
www.shahrvand-newspaper.ir

»شهروند« از حاشیه های فعالیت کی اف سی و مک دونالد در ایران گزارش می دهد

چالش ساندویچ فروش های شبه آمریکایی در تهران

چهارشنبه 13 آبان 1394 | سال سوم | شماره 704  4

شهروند| حاشیه های »کی اف ســی« ایرانی تمامی 
ندارد. حاال حدود 3 ســال از افتتاح جنجالی نخســتین  
شعبه رستوران آمریکایی کی اف سی در کرج می گذرد. 
رســتورانی که با مشــارکت بخش خصوصــی و یک 
فوتبالیست سرشــناس آغاز به کار کرد، اما درست یک 
روز پس از شــروع کار با واکنش دولتی ها مواجه شــد و 
خبر جعلی بودن و پلمب ایــن نمایندگی روی خروجی 
خبرگزاری ها قرار گرفت. البته روابط عمومی این شرکت 
که نام »کیهان افتخار ســینا« را برای خود برگزیده بود، 
جعلی بودن مجوزهایش را نپذیرفــت و اعالم کرد این 
شرکت به عنوان مالک رستوران های زنجیره ای کی اف سی 
 در ایــران در همایش اتحادیــه دارندگان رســتوران و 
سلف ســرویس تندیس واحد نمونه کشوری را دریافت 
کرده است و اگر مجوزهای هایش جعلی است پس چگونه 
است که این تندیس به آن اهدا شده است؟ روابط عمومی 
این شرکت همچنین تاکید کرده بود این رویداد به دلیل 
رقابت ناسالم و جوســازی آنها اتفاق افتاده است. این بار 
اندکی پس از لغو تحریم ها و تصویب برجام، کی اف سی 
ایرانی بی سروصداتر از گذشته نخستین شعبه رستوران 
خود را در غرب تهران افتتاح کرد، اما 3 روز پس از افتتاح 
این شــعبه پلمب شــد. حاال عکس کی اف سی ایرانی با 
برگه پلمب اماکن، بین شهروندان ایرانی دست به دست 
می شــود و دوباره اظهارنظرها درباره پلمب کی اف سی 
همان اظهارنظرهای 3 سال پیش اســت. اتحادیه های 
صنفی و متولیان بازار باز هم مدعی هستند که کی اف سی 
ایرانی هیچ سند و پروانه کســبی ندارد. این ادعا توسط 
کســانی مطرح شده است که 3 ســال پیش کی اف سی 
 ایرانی را بــه جعل امضا پــای پروانه کســب نیز متهم

 کرده بودند.صرف نظــر از واکنش اتحادیه های صنفی و 
متولیان بازار، دیروز صبح 16 نماینده مجلس نیز در صحن 
علنی به محمدرضا نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت هشدار داده و از او خواسته بودند از دایر کردن کافه 
و رستوران هایی به سبک غربی در ایران جلوگیری به عمل 
آورد. این نمایندگان ضمن اشاره به رستوران آمریکایی 
عرضه مرغ ســوخاری گفته بودند که رستوران های به 
سبک غربی محلی برای مانور تجمل و رفاه زدگی و نمایش 
رفتارهایی خالف فرهنگ ایرانی - اسالمی است. در این 

بین کــه کی اف ســی 
ایرانی پلمب می شــود و 
بیشتر از 3 سال است که 
خبرسازی های آن ادامه 
دارد، برخی شایعات نیز 
در شبکه های اجتماعی 
حاکــی از آن اســت که 
یک آقازاده نیز به دنبال 
دریافت مجوز رسمی این 
رستوران و افتتاح آن در 

ایران است. 
از ادعای نداشتن 
پروانه تا جعل امضا 

اظهارنظرها در این باره 
برخی  اســت.  متفاوت 
تشــکل های صنفی  از 
مرتبط با رستوران داری، 
معتقدند ضرورتی برای 
در  حضور کی اف ســی 

ایران وجــود نــدارد و چنانچه این 
رستوران بخواهد در ایران دایر شود 

باید عالوه بر دریافت مجوز از نمایندگی اصلی، از اتحادیه ها 
و صنوف مرتبط در ایران نیز اجازه بگیرد. برخی واکنش 
مخالفت آمیز تشکل ها با حضور کی اف ســی در ایران را 
ناشی از رقابت داخلی ها با این رستوران معروف می دانند و 
معتقدند داخلی ها نگران از دست دادن بازار خود هستند. 
با این حال »اســداهلل احمدی شــهریور« رئیس اتحادیه 
اغذیه فروشــان که 3 ســال پیش و در گفت وگو با ایسنا 
مدعی شده بود مدیر کی اف سی ایرانی امضای او را جعل 
کرده است، این بار مشکل فعالیت کی اف سی ایرانی را در 
گفت وگو با خبرگزاری آنا ارایه ندادن سند و پروانه کسب 
به اتحادیه دانست و گفت: هنوز مجوز رستوران کی. اف .

سی صادر نشده و این رســتوران به احتمال زیاد پلمب 
خواهد شد. او که یک روز پیش از پلمب کی اف سی ایرانی 
 مصاحبه کرده بود، ادامه داد: براســاس قانون اخطاری
  15 روزه برای ارایه مدارک به مدیــر این مجموعه داده
  شــده اســت که قرار بود مدیر این مجموعه تا ساعت

 10 صبح دیــروز برای 
ارایه اسناد خود مراجعه 
کند، اما بــا عدم مراجعه 
و تشکیل پرونده در این 
خصوص و اتمام مهلت 
مقرر، بــه پلمــب این 

مجموعه اقدام می شود. 
مجوز از خارجی ها 

دلیل   نمی شود 
علی فاضلــی، رئیس 
اتاق اصنــاف نیز با اعالم 
 KFC دالیل پلمب شعبه
در غرب تهــران به مهر 
اعالم کرد: ممکن است 
برخی به نــام برندهای 
مشــهور خارجی، اقدام 
به ثبت شــرکت کنند 
اما این دلیل نمی شــود 
که واحد مشغول به کار 
شود و بلکه باید مجوزهای الزم را از 
سوی مراجع ذیربط دریافت کند. او با 
بیان ابالغ دستورالعمل برخورد با سوءاستفاده کنندگان از 
شهرت برندهای مطرح، درباره پلمب شعبه KFC در غرب 
تهران گفت: هیچ مجوزی برای فعالیت و ثبت رســمی 
برندهای آمریکایی KFC و مک دونالد در ایران صادر نشده 
و اساسا هیچ درخواســتی نیز از سوی این دو برند مطرح 
آمریکایی برای فعالیت در ایران مطرح نشــده اســت. او 
تصریح کرد: روز گذشته دستورالعملی برای برخورد با آن 
دسته از فروشگاه هایی که از شهرت برندهای بین المللی 
سوءاستفاده می کنند، به تمام سازمان های بازرسی اصناف 
در سراسر کشور ابالغ و اعالم شده است تا تمام واحدهایی 
که با نام مک دونالد یا KFC فعالیت می کنند، پلمب شوند. 

کی اف سی ایرانیان مجوز دارد
فاضلی همچنین تاکید کرد: یک فروشگاه زنجیره ای 
موادغذایی »KFC ایرانیان« در کشــور مجوز گرفته است 
که هیچ ارتباطی با شرکت های آمریکایی نداشته است، 
بنابراین برخی در فضای مجازی با انتشــار عکس هایی، 

فضا را متشــنج کرده اند. به گفته فاضلی، هنوز شکایتی 
دال بر گشایش غیرقانونی برندهای KFC و مک دونالد در 
ایران دریافت نکرده ایم، ولی اگر برخی برندها با دریافت 
پروانه کار از دســتگاه های دولتی مشغول به کار شده اند 
که قرابت با برندهای مذکور دارند، بحث دیگری است. در 
این رابطه شنیده ام، فست فودی به نام KFC بدون پروانه 
کسب، مشغول به فعالیت بوده که پلمب هم شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران به ایلنا نیز گفت: هیچ فست فود 
آمریکایی در ایران شــعبه ندارد و تمام اخبار درخصوص 
حضور غربی ها در این بخش کذب است. بنابراین باید از 
طریق رســانه ها اعالم کنم نه KFC در ایران شعبه دارد و 
نه هیچ فست فود خارجی دیگری. او ادامه داد: موادغذایی 
کی اف سی ایرانیان هم اکنون در کشور فعال است و این 

نیز هیچ ارتباطی با برند KFC ندارد.
اشتباهی رستوران ما را بستند!

در همیــن زمینــه »عبــاس پازوکــی« مدیرعامل 
رســتوران »کی  اف  ســی« حالل با تایید خبر پلمب این 
رستوران و انتشار تصویر مجوز خود در تهران به تسنیم 
گفت: پلمب کی  اف  سی حالل ناشی از سوءتفاهم است 
و این رستوران هیچ ارتباطی با کی اف سی آمریکا ندارد 
و با برند »کی اف ســی ایرانیان« به ثبت رســیده است. 
او ادامه داد: مــا متعلق به برندی با عنوان کی اف ســی 
حالل هســتیم که مربوط به ترکیه می شــود و متعلق 
به مسلمانان و بازار هدفش کشــورهای اسالمی است 
و ایرانیان مســلمان و شیعه در آن ســهامدار هستند.

مدیرعامل رستوران کی اف  ســی ادامه داد: این برند در 
حقیقت رقیب کی اف سی آمریکاست و کی اف سی آمریکا 
 هم از این رستوران شاکی است و اتفاقا رسانه  هایی مثل

 بی.بی.ســی. برای مقابله با کی اف ســی حــالل برای 
کی اف سی آمریکا تبلیغ می کنند اما آنچه در رسانه های 
ایران مطرح شد، قلب واقعیت بود.پازوکی تصریح کرد: 
دفتر اصلی کی اف سی حالل در ترکیه است و ما به عنوان 
یک ایرانی که دوست نداشتیم با آمریکایی ها کار کنیم، با 
ترک ها همکاری کردیم. ما دنبال تبلیغ و ترویج سبک 
زندگی اسالمی هستیم و در شــعبه خودمان حتی به 
اقدامات فرهنگی در زمینه مطالعه، بهینه سازی مصرف 

آب و فرهنگ ترافیک پرداختیم.

وزارت اقتصاد خطاب به سفرا: فرصت های 
سرمایه گذاری را به خارجی  هامعرفی کنید

 شرکت ملی گاز:
 گاز تمام شهرها و روستاها وصل است

نماینده پتروناس: مالزی آماده از سرگیری 
واردات نفت از ایران شد

کمیسیون انرژی مجلس: پرونده دکل ها، 
قراردادها و شرکت های کاغذی باز می شود

 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ شد: 
عرضه و نگهداری کاالی قاچاق جرم است

بانک مرکزی ابالغ کرد: ضوابط حساب ویژه 
برای تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی

بیمه شناورهای صیادی الزامی شد

 هند به دنبال صادرات یک میلیون تن برنج
 به ایران

۳۳  میلیارد تومان از مطالبات چایکاران 
پرداخت  نشد

بدون شرح

گزیده خوانی

  تایید حمل کاالی تجاری توسط اتوبوس ها|  
داوود کشــاورزیان رئیس ســازمان راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای با اعالم این که اتوبوس ها کاالی 
تجاری حمــل می کنند و امکان نظــارت کامل بر 
عملکرد آنها وجود ندارد، گفــت: اتوبوس ها امکان 

توقف درهر محلی را برای بارگیری دارند.

  مســکن با برنامه کوتاه مدت از رکود خارج 
نمی  شود| فردین یزدانی عضو کارگروه تخصصی 
مسکن و ســاختمان وزارت راه وشهرسازی با بیان 
این که در برنامه ششــم توسعه ســاالنه ۹50 هزار 
مسکن باید احداث شود، گفت: اگر چرخه اقتصادی 
طبیعی بود، به طــور قطع مســکن از رکود خارج 
می شــد. برنامه کوتاه  مدت برای مســکن معنی 
نمی دهد، مگر این که ســفته بازی تقویت شــود تا 
مسکن در طول 6ماه آینده از رکود خارج شود. البته 
تصور نمی کنم که دولت هم موافق این اقدام و تقویت 

سفته بازی باشد.

   رشد ۳0  درصدی بانکرینگ در خلیج فارس|  
ابراهیم ایدنی مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان از رشــد 30 درصدی بانکرینگ در سال 
گذشته خبر داد و گفت: یک میلیون و۷۹5 هزار تن 
سوخت به کشتی های عبوری از تنگه هرمز فروخته 
شده اســت. بیش از 1۷0 فروند کشــتی تجاری 
اقیانوس پیما طی نیمه نخســت  سال ۹۴، از طریق 
بندر نفتی خلیج فارس سوخت گیری کرده اند. نفت 
کوره و نفت دیزل مهم ترین کاالهای سوختی برای 

عرضه به کشتی های عبوری در تنگه هرمز است.

   فست فود تازه افتتاح شده پلمب شد                                                            فاضلی : هیچ مجوزی برای برندهای آمریکایی صادر نشده است

عدد خبر

مرکز آمار ایران، نرخ تورم روســتایی در 12ماهه منتهی به 
مهرماه ۹۴ نسبت به مدت مشابه  ســال قبل را 12.۷ درصد و 
نرخ تورم نقطه به نقطه را 10.3 درصد اعالم کرد. شاخص گروه 
عمده »خوراکي ها، آشامیدني ها و دخانیات« در این ماه به رقم 

2۴5.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش داشت.

مسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشــکل های کشاورزی 
گفت: نرخ خرید تضمینی تصویب شده برای گندم، 65تومان 
از حداقل حق قانونی کشاورزان کمتر است. وی افزود : 1335 
تومان کف قیمت تضمینی گندم برای  ســال جدید اســت 

بنابراین نرخ 12۷0تومان اعالم شده ازسوی دولت کم است.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اشاره به شمارش معکوس 
راه اندازی سه مجتمع جدید بنزین سازی از افزایش 2۴ میلیون 
لیتری تولید بنزین و گازوییل یورو۴ تا پایان  سال جاری خبر 
داد. این مقام مسئول همچنین بهبود کیفیت گازوییل را یکی از 

سیاست های دردست اجرا اعالم کرد.

سیدعلی بربند مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران 
از آماده شــدن متن قرارداد برای ساخت نیروگاه خورشیدی 
تا 100مگاوات در تهران توســط آلمانی ها خبر داد. به گفته 
 وی، مقررشــده تا  آلمانی ها این نیروگاه خورشیدی را در طی

 6 ماه بسازند .
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درصد

 1۳۳5
تومان 

24
میلیون لیتر

6
ماه

زمان ساخت نیروگاه  خورشیدی آلمانیافزایش تولید بنزین یورو4قیمت تضمینی گندم  در سال جارینرخ تورم روستایی مهر ماه

گزارش خبری 

جزییات جدید وام 25 میلیونی خودرو اعالم شد 

میانگین 4۵۰  هزار تومانی 
 اقساط و امکان فروش

 پس از ۳ سال
شــهروند| مهرماه امســال بود که »ولی اهلل 
ســیف« رئیس کل بانک مرکزی در قالب بسته 
ضدرکود دولت از سیاســت های این بانک برای 
اجرایی شدن این بســته و کمک به تسریع رونق 
اقتصادی رونمایی کــرد. ایجاد خطوط اعتباری 
برای کمک به تحریک تقاضــا و فروش کاالهای 
در انبار مانده، اهــم برنامه های بانکی رئیس کل 
بود. بر همین اساس اعطای تسهیالت 10 میلیون 
تومانی برای خرید کاالهای بادوام داخلی و افزایش 
سقف وام خرید خودرو از 15 به 25 میلیون تومان 
به منظور خروج از رکود اقتصادی در دســتور کار 
دولت قرار گرفته اســت. طبــق وعده رئیس کل 
بانک مرکزی از نیمه دوم آبان ماه جاری پرداخت 
وام خریــد کاال و خودرو آغاز می شــود. حال در 
شرایطی که 2 روز به آغاز اجرای بسته دولت برای 
خروج از رکود اقتصادی باقی مانده است، جزییات 
بیشتری در رابطه با تسهیالت اعطایی در بخش 
خودرو اعالم شد. بر این اساس میانگین ۴50  هزار 
تومانی اقساط وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو 
و امکان فروش پس از 3 سال جزییات تازه ای بود 
که دیروز اعالم شد. »ساسان قربانی« عضو شورای 
سیاستگذاری خودرو با تشریح جزییات جدیدی 
از وام 25 میلیون تومانی خودرو، اظهار داشــت: 
قرار است پرداخت وام 25 میلیون تومانی خودرو 
با ســود 16 درصد از 15 آبان ماه یعنی 2 روز دیگر 
آغاز شود. به گفته او در این طرح، امکان اعطای وام 
به خودروهایی که حداقل ۴0 درصد آنها ساخت 
داخل باشد، وجود دارد و این خودروها بعد از 3 سال 

امکان خرید و فروش خواهند داشت.
اما درحالی پرداخــت وام به خودروهای چینی 
در روزهای گذشته مورد بحث بوده که این مقام 
مسئول هرگونه اعطای تسهیالت به خودروهای 

خارجی و حتی مونتاژی را رد کرد.
عضو شورای سیاســت گذاری خودرو درحالی 
سود وام خودرو برای مصرف  کنندگان را 16 درصد 
اعالم کرد که به باور او پرداخت وام با چنین سودی 
برای خریداران ایرانی که همواره با تورم دســت و 

پنجه نرم می کنند، یک مزیت تلقی می شود.
او همچنین اقســاط ماهانــه وام 25 میلیونی 
خودرو را حدود ۴50 هزار تومــان اعالم کرد که 
باید به مدت ۷ ســال پرداخت شــود. وی افزود: 
پیش بینی می شــود که این وام به شــدت مورد 
استقبال خریداران قرار گرفته و به رونق بازار منجر 

شود.
قربانی در پایان اعــالم زودهنگام پرداخت وام 
25 میلیونی خودرو را نیز مــورد انتقاد قرار داد و 
گفت: اعالم این خبر قبل از آن که منابع مالی در 
اختیار صنعت قرار گیرد، صورت گرفت که ضربه 
سنگینی را به صنعت خودرو وارد کرد، زیرا برخی 
افراد که قصد خرید خودرو داشــتند، فعال دست 

نگه  داشته اند.

شهروند| روزهای گذشته، بارش ها بسیاری از 
شهرها و استان های ایران را غافلگیر کرد. این اتفاق 
در شــرایطی رخ می داد که ســازمان هواشناسی 
چندی اســت بر عدم بروز پدیده ال نینــو در ایران 
 تاکید دارد و پیش بینی بارش ها را خیلی زودتر انجام
 نداده بود. با این وجود وزارت نیرو و وزارت نفت برای 
پدیده ال نینو پیش بینی کرده اند و در این خصوص 
وزیر نیرو هم از آمادگی تمام شرکت ها و نیروگاه های 
ذیربط این وزارتخانه برای مقابله با پدیده ال نینو خبر 
داده است. او بی اعتنا به سازمان هواشناسی گفت: 
تمام سازمان های وابســته به وزارت نیرو تمهیدات 

الزم را برای مقابله با پدیــده ال نینو و برودت هوا در 
نظر گرفته اند. حمید چیت چیان که در حاشیه بازدید 
از یک نمایشگاه صحبت کرده است به خبرگزاری ها 
گفت: از آنجایی که برخی از سازمان های هواشناسی 
پیش بینی کردند که پدیده ال نینو در اقیانوس آرام 
می تواند تاثیراتی را نیز در ایران داشته باشد و میزان 
بارش ها بیشتر شــود و ســیالب نیز رخ دهد، لذا 

هشدارهایی را به شــرکت ها و نیروگاه های وابسته 
به وزارت نیرو داده ایم. وی ادامه داد: از شــرکت ها و 
نیروگاه ها خواســته ایم که دقت بیشــتری را برای 
ذخیره سازی سوخت در فصول  سال داشته باشند 
به طوری که بتوانیم در صورت بروز سیالب و افزایش 
برودت هوا میزان آسیب به مردم را کاهش دهیم. وی 
افزود: عالوه بــر این نیز وزارت نفت در زمینه  تامین 

ســوخت مایع و ذخیره ســازی آن در فصول سرما 
اقدامات خوبی را انجام داده است.

وزیر نیــرو درخصوص وضع بارندگــی از ابتدای  
ســال آبی تاکنون گفــت: از دو روز پیش تاکنون 
به طور متوســط 31 میلیمتر بارندگی داشته ایم و 
می توان گفت که در یک  مــاه اول میزان بارندگی 
تنها حدود 10 میلیمتر، امــا در 10 روز اول آبان ماه 
این میزان به بیش از 21 میلیمتر رسیده است. وی 
 ادامه داد: امیدواریم بارندگی ها به همین روال ادامه

 داشته باشــد به طوری که بتوانیم  سال آینده وضع 
بهتری را در حوزه منابع آبی شاهد باشیم.

چیت چیان: پیش بینی هواشناسی ها تاثیر ال نینو در ایران است

آماده باش وزارت نیرو برای مقابله با ال نینو 

در همایشي که توسط انجمن مدیریت ایران برگزار شد تندیس زرین چهره های ماندگار مدیریت ایران به اسماعیل لل ه گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا شد.به گزارش روابط عمومي بانک 
صادرات ایران، طی مراســمی به منظور تجلیل از چهره های ماندگار مدیریت ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما که با حضور مدیران برتر و برجسته و کارآفرینان نمونه کشور توسط 
انجمن مدیریت ایران و دبیرخانه اجرایی چهره های ماندگار مدیریت ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید بر اساس ارزیابي عملکرد، دستاوردها و مستندات ارائه شده و به 
انتخاب هیأت داوران گواهینامه و تندیس زرین چهره های ماندگار مدیریت ایران به اسماعیل لل ه گانی مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا گردید.شایان ذکر است در این همایش که صاحب نظران ، 

اساتید دانشگاهها و کارشناسان و جمعی از مدیران عرصه صنعت و تولید کشور حضور داشتند از مدیران شرکت های بزرگ تولیدي و صنعتي  و صنعتگران نمونه کشور قدردانی شد. 

مدیر عامل بانك صادرات ایران چهره ماندگار مدیریت ایران شد ویژه


