل داشته باشند.

شما و اقتصاد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش پس از افتتاح 
11 پروژه ملى جزیره کیش توســط رئیس جمهور، در نشست 
خبرى با اصحاب رســانه، از راه اندازى گردشــگرى صنعتى و 

تاسیس دانشگاه مهارتى بین المللى در کیش خبر داد.
به گزارش شما و اقتصاد:مظفرى در ابتداى صحبت هاى خود، 
ضمن خیرمقدم به استاندار هرمزگان و تشکر از سرمایه گذاران 
که «منشا اتفاق ها و خدمات بزرگى در جزیره شده اند» گفت: 
خوشحالیم که در جزیره حجم باالیى از پروژه ها در حال انجام 
است و روند افزایش سرمایه گذارى در جزیره و منابع سازمان 
مشهود اســت؛ چرا که 293 درصد در سال 98 نسبت به سال 
97 رشــد منابع داشته ایم و از مسیر مشارکت سازمان با بخش 
خصوصــى در پروژه ها، 3 هزار و 100 میلیارد تومان نیز ارزش 

افزوده براى سازمان ایجاد شده است. 
غالمحسین مظفرى با اشاره به فراهم شدن زیرساخت هاى اصلى 
در جزیره گفت: توقع از کیش باالســت. به همین دلیل حجم 
متنوعى از فعالیت هاى اقتصادى و زیرساختى در جزیره در حال 

انجام است. 
مثال در بحث هتلینگ با افتتاح هتل پانوراما، 28 درصد هتل هاى 
5 ستاره کشور به کیش اختصاص یافته است که با اضافه شدن32 
هتل 5 ستاره از مجموع 62 هتل در حال احداث در کیش، این 

ظرفیت بیش از 50 درصد نیز افزایش خواهد یافت.

 وى در ادامه به پروژه بانــد جنوبى و تمرینال جدید فرودگاه 
کیش اشــاره کرد و افزود: با افتتــاح این ترمینال ظرفیت ورود 
گردشگر به کیش تا 6 میلیون نفر در سال افزایش مى یابد. رئیس 
هیات مدیره ســازمان مناطق آزاد کیش در ادامــه یا یادآورى 
شرایط خاص کشــور و محدودیت هاى ناشى از شیوع ویرس 
کرونا گفت: البته در همین شــرایط هم، ما باید به فرصت هاى 
موجود توجه کنیم؛ همچنان که بحث لغو روادید با روســیه در 
هفته آینده اجرایى مى شــود و این فرصت مناسبى براى جذب 

گردشگر از این کشور براى کیش فراهم مى کند و ما مى توانیم به 
خوبى از آن بهره ببریم.

مظفرى، افتتــاح مرکز نوآورى کیش را یــک گام بزرگ براى 
استقرار شرکت هاى دانش بنیان در جزیره عنوان کرد و گفت: در 
حال حاضر 37 شرکت دانش بنیان در این مرکز مستقر شده اند 
که این تعداد تا 100 شرکت نیز مى تواند افزایش یابد. همچنین ما 
کار احداث شهرك جدید فناورى هاى نو را آغاز کرده ایم. عالوه 
بر این، بحث راه اندازى دانشگاه مهارتى بین المللى با سهام دارى 

دانشگاه هاى موجود و بخش اقتصادى کشور را در دستور کار 
قرار داده ایم و مذاکرات با دانشــگاه علوم و بهداشت را در این 

خصوص به زودى نهایى مى شود. 
مدیرعامــل منطقه آزاد در بخش دیگــرى از صحبت ها با بیان 
این که مردم کمتر با ظرفیت هاى صنعتى کیش آشــنا هســتند 
خاظرنشان کرد: با مجامع صنعتى در استان هاى مختلف مذاکره 
کرده ایم تا بتوانیم تور گردشگرى صنعتى را با حضور واحدهاى 
غیرآالینده و دوســتدار محیط زیست در کیش راه اندازى کنیم. 
البته در کنار گردشگرى صنعتى، گردشگرى علمى با حضور 7 
دانشگاه در کیش نیز در این منطقه قابل اجراست. احداث هتل 
آپارتمان در کیش، موضوع دیگرى بود که مظفرى به آن اشاره 
کرد و افزود: بســیارى از هم وطنان ما در کیش منازلى دارند که 
ممکن است در طول سال بیشتر از یک یا دو بار به آن مراجعه 
نکنند؛ هتل آپارتمان این مزیت را دارد که اگرچه مالیکت براى 
فرد اســت اما اداره آن را در اختیار هتل قرار مى دهد تا در طول 

سال از آن بتواند استفاده بهینه را ببرد. 
وى همچنین انجام پروژه فیبرنورى در جزیره کیش را یکى دیگر 
از اقدامات زیرساختى انجام شده دانست و گفت: با اجراى 32 
کیلومتر فیبرنورى دریایــى و 100 کیلومتر در داخل جزیره به 
کمک شــرکت ارتباطات زیرساخت، تا 50 سال آینده ظرفیت 

کیش از نظر فیبرنورى تامین شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست خبرى افتتاح پروژه ها مطرح کرد:

راه اندازى گردشگرى صنعتى و تاسیس دانشگاه مهارتى بین المللى در کیش

نماینده انجمن مراکزخرید خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران در مطرح کرد:

مغفول ماندن صنعت پیشران مراکز خرید در ایران
 باید نظرات صنعت بزرگ مراکز خرید در تصممیم گیرى ها دیده شود

تحلیلگر

خبر

شوك درمانى براى احیاء شاخص

تصمیمات اخیر شوراى عالى بورس مانند دستگاه "الکتروشوك" اتاق احیاء عمل کرد 
و درست زمانى که شاخص کل، گارد نزولى به خود گرفته بود و نشانههاى واگرایى 
را در تحلیلهاى تکنیکال نشان میداد اعالم این تصمیمات مانند شوك باعث به تپش 

افتادن دوباره قلب بازار بورس شد.
ســلبریتى هاى نوظهور بورس که به دلیل افت شدید اصالح تمام پیش بینى هایشان 
اشتباه از آب درآمده بود و طى این مدت تنها خبر عرضه هاى اولیه را مخابره مى کردند 
بار دیگر کانال هاى vip و پیج هاى خود را فعال کردند تا دوباره ســیگنال فروشى 
کنند! و انگار نه انگار که تا همین چند روز قبل به جز متهم کردن دولت و حقوقى ها 

مطلب دیگرى براى ارائه نداشتند.
درهرحال تصمیمات شــوراى عالى بورس اعالم شد و از آنجایى که خبر آن مرتب 
بازنشر مى شــود تنها به تحلیل این تصمیمات و چگونگى تاثیر آن در بازار سرمایه 

مى پردازیم.
ســهام خزانه یکى از پر ســر و صداترین این تصمیمات بود بر اساس این تصمیم، 
شرکتها طبق بند ب ماده 28 قانون رفع موانع تولید اجازه دارند که حداکثر تا 10 درصد 
ســهام کل شرکت را خریده و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهدارى کنند و 
بابت معامالت خرید یا فروش سهام خزانه باید گزارش کاملى به سازمان ارائه کنند. 

اما ســهام خزانه چگونه مى تواند براى بازار بورس مفید باشد؟ درواقع از مدتها قبل 
ابزارهاى مختلفى در بازار وجود داشته که مى تواند به فرهنگ سازى و ایجاد تعادل در 
بازار کمک کند، گرچه از سال هاى پیش بحث بازارسازى و بازارگردانى وجود داشته 
و اســتفاده مى شد، اما در مورد ســهام خزانه فقط آئین نامه آن مصوب شده بود، که 
قابلیت اجرایى نداشت. در حال حاضر این ابزار مى تواند از رشد و افت هاى شدید 
جلوگیرى کند به عبارت ساده تر حمایت از ارزش ذاتى قیمت سهم توسط شرکتها بر 
اساس واقعیات بنیادى و افزایش نقدشوندگى صورت مى گیرد و همین امر باعث مى 
شود تا صف فروش هیجانى و یا صف خرید ناشى از سفته بازى رخ نداده و یا کمتر 
اتفاق بیفتد. ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که سهام خزانه، دارایى محسوب 

نمى شود و مشمول سود و حق راى و حق تقدم نیست.
صندوق توسعه ملى یکى دیگر از موضوعات شوراى عالى بورس بود، بر اساس الیحه 
رفع موانع تولید در سال 94 مقرر شده بود 1% منابع ساالنه صندوق توسعه ملى با 2 
هدف سرمایه گذارى و بازارگردانى در مواقع اضطرارى به صندوق تثبیت بازار سهام 
انتقال یابد که این مهم از سال 94 محاسبه خواهد شد، اما سوال اینجاست که مکانیزم 
کمک رســانى این صندق چگونه است؟ درواقع منابع صندوق توسعه ملى از دالر به 
سهام شرکتهاى بورسى و در راستاى سیاست جهش تولید تغییر جهت خواهد داد که 
این موضوع سیگنال مهمى به بازار ارز است و از طرفى پشتوانه نقدشوندگى بازار سهام 

در تالطمات و هیجانات بازار خواهد بود.
اما به نظر مى رسد جذاب ترین تصمیم این باشد که ورود بانکها به سرمایه گذارى در 
بورس آزاد شد، ماجرا از این قرار است که پیشتر بانکها مطابق ماده 16 و 17 ارتقاى 
نظام مالى کشور مجاز به سرمایه گذارى در بازار سرمایه نبودند که بر اساس مصوبه 
شــوراى عالى بورس از این مورد مستثنا شدند که اتفاق بسیار مهمى در بازار سهام 
ایران خواهد بود، البته در این تصمیم شاید باعث شود که بانکها به جاى خرید خانه، 
زمین و بنگاهدارى، نقدینگى خود را وارد بازار سرمایه کنند که همین امر فضاى تاالر 

شیشه اى را جذاب مى کند.
درهرحال آنچه مسلم است، دولت براى به تپش درآوردن ضربان بورس درصدد یک 
شــوك اساسى بود تا جلوى سقوط نمودار را بگیرد اما آیا این اقدامات در روز شنبه 
(امروز) باعث تشکیل صف هاى خرید میلیونى خواهد شد؟ آیا روند نزولى گارد خود 
را براى صعود باز مى کند؟ واقعیت این اســت که پاســخ این سواالت در گرو رفتار 
حقوقى و میزان عطش آنها است، اگر سبد حقوقى ها پر باشد بى شک از ساعت اولیه 
امروز بازار روى خود را به روى ســهامداران سبز مى کند و اگر بازیگر هنوز عطش 
خرید در کف قیمت را داشته باشد بى تردید تا روز یکشنبه و حتى اوایل ساعات روز 
دوشنبه سهم هاى ارزنده را خریدارى کرده و پس از آن بازى رشد را شروع مى کند. 
در نهایت به نظر مى رسد این هفته زمان سوسو زدنهاى نور امید براى سهامداران باشد.

به دستور رییس جمهور و با تأمین مالی بانک صنعت و معدن:
 شرکت کاشى و سرامیک تندیس ابریشم به بهره برداري رسید

شرکت کاشى و سرامیک تندیس ابریشم به دستور رییس جمهور و با تسهیالت بانک صنعت 
و معدن از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی این بانک، امروز بیستم شهریورماه 
سال 99 و با حضور رزم حسینى استاندار استان، عسکرى عضو هیات مدیره بانک صنعت و 
معدن و اسدى و ولى الهى اعضاى هیات عامل این بانک و به دستور ریس جمهور بصورت 

مجازى به بهره برداري رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى بانک صنعت و معدن، شرکت کاشى و سرامیک تندیس ابریشم 
با ظرفیت اسمی تولید 15 میلیون متر مربع در سال با تسهیالت ثابت ارزي 22 میلیون و 771 
هزار یورو و 175 میلیارد ریال تسهیالت ثابت و 150 میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش 

این بانک به بهره برداري رسید.
بیژن اسدي معاون نظارت حقوقی و وصول مطالبات بانک صنعت و معدن با اظهار خرسندي 
از به بهره برداري رسیدن این طرح بزرگ تولید کاشی و سرامیک در استان خراسان رضوى 
عنوان داشت: با بهره بردارى از این واحد تولیدي براى 560 نفر شغل مستقیم ایجاد مى شود.

وي بیان داشــت: این طرح صنعتى با توجه به احداث در منطقه ویژه اقتصادى سرخس و 
دستیابی به بازارهاى آسیاى میانه و کشورهاي افغانستان و پاکستان و امکان صادرات محصول 

به این مناطق، می تواند ارز آورى مناسبی براى کشور به همراه داشته باشد.
اسدي تصریح کرد: با توجه به اینکه کاهش هزینه حمل و بهاى تمام شده کاال به دلیل احداث 
این واحد تولیدى در مبادى خروجى کشور، یک مزیت اقتصادي براي آن به شمار می رود، 
احداث این واحد در منطقه ویژه اقتصادى سرخس سبب افزایش رقابت پذیري محصوالت 

این واحد صنعتی خواهد شد.

تعیین دبیر جدید انجمن صنفى کارفرمائى تولیدکنندگان 
تابلوهاى برق ایران 

حسن خســرویپور ، با بیش از چهل سال سابقه فعالیت در 
پستهاى مدیریتى، اجرایى و مشاوره اى در تابستان سال جارى 
بــا آراء اعضاء هیئت مدیره این انجمن به عنوان دبیر انتخاب 

شدند.
حسن خســرویپور فارغ التحصیل مهندسى برق (قدرت) از 
دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس ارشد سازمان نظام 
مهندسى در سال 1358 بوده و مسئولیتهاى متعددى در پستهاى 
کارشناس ارشد اداره مهندسى نیروى هوایى ارتش – کارشناس ارشد شرکت توسعه نیشکر 
و صنایع جانبى – قائم مقام مدیر عامل در شرکت تولیدى لوح سبز جنوب (خوزستان) – 
مشاور حقیقى سازمان برنامه و بودجه سابق – و مشاور و مجرى و ناظر در پروژههاى مختلف 

برق و تاسیسات در شرکتهاى مهندسین مشاور و پیمانکارى بوده است.
دبیر کنونى انجمن صنفى کارفرمائى تولیدکنندگان تابلوهاى برق ایران با 65 سال سن و تجربه 

ارزنده، هدایت دوره جدید دبیرخانه انجمن را عهده دار میباشد.

صادرات شیرخشک 
و لبنیات مشمول پرداخت عوارض مى شود

دبیر ســتاد تنظیم بازارگفت: ستاد تنظیم بازار، سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده است 
نسبت به تعیین عوارض براى صادرات شیرخشک و محصوالت لبنى اقدام کند، ضمن اینکه 
به کره ارز 4200 تومانى تعلق نمى گیرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، «محمدرضا کالمى » افزود: مدتهاست کره از فهرست دریافت ارزچهار هزار و 
200 تومانى واردات خارج شده است، اما با توجه به اینکه ذخایر کره وارداتى با این ارز در 
کشور وجود داشت، نظارت کافى و کامل بر توزیع این ذخایر با قیمت هاى متعارف و متناسب 
بــا ارز چهار هزار و 200تومانى انجام شــد. وى اضافه کرد: اکنون با پایان ذخایر کره با ارز 
چهار هزار و 200 تومانى، تاثیر تغییرارز مبناى واردات بر بازار روشن شده و ستاد تنظیم بازار 
سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده تا به فوریت نسبت به تعیین عوارض صادراتى براى 
شیرخشک و محصوالت لبنى اقدام کند . به گفته کالمى با تصویب ستاد تنظیم بازار، سازمان 

توسعه تجارت مکلف شد به فوریت ممنوعیت صادرات خامه را نیز به مرحله اجرا بگذارد.
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  على شفائى
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با حضور دکتر محمد باقر نوبخت،معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و 
بودجه، دکتر محمد ولى روزبهان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان،دکتر 
ارسالن زارع استاندار گیالن،مهندس خیراهللا خادمى معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقل عملیات ریل گذارى مسیر رشت به مجمتع 

بندرى کاسپین منطقه آزاد انزلى آغاز شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مدیریت روابط عمومى و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلى، دکتر محمدباقر نوبخت با بیان اینکه  تکمیل شــبکه هاى ریلى در 
استان هایى که از آن محروم بودند در راستاى اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، در 
حال انجام است، اظهار داشت: در میان پروژه هاى در حال احداث، تکمیل خط ریل 
کریدور شمال جنوب یکى از اولویت هاى بسیار مهم است چراکه با اتصال خط ریل 
سراســرى به منطقه آزاد انزلى،در واقع شاهد اتصال خط آهن خلیج فارس به دریاى 
خزر خواهیم بود که عالوه بر تمام کشورهاى حاشیه خزر، زمینه دسترسى آسان کشور 

چین به خلیج فارس را فرآهم مى شود.
رییس ســازمان برنامه و بودجه اضافه کرد؛ اهمیت اتصال بندر کاســپین به راه آهن 
سراســرى به ورود قطار به بندر کاسپین و پس از آن بندر انزلى و آستارا است تا در 
نتیجه کاالهاى کشورهاى حاشیه خزر به این بندر منتقل و از بندر کاسپین به سایر نقاط 
کشــور ارسال گردد، موضوعى که عمران و آبادانى،رونق اقتصادى و افزایش اشتغال 

گیالن را بهمراه خواهد داشت.

معاون رییس جمهور با اشــاره به تأمین اعتبار ریل گذارى این مسیر ریلى، تصریح 
کرد کرد که با تکمیل قطعه نهایى رشــت به بندر کاسپین، تا پایان سال جارى مسیر 
ریلى خلیج فارس به دریاى خزر کامل شــده و صداى سوت قطار در بندر کاسپین 

شنیده مى شود. 
وى ضمن تبریک به ملت ایران به مناســبت توســعه خطوط ریلى کشور، افزود: با 
برقرارى این اتصال عالوه بر اینکه شهرك هایصنعتى و واحدهاى تولیدى گیالن مى 
توانند تولیدات خود را به اقصا نقاط کشــور از طریق خط ریلى انتقال دهند،بلکه با 
برقرارى ارتباط جهانى در این مسیر،کشورهاى همسایه مى توانند از این مسیر ترانزیتى 

استفاده کنند، موضوعى که براى ما بسیار پراهمیت است.
بنابراین گزارش آغاز پروژه بزرگ ریل گذارى اتصال ریل به منطقه آزاد انزلى تحقق 
یکى از وعده هاى دولت و مهمترین اقدام در مســیر وصل شدن بنادر جنوبى به دو 
بندر محدوده این منطقه  یعنى مجتمع بندرى کاسپین و بندر انزلى و گامى بلند در فعال 
سازى کریدور شمال جنوب ارزیابى مى شود، مسیر ترانزیتى که با بهره بردارى از آن 
زمینه افزایش درآمدهاى ارزى،گسترش اشتغالزایى در سطح کشور و تثبیت جایگاه 

ژئوپولیتیک ایران در معادالت ترانزیتى آسیا و اروپا پدید خواهد آمد. 
پروژه راه آهن رشــت از پیربازار رشت به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلى به طول 37 
کیلومتر است که حداکثر سرعت طراحى شده براى قطارهاى مسافرى 160 کیلومتر و 
براى قطارهاى بارى 120 کیلومتر بر ساعت مى باشد و هم اکنون عملیات زیر سازى 

این پروژه انجام شده است.
گفتنى اســت دکتر نوبخت با همراهى نمایندگان شهرســتان هاى رشت و انزلى و 
مسؤلین استانى و کشورى از بخش در حال ساخت این پروژه در محدوده منطقه آزاد 

انزلى که در حدود دو کیلومتر مى باشد نیز بازدید به عمل آورد.

با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه: 

عملیات ریل گذارى مسیر رشت به منطقه آزاد انزلى آغاز شد


