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88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

تاالرشيشهاي
تغييرقيمتآخرينقيمتنامشركت

210827بانك انصار
62001039فرآوري موادمعدني ايران 

5636430باما
4683253سيمان هرمزگان 
11153531پشم شيشه ايران 

12867612پتروشيمي فناوران
4565217مهندسي نصيرماشين 

7206343نيروترانس 
2360104حمل ونقل توكا

2469117پارس  سرام 
3841182صنعتي  آما

7390298فرآورده هاي  نسوز پارس 
5967272مارگارين 

3679106كاشي  وسراميك  حافظ 
155051سرمايه گذاري بهمن 

8500199كشاورزي  ودامپروي  مگسال 
181957سامان  گستراصفهان 

7770325ح . توليدمواداوليه داروپخش 
21087توريستي ورفاهي آبادگران ايران
5541263ريخته گري  تراكتورسازي  ايران 

3164150سيمان  ايالم 
239092تكنوتار

-347020كالسيمين 
698-22510سازه  پويش 

311079نيروكلر
4782227سيمان مازندران 

145318بيمه آسيا
3969129كابل  البرز

205898توسعه شهري توس گستر
409854آلومراد

21226توسعه  صنايع  بهشهر)هلدينگ
-19991چرخشگر

15609743توليدي مهرام 
123046سرمايه گذاري بوعلي 

49-3283توسعه  معادن  روي  ايران 
249533سرما آفرين 
443045سخت  آژند

4756226نوردوقطعات  فوالدي 
3309157الميران 

-15050134ايران  ترانسفو
-295025ملي  سرب وروي  ايران 

928951كاشي  پارس 
47-4740صنايع  آذرآب 

-15212سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
11618262معدني  امالح  ايران 

3605171سيمان اروميه 
-1957ح . سيمان  شرق 

-393262توليدمحورخودرو
1340015داروسازي  ابوريحان 
17-1095كمباين  سازي  ايران 
34-2592ماشين  سازي  اراك 

213520صنايع ريخته گري ايران 
1012828ص. س. زمين وساختمان مسكن نارون

1190080البرزدارو
166322داروسازي  كوثر
21900219داروسازي  اسوه 

10373491گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
13988178گلتاش 

-158315بيمه ملت
5943283شيمي  داروئي  داروپخش 

807514كيميدارو
1-1579سرمايه گذاري توسعه ملي 

24900585جام دارو
6259177بهنوش  ايران 

6370153سرمايه گذاري دارويي تامين
1-1378سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

9038176توليدمواداوليه داروپخش 
106607صندوق س. پارند پايدار سپهر

13000115داروسازي  جابرابن حيان 
194492سالمين 

34300157شركت ارتباطات سيار ايران
16096766البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 

23144ح .  ايران دارو
59-5340صنايع كاغذسازي كاوه 

3123148درخشان  تهران 
323111538داروسازي  سينا

157003پارس  دارو
413-7857پارس  پامچال 
4520201فوالد خراسان

313087بانك  كارآفرين 
27994267داروسازي زهراوي 

41-3363حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام
261912بانك خاورميانه

56-5250نفت  پارس 
164537سرمايه گذاري اعتبار ايران

19520سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10130بانك پاسارگاد

402-7639فوالد اميركبيركاشان
33-7520گروه دارويي سبحان

776-15742سپنتا
165-19709خدمات انفورماتيك 

170-8420داروسازي  فارابي 
598-11379سيمان اصفهان 
345-6569سيمان فارس 

132-5900داروسازي  اكسير
53-2721سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

53-13950گروه صنعتي پاكشو
82-2150بانك اقتصادنوين 

61-8862نفت  بهران 
10-1749سرمايه گذاري  ملي ايران 
58-3801س. صنايع شيميايي ايران

69-7333افست 
7-1180سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان

21-2298سيمان  صوفيان 
199-8451پارس سويچ 

105-4490گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
36-2440فرآورده هاي نسوزآذر

449-8548خوراك  دام  پارس 
78-1621كاشي  سعدي 

172021گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
71-4760پارس  مينو
64-1545كاشي  الوند

1097338صنايع خاك چيني ايران 
123-2859بيمه پارسيان

24204توليدي گرانيت بهسرام 
55-1600سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 

99-5170موتوژن 
95-7640پتروشيمي پرديس

321-8426پتروشيمي جم
144-2738سيمان  خزر

10360توليدي  كاشي  تكسرام 
11-990سرمايه گذاري  مسكن 
29-1270فوالد مباركه اصفهان

459022كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
46-8150ايران  مرينوس 

148-6141كارخانجات داروپخش 
48-1445گروه صنايع بهشهرايران 

333018گروه صنعتي بوتان 
19-1628سرمايه  گذاري  صنعت  ومعدن 

11-1350پارس  خودرو
44-3560ايران دارو

3-1010بانك پاسارگاد
37-1482سرمايه گذاري  سپه 

33-1135بانك پارسيان 
72-4225سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

71-4885تجارت الكترونيك پارسيان
73-3196سيمان  كرمان 
37-1660سيمان  شمال 

162-9730پتروشيمي  خارك 
20-1643قند نيشابور

112-9751كنترل خوردگي تكين كو
142-4790صنايع پتروشيمي خليج فارس

41-1276بين المللي توسعه ساختمان
595-19212دارويي  رازك 

51-2250مخابرات ايران
1634-51101گلوكوزان 

26-1032سرمايه گذاري پرديس
220310بيمه دانا

51-1901سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
26-4148پتروشيمي مبين

46-3100پمپ  سازي  ايران 
11-2970صنايع پتروشيمي كرمانشاه
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تصميمزودهن�گاموزارتجهادكش�اورزي
درطرححمايت�يازصادراتمركباتموجب
زيانهنگف�تباغ�دارانش�دودالالنبازار
مركباتباسوءاس�تفادهازمازادتوليدونبود
مش�تريدربازارقيمتهركيل�ومركباترا
كهدرس�الگذش�تههزارو600توم�انبود
ب�ه۷00توم�انكاه�شدادن�دوانگي�زه
باغدارانرابهچيدنمحص�ولازبينبردند.
لغو محدودي��ت واردات مركب��ات باعث نگراني 
باغداراني ش��د كه اين روزها به فصل برداش��ت 
دسترنج يك ساله خود رسيدند. هرچند وزارت 
جهاد كش��اورزي براي ص��ادرات و واردات ميوه 
شرط و شروطي گذاش��ته، اما فعاالن بازار ميوه 
معتقدن��د تحقق اين ش��روط نيازمن��د نظارت 

دقيق تر است. 
گفته مي ش��ود امس��ال در توليد مركبات وفور 
نعمت داريم، مركباتي كه از نظر طعم، رنگ و مزه 
در دنيا بي نظير است اما باغداران به جاي شادي 
از برداشت و فروش محصول دچار نگراني شدند 
و نگراني آنها زماني بيش��تر مي شود كه خبردار 

شوند، ميزان توليد مركبات مازاد محصول داشته 
باشد... همان خبري كه چند روز گذشته وزارت 
جهاد كشاورزي با يك تصميم ش��تابزده، آن را 
رسانه اي كرد و مدعي حمايت از صادركنندگان و 

توليد كنندگان شد. 
وزير جهاد كشاورزي اوايل هفته جاري در نامه اي 
به وزير صنعت پيشنهادي داد كه چندان به نفع 
توليد كنندگان تمام نش��د. حجت��ي در اين نامه 
اعالم كرد اگر صادركنندگان درشش ماهه پاياني 
امسال مركبات صادركنند، به ازاي هر سه كيلو 
صادرات پرتقال و نارنگي مي توانند يك كيلوگرم 
از محصوالت يادشده را از تاريخ ۱۵ ارديبهشت 
تا ۱۵ شهريور سال ۱۳۹۶ وارد كشور كنند و به 
اين ترتيب با اتخاذ سياست »بازار در ازاي بازار« 

مي توانيم از صادرات مركباتمان حمايت كنيم. 
اما بش��نويد از اوضاع و احوال باغ��داران كه اين 
روزها با پيدا ش��دن دالالن و تضييع حقوقشان 
دچار آشفتگي شدند. از چند روز گذشته دالالن 
و واسطه ها وارد ميدان شده و به بهانه مازاد توليد 
و نبود تقاضا قيمت ها را كاهش دادند. به عبارت 

ديگر پرتقالي كه سال گذشته بين هزار و۵00 تا 
هزار و700 تومان از باغدار خريداري مي ش��د و 
پول كارگر و حمل و نقل نيز به عهده دالل بود اما 
امسال اين قيمت به كيلويي 700 تومان كاهش 
يافته اس��ت و محصول باغداران با كلي اما و اگر 

خريداري مي شود. 
بنابراين از پول��ي كه مصرف كننده ب��ه هركيلو 
مركبات مي دهد، ۳0 درصدش به باغدار مي رسد 
و 70 درصد آن بين دالالن و واسطه هاي ميوه رد و 
بدل مي شود و اين دالالن مركبات را در ايام نوروز 
و پايان اس��فند به چند برابر قيمت مي فروشند.  
برخالف دولتي ها، فعاالن ب��ازار كه اعتمادي به 
صادركنندگان و واردكنندگان ميوه ندارند، اين 
طرح وزارت جه��اد را به زيان تولي��د مي دانند و 
معتقدند ك��ه صادركنن��دگان و وارد كنندگان 
همواره به دنبال س��ود خود هس��تند، چراكه در 
فصل برداش��ت مركبات در سال گذشته در كنار 
پرتقال ايراني، پرتقال مصري نيز با قيمت پايين تر 
قرار داش��ت و انواع آلودگي ها وارد درختان ميوه 
ايران شد و در پايان اس��فند و ايام نوروز نيز سود 

هنگفتي به جيب زدند. 
اكنون وزير جهاد كش��اورزي كه از اخبار رسيده 
به اين وزارتخانه و م��ازاد ۶0۹ هزار تن مركبات 
دستپاچه شده و نگران تكرار فساد سيب زميني 
مازاد در س��ال گذشته است، با ش��رط و شروط 
خواستار صادرات ميوه ش��ده است، بدون اينكه 
به كاهش قيمت مركبات و زيان باغداران توجهي 

شود. 
بياباني، نايب رئيس خانه كشاورز با انتقاد از طرح 
جديد وزارت جهاد مي گويد: واردكننده ها همواره 
به دنبال سو ءاس��تفاده هس��تند و از فضاي نبود 
نظارت به سود خود بهره مي برند. وي با طرح اين 
پرسش كه چرا نگراني هاي وزارت جهاد از واردات 
ميوه و انتقال افت و آلودگي ها به باغ هاي كشور در 
زمان فراواني توليد از بين رفته است، مگر نه اينكه 
در اين س��ال ها ب��ا واردات غيرمنطقي، درختان 
زيتون، انجير، پس��ته و... كش��ور دچار افت شده 

است؛ پس چگونه مجوز واردات صادر مي شود؟
آيا در ماه هايي كه كشور انواع ميوه هاي تابستاني 
و با كيفي��ت را دارد، واردات مركب��ات به معناي 
خروج ارز نخواهد بود ؟ وي همچني��ن از ارزاني 
قيمت ميوه هاي صادراتي خبر مي دهد و مي گويد  
هركيلو پرتقال در ب��ازار داخل بين ۵00 تا 700  
تومان اس��ت اما به قيم��ت ۱۳00 تومان صادر 

مي شود. 
اما مهاجران، رئيس اتحادي��ه ميوه و تره بار طرح 
وزارت جهاد را به نفع دولت و بازار مي داند و معتقد 
است طعم ميوه هاي ايراني بهتر از وارداتي هاست و 

مردم مي توانند قدرت انتخاب داشته باشند. 
60۹هزارتنمركباتمازادامسالصادر

ميشود
همچنين مديركل توسعه صادرات وزارت جهاد 
كشاورزي در دفاع از طرح اين وزارتخانه مي گويد: 
براي جلوگيري از افت قيمت مركبات در س��ال 
جاري و ضرر و زي��ان باغ��داران، ۶0۹ هزار تن 
پرتقال و نارنگي مازاد مصرف با كمك طرح »بازار 
در برابر بازار« صادر مي ش��ود.  شاهرخ شجري 
مي افزايد: در س��ال جاري پيش بيني مي شود 2 
ميليون و 707 هزار تن پرتقال توليد شود كه در 
مقايسه با سال گذش��ته رشد ۱2 و نيم درصدي 
دارد.  وي مي گويد: امسال همچنين پيش بيني 
شده كه 742 هزار تن نارنگي توليد داشته باشيم 
كه در مقايسه با سال گذشته رشد ۵/2  درصدي 
داشته اس��ت و اين افزايش توليد نشان دهنده 

افزايش بهره وري در بخش كشاورزي است. 

تصميمزودهنگاموزارتجهادبهضررباغدارانمركباتتماممیشود

70درصدقیمتمرکباتبهجیبدالالنمیرود

خودروهايداخلياندازهيكجنگكشتهگرفتهاند!
   خودرو

رئيسس�ابقات�اقبازرگانيته�رانمعتقداس�تب�اوجود
اينكهدرس�الهايگذش�تهحمايته�ايقانون�يوبانكياز
صنعتخودروص�ورتگرفتهام�روزخودروهاي�يدرداخل
بادوبرابرقيمتبيش�ترنس�بتبهقيمته�ايجهانيتوليد
ميش�وندك�هب�هان�دازهيكجن�گكش�تهگرفتهاس�ت.
يحيي آل اس��حاق در گفت وگو با ايس��نا گفت: عوامل مختلفي در 
موضوع توسعه صادرات نقش دارد كه يكي از مهم ترين آنها قيمت و 

هزينه تمام شده كاالي ايراني در رقابت با كاالهاي جهاني است. 
وي افزود: پايين آوردن نرخ سود تسهيالت در ارتباط با توليدات 
صنعتي و در مواردي توليدات كشاورزي ما كه از صندوق توسعه 
ملي وام گرفته اند تأثيرگذار است و مي تواند باعث شود كاالي ما 
با هزينه كمتري توليد شود و امكان رقابت پيدا كند. اما بايد به 
اين موضوع توجه كرد كه وزن اين اقدام نسبت به ديگر مشكالت 
صادراتي ما چقدر است.  عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران عنوان كرد: مسئله اساسي اين است كه توليدات ما چقدر 
توليدات رقابتي هس��تند و مي توانند در دنيا رقابت كنند و در 
واقع توليدات ما چقدر صادرات محور اس��ت و بر اس��اس يكي 
از اصل هاي اقتص��اد مقاومتي يعني درون زا و برون نگر ش��كل 

گرفته است. 

توليدپي�كاندراي�رانهمزمانباخودروس�ازيكره
شروعشد!

رئيس س��ابق اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: البته در بيان گفته 
شده كه مي خواهيم توليد رقابتي داشته باشيم اما در واقع بيشتر 
با الگوي داخلي توليد كرده ايم،. در حدود ۳0 س��ال گذشته براي 
توليد خودرو بيشترين حمايت ها و تسهيالت بانكي را قرار داديم 
اما متأس��فانه به دليل مدل و الگويي كه براي توليد خودرو داخلي 
وجود داش��ته و با توجه به نياز داخلي و بر اس��اس محدوديت ها و 
فرصت هاي داخلي ش��كل و س��امان گرفته، باعث شده است كه 
خودرويي با دو برابر قيمت جهاني و با كيفيتي كه به اندازه جنگ 

كشته گرفته توليد شود. 
وي اضافه كرد: بازار بس��يار مطلوب يك ميليون��ي خودرو داريم 
كه فرصت بسيار مناسبي است و اين مطلوب نيست كه اين بازار 
تضمين ش��ده يك ميليوني با وجود همه حمايت ه��اي قانوني و 
بانكي كيفيت بس��يار پايين تري نس��بت به توليدات كشورهايي 
داشته باش��د كه بعد از ايران وارد اين صنعت ش��ده اند. زماني كه 
توليد پيكان در ايران شروع ش��د كيفيت آن تقريباً با خودروهاي 
كره اي يكس��ان بود اما امروز خودروس��ازي كره به كجا رسيده و 

خودروسازي ما به كجا. 

آل اسحاق تصريح كرد: دليل اين مسئله به نوع نگاه ما و نوع توليدي 
كه انجام مي دهيم بر مي گردد. تولي��د ما با نگاه خودكفايي داخلي 
انجام ش��ده و صرفاً براي مص��رف داخلي بوده اس��ت؛ هر چند در 
بيان اقتصاد برون نگر و تولي��د صادرات محور را عنوان مي كنيم اما 
استراتژي حاكم كه بيش از 2۵ سال است بر فضاي صنعت و توليد 
وجود دارد مبتني بر نياز داخلي اس��ت و نگاه صادرات محور در آن 

ديده نمي شود. 
وزيرصنعت:خودروسازانرضايتمردمراجلبكنند

همچنين جديدترين جلس��ه ش��وراي سياس��ت گذاري خودرو 
پنج شنبه هفته گذشته به رياس��ت وزير صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد. در اين جلسه خودروسازان گزارشي از اقدامات صورت 
گرفته در راستاي افزايش كيفيت خودروهاي داخلي ارائه كردند. 

خودروسازان اظهار كردند كه در يك رويكرد جديد در صورتي كه 
موتور و گيربكس خودروهاي تحت گارانتي معيوب ش��ود نسبت 
به تعويض خودرو و ارائ��ه خودروي جايگزين به مش��تريان اقدام 
مي كنند.  محمدرضا نعمت زاده در واكنش به گزارش خودروسازان، 
ميزان رشد كيفيت خودروهاي داخلي را راضي  كننده ندانسته و از 
اين شركت ها خواست اقدامات بيش��تري براي افزايش كيفيت و 

جلب رضايت مصرف كنندگان انجام دهند.  

فنالنديهابهدنبالحضوردوباره
دربازارچوبايران

فنالنديهابدشاننميآيدبعداز۳۵سالدوريازبازارچوبايران
درشرايطپسابرجامجايروسيهرادراينبازاربگيرند.آنهابراي
اينمنظورطرحهاييهمچونساختخانههايچوبيدرايرانو
صادراتمجددچوبفرآوريش�دهفنالندازايرانبهكشورهاي
همجوارراپيش�نهادميكنند،اماهمچنانازع�دمامكاننقلو
انتقالپولبهعنوانمعضلحضورشاندرايرانسخنميگويند.
پس از به نتيجه رس��يدن برجام،  م��راودات بازرگانی مي��ان ايران و 
ساير كشورها افزايش يافت تا ضمن بازار س��ازي و افزايش صادرات، 
سرمايه گذاران خارجي را براي ورود به ايران ترغيب كند. اما ماحصل 
اين سفر ها بيشتر  به سود خارجي ها بود، چراكه بيش از تجار ايراني، 
توليد كنندگان خارجي به دنبال فروش كاال و صادرات به ايران بودند، 
از صنايع خودروس��ازي گرفته تا صنايع فلزي، غير فلزي و... براساس 
آمار گمرك نيز در ۹ ماه گذش��ته واردات مواد اوليه كاهش يافته و در 

مقابل صادرات كاال به ايران رشد كرده است. 
چندي پيش رئيس جمهور فنالند به همراه هيئتي از تجار اين كشور 
به ايران آمدند تا مانند ۳۵ سال گذش��ته بار ديگر بازار چوب »نراد« 
را درايران قبضه كنند و رقيب روس��ي خود را از بازار بكر ايران خارج 

كنند. 
كارخانه هاي چوب بري و الوارس��ازي فنالند بعد از آنكه در دهه هاي 
70 و ۸0 ميالدي به ايران صادرات داش��تند و خاط��رات خوبي از آن 
دوران دارند، ديگر هرگز رنگ بازار ايران را نديدند با اينكه چوب هاي 
فنالندي از كيفيت بااليي برخوردارند، رقيبي به نام روسيه با توجه به 
 ) Soft wood  پايين بودن هزينه هاي حمل و نق��ل و صادرات)الوار

جاي آنها را گرفت. 
بع��د از آن صنايع چوب فنالن��د تالش هايي براي بازگش��ت به ايران 
صورت دادند اما س��ختگيري هاي س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
براي باكتري زدايي و قارچ زدايي چوب ه��اي فنالندي باعث تحميل 
هزينه هايي به صادركنندگان و واردكنندگان ش��د ك��ه چوب و الوار 
فنالند را در بازار ايران غيراقتصادي كرد. تحريم ها و مشكل مبادالت 
پولي و بانكي هم مزيد بر علت ش��د تا كارخانه ه��اي فنالند قيد بازار 

ايران را بزنند. 
بررسیصادراتچوبدرسفررئيسجمهورفنالندبهايران

با امضاي برجام اما يك ب��ار ديگر فيل فنالند ياد هندوس��تان كرد و 
تصميم گرفتند دوباره صادرات چوب به ايران را در دستور كار خود قرار 
دهند. در اين خصوص يكي از اهداف سفر رئيس جمهور فنالند به ايران 

و مالقات با مقامات ايراني، صادرات چوب است. 
به دنبال اين س��فر، فعاالن صنعت چوب فنالند به ايران آمدند و روز 
گذش��ته برنامه هاي خود را در يك نشس��ت خبري در غياب فعاالن 
صنعت چوب ايران  اعالم كردند اما دو معضل قديمي در اين نشست 
خودنمايي مي كرد. س��ؤال اول اين بود كه فنالن��د چطور مي خواهد 
روسيه را از سر راه بازار ايران بردارد؟ سؤال ديگر اينكه چالش اين كشور 
با محيط زيست و آلودگي الوارهاي فنالندي به نوعي باكتري چگونه 

حل و فصل خواهد شد؟
مدير پروژه برنامه بخش چوب س��ازمان توسعه تجارت فنالند در اين 
خصوص گفت: كيفيت چوب فنالند بسيار پايدارتر از محصوالت ديگر 
كشورهاست كه منبعث از روش جنگلداري ماست. ما بهترين قسمت 

درخت را انتخاب و آن را به محصول نهايي تبديل مي كنيم. 
مانتره افزود: فصل رش��د در كش��ور فنالند كوتاه اس��ت و با شناخت 
محص��والت مي دانيم چگونه محص��ول با كيفيت ت��ري توليد كنيم. 
ذهنيت مصرف كنندگان و تجار ايراني هم اين نيس��ت كه محصولي 
يك بار مصرف را خريداري كنند و سپس بازار را بلكه مي خواهند در 

بازار چوب بمانند. 
مديرعامل انجم��ن توليدكنندگان و چوب بري فنالند هم در پاس��خ 
به س��ؤالي مبني ب��ر اينكه چگون��ه مي خواهيد نظر مثبت س��ازمان 
محيط زيس��ت ايران را براي صادرات الوار تأمين كني��د، گفت: الوار 
فنالندي به صورت درستي پاكسازي و خشك مي شود و هيچ مشكلي 
ندارد. اگر چوب به اندازه كافي خشك نشده باشد امكان دارد كه باكتري 
يا قارچ در آن ايجاد شود.  كاي مري ووري ادامه داد: رطوبت الوار فنالند 
بسيار پايين است و نيازي نيس��ت كه از مواد شيميايي استفاده شود. 
لذا مواد س��مي كه مغاير با اس��تانداردهاي محيط زيست است در آن 
وجود ندارد. مي دانيم كه طبق قوانين ايران ورود چنين محصوالتي به 
اين كشور ممنوع اس��ت لذا مي توانيد از طريق دود و گرمايش پروسه 

باكتري زدايي را پياده كنيد. 
پيشنهادساختخانههايچوبيدرايران

مديرعامل انجمن توليدكنندگان و چ��وب بري فنالند، طرحي را هم 
براي ساخت خانه هاي چوبي در ايران ارائه كرد. كاي مري ووري گفت: 
وقتي از باال به تهران نگاه مي كنيم متوجه مي شويم كه خانه هاي يك 
طبقه بسياري وجود دارد كه مي توان بر باالي آنها از سازه هاي چوبي 
استفاده كرد؛ زيرا خانه هاي قديمي و فرسوده تحمل بار اضافي از طريق 
بتن و آهن را ندارند.  او تصريح كرد: البته اين طرح اوليه است و براي 
اجرا نياز به بررسي هاي بيشتر، آگاهي از قوانين و مقررات شهرسازي 
در ايران و مش��ورت با كارشناس��ان دارد. ما سال گذش��ته سازه هاي 
چوبي را در نقاط كوهستاني و پيست اسكي احداث كرديم و معتقديم 
مي توان آن را در س��اير نقاط ايران عملياتي كرد.  به گفته كاي مري 
ووري، ايران هم مي تواند از محصوالت فنالند استفاده كند و هم آنها 
را فرآوري و به كشورهاي همس��ايه صادر كند كه بدين ترتيب ارزش 
افزوده اين محصوالت به ايران مي رسد، البته حضورشان در ايران نياز 
به آماده بودن بس��ترهاي الزم از جمله نقل و انتقال پول دارد كه بايد 

فراهم شود. 

بهناز قاسمی
  گزارش یک

زمانيك�هجدايي
از انگلس�تان
اتحادي�هاروپااتف�اقبيفتد،احتم�االًپوند
شاهدكاهشارزشي۵درصدينسبتبهدالر
خواهدبود.بااينحالانتظ�ارنميرودپوند
دربراب�ريوروارزشخودراازدس�تبدهد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نق��ل از رويترز، از 
زماني كه انگليسي ها در روز 2۳ ژوئن سال جاري 
ميالدي رأي به خروج از اتحاديه اروپا دادند، پوند 
حدود 20 درصد نس��بت ب��ه دالر كاهش ارزش 
يافت. بر اساس يك نظرسنجي  كه از بيش از ۶0 
استراتژيست ارز خارجي و اقتصاد توسط رويترز 
انجام شده است، اين كاهش ارزش احتماالً ادامه 
پيدا مي كند.  ترزا مي،  نخس��ت وزير انگلس��تان 
تأكيد كرده اس��ت مي خواهد م��اده ۵0 پيمان 
ليس��بون يا همان برگزيت را اجرا كند. بر اساس 
اين قانون انگلس��تان در عرض دو سال به صورت 
متمادي اقتصاد خود را از اتحاديه اروپا جدا كرده 
و از اين اتحاديه خارج مي ش��ود. اين پروسه قبل 
از ماه مارس س��ال آينده ميالدي آغ��از خواهد 
ش��د. پيش بيني ها حاك��ي از اين اس��ت كه بعد 
از اجرايي ش��دن اين م��اده، ارزش پوند انگليس 
۱/۱۵ درصد ديگر نيز كاه��ش پيدا خواهد كرد.  

بسياري از مردم فكر مي كنند كه ترزا مي  به دنبال 
خروج سخت از اتحاديه اروپاست كه بدين معني 
است كه سياست هاي كنترل مرزها و جلوگيري 
از ورود مهاجران به انگليس اجرايي مي ش��ود و 
درعين حال دسترس��ي به بازار اتحادي��ه اروپا را 
نيز از بين مي برد. اين مسئله باعث مي شود كه به 
تجارت و ارزش پول انگلستان لطمه شديدي وارد 
شود.  بااين حال هنوز جزئيات بسيار كمي درباره 
اينكه گفت وگوها براي ترك اتحاديه اروپا چگونه 
خواهد بود، منتشرشده است و داده هاي اقتصادي 
نيز از زماني كه رفراندوم جدايي از اتحاديه اروپا 
برگزارشده، رويه بهتري را از خود نشان مي دهند. 
به همين دليل از هم اكنون نمي ت��وان با جرئت 
درب��اره نتايج اقتصادي برگزي��ت صحبت كرد و 

آينده اين مسئله در ابهام است. 
 كريس هي��ر، كارش��ناس ش��ركت اقتصادي

 Investec ب��ر اين عقيده اس��ت كه حركت 
اقتصاد انگلستان به سمت پايين نخواهد بود. او 
بيان كرده است: »سال آينده مي بينيم كه اقتصاد 
انگلستان و آمار مربوط به آن نسبت به چيزي 
كه تحليلگران مي گفتند بهتر عمل كرده است، 
بااين حال ما بايد روشنگري بيشتري در خصوص 

شرايط خروج از اتحاديه اروپا انجام دهيم.«

كاهشارزشپوندپسازخروجانگلیس
ازاتحاديهاروپا

   جهان نما
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