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سرویس اقتصادی- 
گزارش هــای دریافتی از موفقیت کارآفرینان 
داخلی نشان می دهد راهکار غلبه بر تحریمها نه 
التماس به غرب و نه دست کشیدن از آرمان های 
انقالب است بلکه با تکیه بر توانمندی های درونی 
و استعدادهای جوان و نخبه می توان تحریم های 

ظالمانه را به خاک کشید. 
واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور پس از 
اعمال تحریم های آمریکا بار دیگر این سؤال را در اذهان 
بــه وجود آورد که باالخره چه راهکاری برای پیشــرفت 
اقتصادی –با وجود مانع تراشی های آمریکا- وجود دارد؟ 
وقتی این رژیم زورگو به خود اجازه می دهد تا با استفاده 

از ابزار تحریم دیگران را تنبیه کند، چه باید کرد؟
عده ای که مدام حرف از ســازش می زنند در چنین 
شــرایطی اعتماد به نفس خود را از دست می دهند، به 
نوعی دستهایشان را باال می برند اما گروه دیگری که اغلب 
کارشناسان اقتصادی نیز در زمره آنها هستند بر استفاده 
از ظرفیت درونی کشور تاکید کرده و راه حل مشکالت را 

نگاه به درون دانسته اند. 
نمونه بارز ناکامی ادعای غربگرایان در کشور خودمان، 
تجربه شش سال اخیر است که دولت تدبیر و امید با اصرار 
و پافشــاری بر توافق با کشــورهای 1+5 تالش می کرد 
موفقیــت در همه امور –حتی آب خــوردن مردم- را به 
آن گره بزند اما با خروج آسان آمریکا از برجام و تبعیت 
کشــورهای دیگر –خصوصا اروپایی هــا- برجام به طور 
کامل شکست خورد و دست غربگرایان به جایی بند نبود. 

درون زایی اقتصاد کشور راهکار راهبری 
در بیانیه گام دوم

اتفاقات اخیر به خوبی نشــان داد که راه حلی برای 
پیشرفت کشور به جز اتکا به ظرفیت درونی وجود ندارد. 
به عبارتی، با کم شدن درآمدهای دولت و کم شدن امکان 
بریز و بپاش ها، حاال امید کمتری برای استخدام دولتی 
وجود دارد و تفکر پشــت میز نشینی محدود تر می شود. 
چنانچه رهبر معظم انقالب هم در بیانیه گام دوم انقالب 

بر همین موضوع تاکید کردند. 
ایشــان در ایــن بیانیه نوشــتند: مهم ترین عیوب، 
وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد 
که در حیطه ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به 
توان و ظرفّیت داخلی، استفاده ی اندک از ظرفّیت نیروی 
انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام 
عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها 
و وجود هزینه های زائد و حّتی مسرفانه در بخشهایی از 

دستگاه های حکومتی است. 
حضرت آیت ا... خامنه ای در این بیانیه تصریح کردند: 
درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن 
آن، مردمــی کردن اقتصــاد و تصّدیگری نکردن دولت، 
برون گرایی با استفاده از ظرفّیتهایی که قباًل به آن اشاره 
شد، بخشــهای مهّم این راه حل ها است. همان طور که 
مشاهده شد رهبر معظم انقالب با تاکید بر ظرفیت های 
درونی، راه پیشرفت را در گرو خودباوری می دانند، یکی 
از وجوه این خودباوری و نگاه به توان داخلی فعالیت های 
کارآفرینانه ای اســت که در کشــور رواج پیدا کرده و در 

زمینه های مختلفی ظهور و بروز داشته است. 
در همین زمینــه بارها در صفحه اقتصادی روزنامه 
کیهــان مطالبی که حاوی فعالیت های کارآفرینی بود را 
پوشــش دادیم، تنها در همین یک ماه اخیر از موفقیت 
یک کارآفرین شــیرازی با اختراع یک دستگاه برای دان 
کردن انار، تولید چهار تنی عســل توسط یک کارآفرین 
لرستانی، اشــتغالزایی 25 نفری کارآفرین ابهری با تولید 

حوله و چندین مورد دیگر خبر دادیم. 
جالب اینجاســت که افراد زیــادی با کیهان تماس 
می گرفتند و اطالعات کارآفرینان مذکور را از دفتر روزنامه 
می خواستند، به عبارتی استقبال از این اخبار بگونه ای بود 
که خود ما هم چنین انتظاری نداشتیم؛ این یعنی توجه 
به کارآفرینی و روحیه روی پای خود ایســتادن در مردم 
وجود دارد و تنها باید میدان برای حضور مردم فراهم شود. 

کارآفرین هایی که پشت تحریم را 
شکستند

در آخرین نمونه فعالیت های کارآفرینی، نمایشگاهی 
در محل نمایشــگاه دائمی تهران در حال برگزاری است 
که 180 واحد تولیدی که طرح های موفق دریافت کننده 
تســهیالت بانکی از منابع قانون توسعه اشــتغال پایدار 
روستایی و عشــایری هســتند، در آنجا حضور یافته و 
معرفی می شوند. کیمیا مالکی، یکی از کارآفرینان که در 
زمینه صنایع دستی سیستان و بلوچستان فعالیت می کند، 
می گوید: حدود 80 نفر اشتغالزایی کردیم، سوزن دوزی 
روی چرم یکی از ابتکاراتی است که انجام می دهیم. درحال 
حاضر حدود 80 میلیون درآمد ماهیانه ما است که بین 
80 نفر به تناسب کاری که انجام داده اند حقوق پرداخت 

می شود. کارم را با سه نفر نیرو شروع کردم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبوری، یکی دیگر از 
کارآفرینان است که در غرفه حصیر بافی از روستای فشتکه 
خمام )روستای ملی حصیر( حضور یافته و می گوید: حدود 
50 نفر از اهالی روستا به صورت کارگاهی و خانگی فعالیت 
می کنند. درآمد هر نفربه صورت میانگین حدود ســه تا 
چهار میلیون تومان است. اما درآمد نهایی بستگی به خود 
فــرد دارد.همچنین، ثریا نیک اقبال، مدیرعامل صندوق 
خرد و محلی در یکی از روســتاهای اســتان شیراز نیز 
می گوید: حدود 1500 شغل در 30 روستا ایجاد کردیم، 
بعضــی از افرادی که با ما همکاری می کنند مدرک فوق 
لیســانس و دکتری دارند. در حال حاضر بازار فروش ما 
سفارشی است. در این باره، فریبرز عزیزی، جوان کارآفرین 
موفق کرمانشاهی برای جلوگیری از مهاجرت جوانان از 
روستا و شهرهای خالی از روستا گام برداشته و تا کنون 
1200 نفر از اهالی خطه کرمانشاه را صاحب شغل کرده 
اســت. اختراع دســتگاه پخت نان ســاجی و راه اندازی 
10کارگاه پخت نان در شهرهای مختلف و ایجاد اشتغال 
برای 150نفر از زنان روستایی تنها گوشه ای از فعالیت های 

این دانشجوی مقطع دکتری مدیریت صنعتی است.
کارآفرینی که سالی 170 دستگاه 

کشاورزی تولید می کند
همچنین علی یوسف زاده یکی از نخبگان مازندرانی 
است که توانسته 1۷0 دستگاه کشاورزی در سال تولید 

کند. بومی سازی بیش از ۹0 درصد دستگاه ها، تولید انواع 
دستگاه های دروگر برنج با قابلیت برداشت 13 محصول، 
دستگاه علف تراش، روتاری، انواع دیسک، فرغون برقی، 

بیل گردان برقی بخشی از کارنامه وی است. 
وی دربــاره نحوه فعالیت خــود  توضیح داد: حدود 
15 ســال پیش تصمیم گرفتــم وارد حوزه تولید ادوات 
کشاورزی شــوم و برخی از دوستان پیشنهاد کردند که 
واردات این محصوالت می تواند سود بهتری داشته باشد 
اما می خواستم برای کشور و شهرم مفید باشم به همین 
دلیل روی دستگاه های کشــاورزی کار کردم تا نحوه و 

چگونگی تولید آنها را به دست آورم.
به گزارش بسیج سازندگی؛ این فعال اقتصاد مقاومتی 
تاکید کرد: هشت سال پیش، بیل برقی پشت تراکتوری 
را اختراع و تولید کردم که مورد استفاده کشاورزان قرار 
گرفت. این بیل می توانســت پس از اینکــه تراکتور به 
منظور شــخم زدن از زمین عبور می کند بدون اینکه به 
ســاقه گیاهان آسیب بزند دوباره خاک ها را به دور گیاه 
بازگرداند و همه این مراحل بدون دخالت دست کشاورز 
صورت بگیرد. به گفته یوسف زاده، این طرح را در همان 
زمان به بسیج سازندگی ارائه دادم که مورد استقبال آنها 
واقع شد و مبلغ دو میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت 
کردند تا بتوانم بخشی از هزینه تحقیقاتم را بپردازم. همین 
موضوع باعث شد تا بتوانم روی محصوالت دیگر کار کنم و 

محصوالت دیگری را در مسیر تولید قرار دهم.
وی افزود: یکی از دستگاه هایی که توانستیم به مرحله 
تولید برسانیم دستگاه علف تراش بود. این دستگاه قابلیت 
تراشیدن علف به صورت یکدست را دارد که دیسک های آن 
قابل تعویض است. این دیسک ها تعیین کننده میزان علف 
در زمان برش است و می توان با ارائه یک برنامه ساده به 
 رایانه این دستگاه، به راحتی علف ها را به صورت یک اندازه

 چید. وی میزان اشــتغال ایجاد شــده توسط طرح های 
تولیدی خود را هفت نفر بیان کرد و گفت: این شاغالن، 
به غیر از افرادی است که به صورت غیرمستقیم در بخش 
عاملیــت فروش و حمل  محصوالت ما فعالیت دارند و با 
احتساب این افراد حدود 20 نفر مشغول به کار هستند و 
ما می خواهیم تعداد همه آنها 10 برابر شود اما متاسفانه 
مشکالت و عدم حمایت  دولتی اجازه این کار را نمی دهد.

 تولیدکنندگان گل: می توانیم صادرات 
گل را پنج برابر کنیم

همچنین تعــدادی از تولیدکنندگان گل با اشــاره 
به اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت گل در کشور 
تاکیــد کردند اگر دولت از ما حمایت کند می توانیم رقم 
صادرات گل را از 200میلیون دالر فعلی به یک میلیارد 

دالر برسانیم.
مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه کشوردر همین رابطه 
به خبرنگار اقتصادی کیهان گفت: صادرات گل در حال 
حاضر ساالنه رقمی در حدود 200 میلیون دالر است که 
مــا می توانیم درصورت حمایت دولت این رقم را به یک 

میلیارد دالر در سال برسانیم.
مهدی شریفی، مانع بزرگ در برابر افزایش صادرات 
گل را تالش برخی دستگاههای دولتی برای صدور مجوز 

واردات گل و نیــز ممنوعیت خروج خاک همراه با گل و 
گیاه از کشور دانست و افزود:گل و گیاه ایران مشتری های 
بسیار خوبی در روســیه،آذربایجان وعراق دارد مثال در 
آذربایجان، گیاهان ایرانی را با رغبت بسیارباالیی می خرند 
ولی متاسفانه برخی تصمیمات دستگاههای دولتی و نیز 
واردات گل سبب شده تا این بازارهای خوب را به تدریج 

از دست بدهیم.
وی در همین زمینه به اصرار وزارت صمت برای صدور 
مجوز واردات گل از اکوادر و کلمبیا اشاره کرد و گفت:البته 
هنوز مجوز واردات مذکور صادر نشده ولی وزارت صمت 
بــر این کار اصرار دارد و می گوید این واردات به شــرط 
صادرات به روسیه انجام می شود تا برای کشور ارزآوری 
داشــته باشد این درحالی است که ما می گوییم اگر قرار 
بر صادرات گل و ارزآوری است چرا همین گل های ایرانی 
را کــه کیفیت باالیی هم دارند صادر نکنیم و چرا از این 

طریق ارزآوری نداشته باشیم؟
وی با بیان اینکه اتحادیه گل و گیاه کشــور 20هزار 
عضو دارد افزود: متاســفانه مســئوالن دولتی در اتخاذ 
تصمیماتــی که به ما مربوط می شــود بــا هیچ کدام از 
اعضای اتحادیه گل و گیاه مشــورت نمی کنند و نظرات 
تولیدکننــدگان را در اتخــاذ تصمیمات فــوق دخالت 

نمی دهند!
شریفی در عین حال گفت : البته هنوز مجوز واردات 
گل به بهانه صادراتش صادر نشــده ولی وزارت صمت به 
شدت بر این امر اصرار دارد. در همین راستا رئیس اتحادیه 
گل و گیاهان زینتی ایران هم به خبرنگار ما گفت:وزارت 
صمت حدود یک ماه پیش جلسه ای برای واردات موقت 
گل و گیاه گذاشــت که ما با آن مخالفــت کردیم زیرا 
معتقدیــم تولیدات ایران در بخش و گل و گیاه بســیار 

عالی است و نیازی به واردات نیست.
غالمعلی ابراهیمی ادامه داد: در شــرایطی که گل و 
گیاه ایرانی بسیار خوب است ولی یک عده سودجو در قالب 
طرحی به وزارت صمت پیشنهاد کردند که اگرواردات به 
شرط صادرات داشته باشیم این کار می تواند برای کشور 

ارزآوری داشته باشد.
این عده مدعی اند که شــاخه های گل را از اکوادر و 
کلمبیا وارد ایران می کنند و از اینجا به روسیه می فرستند 
این در حالی اســت که اوال همین االن هر شاخه گل رز 
با قیمت 1600تومان وارد روسیه می شود بنابراین جای 
این ســؤال باقی است که آقایان می خواهند با چه نرخی 
این شــاخه های گل را از مناطق دوردســت وارد کشور 
کنند ودر نهایت با احتســاب هزینه حمل ونقل و غیره 
آن را به کمتر از 1600تومان بفروشند تا بتوانند با مشابه 

خارجی رقابت کنند.
وی با بیان  اینکه 100هزار نفر به طور مســتقیم و 
غیر مستقیم در صنعت گل کشور مشغول به کار هستند 
افزود:قریب به 4500هکتار از اراضی کشور به تولید گل 
اختصاص دارد که همین فضا برای 46هزار نفر اشتغالزایی 
مستقیم و برای 600هزار نفر اشتغالزایی غیرمستقیم داشته 
است که اگر واردات گل صورت گیرد چه بسا بسیاری از 
این فرصت های شغلی از بین می رود و کارآفرینان داخلی 

با مشکل جدی مواجه می شوند.

مشکالت  موجود راه حل داخلی دارد

کارآفرینانی که تحریم ها هم حریفشان نشد

  رهبر معظم انقالب اســالمی در چند روز گذشــته با اشــاره به سخنان یکی از 
جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناســب اصل 44 و خصوصی ســازی، ناشی از 
ابالغیه سیاســتهای کلی است، با ســخنانی که حاکی نگرانیشان از نحوه اجرای این 
سیاستها بوده است فرمودند: » در قضیه  اصل 44، تفسیریه، علت نتیجه  نامناسب آن 
نیست. بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم ترین منتقد آن عملکردها 
بوده ام و در بســیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده ام.آن 
تفســیر یک نیاز قطعی کشــور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان 
اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل 44 تأکید داشتند اما متأسفانه دولت ها 

در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.«
  سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی بر اساس بند یک اصل 110 قانون 
اساسی ، در اوایل تیر سال 84 توسط مقام معظم رهبری در جهت افزایش ظرفیت 
اقتصاد ملی و اســتفاده از ظرفیت بزرگ مردمی و نقش آفرینی آنها ، تحقق عدالت 
اجتماعی،تامین ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی ، افزایش رقابت  پذیری ، افزایش سهم 
بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد ملی، به سران قوای سه گانه و رئیس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد. 
   این در حالی اســت که علیرغم شــفاف بودن سیاستهای تعیین شده و بیان 
رسای رهبری در جلسات متعدد،عملکردها نشان می دهد عمدتا خالف آن انجام گرفته 
است.دولت ها به سختی تصدی گری را رها می کنند.بخش زیادی از بخش خصوصی 
مثال سرمایه دار در عوض بهره مندی از امنیت فراهم شده ای که با مجاهدت جوانان 
ایثارگر و مدافعان انقالبی فراهم شده است و مطالبه قوانین تسهیل گر و حمایت کننده 
و برخورد با رشــوه گیران و... بدون اینکه هزینه ای برای امنیت کشــور قائل باشند و 
قدر آن را بدانند و بدون اینکه ســرمایه خودشان را به میدان بیاورند، با بکار گرفتن 
انواع حیله ها و رانت و واســطه، سعی در خالی کردن سرمایه های مردم از بانک ها به 
عنوان وام های مدت دار و... هستند)مقدار معوقه های بانکی و تعداد معدود برخورداران 
آن موید این خطای راهبردی هست( متاسفانه تعدادزیادی قانون در مجلس و آیین 
نامه در دولت هم به تصویب رسیده است که بعضا با محتوای اصل 43 و سیاستهای 

ابالغی اصل 44 همخوانی ندارد.
  نگرانی این اســت که مطابق آنچه پیش آمده اســت نشان می دهد که علیرغم 
اهمیت این سیاستها در تغییر روند اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به دالیلی که 
در این نوشته به بعضی از آنها اشاره می شود گویا بجز خود رهبری بنا نیست از جانب 

سایر مدعیان رشد و توسعه کشور جدی گرفته شود.
 قابل ذکر اســت چون همه ابعاد این سیاســتها و قصورهایی که نسبت به مفاد 
سیاستها، اتفاق افتاده است؛ در این نوشتار میسر نیست. بنابراین نگارنده بنا بر سابقه 
و آشــنایی که نسبت به بخش تعاون کشور داشته ام،در اینجا بیشتر به مواردی که 

موجب بی مهری به اقتصاد مردمی تعاون شده، اشاره کرده ام:
از مرحله ابالغ سیاستها توسط رهبری در تاریخ 84/4/1 تا تصویب قانون توسط 
مجلس در تاریخ 8۷/3/25 و تصویب آیین نامه های آن در چند سال بعد توسط دولت 
روند تقنینی آن به کندی پیش رفته است.به نظر می رسد با توجه به نقش راهبردی 

آن باید با شتاب دغدغه مندی پیش می رفت.
به جرأت می توان گفت که آنچه را که عمدتا موجب کاهش توفیقات شده است،عدم 
باورمندی مجریان و سیاستگذاران مربوطه در دولت و مجلس است که به مهم ترین 
ابعاد حضور مردم در اقتصاد ،اعتقاد چندانی ندارند.حاکمیت نگرش لیبرالیستی اقتصاد 
بر افکار جمع زیادی از سیاستگذاران و برنامه ریزان در دوره های متعدد از جمله تفسیر 
افراطی از محتوای مردمی کردن اقتصاد که در بطن اهداف سیاستها به وضوع نشان 
داده می شود تعبیری افراطی از خصوصی سازی ساخته شد و تبلیغ گردید که بیشترین 
نتیجه آن نوعی اختصاصی ســازی اقتصاد بود. زیرا سابقه خصوصی سازی در کشور 
بجز مواردی از جمله آن مقداری از سهام شرکتهای قابل واگذاری که به سازمانهایی 
نظیر بازنشستگی و تامین اجتماعی و... واگذار شده است )که خود قابل تامل و خالی 
از اشکال نیســت(عمدتا به روند اختصاصی شدن پیش رفته است. شرکتهایی که با 
رانت و بدون توان مالی و اهلیت الزم به آدمهای خاصی واگذار شد که بجز تعطیلی 
و شکســت آن واحد و اخراج کارگران آن نتیجه ای نداشته است. در حالی که هدف 
مهم این سیاســتها ایجاد ســازوکاری است که بخش مهمی از مردم فرصت کنند تا 

در اقتصاد نقش آفرینی کنند، نه جا باز کردن برای افراد خاصی در اموال عمومی.
مظلوم ماندن تفکر تعاون در کشور و بها ندادن به سازوکار آن در اقتصاد و به صحنه 
آوردن مردم بویژه اقشار ضعیف حتی بعد از ابالغ سیاستها و قانون اجرایی شدن آن. 
در سیاســتهاي کلي اصل ،44 بخش تعاوني داراي جایگاه برجسته اي است. از 
طرفی نقطه عطف و ثقل حمایتهای شــکل گرفته از ظرفیت سیاســتهای اصل 44 
توانمندســازی اقشــار ضعیف مردمی اســت که به صراحت به شیوه توانمند سازی 
 تکیه بر تعاون ذکر شــده است. رهبری انقالب در همان جلسه 85/11/30 با دست 
اندر کاران اجرای سیاستها فرمودند: »تکیه بر تعاون و چتر گسترده شرکتهای تعاونی 
بر روی اقشــار ضعیف مردم« در اوج مراحل اولیه ابالغ قانون، گروه کثیری از مردم 
دلگرم از حمایتها برای تشــکیل تعاونی ها به صحنه آمدند.آمار تشکیل تعاونی ها در 
سال های 85 تا 88 و حتی چند سال بعد نشان می دهد که بدلیل امیدواری مردم در 
حمایت از این ایده مردمی، شاهد به ثبت رسیدن بیشترین تعداد تعاونیها در تاریخ 
ایران هســتیم. قریب یک میلیون نفر در قالب تعاونی های مســکن مهر با در اختیار 
گرفتن زمین های رایگان دولتی و تسهیالت فراهم آمده صاحب مسکن شدند. اما بعدها 
تحت تاثیر افکارپیش گفته تعاونی های مســکن مهر که مامن و امید خانه دارشدن 
جوانان و طبقات کم درآمد تلقی می شد،به بهانه اشکاالت جزیی مورد بی مهری قرار 
گرفته و طرح مزخرف لقب گرفت.بانک توسعه تعاون برخالف سیاستهای ابالغی بدون 
افزایش ســرمایه با تغییر رویکرد حمایتی از تعاونی ها عمال جاذبه ای برای تعاونی ها 
نداشته اســت. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون هم نتوانست از محل ماده 2۹ 
قانون بهره مند شــود و علیرغم تالشــی که می کند از حیز انتفاع افتاده است و در 
نهایت برای اینکه بخش تعاون مدعی پیگیری برای احقاق حقوقی که در قانون آمده 
است، نداشته باشد از ظرفیت مجلس استفاده شد و ساختار مستقل آن در دولت، در 

وزارتخانه های دیگری ادغام گردید. 
اجرا نشــدن امتیازات تشــویقی به مردم برای حضور در اقتصاد و رها شدن آنها 
در رقابت با دولت با امکانات دولتی و بخش خصوصی که هم صاحب ســرمایه باال و 
تجربه کافی بود. مطابق ماده 2۹ قانون بندهای دلگرم کننده ای از محل وجوه حاصل 
از واگذاری های موضوع این قانون مانند : اختصاص ســی درصد )30٪( از درآمدهای 
حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، اعطاء تسهیالت )وجوه 
اداره شده( برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی 
با اولویت بنگاههای واگذار شــده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در 
توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، در حالی که اکثر 
این تکالیف یا اجرا نشده یا در حد قلیل و بی اثر عمل شده است.بعضا همان طور که 
در گزارش ۹3/1/18 کمسیون ویژه حمایت از تولید ونظارت بر اجرای سیاستهای کلی 
اصل 44 مجلس آمده اســت، » یکی از دالیل عدم تحقق این هدف تبدیل سیاست 

واگذاری ها به منبع تامین مالی مخارج دولت است.«
جهت گیری غلط جریان اشتغال و توانمندسازی بیکاران در جهت اشتغال مولد و 
عدم باورمندی به تکلیف مصرح جزء دوم اصل 43 قانون اساسی در دولت و مجلس 
و عدم اعمال شرایطی که بتواند حضور مردم را در زمان بندی الزم در اقتصاد کشور 
به ویژه در بخش تعاون میســر کند. از باب مثال رســاندن سهم بخش تعاون به 25 
درصد تکلیفی سیاســت ها نیازمند به مجوزها و امتیازاتی که به عنوان چتر حمایتی 
خاص تلقی شــود باید برای تحقق آن،این منابع در جــداول برنامه ها و بودجه های 

سنواتی اعمال و انجام می شد.
نارســا بودن گزارش مجلس شورای اسالمی در ذکر دالیل مشخص عدم اجرای 
سیاست ها )در این فاصله تنها گزارشی که در مجلس از چگونگی اجرای این سیاستها 
قرائت گردید، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملي و نظارت بر اجراي قانون 
اصل 44 قانون اساســي اســت که فقط با 130 راي موافق از مجموع 1۹5 نماینده 

حاضر،مواجه شد.(
تغییر رویکرد سیاســتها و قانون آن. مانند تعاونیهای سهام عدالت. مقام معظم 
رهبری در پاســخ به درخواست رئیس جمهوروقت درسال 1385، در ذیل بند ج به 
دلیــل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد 
از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. 
ســهامی که امروز ازآن به سهام عدالت نام برده می شود. بر طبق قانون، آورده مردم 
برای خرید سهام عدالت ،باید ازمحل سود حاصل ازسهام واگذاری شده ودرمدت 10 
سال پرداخت می شد.حدود پنجاه میلیون نفر عضو تعاونی های سهام عدالت شدند.اما 
این تعاونی ها اجازه پیدا نکردند در مدیریت سهامشان دخالت کنند تا جایی که مجددا 
اختیار دار این سهام خود دولت شد وفقط اسم تعاونی بر برگه این سهام باقی ماند.

ضعف رسانه ای در ایجاد فضای مطالبه گری در چگونگی این بی توجهی ها نسبت به 
فرصت تحول آفرین اقتصاد ایران تا جایی که حتی رسانه ملی نتوانسته است برنامه ای 

جامع و روشن گرایانه از شبکه های صدا وسیما تهیه کند. 
بهر حال آنچه گفته شد بخشی از بی اعتنایی به مفاد سیاستهای ابالغی اصل 44 
است.امیدواریم که سخنان گالیه آمیز رهبری معظم و دلسوز ملت، فرصتی باشد که 
دست اندرکاران مربوطه در دولت و مجلس عملکرد خود را بازنگری کرده و با اعتقاد 
به ظرفیت بزرگ این سیاستهای راهگشا برای نظام اقتصادی کشور و تقویت آن،در 

جبران کاستی ها، تالش موثری داشته باشند.  

 9 دلیل درباره نحوه نامطلوب 
اجرای اصل 44 قانون اساسی

محمد  عباسی- وزیر اسبق تعاون و ورزش و جوانان

یادداشت اقتصادی

 وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد یاردهای ساخت و تعمیر کشتی ما از 
بدو تاسیس تاکنون رونقی نظیر امسال به خود ندیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد اســالمی در همایش روز دریانورد و روز 
جهانی دریانوردی اظهار داشت: دشمن در طول 40 سال اخیر یک هدف اصلی را 
دنبال کرده است و آن اینکه اجازه موفقیت و پیروزی را در انقالب اسالمی ساقط 
کند و مانع حرکت و توسعه ایران شود و 40 سال از این حرکت دست نکشیده است.

وی افزود: دشمن برای رسیدن به هدف خود مفتخر به ابزار تحریم است که 
پیچیده تریــن آن را علیه ایران اعمال کــرده و به صورت کنترل میز به میز ما را 
تحریم می کند. ســاده ترین جلوه اقتدار ایران این است که سفارتخانه های آمریکا 

در همه کشورهای دارای حق وتو و غیر از آن مداخله می کنند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  باید سهم خود را از اقتصاد جهانی دریایی کسب 
کنیم. ما اتصال به دریاهای آزاد داریم و این ظرفیت می تواند مشاغل متعدد ایجاد 
کند و باید جهت رونق اقتصادی از این ظرفیت اســتفاده کنیم. بنادر ما می تواند 
جذب گردشگر کند. اسالمی بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه ساخت 
و تعمیر شــناور تســهیالتی از محل وجوه اداره شده پرداخت  می کند و این باید 
توســعه یابد.  در جلسه ای که اخیرا با مدیرعامل ایزو ایکو داشتیم به ما گفت که 
یاردهای ســاخت و تعمیر کشتی ما از بدو تاسیس تاکنون رونقی نظیر امسال به 
خود ندیده است. به گفته وی، اما شیپ  یاردهای ما به تعدادی که باید یک کشور 
به عنوان کشور قدیمی دریایی باشد، نیست. وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: 10 
سال  پیش رهبری به موضوع نیروی دریای راهبردی جمهوری اسالمی ایران تاکید 
کردنــد و اعالم کردند نیرویی که قدرت راهبردی دارد از خلیج فارس به بیرون را 
امنیت ایجاد کند و خلیج فارس و تنگه هرمز در راســتای ایجاد امنیت در اختیار 
نیروی دریایی سپاه باشد و امروز همه عزت آفرینی این تصمیم را درک می کنند.
در این همایش، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اظهار داشت: ما معتقدیم ۷+1 می تواند امنیت را در خلیج فارس ایجاد کند؛ 
هفت کشــور جنوبی خلیج فارس در کشور ایران که طوالنی ترین مرز دریایی را با 

خلیج فارس دارد می توانند به امنیت پایدار در منطقه کمک کنند. 
وی ادامه داد:  حضور بیگانگان در منطقه خلیج فارس ناامنی و بی ثباتی دارد، 
بیگانه دلش نمی سوزد، در منطقه آتش برقرار شود آنها فقط می خواهند به کشورهای 

منطقه دیکته کنند که شما به سالح نیاز دارید و ما دارای سالح هستیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران افزود: در همایشی که چندی پیش در 
قطر برگزار شــد که یکی از فرانسوی ها که با ما نشستی داشت، گفتم که چرا در 
خلیج فارس هســتید و وی مدعی شد ما برای امنیت به خلیج فارس آمده ایم، اما 
به وی گفتم که شما ناامنی  ایجاد کرده اید، شما صدام را تجهیز کردید، اما بدانید 
خلیج فارس محل امنی است. تنگسیری اضافه کرد: خلیج فارس 250 هزار کیلومتر 
مربع وسعت دارد و خلیجی بسته است، اگر یکی از همین ناوها و یا زیردریایی هایی 
که ســوخت هســته ای دارند در این منطقه دچار مشکل شود، سالیان سال برای 
کشورهای منطقه مشکل ایجاد خواهد شد، همین کشورهای جنوبی خلیج فارس 
و همســایه های مسلمان ما که آب شیرین کن دارند، آبی برای خوردن نخواهند 

داشت و اگر اتفاقی در خلیج فارس رخ دهد، اینها از تشنگی می میرند.
همچنین، امیر حسن خانزادی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران اظهار داشت: در سال های گذشته صنعت دریانوردی رشد چشمگیری 
داشــت و حمل ونقل کاال و تجارت از مســیر دریا روز به روز در حال رشد است.  
 ظرفیت های دریایی کشــور در سال های پیش رو با تدبیر مقام معظم رهبری در 
بیانیه گام دوم انقالب و تمدن سازی نمایان تر شده است و امروز موضوع توجه به 

دریا و احیای تمدن دریایی بیش از پیش در دستور کار است.
وی افزود:   امروز ناوهای هواپیمابر آمریکا و انگلیس و کشتی های آنها با اسکورت 
فراوان 300 مایل دورتر از آب های ایران مســتقر شده اند. ما در یک سال گذشته 
13 ناوگــروه رزمی به دریا اعــزام کرده ایم. بیش از 500 روز دریانوردی که حجم 

قابل توجهی داشته ایم تا بستر امنیت فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
 رونق بی نظیر تعمیر کشتی ها 

با استفاده از توان داخلی

وزیر نیرو گفت: در بازه زمانی اول خرداد تا ۲0 
مردادماه حدود ۲.۳ میلیارد کیلووات ساعت انرژی 
صادرات برق داشــته ایم که این میزان بیشترین 

مقدار صادرات در سال های اخیر بوده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، رضــا اردکانیان در 
همایش روابط عمومی هــای وزارت نیرو درباره وضعیت 
صادرات برق تصریح کرد: به ســبب امکانات فراهم شده 
و بارش های مناسب سال آبی جاری توانسته ایم تعهدات 
صادرات انرژی به همســایگان خــود را انجام بدهیم؛ به 
طوری که در بازه زمانی اول خرداد تا 20 مردادماه حدود 
2.3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی صادرات برق داشه ایم 
که این میزان بیشترین مقدار صادرات در سال های اخیر 

بوده است.
وی ادامه داد: ســال گذشته در چنین ایامی حدود 

هشــت هزار مــگاوات کمبود تولید برای تابســتان ۹8 
پیش بینی شده بود و براساس برنامه ریزی صورت گرفته 
مقرر شده بود تا پنج هزار مگاوات از این کمبود با افزایش 
 واحدهــای تولیدی و به مدار آمدن نیروگاه های جدید و 
ســه هزار مگاوات باقی مانده را نیــز با اجرای 11 برنامه 
مدیریت مصرف در سراسر کشور عملیاتی کنیم تا بتوانیم 

پیک تابستان ۹8 را با خاموشی صفر به پایان برسانیم.
وزیر نیرو افزود: در 12 استان کشور با بهره برداری از 
15 نیروگاه جدید توانسته ایم به رکورد سه هزار و 250 
مگاواتی افزایش تولید در طول یک ســال دســت پیدا 
کنیم. همچنین با رفع موانع تولید و نوآوری  در سیستم  
نیروگاه های موجود حدود 5۷0 مگاوات به ظرفیت تولید 

برق کشور افزوده شده است.
اردکانیان تصریح کرد: براین اساس حدود سه هزار 

و 800 مگاوات از هدف گذاری پنج هزار مگاواتی افزایش 
تولید پیک ۹8 از این طریق محقق شــده است و مابقی 
کمبود در این بخش توسط نیروگاه های برق آبی به ویژه 

واحدهای استان خوزستان جبران شده است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه در تابســتان امســال به 
یــک تجربــه و اخالق صحیــح مصرفی بــرای عبور از 
اوج بار دســت پیــدا کرده ایم، افزود: همکاری بســیار 
مناســب تمامــی مشــترکان موجــب شــده اســت 
 تــا در تابســتان امســال به رکورد ســه هــزار و 8۷4

 مگاوات جابجایی زمان پیک مصرف دست پیدا کنیم.
وزیر نیرو تشریح کرد: این مهم از طریق جابجایی بار 
صنایع بزرگ و پمپ های کشاورزی، نصب کنتور هوشمند، 
اصالح تعــداد زیادی از کولرهــای گازی، اصالح تعرفه 
پرمصرف ها، تغییر ساعات کار ادارات و... محقق شده است.

اردکانیــان ادامه داد: مدیریــت مصرف و جابجایی 
ســاعت بار صنایع نه تنها وقفه ای در بخش تولید ایجاد 
نکرده بلکه امسال شــاهد افزایش مصرف انرژی در این 
بخش نیز بوده ایــم به طوری مصرف برق بخش صنعت 
نسبت به سال گذشته 150 کیلووات ساعت انرژی افزایش 

پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: اگر در تابســتان امسال صرفه جویی 
محقق نشده بود بایستی حدود پنج هزار و 350 مگاوات 
نیروگاه جدید نصب می کردیم که نیازمند سرمایه گذاری 
3.۷ میلیارد یورویی بود. وزیر نیرو یادآور شد: در طی 10 
ســال اخیر رشد بار پیک کشور حدود 5.22 درصد بوده 
است اما در تابستان سال جاری بدون اعمال خاموشی و 
 افزایش مصرف برق در بخش صنایع رشد اوج بار تنها حدود 

یک درصد بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در زمینه گندم 
انتقاداتی مطرح می شود که چرا این محصول را 
تولید می کنیــم زیرا با قیمت ارزان تر می توانیم 
آن را وارد کنیم در حالی که این موضوع، درست 

نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود حجتی 
در برنامه نگاه یک سیما، با اشاره به تولید گندم، تصریح 
کرد: انتقاداتی مطرح می شــود که چــرا گندم تولید 
می کنیم زیرا با قیمت ارزان تر می توانیم آن را وارد کنیم 
در حالی که این موضوع، درســت نیست. ضمن اینکه 
اکثر کشورها به محصوالت راهبردی، یارانه اختصاص 
می دهند از جمله ترکیه حدود 15 میلیارد دالر در بخش 
کشاورزی یارانه می پردازد و آمریکا حدود 100 میلیارد 

دالر و اروپا حدود 200 میلیارد یورو یارانه می پردازند.
وی با بیان اینکه امســال در تولید گندم خودکفا 
هستیم، افزود: بر اساس آمار و ارزیابی ها، امسال بیش 
از نیاز کشور، گندم تولید کردیم. پیش بینی ما این بود 
که امســال حدود یک تا یک و نیم میلیون تن بیشتر 
از نیاز کشــور تولید می کنیم و کسری پارسال جبران 
می شود زیرا امسال دو برابر پارسال بارندگی داشتیم. 

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت گندم را امسال 
با قیمت 1۷00 تومــان خواهد خرید و ۷0 هزار نانوا، 
گندم را با قیمت 660 تومان و آزادپزها هم حدود ۹00 

تا ۹50 تومان ، تحویل می گیرند.
حجتی با بیان اینکه کشــورمان در زمینه روغن و 
دانه های روغنی و کنجاله وابسته است، افزود: در چند 

سال گذشــته، در مورد محصوالتی مانند روغن رشد 
خوبی داشته ایم اما تا خودکفایی فاصله زیادی داریم. 
خودکفایی در این زمینه از شــش درصد به حدود 16 
درصد رســیده است. طرح توسعه کلزا را هم در دست 
اجرا داریم، ضمن اینکه بیش از 40 درصد افزایش تولید 

پنبه نسبت به پارسال خواهیم داشت. 
وی بــه جهش قیمت ارز و اثــر منفی آن بر روی 
کاالهای کشاورزی اشــاره کرد و ادامه داد: محصوالت 
کشاورزی و دام و طیور داخلی با توجه به قیمت جهانی، 
اکنون با ارز شش تا هفت هزار تومان تولید می شود. به 
عنوان مثال مرغ اگر بر اساس ارز نیمایی محاسبه و از 
خارج وارد شود قیمت آن حدود 25 تا 26 هزار تومان 
می شود. در حالیکه قیمت مرغ در بازار باید 12 هزار و 

۹00 تومان عرضه شود نه 14 هزار تومان.
وزیر جهاد کشــاورزی درباره کشــت گلخانه ای 
هم گفت: پارسال حدود ســه هزار هکتار رشد عرصه 
گلخانه ای داشــتیم و امســال پیش بینی می کنیم که 
حدود 5500 هکتار به این میزان اضافه کنیم، چرا که 
باید حدود 50 تا 60 هزار هکتار گلخانه داشته باشیم. 
ضمن اینکه در پنج ســال گذشته بیش از یک میلیون 

هکتار سیستم های نوین آبیاری را اجرا کردیم.
حجتی با بیان اینکه خســارت سیل زدگان تأمین 
شــده و به حساب استان ها واریز شده است، ادامه داد: 
دولت برای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی حدود 
1500 میلیارد تومان بودجه اختصاص می دهد که این 

رقم کم است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به ۳ برابر 
شدن بودجه بیمه قالیبافان برای سال 98، اعالم کرد 
مجلس بودجه اختصاص یافته برای بیمه قالیبافان 
را به دولت ابالغ کرده اســت، اما هنوز تخصیصی 

انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرشــته دست پاک در 
نشست خبری برنامه های مرکز ملی فرش دستباف ایران 
اظهار داشــت: دو میلیون نفر در حوزه فرش دســتباف 
فعالیــت می کنند و با کمترین ســرمایه گذاری در این 

بخش می توان ارزش افزوده ایجاد کرد.
وی افــزود: در بودجه امســال مبلغ 1888 میلیارد 
ریال از سوی مجلس برای بیمه قالیبافان در نظر گرفته 
شــد که این رقم در مقایســه با سال گذشته حدود سه 

برابر افزایش یافته است. مجلس شورای اسالمی بودجه 
اختصــاص یافته برای بیمه قالیبافــان را به دولت ابالغ 
کرده اســت، اما هنوز با توجه به شرایط جنگ اقتصادی 

تخصیصی انجام نشده است.
رئیس مرکز ملی فرش ایــران ادامه داد: 80 درصد 
از تولیدات فرش دستبافت کشور صادر می شود و زمانی 
 می توان بر روی توســعه صــادرات کار کرد که بر روی 
برند سازی این صنعت کار شود. فرش دستبافت ایران بعد 
از نفت دومین کاالی تحریمی اســت، به همین دلیل با 
توجه به تحریم شدن فرش دستبافت کشورمان صادرات 

2۹ درصدی فرش به آمریکا را از دست داده ایم. 
دست پاک اضافه کرد:  12 درصد از محصوالت تولیدی 
فرش دستبافت کشــورمان به آلمان صادر می شد که با 

توجه به فعال بودن اتحادیه فرش در این کشور و همچنین 
وجود انبارهای بزرگ فرش دستبافت در هامبورگ آلمان 
این میزان صادرات فرش به این کشور را حفظ کرده ایم. 
وی افزود:   البته مشــکالت ارزی و مســائل ناشی از 
نقل و انتقاالت مالی ناشــی از تحریم ها بر صادرات فرش 
به ســایر کشــورها بی تاثیر نبوده اما به دنبال جایگزین 
کردن کشورهای دیگر مثل کشورهای آ س آن هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد: بحث پیمان 
سپاری ارزی در صادرات فرش آسیب جدی به این بخش 
وارد کرد. لذا ما به دنبال آن هستیم که مدت زمان پیمان 
ســپاری ارزی را برای فرش دستبافت افزایش دهیم، به 
طوری که صادرکنندگان فرش دستبافت به مدت هفت 
ماه فرصت دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور 

بازگردانند البته رایزنی هایی انجام شده تا این مدت زمان 
به یک سال افزایش یابد.

به گفته وی، ســه تا 3.5 میلیون متر مکعب فرش 
دستبافت در کشــور تولید می شود که سال گذشته به 
دلیل مشــکالت اقتصادی و مباحث ارزی تولید در این 
بخش دچار اختالل شــد، اما هم اکنون این میزان فرش 

در کشور تولید می شود.
رئیس مرکز ملی فرش ایران به واردات ابریشم از چین 
و پشــم از نیوزیلند برای تولید فرش اشاره کرد و گفت: 
باال رفتن قیمت ارز در قیمت تمام شده این کاال بی تاثیر 
نبود، اما با اقداماتی از جمله جلوگیری از صادرات پشم و 
ساماندهی صادرات ابریشم تا حدودی قیمت مواد اولیه 

را کنترل کرده ایم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران:

بیمه قالی بافان در سال جاری هنوز تخصیص نیافته است

*رئیس اتحادیه کفش ماشینی ، درباره آخرین وضع تولیدات کفش های 
ماشــینی در کشور، اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و تقاضای 
باالی خانوارها برای خرید کفش، کمبودی در کفش های ماشینی نداریم.
علی اژدرکش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه میزان 
تولیدات کفش ماشینی، جوابگوی سقف مصرفی در بازار بوده و سرانه 
مصرف به میانگین دنیا رســیده است، افزود: طبق بررسی های صورت 
گرفته در بازار کشور، می توان تخمین زد که سالیانه میزان ۲00 میلیون 

جفت کفش در سراسر کشور تولید و عرضه می شود.
*ســود عملکرد سال مالی ســال ۹۷ بانک سینا جهت سهامداران حقیقی واریز 
شد. پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم( بانک سینا در روز 20 
مردادماه، سود سهامداران حقیقی به حساب سرفصل سود پرداختنی شرکت ها 
واریز شــد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در پی این مصوبه، پرداخت سود 
سهامداران حقیقی از 2۷ مردادماه با ارائه کارت ملی در شعب این بانک امکانپذیر 
است.گفتنی است در مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم بانک سینا، سود هر 

سهم مبلغ 11 ریال مصوب شد.

کوتاه اقتصادی

رئیس اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار گفت: 
سودجویی واردکنندگان و ادامه نیافتن کارتون های 
جذاب داخلی، تولیدکنندگان لوازم التحریر با نماد 

ایرانی را ورشکسته کرد.
موســی فرزانیان در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
درخصوص اقدامات انجام شده برای عرضه لوازم  التحریر 
دانش آموزی با کاراکترهای ایرانی اظهار کرد: امسال و سال 
گذشــته جلساتی را با بسیج اصناف و اداره اماکن برگزار 
کردیم و تعــداد دفاتر، کیف و لوازم  التحریر با نمادهای 

خارجی به  شدت در سطح عرضه کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در موضوع استفاده از شخصیت های 
انیمیشین های خارجی تنها نباید نگاه ها را به تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان محدود کرد، گفت: در چند سال گذشته 
با ورود کاراکترهای »دارا و ســارا« و حمایت های انجام 

گرفته از طریق تمام دســتگاه ها، شــاهد بودیم که این 
کاراکترهای ایرانی به قدری برای کودکان و نوجوانان جذاب 
شده بود، که ۷0 درصد بازار لوازم التحریر دانش آموزی را 
در اختیار گرفت و تولید دفاتر مشق، کیف و سایر این اقالم 
با تصویر دارا و سارا به قدری سودآور بود که تولیدکنندگان 
کشور به هیچ وجه حاضر نبودند کاراکترهای دیگری حتی 

باربی را روی تولیداتشان چاپ کنند.
رئیس اتحادیه لوازم التحریر و نوشــت افزار افزود: اما 
برخی ســودجویی ها باعث شد تا نگاه مردم تغییر کند. 
به عنوان مثال، برخی از واردکنندگان اقدام به ســفارش 
تولیــد لوازم التحریر دانش آموزی با نماد دارا و ســارا به 
تولیدکنندگان چینی دادند و حجم زیادی از این تولیدات 
بی کیفیــت را با این نمادها به بازار عرضه کردند. همین 
کیفیت پایین باعث شد تا استقبال خانواده ها و خریداران، 

نسبت به خرید اقالم با نماد دارا و سارا کم رنگ شود.
فرزانیان با بیان اینکه در چند سال گذشته و پس از 
کاراکترهای »دارا و سارا«، آنچنان کاراکتر جذاب دیگری 
از ســوی رســانه ها به کودکان و نوجوانان کشور معرفی 
نشده است، ادامه داد: گرچه در حوزه تولیدات سینمایی، 
شخصیت هایی مثل فیل شاه ساخته شدند؛ ولی شخصیت 
فیل شاه تنها در یک فیلم سینمایی شکل گرفت و دیگر 
خبری از ادامه آن نشد. در حالی که کاراکترهای خارجی 
مثل باربی، در ده ها فیلم ســینمایی، کارتون و تیزرهای 
تبلیغاتی استفاده شدند و همین تبلیغات دامنه دار باعث 

شد تا این کاراکترها در ذهن کودکان بنشیند.
وی در پاســخ به این ســؤال که چرا شخصیت های 
شکرستان نتوانستند در بازار لوازم التحریر موفق باشند، 
گفت: سه چهار سال پیش، شخصیت های شکرستان عرضه 

شــدند و در اوایل کار، آن قدر برای کودکان جذاب بودند 
که بسیاری از تولیدکنندگان به سمت تولید محصوالتی 
با استفاده از این نمادها رفتند؛ ولی با توجه به اینکه این 
برند در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
بود و حتی تولیدکنندگان حاضر شدند هزینه های زیادی 
بابــت حق کپی رایت به کانون پــرورش فکری پرداخت 
کنند، اما به دلیل ادامه دار نبودن تبلیغات این برند توسط 
کانون و رسانه ها، این اســتقبال مردمی فروکش کرد و 

تولیدکنندگان بسیاری ورشکسته شدند.
گفتنی است، با همکاری آموزش و پرورش، اصناف، 
صداوسیما و وزارت ارشــاد می توان لوازم التحریر تولید 
داخــل را با اســتفاده از شــخصیت های مجموعه های 
شکرستان، کاله قرمزی، جناب خان، عمو پورنگ و دیگر 

نمادهای جذاب ایرانی، به بازار عرضه کرد.

یک مسئول خبر داد

سودجویی واردکنندگان لوازم التحریر، علت ورشکستگی نوشت افزارایرانی 

وزیر جهاد کشاورزی:

قیمت گندم وارداتی ارزان تر از تولید داخلی نیست

جدول نرخ سکه و ارز

قیمت خودرو های داخلی

قیمت نوع خودروردیف
قیمت بازارکارخانه

39,681,00048,200,000پراید 1111
37,381,00043,900,000پراید 2131
40,313,00044,000,000پراید 3151
155,000,000177,000,000چانگان4
43,443,00051,000,000تیبا صندوق دار5
55,943,00056,800,000ساینا دنده ای6
63,158,00074,000,000پژو 7405
8SLX 67,880,00083,000,000پژو
65,578,00076,000,000پژو 405 دوگانه سوز9
78,338,00096,000,000پژو پارس10
--پژو پارس TU5 کالس 1113
67,283,00082,300,000پژو 206 تیپ 122
83,690,00097,700,000پژو 206 تیپ 135
80,754,00097,500,000پژو V8 206 صندوقدار14
15)LX( 66,770,00077,300,000سمند ال ایکس
16EF7 69,773,00089,000,000سمند
91,000,000-سمند دوگانه سوز کالس 1716
112,000,000-دنا18
131,000,000-تندر پالس دنده19
96,730,000120,000,000پژو 207 دنده ای20
273,000,000384,000,000مزدا213
22H30  75,000,000129,000,000
-103,100,000استپ وی23
162,000,000-  207 اتوماتیک24
114,994,000313,000,000پژو252008
67,203,00078,000,000رانا26

قیمت )به تومان(نوع سکه
4,180,000سکه تمام طرح جدید
4,077,000سکه تمام طرح قدیم

2,193,000نیم سکه
1,397,000ربع سکه
979,000گرمی

418,100هرگرم طالی 18 عیار
نوع ارز

11,750دالر
13,195یورو
14,282پوند

2,107لیر ترکیه
3,200درهم امارات

وزیر نیرو:

رکورد صادرات برق شکسته شد


