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  ایران؛
 رکورد دار مصرف

 

مقایسه سرانه مصرف کاالهای اساسی در ایران 
 نشان می دهد که کشورمان یکی از پر مصرف ترین

 کش��ورهای جهان اس��ت. میزان آم��ار مصرف و 
باال بودن آن نس��بت ب��ه میانگین جهانی در بخش 
محصوالت غذایی همچون نان، شکر و حتی روغن 
قاب��ل تامل و توجه اس��ت. همچنین در بس��یاری 
 از مناب��ع اله��ی همچ��ون آب، ب��رق، گاز نیز آمار

خیره کننده ای از مصرف ایرانیان ارائه می شود. با 
توجه به کمبود و محدودیت این منابع، مس��ابقه ای 
رو به فقیر شدن و بهره وری پایین در کشور باعث 
شده که ایرانیان یکی از رکورداران اسراف در جهان 

محسوب شوند.
مصرف ان��رژی پنج برابر متوس��ط جهانی و 
کس��ب رتبه ی س��ومین مصرف کننده بزرگ گاز 
جهان، آماری اس��ت که به راحتی، نرم های جهانی 
را کن��ار می زند و یکه تازی ایرانیان را در مصرف 
به نمایش می گذارد. طبق آمارهای ارائه ش��ده در 
روزهای اخی��ر و اختصاص رتب��ه ی پانزدهم در 
مصرف برق جهان، که میزان مصرف سه برابری در 
مقایس��ه با استانداردهای جهانی را نشان می دهد، 

کمی قابل تامل و نگران کننده است. 
با توجه به وضعیت کنونی کش��ور و فش��ار و 
تحریم های اقتصادی، توجه و ارزش گرایی به مقوله 
صرفه جویی و پرهیز از اس��راف یکی از نیازهای 
مهم کشور در این روزهاست. مصرف، غایت نهایی 
تولید و توزیع است و درست مصرف کردن از منظر 
اقتصاددانان دارای اهمیت ویژه ای اس��ت. بی شک 
کنترل کردن مصرف به منظور پس انداز و انباش��ت 
س��رمایه، طبیعتا رش��د اقتصادی را بدنبال خواهد 
داشت و ترویج الگوی صحیح مصرف یکی از پیش 

شرط های توسعه اقتصادی خواهد بود.
  اگرچه فراوانی و ارزانی منابع انرژی و مواد غذایی

 در کشور از جمله علل مصرف غیر بهینه و بی رویه 
در ایران است، اما اصالح قوانین و لزوم آموزش و 
فرهنگ سازی از سنین پایین می تواند کمک بزرگی 
 در جلوگیری از اس��راف باش��د. ذک��ر این مطالب 
در حالی اس��ت که آموزه های دینی ما درست در 
 نقط��ه مقابل این آمار قرار دارد. به یقین اس��راف ؛ 
 عملی غی��ر اخالقی و مورد نکوه��ش آیین های

 الهی س��ت. در اسالم نیز، همواره تاکید شده است 
بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید ،مصداق بارز این 
امر است. در بررسی این رفتار، صاحبنظران معتقدند 
 که اس��تفاده صحیح و منطقی از منابع و انرژی های

 کشور که به شدت مرتبط به رفتار و فرهنگ افراد 
است، باید به صورت داوطلبانه صورت پذیرد و این 
شیوه ی داوطلبانه که در پی آموزش، تبلور می یابد، 
بازخورد های بسیار بهتر و تاثیرگذارتری نسبت به 
رویکرد اجبار از طریق مصوبه ها و بخش نامه ها 

خواهد داشت.
تمامی مطالعات علمی، پژوهشی و دانشگاهی 
صورت گرفته در این زمین��ه نمایانگر لزوم توجه 
هرچه بیش��تر به آموزش و فرهنگ سازی در امر 
مدیریت مصرف است. تاکید بر این مسئله از طریق 
رس��انه های مختلف و دستگاه ها و سازمان های 
ذی رب��ط به عنوان یک وظیفه مل��ی باید در راس 
امور قرار گیرد تا بتوانیم آینده ای درخش��ان برای 

فرزندان این مرز و بوم متصور شویم.
سردبیر*

 هفته وحدت؛ 
رکود جوامع اسالمی 
و مسئولیت های ایران
محمد مهدی مظاهری*

ج��اری  هفت��ه  روزه��ای  آغازی��ن  در 
مناس��بت مب��ارک و میمون��ی را آغاز ک��رده ایم 
ک��ه در فض��ای آش��وبناک و پرتالط��م غ��رب 
آس��یا م��ی تواند به عن��وان دریچه ای به س��وی 
صل��ح و ثبات تلقی ش��ود؛ نامگ��ذاری روزهای 
دوازده��م ربی��ع االول )می��الد پیامب��ر اک��رم به 
 روای��ت اهل تس��نن( ت��ا هفده��م ربی��ع االول
 ) به روایت ش��یعه( تحت عن��وان »هفته وحدت«

 اقدامی مدبرانه از سوی امام خمینی)ره( بود که در 
 راس��تای نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه های

 پیروان تش��یع و تسنن و با هدف اعتالی عزت و 
سربلندی بیشتر مسلمانان در جهان و خنثی کردن 

توطئه های دشمنان اسالم صورت گرفت.
 البت��ه مفهوم اتحاد اس��المی این نیس��ت که 
فرقه های اس��المی برای ایجاد اتحاد اسالمی از 
اصول اعتقادی و یا غیر اعتقادی خود صرف نظر 
کنند و به اصطالح، مشترکات همه فَِرق را بگیرند 
و مختصات خود را کن��ار بگذارند؛ زیرا این کار 
نه منطقی اس��ت و ن��ه عملی. بلکه، ه��دف امام 
راحل از نامگذاری این هفته به نام هفته وحدت، 
رس��یدن کش��ورهای اس��المی به درکی فراتر از 
مناف��ع خودمحورانه ملی و دیدن خطرهایی فراتر 

از مباحث تنگ نظرانه امنیت ملی است. 
 نکت��ه اساس��ی البت��ه این اس��ت ک��ه آنچه 
خصوص��ًا در س��ال های اخیر موج��ب اختالف 
و پراکندگ��ی کش��ورهای اس��المی گردی��ده، نه 
عقاید و نگرش های مذهبی متفاوت، که بیش��تر 
استفاده ابزاری و سیاس��ی از مذهب برای تأمین 
مناف��ع خودمحورانه ملی و س��رکوب و مقابله با 
کش��ورهای رقیب اس��ت؛ فرآیندی که به تخریب 
چهره اس��الم، هدر رفت بودجه و س��رمایه های 
ملی کشورهای اس��المی و تضعیف جبهه آنها در 

عرصه بین المللی انجامیده است.
 آنچ��ه در ش��رایط فعل��ی بین کش��ورهای 
اس��المی و در رأس همه آنها عربس��تان سعودی 
و جمه��وری اس��المی ایران ایجاد ش��ده اس��ت، 
 موج��ی از مس��ابقه تس��لیحاتی، رقاب��ت ه��ای

ب��ا کش��ورهای  ائت��الف  و  اتح��اد  و  نظام��ی    
غیر مسلمان و بعضًا ضد اسالم)رژیم صهیونیستی( 
اس��ت که توس��ط عربستان س��عودی جهت دهی 
می شود. این کش��ور عربی- اسالمی مهم خلیج 
فارس که بواس��طه ظهور اس��الم در سرزمینش، 
اهمیت و احترام ش��هرهای مق��دس مکه و مدینه 
و البت��ه داراب��ودن مناب��ع غنی نفت��ی، جایگاهی 
 راهب��ردی در جهان اس��الم دارد، در س��ال های

 اخیر کوش��یده اس��ت ت��ا با نابود س��ازی وجهه 
تاریخی و س��نتی خ��ود با عنوان خ��ادم حرمین 
ش��ریفین، عنوان جدید قدرت سلطه گر نظامی و 

امنیتی منطقه را به خود اختصاص دهند. 
 از س��وی دیگر، سایر کش��ورهای اسالمی 
نی��ز با قرار گرفت��ن در حالتی از رک��ود و تقلید، 
از ایفای نقش مؤثر در جهان اس��الم بازمانده اند. 
برخی همچون کشورهای شمال آفریقا، افغانستان 
و پاکس��تان در آش��وب، نا امنی ها و مش��کالت 
داخلی خود غرق شده اند و برای حل آنها نیز به 

کمک کشورهای غربی چشم دوخته اند.
ادامه در صفحه 2

سرمقاله

یادداشت 

رئیس کنفدراسیون صادرات تاکید کرد

عضویت در WTO ؛ 
راهگشای رقابت عادالنه 

صادرگنندگان

صفحه 11

تذکر وزیر ارتباطات به اپراتورها؛

ارسال پیامک تبلیغاتی 
از سرشماره اپراتورهای 

موبایل ممنوع شد

بیت کوین  
قانونی نیست

اجرای دقیق 
 نرخ سود 

در شعب بانکی 

صفحه 5
 میالد باسعادت نبی اکرم )ص( 
 و حضرت امام جعفر صادق)ع(

 تهنیت باد

در بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه مطرح شد

سهام دولت در شرکت های بیمه باید واگذار شود
صفحه 3

صورتجلسه 
فراخــــوان 

مزایـــده عمومی

شناسـه آگهی 113368
نـوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان 

استان خوزستان

رجوع به صفحه 10

وزی��ر مالی هند، آرون جایتل��ی اعالم کرد که 
دولت، بیت کوین را به عنوان ارز...

 سیده مینا دیوبند* 
Mina.divband@yahoo.com

شرح درصفحه 12

شرح در همین صفحه

بیت کوین، قانونی نیست
 وزیر مالی هند، آرون جایتلی اعالم کرد که دولت، بیت کوین را به 
عنوان ارز قانونی نمی شناسد و به هیچ موسسه ای برای فعالیت در این 
زمینه مجوز نداده اس��ت. به گزارش  تفاهم به نقل از اکونومیک تایمز، 
وزیر مالی هند، آرون جایتلی، مشخصا اعالم کرد که دولت، بیت کوین را 
به عنوان ارز قانونی نمی شناسد.در چند روز گذشته قیمت رکورد زد و 
به ۱۱۴۳۴ دالر رسید اما اندکی بعد بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و به 
۹۰۲۰ دالر رسید. دیروز دوباره قیمت آن با جهشی شدید روبرو شد و 
رکورد همیشگی ۱۱۸۳۱ دالر را برای خود ثبت کرد.وقتی از وزیر مالی 
هند سوال شد که آیا دولت تصمیمی در مورد ارز دیجیتال اتخاذ کرده 
اس��ت، جایتلی گفت: توصیه های الزم به کار گرفته شده است. موضع 
دولت ش��فاف است؛ ما در حال حاضر این را به عنوان یک ارز قانونی 
به رسمیت نمی شناسیم.پیش از این در ماه آگوست جایتلی به پارلمان 
اطالع داده بود که هیچ قانونی برای تنظیم مقررات ارز دیجیتال، شامل 
بیت کوین، در هند وجود ندارد و بانک مرکزی هند هم هیچ مجوزی به 

هیچ موسسه یا نهادی برای اپراتوری چنین ارزهایی نداده است.

 دررقابت های وزنه برداری
 قهرمانی جهان؛

 »سهراب مرادی«
 دو رکورد جهان را شکست

 رئیس اسکودا 
درگفتگو با تفاهم اعالم کرد

  بسیاری از وکال
 بیکار یا کم کار هستند

صفحه 8صفحه 2

 پس از جلسه روز یکشنبه نمایندگان بخش های تولید، توزیع و مصرف کاغذ در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع افزایش تعرفه 
گمرکی کاغذ از دستور کار این وزارتخانه خارج شد. 

محمدرضا کالمی بجستان، مدیرکل امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر، با 
اشاره به برگزاری جلسه روز یکشنبه ۱۲ آذر که با هدف مهار بحران کاغذ و ارائه راهکارها برای تقویت تولید داخلی این کاالی استراتژیک 
حوزه نشر، با حضور نمایندگان بخش های تولید، توزیع و مصرف کاغذ و به ریاست حسن یونس سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی 
این وزارتخانه برگزار ش��د، درباره نتایج این جلس��ه، گفت: بر اس��اس جمع بندی این جلسه، مقرر شد که تعرفه کاغذ افزایش پیدا نکند.وی 
همچنین با اشاره به تاثیرات منفی التهاب در بازار کاغذ در حوزه صنعت نشر کتاب و مطبوعات، از تامین ارز مبادالتی برای واردات کاغذ خبر 
داد و تاکید کرد: نگرانی در این زمینه برای واردکنندگان کاغذ وجود ندارد.وی افزود: تصمیم به عدم تغییر تعرفه و ارز تخصیصی کاغذ چاپ، 
تحریر و روزنامه، با توجه به نگاه حمایتی تنظیم بازار این نوع کاغذها به مصرف کنندگان این کاال در حوزه نشر، چاپ و غیره و در جهت 
 تعدیل اثرات قیمت های جهانی کاغذ و نهاده های تولید بر بازار مصرف این کاال و ضرورت حمایت اصولی از تولید داخلی و مصرف کنندگان

 عمده از جمله حوزه های فرهنگی مصرف کننده کاغذ، اتخاذ شده است.
همچنین به گفته این مقام مس��ئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دنبال جلس��ه روز یکشنبه نمایندگان بخش های تولید، توزیع 
و مصرف کاغذ که به ریاس��ت حس��ن یونس س��ینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه برگزار شد، تصمیمات اتخاذ شده در 

این جلسه با هدف مهار بحران کاغذ و ارائه راهکارها برای تقویت تولید داخلی این کاالی استراتژیک حوزه نشر، به شرح زیر اعالم شد:
»با عنایت به ضرورت های زنجیره تامین انواع کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه با اولویت مدیریت آرامش بازار با اتخاذ رفتارهای حرفه ای 
و تخصصی و در جهت تعدیل اثرات قیمت های جهانی کاغذ و نهاده های تولید، حس��ب تصمیمات متخذه در جلس��ه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ 
با حضور دستگاه های ذی مدخل و تشکل های تولیدی و مصرف کننده در حوزه زنجیره ارزش کاغذ، مقرر گردید ضمن حمایت  اصولی از 

تولیدات داخلی و مصرف کنندگان عمده در حوزه های فرهنگی و آموزشی؛
 ۱- تعرف��ه ان��واع کاغ��ذ چ��اپ و تحریر و روزنامه تا پایان س��ال جاری کم��اکان مطابق روال قب��ل بوده و افزای��ش نخواهد یافت. 

)کماکان ۵ درصد ثابت(
۲- ارز تخصیصی جهت انواع کاغذ رول و ش��یت )چاپ و تحریر روزنامه( تا اطالع ثانوی بدون تغییر و مبادله ای و با اولویت، تامین 

گردد.
۳- به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد مزیت تولید کاغذ برای کارخانجات مربوطه پیش��نهاد حذف ارزش افزوده برای مواد 
اولیه تولید کاغذ )خمیر کاغذ، چوب، باگاس، مواد شیمیایی( که در الیحه پیشنهادی مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس محترم 

ارسال گردیده با جدیت پیگیری گردد.
۴- تنظیم سند ۴ ساله زنجیره تامین کاغذ با اولویت مدیریت آرامش بازار با اتخاذ رفتارهای حرفه ای و تخصصی به صورت برنامه های 

اجرایی متاثر از فرایند زنجیره تامین.
۵- نوسازی و ارتقا کیفیت تولید به منظور دستیابی به آخرین تکنیک های صنعتی تولید باهدف عرضه تولیدات رقابتی با محصوالت 

جهانی«. 

افزایش تعرفه کاغذ منتفی شد


