
فرمانده معظم کل قوا در دیدار جمعی از فرماندهان 
و کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران گفتند: امروز 
تقویت اقتصادی، نقطه کلیدی و دارای اولویت کشور 

است. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهب��ری، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح چهارش��نبه 
در دی��دار فرماندهان و جمع��ی از یگان های نیروهای 
چهارگانه ارتش به مناسبت روز ارتش و نیروی زمینی 
با اشاره به نقش اقتدار، توانایی ها و انگیزه باالی ارتش 
در تامین امنیت کش��ور، نیروه��ای نظامی را یکی از 

مولفه های تامین امنیت برشمردند. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی با تاکید ب��ر تاثیر 
عملکرد دس��تگاه های اقتصادی، علمی و تحقیقاتی، 
آموزش��ی و فرهنگ��ی در جلوگی��ری از ب��ه نتیجه 
رس��یدن اهداف دش��من، اولویت درجه یک کشور 
را مس��ائل اقتصادی دانس��تند و گفتند: اصلی ترین 
وظیفه مس��ئوالن، پیگی��ری سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی به ویژه در بخش اش��تغال و تولید و تالش 
جدی برای حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین 
ایس��تادگی در مقابل ابرقدرت ها و نترسیدن از تشر 

آنها است. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به انتخابات 
29 اردیبهش��ت ماه، انتخاب��ات در نظ��ام جمه��وری 
اسالمی را نماد مردم س��االری اسالمی و مایه عزت و 
افتخار و قدرت و س��ربلندی دانستند و تاکید کردند: 
باید مردم، مسئوالن و نامزدها، انتخابات را قدر بدانند 
و زمینه یک انتخابات پرشور و شوق و با نشاط، سالم، 

با امنیت و گسترده را فراهم کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با گرامیداشت 
روز ارتش و تجلیل از خانواده ها و همسران و فرزندان 
ارتش��یان به عنوان همسنگران و همرزمان واقعی آنها، 
تعیین روز ارتش به وس��یله امام )ره( را یکی از بهترین 
و هوش��مندانه ترین اقدامات امام راحل برش��مردند و 
گفتند: این اقدام عالوه بر مس��تحکم کردن پایه های 
ارت��ش جمهوری اس��المی، موجب ی��أس و ناامیدی 

بسیاری از توطئه گران، در آن زمان شد. 
ایش��ان با تاکید بر اینکه تعیین روز ارتش از جانب 

ام��ام خمینی )ره( به معنای پذی��رش هویت ارتش با 
همه مختصات و شرایط آن در ابتدای پیروزی انقالب 
بود، افزودن��د: حفظ و تقویت ارت��ش، اعتقاد قلبی و 
عمیق امام )ره( بود و این تصمیم صحیح امام موجب 
ش��د ارتش در همه قضای��ای بع��د از انقالب، خوش 

بدرخشد. 
رهب��ر انق��الب اس��المی، ایس��تادگی در مقاب��ل 
توطئه ه��ای درون��ی را یک��ی از نمونه ه��ای کارنامه 
درخش��ان ارتش برش��مردند و گفتن��د: نقش آفرینی 
ارتش در دوران دفاع مقدس و ارائه جلوه های عملی از 
س��طوح باالی اخالق و معنویت در کنار قدرت رزمی، 

یکی دیگر از افتخارات آن است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، شهیدان صیاد شیرازی و 
بابایی و بسیاری از ش��هدای ارتش را الگوهای عملی 
از اخ��الق و معنویت خواندن��د و تاکید کردند: ارتش 
جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری و معنوی و 
دارای انگیزه های پاک و مقدس اس��ت که این یکی از 
آثار مهم اقدام امام در تعیین این روز است و باید این 

ارزش ها قدر دانسته و تقویت شوند. 
ایشان با تاکید بر لزوم افزایش آمادگی های روحی و 
معنوی ارتش، به نقش مهم نیروهای مسلح در تامین 
امنیت اشاره کردند و افزودند: امنیت برای یک کشور 
بسیار مهم اس��ت و هرچه نیروهای مسلح مقتدرتر و 
پرانگیزه تر باشند، این اقتدار حتی اگر با تحرک نظامی 
هم همراه نباشد، زمینه ساز ایجاد امنیت خواهد بود. 
فرمان��ده کل ق��وا، فرماندهان ارت��ش را به تربیت 
انسان هایی که بتوانند الگو باشند توصیه و خاطرنشان 
کردند: روز به روز باید الگوهای اخالقی همچون شهید 
صیاد و شهید بابایی در سازمان بزرگ و دارای شوکت 

ارتش افزایش یابد. 
رهب��ر انقالب اس��المی با تاکید ب��ر اینکه نیروهای 
مس��لح از مهم تری��ن حصارهای تامی��ن امنیت برای 
م��ردم به ش��مار می روند، افزودند: ع��الوه بر نیروهای 
مسلح، مجموعه ها و دستگاه های اقتصادی، آموزشی، 
علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در جهت مقابله 
با اهداف دش��من و به عنوان بخش های تکمیل کننده 
یکدیگر عمل کنند، قطعا هماهنگ با نیروهای مسلح، 

زمینه س��از حفظ و تقوی��ت امنیت ملی و توس��عه و 
پیشرفت کشور خواهند شد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از طراحی های اصلی 
دشمن را، استفاده از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادی 
برای ضربه زدن به ملت ایران دانس��تند و خاطرنشان 
کردند: به همین علت در س��ال های اخیر ش��عارهای 

اقتصادی برگزیده و برجسته شدند. 
ایش��ان تقویت بنیه اقتصادی کشور را حساس ترین 
و کلیدی ترین موضوع برش��مردند و گفتند: بر همین 
اس��اس بر اج��رای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
به عن��وان ی��ک مجموع��ه »ک��ار و حرک��ت و اقدام« 
به ویژه بر موضوع اش��تغال و تولید و همچنین مسائل 
معیش��تی م��ردم و کارکنان دس��تگاه های مختلف از 

جمله نیروهای مسلح تاکید دارم. 
رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به تمرکز بدخواهان 
نظام اسالمی برای استفاده از نقاط ضعف اقتصادی به 
منظور ایجاد اخالل، خاطرنش��ان کردند: وقتی انگیزه 
و هدف دش��من مش��خص اس��ت، قاعدتا باید انگیزه 
مس��ئوالن برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
افزای��ش یابد و من هم��ه این مس��ائل را که دیدگاه 
کارشناس��ان زبده اقتصادی اس��ت، به طور مشروح و 

خصوصی برای مسئوالن نیز بیان کرده ام. 
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودند: توق��ع من از 
مس��ئوالن این اس��ت که وقتی انگیزه دشمن را برای 
اس��تفاده از نقاط ضعف اقتص��ادی می بینند، درصدد 
برط��رف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بس��تن منافذ 

برآیند. 
ایشان تاکید کردند: البته نظام جمهوری اسالمی و 
ملت ایران، نقاط قوت فراوانی دارند و علت سربلندی 
ملت در مقابل توطئه های گوناگون، از ابتدای پیروزی 
انقالب تاکنون همین نقاط قوت عجیب اس��ت که از 
لحاظ کمیت و کیفیت، از نقاط ضعف بیشتر هستند. 
رهبر انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته 
را روحیه ش��جاعت و ایس��تادگی ملت ایران در برابر 
تش��رها و اخم ه��ای ابرقدرت ها دانس��تند و افزودند: 
یکی از ش��گردهای قدرت های متجاوز، برای ترساندن 
ملت ه��ا و دولت ها و وادار ک��ردن آنها به تامین منافع 

نامش��روع خود، تش��ر زدن و از خود بزرگنمایی نشان 
دادن است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: برای یک کش��ور 
بدترین حالت آن است که مسئوالن آن کشور، از تشر 
دشمن بترسند زیرا این کار در را برای ورود، تجاوز و 

تعرض او باز می کند. 
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: در اینکه امور کشور را 
باید با عقل و تدبیر و حکمت انجام داد، هیچ تردیدی 
وج��ود ندارد اما ای��ن تدبیر و حکمت بای��د همراه با 

شجاعت باشد. 
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: ترسیدن و دلهره 
از تش��ر دش��من و تحت تاثیر اخ��م قدرتمندان قرار 

گرفتن اوِل بدبختی است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای افزودند: اگر کس��ی هم 
می خواهد بترس��د، اش��کالی ندارد اما از طرف ملت و 
به حساب مردم نترسد زیرا ملت ایران ایستاده است. 
ایشان با اش��اره به انواع توطئه ها از ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی تاکنون، خاطرنشان کردند: اگر بنا بود 
جمهوری اسالمی و ملت ایران از قدرت ها بترسد و در 
مقابل آنها عقب نش��ینی کن��د، اکنون دیگر هیچ اثر و 

نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند. 
رهبر انقالب اس��المی تاکید کردند: دش��من اعم از 
آمریک��ا و بزرگ تر از آمریک��ا، در مقابل نظامی که به 
مردم خود متصل است و مردم و ملت خود را دوست 
دارد و ملت نیز آن نظام را دوس��ت دارند و در مقابل 

دشمن مقاوم هستند، هیچ غلطی نمی تواند بکند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه اینکه در 
دش��منی قدرت های زورگ��و به ویژه آمریک��ا، با ملت 
ایران هیچ تردیدی نیس��ت، افزودن��د: اینکه بگویند 
با فالن فرد موافق هس��تند و ب��ا او مالحظه خواهند 
کرد، حرف نادرس��تی است زیرا دشمنی آنها از زمان 
ام��ام )ره( و بعد از امام و در زمان دولت های گوناگون 
که با س��الیق مختلف بر سر کار بودند، همواره ادامه 

داشته است. 
ایش��ان با تاکید ب��ر اینکه باید اقتدار و ایس��تادگی 
مل��ت ای��ران و تاثیرناپذی��ری ملت از تش��ر آمریکا و 
برخی کش��ورهای اروپایی ادامه پیدا کند، خاطرنشان 

کردند: بخش مهمی از ادامه ایستادگی و نهراسیدن از 
دشمن، به عهده نیروهای مسلح، و بخش عمده آن بر 
عهده اقتصادیون و مجموعه های فرهنگی، آموزش��ی، 
به خص��وص متصدیان بخش های علم��ی و تحقیقاتی 

است. 
رهبر انقالب اس��المی در بخش پایانی سخنان شان 
با اش��اره به انتخابات پیِش رو، انتخابات را از افتخارات 
ملت ایران و مایه عزت، قدرت، روسفیدی و سربلندی 
ملت ای��ران در دنی��ا خواندند و افزودن��د: بدخواهان 
به دنب��ال نش��ان دادن اس��الم و معنوی��ت در نقط��ه 
مقاب��ل مردمس��االری بودند، اما جمهوری اس��المی، 
با مردمس��االری اس��المی و انتخابات، غلط بودن این 

حرف را نشان داد. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای گفتند: هم��ه ملت در 
انتخابات احساس می کنند که کلید کارهای کشور در 
دس��ت خودشان است و آنان هستند که عناصر اصلی 

کشور را معین می کنند. 
ایش��ان با تاکید بر اینکه همه مردم، نامزدها، دولت 
و دس��ت اندرکاران باید قدر انتخاب��ات را بدانند و آن 
را گرامی بدارند، افزودند: باید انتخاباتی گس��ترده، با 
ش��ور و شوق و نشاط، س��الم و همراه با امنیت برگزار 
شود و چنین انتخابات و ذخیره ای، به کشور مصونیت 

بسیاری خواهد داد. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب وسوسه انگیز 
رس��انه های دشمن و تالش خصمانه آنان برای خراب 
ک��ردن انتخابات، خاطرنش��ان کردند: مل��ت ایران با 
همی��ن بیداری و هوش��یاری که همواره نش��ان داده 

است، در مقابل این حرکت عمل خواهد کرد. 
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر سرلشکر 
صالح��ی، فرمانده کل ارتش با تبریک اعیاد ماه رجب 
و گرامیداشت روز ارتش و نیروی زمینی، گفت: امروز 
ارتش مفتخر اس��ت که در هم��ه عرصه های زمینی، 
دریایی، پدافندی و هوایی ب��ا اقتدار، اعتماد به نفس 
و ت��وکل به خدا از مرزه��ای خاکی و اعتقادی انقالب 
اس��المی دف��اع می کند و فرات��ر از هم��ه مولفه های 
آمادگی رزمی، به دریای بیکران انس��ان های مومن و 

متخصص خود می بالد. 
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

روند کند حذف مقررات زائد 
از فضای کسب وکار

شش��مین گزارش هی��أت ویژه مقررات زدایی نش��ان 
می ده��د که تاکنون پرونده مجوزهای صادره از س��وی 
سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت 

و نیرو و س��ازمان های محیط زیست و بورس بسته شده 
و هنوز هم بس��یاری از وزارتخانه ها برای تعیین تکلیف 
مجوزه��ای مزاحم در صف انتظار قرار دارند. به گزارش 

اتاق بازرگانی ایران، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در 
آخرین گ��زارش خود اعالم کرده که در حال 
3تکمیل بانک اطالعات مجوزهای کسب وکار...

نشست فروردین ماه انجمن مشاوران مدیریت ایران 
روز سه ش��نبه 29 فروردین ماه درهتل پارس��یان اوین 
برگزار ش��د. نشست با خوشامدگویی و تبریک سال نو 
ازس��وی مهندس احمدیان، عضو هیات مدیره انجمن 
آغاز شد و در ادامه، سخنرانی دکتر اولیایی درخصوص 
نقش و اهمیت انجمن مشاوران و مشاوران مدیریت در 

وضعیت سال جاری کشور ارائه شد. 
س��پس آقای دکتر ش��اه حس��ینی با موضوع »سال 
نو نگاه نو« س��خنرانی نس��بتا مفصلی ارائه کرد که با 

مشارکت حاضرین همراه بود. 
آخرین س��خنران استاد ارجمند جناب دکتر عیسی 
جاللی بود که س��خنرانی جذاب و مفیدی درخصوص 

روانشناسی مشاوره ارائه کرد. 
درای��ن جلس��ه ضم��ن قدردان��ی از آقای��ان دکتر 
تندگویان، عضو ش��ورای ش��هر ب��ه خاطرهمراهی با 
انجمن درس��ال گذش��ته و دکتر منصور از مش��اوران 
مدیریت طرح به خاطر تالش ها و پیگیری های ایشان؛ 
تفاهمنام��ه همکاری ب��ا روزنامه مدیری��ت اقتصادی 
»فرصت امروز« با حضور دکتر قدیمی، مدیر مس��ئول 
روزنامه »فرصت امروز« و دکتر اولیایی به امضا رس��ید 
تا سرآغازی باشد برای همکاری های ثمر بخش انجمن 
با »فرصت امروز«.  این مراس��م که از س��اعت 17 آغاز 
ش��ده بود با پذیرایی و عکس دس��ت جمعی حاضرین 

به اتمام رسید. 
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نشست ماهانه انجمن مشاوران مدیریت ایران برگزار شد

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دورنمای اقتصاد جهان منتشر شد

پیش بینی رشد اقتصادی 3.3درصدی 
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هدیه ای که پارس جنوبی به 
اقتصاد  ایران داد

س��یدحمید حس��ینی گفت که افتتاح شش فاز 
پ��ارس جنوبی س��بب افزایش رش��د اقتصادی و 

ارزآوری برای کشور می شود.
روز یکش��نبه ای��ن هفت��ه، یک��ی از بزرگ ترین 
اتفاق های صنعت نفت کش��ور رخ داد. ش��ش فاز 
پارس جنوبی به طور همزمان توسط رئیس جمهور 
افتتاح شدند. کارشناسان می گویند ورود این شش 
فاز به شبکه گاز کش��ور موجب می شود که تولید 
گاز ایران بعد از س��ال ها به قطر برس��د و از سویی 
نیاز کش��ور برای تأمین گاز مناطق شمالی کشور 
هم تأمین شود. برنامه ریزی برای جلو زدن از قطر 
هم آغاز ش��ده است، اتفاقی که سال ها بود صنعت 
نفت و گاز کش��ور برای رس��یدن به این خواس��ته 

تالش می کرد. 
در همین خصوص، س��یدحمید حسینی، نایب 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده نفت، گاز و 
پتروشیمی در گفت وگو با خبرآنالین گفت: »ایران 
سال هاست که به دنبال توسعه میدان گازی پارس 
جنوب��ی بود. این میدان گ��ازی بزرگ ترین میدان 
مشترک است که تاکنون قطر حداکثر بهره وری را 

از این میدان مشترک داشته است.«
وی افزود: »س��ال 84 میزان برداش��ت ایران از 
ای��ن میدان با قطر برابر بوده؛ اما با تحریم هایی که 
علیه ایران اعمال شد و عدم همکاری شرکت های 
نفتی نتوانستیم مانند گذشته تولید کنیم و از قطر 

عقب افتادیم.«
حسینی عنوان کرد: » از سال 88 با شرکت های 
داخلی قراردادهایی برای توس��عه این میدان امضا 
ش��د، به طوری که برای توسعه بهره برداری از این 
میدان، حتی مجبور شدیم از منابع صندوق توسعه 

ملی استفاده کنیم.«
وی بیان کرد: »با افتتاح شش فاز پارس جنوبی 
١٥٠ میلی��ون متر مکعب گاز به تولید ایران اضافه 
می شود و صادرات گاز را به همراه خواهیم داشت. 
این اتفاق منجر به رش��د اقتصادی کش��ور شده و 

درآمدزایی و ارزآوری در پی خواهد داشت.«
حس��ینی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن افتت��اح یکی از 
بزرگ تری��ن افتتاح ه��ای پ��س از انقالب اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: »با س��رمایه گذاری 2٠ میلیارد 
دالری ک��ه برای توس��عه ای��ن میدان در ش��ش 
فاز انجام ش��ده و آغاز بهره ب��رداری از الیه نفتی، 
پروژه های نیمه تم��ام پارس جنوبی به زودی کامل 

خواهد شد.«
 

تشکر200نماینده از فعالیت های 
دولت یازدهم برای افتتاح فازهای 

جدید پارس جنوبی

2٠٠ نماین��ده مجل��س ش��ورای اس��المی در 
بیانی��ه ای از فعالیت ه��ای دول��ت ب��رای افتتاح 
فازهای جدید پارس جنوبی تشکر کردند و آن را 
بهترین نماد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

دانستند. 
در ای��ن بیانی��ه که علی اصغر یوس��ف نژاد عضو 
هیأت رئیس��ه مجلس در پایان جلس��ه علنی روز 
چهارشنبه قرائت کرد، آمده است: افتتاح همزمان 
شش فاز توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی، 
ش��روع بهره برداری از الیه نفت��ی این میدان و 4 
طرح پتروش��یمی در تاری��خ 27 فروردین ١396 
با س��رمایه گذاری قریب به 2٠میلیارد دالر برگ 
افتخ��ار زرینی ب��رای جمهوری اس��المی ایران و 
موید کارآمدی و توانمندی نظام در س��خت ترین 
شرایط تحریم های س��تمگرانه علیه صنعت نفت 

کشور است. 
در این بیانیه افزوده شده است: امروز مجموعه 
پ��ارس جنوب��ی به عن��وان بهترین نم��اد تحقق 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی بر ت��ارک نظام 
می درخش��د. پیگیری سرس��ختانه ب��رای اجرای 
منویات مقام معظم رهبری در برداش��ت شایسته 
و منصفانه از میدان های مش��ترک در این دولت 
با بهره برداری از ١١ ف��از پارس جنوبی به خوبی 

محقق شده است. 
این 2٠٠ نماینده مجلس خاطرنش��ان کرده اند: 
فعالیت تحس��ین برانگیز ش��رکت های پیمانکاری 
و س��ازندگان اداری در اجرای طرح های توس��عه 
میدان همراه با تکمی��ل زنجیره ارزش با احداث 
از مصادی��ق  پتروش��یمی  همزم��ان طرح ه��ای 
رویکردهای تولید درون زا، برون گرا و دانش بنیان 

است. 
در این بیانیه تأکید ش��ده است: ما نمایندگان 
مل��ت ایران، ای��ن موفقی��ت و افتخار ب��زرگ را 
به محض��ر ملت، مق��ام معظم رهب��ری، خانواده 
ایثارگ��ران و ش��هدا، رئیس جمه��وری محت��رم، 
دولت و هم��ه دس��ت اندرکاران طرح های عظیم 
پارس جنوب��ی در بخش های مختلف گاز، نفت و 
پتروشیمی تبریک می گوییم و امیدواریم در سایه 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال شاهد شکوفایی 

بیشتر تولیدکنندگان این حوزه باشیم. 
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آخری��ن گزارش مرک��ز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اسالمی نشان می دهد 
با وجود سهم 6٠ درصدی نفت در رشد 
مثبت اقتصادی ایران در سال ١39٥ بر 
پایه آمارهای رسمی، بخش کشاورزی 
با رشد بیش از ٥ درصد، رتبه دوم را از 

آن خود کرد. 
عملک��رد بخش کش��اورزی در ایجاد 
ارزش افزوده تابعی از عواملی همچون 
بارندگی، جریان های س��طحی،  میزان 
سطح زیرکشت و میزان استحصال آب 

از منابع آب زیرزمینی است. 
نتیج��ه ای��ن وضعیت، رش��د به طور 
بخ��ش  عملک��رد  مس��تقل  تقریب��ی 
کشاورزی از چرخه های تجاری  )رونق 

و رکود( در اقتصاد ایران بوده است. 
آنگونه که مرکز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��المی از آماره��ای مربوط 
ب��ه حس��اب های مل��ی بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران و مرکز آمار 
ای��ران اس��تخراج کرده اس��ت، رش��د 
 ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره

 ١394 -١386 کمت��ر از ٥ درصد بود؛ 
به غیر از س��ال های ١394 و ١388 که 

این میزان فراتر از ٥درصد رفت. 
بر این اس��اس رشد بخش کشاورزی 
در س��ال ١386 برابر 2. 9 درصد بود و 
در سال بعدی به منفی 23 درصد افت 
کرد اما در س��ال های ١388 و ١389 
ب��ار دیگر مثبت ش��د و ب��ه ترتیب به 

9.4درصد و 4.9درصد رسید. 
بخش کشاورزی ایران در سال ١39٠ 

با وجود آنکه رونق اقتصادی کش��ور به 
دلیل افزایش چش��مگیر صادرات نفت 
اوج گرفت، رشد منفی ٠.١ درصدی را 
تجرب��ه کرد اما در س��ال های بعد و در 
بازه زمان��ی ١39١ تا ١394 به ترتیب 
رش��د 3.7درصدی، 4.7 درصدی، 3.8 
درصدی و ٥.٥ درصدی را پش��ت س��ر 
گذاش��ت؛ یعنی اینک��ه در دوره رکود 
اقتصادی، رشد بخش کشاورزی مثبت 

شد. 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد 
بخش کش��اورزی را در 9 ماهه س��ال 
١39٥ ب��ه ترتی��ب 4.2 درص��د و 7.٥ 
درص��د اعالم می کنند اما ارزیابی مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س از جدیدتری��ن 
برآورده��ای وزارت جهادکش��اورزی از 
تولید انواع اقالم محصوالت کش��اورزی 
تا پایان سال ١39٥ نشان می دهد رشد 
ارزش اف��زوده بخ��ش کش��اورزی  )به 
قیم��ت ثابت( در س��ال ١39٥ نزدیک 
به ٥.7 درصد خواهد بود که نس��بت به 
برآوردهای پیشین این مرکز با افزایش 

همراه است. 

 میدان داری نفت خام و گاز طبیعی 
در رشد اقتصادی 

از ویژگی های بخش نفت این اس��ت 
که ستانده این بخش تأثیرپذیری بسیار 
پایین��ی از تولی��دات س��ایر بخش های 
اقتصادی دارد اما فعالیت های مرتبط با 
آن از راه های مختلف مانند هزینه های 
ج��اری و عمرانی که در بخش خدمات 

عموم��ی و س��اختمان دولت��ی هزینه 
می ش��وند، بر ستانده س��ایر بخش های 

اقتصادی تأثیرگذار است. 
روند تغییر رشد ارزش افزوده بخش 
نفت برای دوره زمانی ١386 تا ١394 
و پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس 
از ای��ن رش��د در س��ال ١39٥ نش��ان 
می دهد ای��ن رقم در این ب��ازه زمانی 
هیچ گ��اه به ٥درصد نرس��ید و بهترین 
عملکرد مربوط به س��ال ١393 با رشد 

4.8درصد بود. 
نکت��ه قاب��ل تأم��ل آنک��ه بررس��ی 
حس��اب های مل��ی مرک��ز آم��ار ایران 
گویای آن اس��ت که رشد ارزش افزوده 
این بخ��ش در س��ال ١386 رقم ١.١ 
درصدی را ثبت کرد اما در س��ال های 
١387 و ١388 ب��ه منفی ٠.8 درصد و 

منفی ٥.4 درصد رسید. 
رش��د ارزش افزوده بخش نفت خام 
و گاز طبیعی در س��ال ١389 بار دیگر 
به مثبت 4.2 درصد رس��ید اما از سال 
١39٠ رو به کاهش گذاش��ت  )منفی 
یک درص��د( و در س��ال ١39١ و اوج 
تحریم ه��ا به منف��ی 37.4 درصد بالغ 

شد. 
مرک��ز  برآورده��ای  براس��اس 
پژوهش های مجلس، در دولت یازدهم 
رشد ارزش افزوده صنعت نفت از منفی 
8.9 درص��د در س��ال ١392 به مثبت 
4.8 درصد در سال ١393 و مثبت 3.6 

درصد در سال ١394 رسید. 
بر این اس��اس رش��د بخش نفت در 

س��ال های ١39٠ ت��ا ١392 ب��ه دلیل 
اعمال تحریم های بین المللی منفی بود 
ام��ا در س��ال های ١393 و ١394  )به 
دلیل تعلیق تحریم ها در س��ال ١393 
و اجرای برجام در دو ماه پایانی س��ال 

١394( این رقم مثبت شد. 
برخالف س��ال های ١39٠ تا ١394 
که ب��رای اقتصاد ای��ران به ویژه بخش 
نفت دشوار بود، س��ال 9٥ سالی است 
که بخش نفت می تواند بهترین عملکرد 
خود را نه تنها در چند س��اله اخیر بلکه 
در بیش از سه دهه اخیر داشته باشد. 
دلی��ل این ام��ر نیز مرب��وط به رفع 
تحریم نفت ایران و امکان پذیر ش��دن 
افزایش تولید و صادرات نفت کشور در 

این سال است. 
براس��اس آمار اعالمی بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران رش��د بخش نفت در 
9 ماهه س��ال 9٥ به ترتیب برابر 4.6٥ 

درصد و 8٥.4 درصد بوده است. 
ب��رآورد مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
از رش��د ارزش اف��زوده بخ��ش نفت در 
س��ال ١39٥ با توجه به آخرین آمار در 
دسترس و تحوالت مورد انتظار تا پایان 
امسال حاکی از آن است که رشد ارزش 
افزوده بخش نفت در سال ١39٥ حدود 
٥9.9 درصد بود که نس��بت ب��ه برآورد 

پیشین افزایش داشته است. 
دلی��ل این افزایش مربوط به دریافت 
آمار جدید از وضعیت تولید و صادرات 
نفت کشور در قیاس با آمارهای پیشین 

است. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد

ثبت بهترین عملکرد صنعت نفت در سال 95

معاون رفاه اجتماع��ی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: س��بد امنیت 
غذای��ی ماه ه��ای بهمن و اس��فند به 3 
میلیون و 4٠6 هزار و 633 خانوار تعلق 
می گیرد که یک میلی��ون و 248 هزار 
و 4٠8 خانوار زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی  )ره( و س��ازمان بهزیستی 

کشور سبد خود را دریافت کردند. 
به گ��زارش ایرنا،  »احم��د میدری« 
در نشست خبری گفت: مصوبه اعطای 
س��بد امنیت غذایی به این خانوارها در 

ماه های بهمن و اسفند ابالغ شد. 
میدری بی��ان کرد: 2 میلیون و 2٠٠ 
ه��زار خانوار از س��ازمان بهزیس��تی و 
کمیته امداد امام خمینی  )ره( مشمول 
دریافت مس��تمری بودند که ٥٠٠ هزار 
ت��ا یک میلیون ریال دریافتی داش��تند 
ک��ه اکنون دریافتی آنها به یک میلیون 
و 9٠٠ هزار ت��ا 4 میلیون و 6٠٠ هزار 

ریال افزایش یافته است. 
ب��ه گفت��ه وی، ١8 درص��د خانوارها 
در اس��تان تهران و 66 درصد خانوارها 
در استان سیس��تان و بلوچستان سبد 
خان��وار خ��ود را گرفتن��د و در مجموع 
طب��ق اعالم بانک مرک��زی، ٥8 درصد 
خانوارها س��بد خانوار خ��ود را دریافت 

کردند. 
وی توضیح داد: به دلیل فرارس��یدن 
ن��وروز و ضعف اطالع رس��انی فقط یک 
میلیون و 2٠٠ هزار خانوار سبد خود را 
دریافت کردن��د اما رقم تخصیص یافته 
ب��رای خانوارها در بان��ک مرکزی برای 

این موضوع محفوظ ماند. 
ای��ن مس��ئول ادام��ه داد: اف��زون بر 
خانواره��ای زیرپوش��ش کمیت��ه امداد 
امام خمینی  )ره( و س��ازمان بهزیستی 
کش��ور، به دانش آموزان ش��بانه روزی و 
عشایر نیز سبد کاالها تخصیص می یابد 

ک��ه تاکنون فقط ١4درصد آنان س��بد 
خود را دریافت کرده اند. 

ب��ه گفت��ه وی، ٥ درص��د اف��راد زیر 
پوش��ش کمیت��ه ام��داد و بهزیس��تی 
همپوش��انی دارن��د که این مش��کل از 
طریق تبادالت الکترونیکی بین دو نهاد 

حل می شود. 
می��دری تصریح ک��رد: خانوارهایی 
که س��همیه بهمن ماه خود را دریافت 
نکرده ان��د ت��ا پایان اردیبهش��ت ماه و 
خانواره��ای ک��ه س��بد اس��فندماه را 
نگرفته ان��د ت��ا آخر خ��رداد می توانند 
نس��بت به دریافت س��بد خ��ود اقدام 

کنند. 
وی در مورد خانوارهایی که به دالیل 
مختلف کارت آنها سوخته است، گفت: 
اعتب��ار آنه��ا در کارت جدی��د محفوظ 
اس��ت و به محض ص��دور کارت جدید 
خانوارها می توانند با مراجعه به مرکزها، 

سبد خود را دریافت کنند. 
میدری اعتبار س��بد امنی��ت غذایی 
را یک ه��زار و 8٠٠ میلی��ارد ت��ا 2هزار 
میلی��ارد ریال اعالم کرد ک��ه برای هر 
خان��وار 3٠٠ ه��زار تا ١١٠ ه��زار ریال 

اختصاص می یابد. 
وی گف��ت: خانوارها می توانند کاالی 
خود را از فروشگاه های فرهنگیان، سپه، 
ش��هروند، اس��کاد  )اتحادیه سراس��ری 
تعاونی های مص��رف کارکنان دولت( و 

رفاه دریافت کنند. 
به گزارش ایرنا، شانزدهم فروردین ماه 
نیز وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت درباره 
توزیع سبد کاال در اردیبهشت ماه گفت: 
امنی��ت غذایی در مقابله با س��وءتغذیه 
همچن��ان از برنامه های امس��ال دولت 
است و براساس تصمیم امروز در دولت، 

اعتبار مورد نیاز سبد کاال تأمین شد.

قشرهای آسیب پذیر تا آخر خرداد برای دریافت سبد کاال مهلت دارند

خبر

وزیر نفت به مهر خبر داد 
تداوم مذاکره با مرسک برای الیه 

نفتی پارس جنوبی
وزی��ر نفت از ادامه مذاکره با ش��رکت دانمارکی 
مرس��ک جهت توس��عه الیه نفتی پارس جنوبی و 

تغییر کارفرمای این میدان خبر داد. 
بی��ژن نامدار زنگنه در گفت وگو با مهر با اش��اره 
به تداوم مذاکرات با این ش��رکت دانمارکی گفت: 
امیدواری��م توافق های نهای��ی در آینده ای نزدیک 
حاصل ش��ود. بر همین اس��اس تصمیم گرفته شد 
کارفرمای این پروژه شرکت نفت و گاز پارس باشد. 
در همی��ن ارتباط، غالمرض��ا منوچهری، معاون 
توس��عه و مهندس��ی ش��رکت ملی نف��ت هم در 
گفت وگ��و با مهر در پاس��خ ب��ه اینک��ه در حوزه 
پیمانک��اری تکلیف مذاکرات به چه نتیجه ای ختم 
ش��ده است، گفت: فعاًل مذاکرات خود را با شرکت 
مرس��ک دانمارک به پیش می بریم تا در آینده ای 

نزدیک به انعقاد قرارداد برسیم. 
این اظهارات منوچهری در حالی مطرح می شود 
که وی از ش��رکت پترو ایران خواس��ته است برای 
اج��رای برنام��ه تولید از الیه نفت��ی پارس جنوبی 
حتماً از مش��ورت های ش��رکت مرس��ک دانمارک 
اس��تفاده کند. تأکید بر ای��ن موضوع هم، به دلیل 
توس��عه الیه نفتی توس��ط این ش��رکت دانمارکی 

است. 
وی در تکمی��ل اظهارات وزیر نفت درباره تغییر 
کارفرمای این پروژه به مهر گفت: این پروژه پیشتر 
توس��ط ش��رکت نفت و گاز پارس کارفرمایی شد 
اما س��ال گذش��ته تصمیم گرفته شد این پروژه به 
ش��رکت نفت فالت قاره واگذار ش��ود و براس��اس 
تصمیمات جدید، این پروژه به ش��رکت نفت و گاز 

پارس بازگشت. 
غالمرضا منوچهری با بیان اینکه قرار بود از این 
میدان 3٥ هزار بش��که نفت به طور روزانه برداشت 
کنی��م، افزود: هم اکنون این میزان حدود 2٥ هزار 
بشکه اس��ت که با ظرفیت سازی برای دو چاه الیه 
نفتی، امیدواریم تا پایان س��ال به این رقم دس��ت 

یابیم. 
براساس این گزارش، شرکت مرسک دانمارک تا 
سال گذشته وظیفه توسعه و تولید از بخش قطری 
الیه نفتی را بر عهده داش��ت و توانس��ته بود یک 
میلیارد بش��که در طول س��ال های اخیر برای قطر 
برداشت کند اما در سال گذشته پیشنهاد توتال به 
قطر برای تولید از این الیه، موجب خروج مرسک 

از این حوزه نفتی و خداحافظی با قطری ها شد. 
مرس��ک پس از این اتفاق، مذاک��رات خود را با 
ش��رکت ملی نفت ایران به ص��ورت جدی تر دنبال 
کرد که فعاًل به امضای قرارداد منجر نش��ده است. 
مرس��ک در ابتدای دهه 8٠ طی جلساتی با وزارت 
نفت، پیشنهاد خوبی را برای توسعه الیه نفتی ارائه 
داد که با تصمیم وزارت نفت، این پیش��نهاد کنار 
گذاشته شد و ش��رکت پترو ایران برای توسعه در 

نظر گرفته شد. 
حاش��یه های ف��راوان در حف��اری این پ��روژه و 
شکس��ت برنام��ه ش��لمبرژه در حفاری ها، موجب 
بروز اتفاقات سریالی شد تا اینکه شناور مخصوص 

برداشت از الیه نفتی خریداری شد. 
بازگش��ت مرس��ک به ای��ران یادآور بخش��ی از 
اظهارات پاش��ا رمضان پور، مدیر وقت امور حقوقی 
و قراردادی ش��رکت مرسک است که گفته بود: با 
وجود تأکی��د و اعالم آمادگی مرس��ک برای آغاز 
توس��عه در ای��ن ح��وزه، تصمیم گرفته ش��د یک 
ش��رکت ایرانی تازه تأس��یس توس��عه را بر عهده 

بگیرد. 

 

برنامه های هفته کارگر اعالم شد
 عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور، برنامه های هفته کارگر را تشریح کرد. 

علی خدایی در یک نشس��ت خبری در آس��تانه 
هفت��ه کارگر با اش��اره به اینکه پنج��م تا یازدهم 
اردیبهش��ت ماه هفته کارگر نامیده ش��ده اس��ت، 
گفت: نخس��تین روز از هفته کارگر تجدید میثاق 
با آرمان های امام راحل در دس��تور کار قرار گرفته 

است. 
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
کار کشور با بیان اینکه ششم اردیبهشت به عنوان 
دومی��ن روز از هفته کارگر دیدار ب��ا رهبر معظم 
انقالب برنامه ریزی ش��ده اس��ت، ادام��ه داد: روز 
س��وم هفته کارگر به نام کارگ��ر، تامین اجتماعی 
و بهداش��ت کار و همچنی��ن روز چهارم نیز به نام 
کارگران، مهارت، معنوی��ت و اجتماعی نامگذاری 
شده است که در روز سوم و چهارم به ترتیب دیدار 
ب��ا مراجع عظ��ام و همچنین حض��ور کارگران در 
نمازهای جمعه سراس��ر کشور به عنوان برنامه های 

این دو روز پیش بینی شده است. 
خدایی افزود: گردهمایی ش��وراهای اسالمی کار 
کش��ور نیز به عنوان برنامه پنجمی��ن روز از هفته 

کارگر در نظر گرفته شده است. 
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی 
ک��ار کش��ور همچنی��ن از برگ��زاری گردهمای��ی 
کارگران بس��یجی در گردهمایی بزرگ کارگران با 
حضور ریاست جمهور در دو روز پایانی هفته کارگر 

خبر داد. 

نفت
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وی��ژه  هی��أت  گ��زارش  شش��مین 
مقررات زدایی نشان می دهد که تاکنون 
پرونده مجوزهای صادره از س��وی سه 
وزارتخان��ه جهاد کش��اورزی، صنعت، 
معدن و تجارت و نیرو و س��ازمان های 
محیط زیس��ت و بورس بس��ته شده و 
هنوز هم بس��یاری از وزارتخانه ها برای 
تعیی��ن تکلیف مجوزه��ای مزاحم در 

صف انتظار قرار دارند. 
به گ��زارش ات��اق بازرگان��ی ایران، 
معاون��ت اقتص��ادی وزارت اقتصاد در 
آخرین گزارش خود اعالم کرده که در 
حال تکمیل بانک اطالعات مجوزهای 
چارچ��وب  تعیی��ن  و  کس��ب وکار 
عملیات��ی برای س��اماندهی مجوزها از 
طریق هیأت مقررات زدایی و تس��هیل 
مجوزهای کسب و کار است. این برآیند 
فعالیت هیأتی است که براساس قانون 
پنج س��ال پیش مجلس ش��کل گرفته 
و کار رس��می خود را از ابتدای دولت 
یازده��م آغاز کرده اس��ت؛ گزارش��ی 
ک��ه نش��ان می ده��د در فاز نخس��ت 
اج��رای قان��ون 2071مجوز از س��وی 
دس��تگاه های اجرایی احصا شده و در 
فاز دوم با اس��تناد ب��ه مبانی قانونی و 
ض��رورت وجود مجوزهای اندکی بیش 
از نص��ف مجوزهای احصا ش��ده یعنی 
1203مجوز کس��ب و کار مورد بررسی 
ق��رار گرفته ک��ه در گام نخس��ت قرار 
بود مجوزهای غیرض��روری با رویکرد 

داوطلبانه حذف شوند. 
معاونت اقتص��ادی وزارت اقتصاد در 
گزارش��ی از وضعیت حذف مجوزهای 
 95 و  س��ال های94  در  کس��ب و کار 
در 19دس��تگاه اجرایی خب��ر داده که 
اش��اره ای به نوع همکاری 48 دستگاه  
اجرایی و وزارتخانه های دیگر نش��ده و 
مهم ت��ر اینکه آخرین گزارش منتش��ر 
ش��ده ناظر ب��ر پایان خ��رداد95 بوده 

است. 

اختالف آماری بر سر تعداد 
مجوزها

هنوز مش��خص نیس��ت چ��ه میزان 
مج��وز کس��ب و کار در ای��ران ص��ادر 

می ش��ود تا آنج��ا که بهمن ماه س��ال 
گذش��ته گزارش کارشناسی اتاق ایران 
نشان داد تعداد 2085مجوز کسب وکار 
توسط 36دس��تگاه و نهاد صادرکننده 
احصا ش��ده و پس از گذش��ت بیش از 
سه س��ال از عمر دولت یازدهم مجوز 
14دس��تگاه بررسی شده، پنج دستگاه 
نیز در دس��ت بررس��ی اس��ت و هنوز 
868مجوز صادره از س��وی 17دستگاه 
و نهاد نیز مورد بررس��ی قرار نگرفته و 
تنها مجوزهای وزارت جهادکشاورزی، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به تایید هیأت 

مقررات زدایی رسیده است. 

 رانت پشت امضاهای طالیی
مظف��ر علیخان��ی، مع��اون فن��ی و 
خدم��ات بازرگانی اتاق ایران می گوید: 
یا  دس��تگاه های صادرکنن��ده مج��وز 
اق��دام به حذف مق��ررات نمی کنند یا 
مجوزهای بدون اث��ر را برای حذف به 
هی��أت مقررات زدایی ارائ��ه می کنند. 
به گفت��ه این نماین��ده پارلمان بخش 
خصوص��ی در هی��أت مقررات زدای��ی، 
مج��وز  صادرکنن��ده  دس��تگاه های 
کسب و کار با استفاده از تاکتیکی به نام 
ادغام یا تجمیع مجوزها س��عی بر عدم  
حذف مج��وز دارن��د و در برابر حذف 

مجوزها به شدت مقاومت می کنند. 
وی با اشاره به تنزل رتبه کسب و کار 
از  بین الملل��ی  ش��اخص  در  ای��ران 
121در  ب��ه   2016 س��ال  118در 
س��ال 2017 تاکید می کن��د: مقاومت 
شدید دس��تگاه ها حتی س��ازمان های 
زیرمجموع��ه وزارت ام��ور اقتص��ادی 
و دارای��ی در براب��ر ح��ذف مجوزها و 
اص��الح فرآیند ص��دور مجوز همچنان 
ادام��ه دارد، چ��را که به نظر می رس��د 
صدور مج��وز به اقتدار، هویت و اعتبار 
دس��تگاه ها گره خ��ورده و بعضا باعث 
رانت و امضاهای طالیی برای متولیان 

امور شده است. 
نب��ود ضمانت  می افزاید:  علیخان��ی 
اجرای��ی ق��وی در قانون و نب��ود اراده 
ج��دی در متولی��ان امر ب��رای اعمال 

و  ب��ا دس��تگاه ها  برخ��ورد  و  قان��ون 
متولیان متخلف ب��ر پایه ظرفیت های 
قانونی فعلی باعث ش��ده بهبود فضای 
کسب وکار به عنوان یک الزام قانونی با 
موانع جدی مواجه ش��ود. وی تصریح 
کرد: دس��تگاه های اجرایی صادرکننده 
مجوزهای کس��ب وکار حاضر نیس��تند 
از اقتدار و رانت جاری دس��ت بکشند 
و حذف ه��ای غیرواقع��ی و ادغام های 
ص��وری و ناکارآمد به عبارت��ی بازی با 
اعداد تلقی می ش��ود؛ ب��ه همین دلیل 
محیط کس��ب وکار کشور نه تنها بهبود 
نیافته بلکه نامساعدتر هم شده است. 

مشکالت تولید باید حل شود
در همین زمینه رئیس کنفدراسیون 
صادرات ای��ران گفت: قانون مس��تمر 
بهبود فضای کسب و کار در دولت دهم 
توسط اتاق بازرگانی آماده و به مجلس 
ارس��ال و تصویب شد، اما هرگز توسط 

دولت اجرا نشد. 
محمد الهوتی در گفت وگو با مهر، از 
کلیدی ترین خواس��ته بخش خصوصی 
در ح��وزه صادرات از دول��ت دوازدهم 
رونمای��ی ک��رد و گف��ت: اصلی ترین و 
مهم تری��ن مطالبه بخ��ش خصوصی از 
دولت ه��ای قبل و دولت فعلی و دولت 

آینده بهبود محیط کسب و کار است. 
به گفته الهوتی، وقتی ما می گوییم 
یعن��ی  کس��ب و کار،  محی��ط  بهب��ود 
موضوعات��ی مانند ش��رایط تولید،  باال 
بردن بهره وری، کاهش فس��اد و رانت 
و همچنین امنیت در سرمایه گذاری را 

شامل می شود. 
وی ادام��ه داد: به همی��ن دلیل هم 
اس��ت که »محیط کس��ب و کار« یکی 
از شاخص های اصلی اقتصاد محسوب 
شده و هر س��ال کشورهای مختلف بر 
مبن��ای رقم این ش��اخص امتیاز بندی 

می شوند. 
الهوتی با یادآوری تهیه قانون بهبود 
مستمر فضای کس��ب و کار توسط اتاق 
بازرگانی در زم��ان فعالیت دولت دهم 
گفت: به رغ��م اینکه در دولت قبل این 
قانون توس��ط اتاق بازرگانی و مجلس 

تهیه و تصویب و ب��ه دولت دهم ابالغ 
شد، اما با مخالفت رئیس جمهور وقت 

روبه رو شد و به مرحله اجرا نرسید. 
الهوت��ی اف��زود: یکی از ش��عارهای 
اصل��ی دولت یازدهم پی��ش از آغاز به 
کار نیز بهبود محیط کسب و کار بود که 
بخش��ی از آن انجام شد. به اعتقاد من، 
ما ب��از هم در دول��ت دوازدهم همین 
توق��ع را داریم. اجرایی ش��دن واقعی 
خواسته  همچنان  کس��ب و کار  شرایط 

بخش خصوصی از دولت بعد است. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران 
در ادام��ه گفت: در بحث ص��ادرات با 
توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
که نقش��ه راه اصلی کشور است و تمام 
دولت ها در چارچوب این سیاست باید 
حرک��ت کنند، موض��وع اصلی تقویت 
بنابراین برای  صادرات غیر نفتی است. 
مقاوم س��ازی اقتصاد کش��ور، تولیدی 
باید مورد حمایت قرار گیرد که قابلیت 
ص��ادرات و ارزش افزوده باال داش��ته 

باشد. 
وی تاکی��د ک��رد: وقت��ی در م��ورد 
صادرات ح��رف می زنیم، ابتدا باید کم 
و کاس��تی های تولید را برطرف کرده و 
از هم��ه نظر آن را به ش��رایط بهینه و 

مقاوم رسانده باشیم. 
اقتص��ادی اظه��ار کرد:  این فع��ال 
اصلی ترین مس��ئله در تولید، باال بردن 
کیفی��ت در مقاب��ل کاه��ش هزینه و 
قیمت اس��ت. ما در بخش قیمت تمام 
شده بسیار مشکل داریم و قیمت ها به 
هیچ عنوان با کاالهای وارداتی رقابتی 

نیست. 
به گفته الهوتی، قیمت تمام ش��ده 
کاال به عوامل مختلفی بس��تگی دارد. 
یک��ی از این عوامل هزین��ه مواد اولیه 
و واردات آن اس��ت که طی س��ال های 
گذش��ته به دلیل تحریم ها با مشکالت 
فراوان��ی روبه رو بود. در کنار این عامل 
ن��رخ ارز و نرخ س��ودهای بانکی هم از 
عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام ش��ده 
تولید هس��تند که می توانند در تقویت 
صادرات غیر نفت��ی نقش مهمی را ایفا 

کنند. 

روندکندحذفمقرراتزائدازفضایکسبوکار

راه آهن تا پایان دولت یازدهم به مرکز 
پنج اس��تان گیالن، کرمانش��اه، ارومیه، 
همدان و از مسیر جدید به تبریز می رسد.  
به گزارش ایلنا، »از دولت یازدهم ریل به 
ماندگ��ار می مان��د«؛ وع��ده ای که چهار 
رئیس جمهوری کشورمان  سال گذشته 
ب��ه مردم داد، امروز به ثمر رس��یده و در 
کن��ار تم��ام اقدامات دولت در راس��تای 
راه آهن،  پروژه های دو خطه سازی  تحقق 
نوسازی ناوگان ریلی، ورود تکنولوژی های 
جدی��د در این حوزه و . . . تا پایان دولت، 
رویای دیرینه مردم پنج استان کشورمان 
ب��ه تحقق می رس��د و صاح��ب راه آهن 

می شوند. 
هر چند که دولت های گذشته هم شعار 
توسعه راه آهن در کشور را سر می دادند، 
اما نتوانس��تند اقدام قابل توجهی در این 
حوزه انج��ام دهند و اغلب این ش��عارها 
جنبه نمایش��ی داش��تند،  در حالی که 
درآمد نفتی دو دولت قبل از 800 میلیارد 
دالر ه��م عبور کرده بود، اما در پایان کار 
تقریبا هیچ دستاوردی در توسعه راه آهن 
برای مردم کش��ورمان نداش��ت به غیر  از 
عقد قراردادهای بس��یار گران با چینی ها 
مانند پ��روژه راه آهن گرگ��ان- بجنورد- 
مشهد که در این دولت جلوی این قرارداد 
بسیار گران با پیمانکار چینی گرفته شد. 
ام��ا در دولت یازدهم »ریل و توس��عه 
راه آهن« در اولویت دولت چه در عملیات 
اجرای��ی و چه در تخصیص اعتبارات قرار 
گرفت؛ به طوری که امروز توسعه راه آهن 
ب��ه مهم ترین دس��تاورد دولت در بخش 

حمل و نق��ل تبدیل ش��ده و حتی جریان 
مخالف دول��ت یازدهم هم نمی تواند این 
دس��تاوردها را انکار کند و دیدیم که در 
جریان اس��تیضاح وزارت راه و شهرسازی 
حتی موافقان اس��تیضاح وی در مجلس 
هم اقدامات وزارت راه و شهرسازی را در 

توسعه راه آهن تایید کردند. 
یک��ی از مهم تری��ن وعده های وزارت 
راه و شهرس��ازی در ابتدای کار، اتصال 
مراکز اس��تان ها به ش��بکه سراس��ری 
راه آهن بود که توانس��ت در ش��رایطی 
به این وعده خود جامه عمل بپوش��اند 
که قیمت نفت از 120 دالر به کمتر از 
30 دالر رس��ید و دولت با تنگنای مالی 
بی سابقه ای مواجه بود، اما در کنار تمام 
کمب��ود اعتبارات تا پای��ان دولت مردم 

چهار استان گیالن، کرمانشاه، ارومیه و 
همدان برای نخس��تین بار صدای سوت 
قطار را می ش��نوند و راه آهن از مس��یر 

جدید دوباره به تبریز می رسد. 
در ای��ن ب��اره »جبارعل��ی ذاکری«، 
معاون ساخت و توس��عه راه آهن کشور 
در گف��ت و گو ب��ا ایلنا با بی��ان اینکه 
رکورد ریل گذاری در کش��ور با احداث 
1728 کیلومت��ر ریل در روز زده ش��د، 
گف��ت: از ابت��دای دول��ت یازدهم پنج 
طرح اقتصاد مقاومتی در اولویت کاری 
وزارت راه قرار گرف��ت. تعهد دولت در 
حوزه ریل گذاری در س��ال 95 ساخت 
591 کیلومتر راه آهن بود که برای سال 
جاری هم تعهد س��اخت 400 کیلومتر 
راه آه��ن را برعهده داریم.  وی با اش��اره 

به کمبود اعتبارات دولت اظهار داش��ت: 
با توجه به بحث تامین اعتبار، پروژه های 
ریل��ی دیرتر از موعد مقرر صورت گرفت، 
اما از بهمن ماه سال گذشته با تخصیص 
اعتبارات، اجرای پروژه ها سرعت گرفتند. 
ام��روز ه��ر پنج پ��روژه ریل��ی به صورت 
همزمان در حال ریل گذاری هس��تند که 
ای��ن یک رکورد بی س��ابقه در پروژه های 

عمرانی محسوب می شود. 
وی با اشاره به رکورد زنی ریل گذاری 
در کش��ورمان گفت: بهترین رکورد در 
ریل گذاری پروژه های ریلی را در کارگاه 
همدان به اح��داث 1728 متر ریل در 
طول ی��ک روز داریم و راه آهن تا هفت 

روز دیگر به همدان می رسد. 
مع��اون س��اخت و توس��عه راه آه��ن 
ش��رکت س��اخت و توس��عه راه آهن با 
بیان اینکه امروز پنج پروژه ریلی نقده، 
قزوی��ن- رش��ت، پ��روژه راه آهن غرب 
کش��ور )همدان و کرمانش��اه( و مسیر 
جدید تبریز به صورت همزمان در حال 
ساخت اس��ت، ادامه داد: تا پایان دولت 
یازده��م علمیات ریل گ��ذاری این پنج 

پروژه به اتمام خواهد رسید.   
ذاکری گف��ت: در ح��ال حاضر میزان 
ریل گ��ذاری در پروژه راه آه��ن قزوین - 
رش��ت در روز 1400 متر است. در پروژه 
راه آهن نق��ده ریل گذاری به 500 متر در 
روز رسیده است و در مابقی پروژه ها هم 
سرعت اجرای عملیات قابل قبول است و 
ریل گذاری تمام ای��ن پنج پروژه تا پایان 

دولت یازدهم به اتمام می رسد.   

مردم ۵ استان صدای سوت قطار را می شنوند

بینالملل

خبر

در نامه ای به دستگاه های اجرایی 
جهانگیری بسته های رونق تولید 

و اشتغال را ابالغ کرد

ابالغی��ه ای،  در  رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به 
اجرای »بسته های رونق تولید و اشتغال« در سال 

96 مکلف کرد. 
اس��حاق جهانگیری در ای��ن ابالغیه تاکید کرده 
اس��ت: دس��تگاه های اجرایی باید برنام��ه اجرایی 
مرب��وط را مطابق مف��اد و زمانبن��دی مندرج در 
بس��ته ها در قالب »نظام یکپارچه پیشبرد و پایش 
اقتصاد مقاومتی- نیپا« تنظیم و از طریق س��امانه 
نیپا به دبیرخانه س��تاد ارس��ال و گ��زارش ماهانه 
اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به 

طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارائه کنند. 
پنج گان��ه:  بس��ته های  ش��امل  ابالغی��ه   ای��ن 
1- رونق تولید و اش��تغال 2-  بس��ته ارتقای توان 

تولید ملی 3- بسته تامین مالی و سرمایه  گذاری
 4-  بس��ته جذب، توس��عه و تعمیق تکنولوژی

 5- بسته تجارت خارجی است.

نخستین هواپیمای ATR هفته 
آینده وارد ایران می شود

سایت رسمی ش��رکت هواپیما سازی ATR  با 
انتش��ار خبر عقد قرارداد با ای��ران ایر برای فروش 
ورود  از   ،ATR72-600هواپیم��ای 20فرون��د 
نخستین هواپیمای این شرکت به تهران در هفته 

آینده خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ای��ران ای��ر، روز 24 فروردین ماه 
 امسال قرارداد خرید 20 فروند از این هواپیماهای 
کوت��اه برد به ارزش 400 میلی��ون دالر بین ایران 

ایر و شرکت هواپیما سازی ATRبه امضا رسید.

 ATR مشخصات فنی هواپیمایی
هواپیم��ای ای. ت��ی. آر 72-600 ک��ه در 200 
شرکت هوایی در جهان پرواز می کند، نخستین بار 
212A- در س��ال 1385 با نام تجاری ای. تی. آر
72 به بازار معرفی ش��د و تولیدکنندگان آن تاریخ 
عرضه آن را س��ال 1388 اعالم کردند و نخستین 
نمون��ه این مدل که مدل توس��عه یافته  ای. تی. آر 
72-500 ب��ود و ای.ت��ی.آر 72-600 ب��ا چندین 

ویژگی بهبود یافت. 
 PW127M این مدل مجهز به موتور کانادایی
اس��ت که با 5درص��د افزایش توان به برخاس��ت 
راحت ت��ر کمک می کن��د. تولیدکنندگان با اضافه 
کردن چندین صفح��ه نمایش کامپیوتر در کابین 
پ��رواز به امنیت پرواز اضافه کردند و با تغییر مدل 
صندلی ها و س��بک  تر ک��ردن وزن آنه��ا، ظرفیت 

مسافران را به 74 تا 78 افزایش یافت. 
هواپیمایی مدرن مناسب فرودگاه های شهرهای 
کوچک ایران 600-72 که برای خرید توسط ایران 
انتخاب شده توانایی طی کردن مسافت بین 1500تا 
1600 کیلومتر را دارد، می تواند در پروازهای داخلی 
می��ان فرودگاه ه��ای کوچک ایران مورد اس��تفاده 
 قرار گیرد.  از جمله مش��خصات عملکردی س��ری

 ATR 600 می ت��وان به س��رعت کروز )پیمایش 
طوالن��ی( 509 کیلومتر در س��اعت، بُ��رد پروازی 
1500 کیلومت��ر و نی��از به مس��افت 1333 متری 
برای پرواز )طول مس��یر تیک آف( اش��اره کرد که 
اس��تفاده از این هواپیم��ا را در مس��یرهای درون 
ش��هری و فرودگاه های نس��بتا کوچک ش��هرهای 

کشور امکان پذیر می کند. 

لوفت هانزا: در حال مذاکره با 
ایران ایر برای همکاری هستیم

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش دادکه   
ش��رکت هواپیمایی لوفت هانزا اعالم کرده که این 
ش��رکت آلمانی مشغول مذاکره با هواپیمایی ایران 

ایر برای همکاری در زمینه های مختلف است. 
ای��ن خبرگزاری به نقل از کارس��تن زنگ، مدیر 
منطقه ای ش��رکت لوفت هانزا ب��رای خلیج فارس، 
ای��ران، پاکس��تان و افغانس��تان در دوب��ی افزود: 
مذاک��رات به ط��ور متوالی و تقریبا ه��ر هفته در 
مورد آموزش خلبانان ایرانی و ارائه خدمات تعمیر 
و نگهداری هواپیماه��ای جدید که ایران به تدریج 
تحویل خواهد گرفت با شرکت ایران ایر در جریان 
است. تامین غذا برای مسافران نیز یک مورد دیگر 
برای همکاری بین این دو ش��رکت ایرانی و آلمانی 

است. 
وی اضاف��ه کرد: امض��ای قرارداد ق��دری طول 
خواهد کشید مخصوصا که ایران در ماه اردیبهشت 
ش��اهد برپایی انتخابات ریاس��ت جمهوری خواهد 
بود.  این مقام هواپیمایی آلمانی زمان مش��خصی 

برای امضای قرار داد ارائه نداد. 
س��ال گذش��ته، لوفت هانزا ق��رارداد همکاری، 
تعمی��ر و نگهداری با ش��رکت هواپیمای��ی اتحاد 
امارات متحده  را امضا کرد و در بهمن ماه گذشته، 
دامنه همکاری را به تامین غذا برای مس��افران نیز 

گسترش دادند. 

تولید

بیش از یک هزار واحد صنعتی تعطیل سال 
گذشته به چرخه تولید بازگشتند

بهره برداری از ۵هزار و 400 طرح 
نیمه تمام صنعتی

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت و رئیس 
س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ای��ران گف��ت: ی��ک ه��زار و 81 واح��د صنعتی 
تولیدی در داخل ش��هرک های صنعتی کشور که 
100درصد تعطیل بودند در سال گذشته به چرخه 

تولید بازگشتند. 
به گزارش ش��اتا، علی یزدان��ی با اعالم این خبر 
اف��زود: 5هزار و 400 طرح نیم��ه تمام صنعتی با 
220 ه��زار میلیارد ریال س��رمایه گذاری در طول 
س��ه سال و نیم گذشته در کش��ور به بهره برداری 

رسیده است. 
یزدانی گفت: ای��ن واحدهای صنعتی و تولیدی 
در مجموع به طور مستقیم برای 76هزار نفر شغل 

ایجاد کرده اند. 
وی اف��زود: 3ه��زار و 423 واحد تعطیل ش��ده 
در طول س��ه سال و نیم گذش��ته فقط در داخل 
ش��هرک های صنعتی به چرخه تولید برگشته اند و 
حتی برخی از آنها هم اکنون به کشورهای خارجی 

نیز صادرات دارند. 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران خاطرنش��ان ک��رد: بیش از 60طرح 
س��رمایه گذاری خارجی در طول س��ه سال و نیم 
گذش��ته در سازمان حمایت از س��رمایه گذاری به 
نفع اقتصاد کش��ور قرارداد انعقاد ش��ده و برخی از 

آنها نیز به بهره برداری رسیده است. 
ب��ه گفت��ه وی، در همین مدت اف��زون بر 130 
س��ند همکاری با کش��ورهای مختلف جهان امضا 

شده است. 
وی همچنین یادآور ش��د: در س��ال گذشته 24 
ه��زار واحد بنگ��اه کوچک و متوس��ط صنعتی و 
کش��اورزی از طریق س��امانه بهین ی��اب یا به طور 
مس��تقیم از بانک ه��ا، از 170هزار میلی��ارد ریال 

تسهیالت استفاده کرده اند. 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران گف��ت: در همین م��دت در داخل 
ش��هرک های صنعتی از طریق سامانه بهین یاب به 
13ه��زار و 280 بنگاه کوچک و متوس��ط صنعتی 
و تولیدی حدود 95هزار میلیارد ریال تس��هیالت 

پرداخت شده است. 
یزدان��ی با اع��الم اینکه 957 ش��هرک و ناحیه 
صنعتی در کش��ور وج��ود دارد، اف��زود: در 857 
ش��هرک و ناحیه در قال��ب حق انتف��اع زمین به 

صاحبان صنایع واگذار می شود. 

اتاق بازرگانی آمریکا اعالم کرد 
سال سخت شرکت های آمریکایی 

در چین
تعدی��ل مواضع ترام��پ در قبال سیاس��ت های 
تج��اری چین موجب ش��د اتاق بازرگان��ی آمریکا 
اعالم کند که سال جاری میالدی برای شرکت های 
آمریکای��ی که در چین فعالی��ت می کنند، یکی از 

پرچالش ترین سال ها خواهد بود. 
به گزارش رویترز، ات��اق بازرگانی آمریکا تاکید 
کرد که کاخ س��فید باید از منافع اقتصادی آمریکا 
در چی��ن حفاظت کند؛ ضمن اینکه هش��دار داد 
س��ال 2017میالدی می تواند به عنوان سخت ترین 
س��ال در دهه ه��ای گذش��ته برای ش��رکت های 

آمریکایی باشد. 
 اتاق بازرگانی آمریکا با انتقاد نس��بت به تعدیل 
مواضع ترامپ درباره سیاس��ت های تجاری چین، 
مقام��ات چینی را متهم به حمایت از کارخانه های 
داخل��ی خود و نیز تنگ کردن فضای کس��ب و کار 

برای شرکت های خارجی کرد. 
  »ویلی��ام زاریت« رئیس ات��اق بازرگانی آمریکا 
گف��ت: در ح��ال حاضر به دولت ترامپ پیش��نهاد 
می کنی��م ک��ه از هر تی��ری که در ترک��ش دارد 
برای حمای��ت از ش��رکت های آمریکایی در چین 
اس��تفاده کند؛ اگر چه بعضی از آنها می توانند اثر 

زیان بخشی هم برای ما داشته باشند.  
البت��ه دونال��د ترامپ اع��الم کرده ک��ه موضع 
س��خت تری را علیه پکن اتخاذ کرده اس��ت و قول 
داده تا کس��ری تراز تجاری آمریکا با چین که در 
س��ال گذشته میالدی به 347 میلیارد دالر رسیده 

را کاهش دهد.  
دونالد ترام��پ در زمان رقاب��ت انتخاباتی خود 
چین را به دس��تکاری عم��دی در »ارزش یوان در 
براب��ر دالر« متهم کرده بود؛ اما هفته گذش��ته از 
این اته��ام کوتاه آمد و با صراح��ت اعالم کرد که 
چ��را باید چین را متهم به دس��تکاری یوان کنیم 
در حالی که با یکدیگر بر س��ر مس��ئله کره شمالی 

همکاری می کنیم. 
به گفته »زاریت« پیمان ترامپ با چین بر س��ر 
کره ش��مالی می تواند به مناف��ع اقتصادی آمریکا 
آس��یب وارد کند این در حالی است که پکن قادر 
به ارائه یارانه میلیارد دالری به شرکت های داخلی 

خود است. 
وی در ادام��ه گف��ت: با توجه ب��ه بالتکلیفی که 
موجب انس��داد روابط اقتصادی و سیاس��ی میان 
آمریکا و چین شده اس��ت، می توان به این نتیجه 
رسیدکه فضای س��رمایه گذاری برای شرکت های 
خارج��ی در چین بدتر خواهد ش��د و این موضوع 
موجب کاهش رش��د اقتصادی آنها می شود و سال 
جاری می��الدی احتم��اال یک��ی از پرچالش ترین 
سال ها برای شرکت های آمریکایی در چین خواهد 

بود. 



تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

در  پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
جدیدتری��ن گزارش دورنم��ای اقتصاد 
جهانی پیش بینی کرد که رش��د تولید 
ناخالص داخلی ای��ران از ۶.۵درصد در 
س��ال میالدی گذش��ته، به ۳.۳ درصد 
در س��ال ۲۰۱۷ و ۴.۳درصد در س��ال 
بان��ک  همچنی��ن  می رس��د.   ۲۰۱۸
جهان��ی در تازه تری��ن گ��زارش خود با 
عنوان  »رصد اقتصاد منا« به بررس��ی 
چش��م انداز اقتصاد ای��ران پرداخت و با 
تأکید بر ضرورت توجه به اش��تغال زایی 
و ن��رخ تورم، پیش بینی کرد که اقتصاد 
 ای��ران در میان م��دت به رش��د مالیم 

۴ درصدی دست یابد. 
ب��ه گ��زارش  »فرص��ت ام��روز«، در 
آستانه نشست بهاره صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی که از یکم تا س��وم 
اردیبهش��ت ماه در واش��نگتن آمریک��ا 
برگزار می ش��ود، این دو نه��اد جهانی 
آخری��ن گ��زارش خ��ود از دورنم��ای 
اقتص��اد جه��ان را منتش��ر کردند؛ این 
نخس��تین نشس��ت صندوق بین المللی 
پ��ول  )IMF( و گ��روه بان��ک جهانی  
)World Bank Group( از زم��ان 
انتخ��اب دونال��د ترام��پ به ریاس��ت 
جمهوری آمریکا اس��ت و آنچه اهمیت 
و حساس��یت این نشس��ت را دوچندان 
ک��رده، اع��الم سیاس��ت های حمایتی 
رئیس جمه��ور آمریک��ا و نگرانی درباره 
تضعی��ف جایگ��اه تج��ارت جهانی و به 

خطر افتادن نظام تجارت آزاد است. 

پیش بینی تورم ۱۱.۲ درصدی ایران 
در سال ۲۰۱۷

صن��دوق بین المللی پول در آس��تانه 
نشست مشترک با بانک جهانی آخرین 
برآورد خود از دورنمای اقتصاد جهان را 
منتشر کرد و بر این اساس، رشد تولید 
ناخالص داخلی ای��ران از ۶.۵درصد در 
س��ال ۲۰۱۶ میالدی به ۳.۳درصد در 
سال ۲۰۱۷ و ۴.۳درصد در سال ۲۰۱۸ 
می رس��د. نرخ تورم نیز از ۱۲درصد در 
س��ال گذش��ته میالدی به ۸.۹ درصد 
کاه��ش یافت��ه و در س��ال ۲۰۱۷ ب��ه 

۱۱.۲درصد افزایش می یابد. 
صن��دوق  گ��زارش  در  همچنی��ن 

بین المللی پول پیش بینی ش��ده است 
که تراز حس��اب جاری ایران در س��ال 
۲۰۱۷ به ۵.۳درصد و در س��ال ۲۰۱۸ 
ب��ه ۵.۱درصد در مقایس��ه با ۶.۳درصد 
در سال میالدی گذشته خواهد رسید. 
ن��رخ بیکاری نیز در س��ال ۲۰۱۶ برابر 
با ۱۲.۵درصد بوده اس��ت و براس��اس 
برآوردهای این نهاد بین المللی، نسبت 
به سال گذشته تغییری نخواهد داشت 
و در س��ال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچن��ان 

۱۲.۵درصد باقی می ماند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه صندوق 
بین الملل��ی پ��ول در فوریه با انتش��ار 
اقتصادی  وضعی��ت  درباره  گزارش��ی 
ای��ران در س��ال ۲۰۱۶ می��الدی، با 
چش��مگیر دانس��تن رش��د اقتصادی 
ای��ران اعالم کرده بود ک��ه  »افزایش 
ص��ادرات نف��ت ایران پ��س از اجرای 
برج��ام، زمین��ه را برای بهبود رش��د 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی واقع��ی به 
 ۲۰۱۶-۲۰۱۷ س��ال  در  ۶.۶درص��د 
فراه��م می کن��د. ب��ا این همه رش��د 
اقتصادی در س��ال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به 
۳.۵درصد کاهش پی��دا می کند، زیرا 
تولید نفت به وضع عادی بازمی گردد 
و رش��د بخش غیرنفتی مالیم خواهد 
ماند. سیاست های محتاطانه ای که در 
س��ال های اخیر اجرا شده اند متوسط 
نرخ تورم را به حدود ۹درصد در سال 
۲۰۱۷-۲۰۱۶ می رس��اند و نرخ تورم 
در ۲۰۱۸_۲۰۱۷ تحت تأثیر کاهش 
ن��رخ مبادل��ه ارزی اخیر، ب��ه بیش از 

۱۱درصد رشد می کند.
با ای��ن همه ای��ن نه��اد بین المللی 
هش��دار داده ب��ود که چال��ش اصلی 
در ح��ال حاضر ایجاد ش��رایطی برای 
ثب��ات پای��دار اقتص��ادکالن و رش��د 
اس��ت؛ اصالحات جامع و هماهنگ که 
به دنب��ال دفاع از ت��ورم اندک و ثابت 
باش��ند، س��اماندهی و تقویت سرمایه 
بانک ها، طرح ریزی سیاس��ت مالی در 
یک چارچوب میان مدت برای حمایت 
از اصالح��ات و اولوی��ت بخش��یدن به 
تغیی��رات قانون��ی و رگوالت��وری ک��ه 
س��رمایه گذاری را تس��هیل می کن��د، 

کمک به ایجاد اشتغال و... 

دورنمای اقتصاد جهان از نگاه 
صندوق بین المللی پول

همچنی��ن صن��دوق بین المللی پول 
در گ��زارش خ��ود از وضعی��ت اقتصاد 
جهانی، نرخ رشد مورد پیش بینی برای 
س��ال ۲۰۱۷ را نسبت به گزارش قبلی 
خود در اکتبر، ۰.۱درصد افزایش داد و 
۳.۵درصد بازبینی ک��رد که در صورت 
محقق شدن، س��ریع ترین نرخ رشد در 
پنج س��ال اخیر خواهد ب��ود. همچنین 
نرخ رشد جهانی در سال میالدی آینده 

۳.۶درصد پیش بینی شده است. 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در ای��ن 
رش��د  از  خ��ود  پیش بین��ی  گ��زارش 
اقتصادی آمریکا در سال میالدی جاری 
را حف��ظ ک��رده و ۲.۳درصد اعالم کرد 
که نسبت به ۱.۶درصد در سال گذشته 

باالتر است. 
نرخ رشد اقتصادی برای انگلیس نیز 
۰.۵درص��د افزای��ش یاف��ت و ۲ درصد 
پیش بینی ش��د و نرخ رش��د اقتصادی 
منطقه یورو در س��ال می��الدی جاری 
۱.۷درصد برآورد شده است. همچنین 
بنا ب��ه پیش بینی صن��دوق بین المللی 
پ��ول، ن��رخ رش��د اقتص��ادی چین با 
۰.۱درص��د افزای��ش ب��ه ۶.۶ درصد و 
نرخ رش��د ژاپن با ۰.۴درصد افزایش به 

۱.۲درصد ارتقا یافته است. 
رش��د تج��ارت کااله��ا و خدمات در 
س��ال جاری اگرچه بس��یار پایین تر از 
س��طح پیش از بح��ران مال��ی خواهد 
ب��ود، ام��ا پیش بینی می ش��ود دو برابر 
ش��ده و به ۳.۸درصد بالغ ش��ود. تورم 
اقتصادهای  در  قیم��ت مصرف کنن��ده 
توس��عه یافته به طور متوسط به ۲درصد 
خواهد رس��یدکه بیش از دو برابر سال 

گذشته خواهد بود.
 ام��ا با وج��ود پیش بینی های مثبتی 
ک��ه در گزارش صندوق بین المللی پول 
مش��اهده می ش��ود، اختالفات تجاری، 
ابهام��ات سیاس��ی و مش��کالت بدهی 
چی��ن همچن��ان تهدیدی برای رش��د 
اقتصاد جهانی هس��تند و انتظار می رود 
مش��کالت مذکور و س��ایر موانع، رشد 
جهانی را برای مدت قابل پیش بینی در 

۳.۸ درصد محدود نگه دارند. 

گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران
همچنین بانک جهان��ی در میانه هفته 
جاری با انتش��ار دو گزارش مس��تقل به 
بررسی چشم انداز اقتصاد جهان پرداخت. 
در گزارش  »اطلس ۲۰۱۷ اهداف توسعه 
پایدار« بان��ک جهانی مولفه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی کش��ورهای جهان 
را بررس��ی ک��رده و در گ��زارش   »رصد 
اقتصاد منا« نیز وضعیت اقتصادی منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بازبینی 
 )MENA(  و تحلیل قرار داده است. منا
اصطالحی است که برای کشورهای عمده 
تولیدکنن��ده نفت در منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا به کار می رود. 
بان��ک جهان��ی در گ��زارش  »رص��د 
اقتصاد منا« بخشی مستقل را به بررسی 
وضعی��ت اقتصاد ایران اختصاص داد و به 
چالش های پیش روی اقتصاد ایران اشاره 
کرده است. در این گزارش آمده است که 
بخش نفتی اقتصاد ایران توانسته در سال 
گذش��ته احیای قدرتمندی را تجربه کند 
اما برای اینکه این احیا به بخش غیرنفتی 
منتق��ل ش��ود، احی��ای س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی، همکاری با نظام بانکی 
جهان و پیش��رفت در اج��رای اصالحات 
ض��روری اس��ت.  بانک جهانی ب��ا تأکید 
ب��ر ضرورت توجه به اش��تغال زایی و نرخ 
تورم، پیش بینی کرده ک��ه اقتصاد ایران 
در میان مدت به رشد مالیم ۴درصدی و 
در سال ۹۷ به مازاد بودجه دست خواهد 
یافت.  بر این اساس، رشد اقتصادی ایران 
در میان مدت در س��طح متوسط ۴درصد 
خواهد بود و س��هم صادرات در این رشد 
کم خواهد ش��د چون ظرفیت های مازاد 
م��ورد بهره برداری ق��رار گرفته و افزایش 
در تولید نفت آهن��گ کندتری در پیش 
گرفته اس��ت. در بخ��ش تولی��د، انتظار 
می رود احیای تولیدات صنعتی مهم ترین 
عامل در رش��د کلی اقتصاد ایران باش��د. 
کشاورزی  بخش های  می شود  پیش بینی 
و خدم��ات به ترتیب رش��د حدود ۴ و ۳ 
درصدی را تجرب��ه کنند. تغییر تدریجی 
در ترکی��ب رش��د می تواند ب��ه افزایش 
اشتغال کمک کند چون در این بخش ها 
اش��تغال از انعط��اف بیش��تری برخوردار 

است.

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از دورنمای اقتصاد جهان منتشر شد

پیش بینی رشد اقتصادی ۳.۳درصدی برای ایران در سال 2017

در دیدار با فعاالن اقتصادی اصفهان 
و بازدی��د از کارخانه های ذوب آهن و 
فوالد مبارکه، آمادگی بانک پاسارگاد 
برای حمایت از تولید، اشتغال و ارائه 

انواع خدمات ارزی اعالم شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک 
پاس��ارگاد، دکت��ر مجی��د قاس��می، 
مدیرعام��ل ای��ن بانک  ضم��ن دیدار 
بازرگانان، تولیدکنندگان  با  صمیمانه 
کارخانه ه��ای  از  اصفه��ان،  تج��ار  و 
ذوب آهن و ف��والد مبارک��ه اصفهان 
بازدی��د و ب��ا مدی��ران عام��ل ای��ن 

کارخانه ها دیدار و گفت وگو کرد. 
در این دیدارها که روز ۲۹ فروردین 
و همراه با جمعی از مدیران این بانک 
انج��ام ش��د، دکتر مجید قاس��می بر 
بانک پاس��ارگاد در جه��ت  آمادگ��ی 
توسعه و ارتقای این کارخانه ها تاکید 

کرد. 
مدیرعامل بانک پاسارگاد  همچنین 
ب��ه آمادگی کامل ای��ن بانک در ارائه 
ان��واع خدمات ارزی اعم از گش��ایش 
اعتبار اس��نادی، صدور ضمانت نامه ها 
و. . . ب��ه تجار و بازرگانان اش��اره کرد 
و ای��ن اقدامات را در راس��تای توجه 

اقتصاد  بانک پاس��ارگاد به بحث  ویژه 
مقاومتی و تاثیر آن در بهبود وضعیت 

تولید و اشتغال کشور دانست.
براس��اس این خبر، دکتر قاس��می 
ضم��ن گفت وگو ب��ا تج��ار و فعاالن 
خص��وص  در  اصفه��ان،  اقتص��ادی 

چالش ه��ای موجود بر س��ر راه تولید 
و اش��تغال و همچنی��ن راهکاره��ای 
موث��ر در راس��تای رفع آنه��ا و بهبود 
وضعیت اقتصادی کشور با بهره مندی 
و  بح��ث  ب��ه  مقاومت��ی  اقتص��اد  از 
تبادل نظ��ر پرداخت. وی همچنین در 

خصوص توجه ویژه این بانک به بحث 
مسئولیت های اجتماعی و ابعاد مثبت 
آن در ارتق��ای کش��ور از جنبه ه��ای 

مختلف تاکید کرد.
همچنی��ن  بازدیده��ا  ای��ن  در 
دکتر س��بحانی و مهن��دس صادقی، 
ف��والد  کارخانه ه��ای  مدیران عام��ل 
مبارکه و ذوب آهن اصفهان، اقدامات 
در  را  بانک پاس��ارگاد  برنامه ه��ای  و 
راستای ارتقای تولید و اشتغال کشور 
ارزش��مند خواندن��د. در این راس��تا، 
مهن��دس صادقی، مدیرعامل مجتمع 
ذوب آهن اصفهان، ضمن قدردانی از 
همکاری های ارزشمند بانک پاسارگاد 
طی سال های گذشته با این شرکت، 
از این بانک  به عنوان یکی از بانک های 
بزرگ کش��ور ی��اد ک��رد و همکاری 
و تعام��ل آن را با ذوب آهن، بس��یار 
راهگشا دانس��ت.  مدیرعامل مجتمع 
ذوب آه��ن اصفه��ان در این خصوص 
تصریح کرد: در بس��یاری از مواقع که 
در تنگن��ا قرار داش��تیم این بانک به 
کمک ما آمده و شرایط مناسب امروز 
را در بس��یاری از جهات مدیون دکتر 

قاسمی و بانک پاسارگاد هستیم.

مدیرعامل بانک پاسارگاد از کارخانه های ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان بازدید کرد

آمادگی بانک پاسارگاد برای حمایت از تولید، اشتغال و ارائه انواع خدمات ارزی

المانیتور: 
ایران به این زودی نمی تواند 

دالر را کنار بگذارد
با اینکه بانک مرکزی ایران از برنامه اش برای 
حذف و جایگزینی دالر تا آخر س��ال گذش��ته 
خب��ر داده بود، اما مش��کل بازگش��ت پول های 
نفتی، احتمال کاهش بیشتر ارزش ریال و تاثیر 

منفی بر اقتصاد، مانع اجرای آن شده است.
به گزارش فارس به نق��ل از المانیتور، حدود 
چهار ماه پی��ش بانک مرکزی ای��ران از برنامه 
خود برای کنار گذاش��تن دالر در محاس��بات و 
گزارش��ات مالی خود خبر داد و ولی اهلل س��یف 
در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد که از ابتدای 
س��ال مالی جدید دیگ��ر از دالر به عن��وان ارز 

مرجع در گزارشات مالی استفاده نخواهد شد.
با توجه به اینکه س��ال مال��ی جدید ایران از 
روز ۲۱مارس آغاز شده، هنوز هیچ تغییری در 
نحوه گزارشات مالی ایران اتفاق نیفتاده است و 
در حقیقت کارشناسان معتقدند حتی اگر بانک 
مرکزی ایران در این تصمیم خود مصمم باش��د 
این مس��ئله به این زودی اتف��اق نخواهد افتاد. 
موسس��ه فوربس در گزارش خود در ماه ژانویه 
اع��الم کرد که تصمیم بانک مرکزی ایران برای 
کنار گذاش��تن دالر می تواند به نوسان و بحران 
ارزی در ای��ن کش��ور منجر ش��ود. این گزارش 
تاکید داش��ت اقتصاد ایران در شرایط مطلوبی 
ق��رار نداش��ته و هرگونه ش��وک ارزی می تواند 
بهبود در این کش��ور را به مخاط��ره انداخته و 
تمام دستاوردهای سال های گذشته در کنترل 
قیمت ها را که از سوی مقامات پولی این کشور 

مدیریت شده بود، نابود کند.
نخس��تین نکته مهم در کنار گذاش��تن دالر 
از س��وی ایران این اس��ت که ایران هزینه نفت 
صادرات��ی خ��ود به عن��وان اصلی تری��ن کاالی 
صادراتی را به دالر دریافت می کند .بسیاری بر 
این باورند که در صورتی که دولت ایران بخواهد 
مبنای گزارش دهی خود را از دالر به ارز دیگری 
تغییر دهد با ش��رایط بس��یار پیچیده ای مواجه 

خواهد شد.
البته بانک مرکزی ایران با این مس��ئله که در 
صورت تغییر ارز مبنای گزارش��ات مالی خود با 
مش��کل مواجه خواهد ش��د، مخالف است اما از 
س��وی دیگر نگرانی خود نس��بت به بحران های 
اقتصادی ناشی از جایگزین کردن دالر در مدت 
زم��ان کم را پنه��ان نمی کند. سال هاس��ت که 
تقاضا در بازار ایران برای خرید دالر باالس��ت و 
به همین دلیل جامعه ایران نس��بت به هرگونه 
نوس��ان در ارزش ریال حس��اس است. از سال 
۲۰۱۰ و آغاز جن��گ تحریم بین ایران و غرب، 
بانک مرکزی ایران تالش کرده اس��ت دالر را از 
س��بد ارزی خود کنار بگذارد. این بانک دالر را 
ب��ا یورو، یوان، روبل و روپی��ه در مبادالت خود 
با ش��رکای تجاری نظیر امارات، چین، روسیه، 

ترکیه، عراق و هند جایگزین کرده است.
بن��ا به اعالم یک منبع آگ��اه از بانک مرکزی 
ایران، ای��ران همچنین بخش��ی از درآمد نفتی 
خود را به یورو دریافت می کند. وی که خواست 
نامش فاش نش��ود تاکید ک��رد: به همین دلیل 
است که گزارش دهی مالی بر مبنای یورو برای 

ما آسان تر است.
وی تاکی��د کرد: ب��رای دولت ای��ران از نظر 
اقتص��ادی تغییر ارز دریافت��ی )یورو( به دالر از 
نظر اقتصادی به صرفه نیس��ت، اما به این دلیل 
که ما باید س��االنه میلیارده��ا دالر پول به بازار 
داخلی عرض��ه کنیم مجبور به تبدیل یوروهای 

دریافتی به دالر هستیم.
یکی دیگر از دالیلی که بانک مرکزی ایران را 
به کنار گذاشتن دالر ترغیب کرده است اعمال 
هرگونه تحریم ه��ای خارجی در آینده و تهدید 
دارایی این بانک در خارج از کشور است. اگرچه 
توافق هس��ته ای امضا ش��ده و از بار تحریم های 
بین الملل��ی علیه ایران کاس��ته شده اس��ت، اما 
تحریم های اولیه آمریکا که به بهانه های حقوق 
بشر، حمایت از تروریسم و فعالیت های موشکی 
ایران برپا ش��ده بود، همچنان پابرجا هس��تند. 
باید توجه داش��ت که طی س��ال های گذش��ته 
میلیارده��ا دالر از دارایی بان��ک مرکزی ایران 
در بانک ه��ای خارج��ی که ب��ه دالر نگهداری 
می ش��دند به دلیل مناقش��ات سیاس��ی توسط 
دول��ت آمریکا مس��دود ش��ده اند و در آخرین 
اق��دام ۱.۶میلی��ارد دالر از دارایی های ایران در 
لوکزامب��ورگ به بهانه تامین غرامت بازماندگان 

قربانیان ۱۱سپتامبر مسدود شد.
پیم��ان قربانی، معاون امور اقتصادی و رئیس 
کل بانک مرکزی ایران معتقد اس��ت که سلطه 
دالر در ب��ازار جهانی به بروز انتظارات نامتقارن 
در ای��ران منجر ش��ده و دولت آمریک��ا بارها از 
سلطه دالر سوء اس��تفاده و دارایی های ایران را 

مسدود کرده است.
قربانی معتقد اس��ت که در بازار جهانی ارزش 
دالر دس��تخوش نوس��انات زیادی ش��ده و این 
مس��ئله باعث بروز مش��کالتی برای ایران شده 
اس��ت و در صورت��ی ک��ه دالر جایگزین ش��ود 
بسیاری از این مش��کالت حل خواهد شد. وی 
همچنی��ن هرگون��ه احتمال جایگزین ش��دن 
دالر به وس��یله بیت کوین -ی��ک ارز دیجیتال 

بین المللی- را رد کرد.
مقام��ات بانک مرکزی ای��ران معتقدند ارزی 
باید جانش��ین دالر ش��ود که در بازار به عنوان 
یک ارز قوی و با ثبات محس��وب شود و به نظر 
می رس��د تنها یورو همه گزینه های مورد نظر را 

دارا  باشد.
به ط��ور کلی با اینکه کنار گذاش��تن دالر از 
س��وی دولت ایران محتمل به نظر می رسد، اما 
بعید اس��ت که این امر در م��دت زمان کم در 
ایران انجام ش��ود، البته زم��ان محتمل اجرای 
این سیاست می تواند در صورتی که روحانی در 
انتخابات پیش رو پیروز شود، آخرین سال دور 

دوم ریاست جمهوری وی باشد.
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گزارش2

چرایی پیش بینی رشد اقتصادی 
3.3 درصدی ایران از سوی 

صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پ��ول در جدیدترین ارزیابی 
خ��ود از آین��ده اقتص��ادی ایران، رش��د اقتصادی 
۳.۳ درصدی را برای س��ال ۲۰۱۷ میالدی در نظر 
گرفته و پیش بینی کرده اس��ت که رشد اقتصادی 
ایران از ۶.۵ درصد در سال میالدی گذشته به رقم 

۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. 
براس��اس گزارش صندوق بین الملل��ی پول که 
در تارنم��ای این نهاد بین المللی منتش��ر ش��ده، 
علت کاهش رش��د اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ 
ناش��ی از کاهش قیمت نفت و تصمیم کشورهای 
تولید کننده نفت به پایین نگه داشتن میزان تولید 
برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت برآورد ش��ده 
اس��ت.  به گواه کارشناسان، اقتصاد ایران در سال 
۹۵ تحت تأثیر فضای پسابرجام و رفع تحریم های 
بین الملل��ی به وی��ژه در ح��وزه ص��ادرات نفت، با 
جهش��ی قابل توجه به رش��د ۱۱.۶ درصدی در ۹ 
ماهه نخست سال دست یافت و از آنجایی که این 
رش��د ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای 

جهانی نفت بود، قابل تکرار در سال ۹۶ نیست. 
حس��ین عبده تبریزی، اقتص��اددان در این باره 
به ایرنا، گفته اس��ت: بخشی از این رشد اقتصادی 
مربوط ب��ه ظرفیت های موجود در اقتصاد بود و از 
این  رو اثر عمده ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، 
اثر رش��د اقتصادی ناش��ی از نفت بر اش��تغال کم 
بود، زیرا از ظرفیت های موجود بهره گرفته ش��ده 
ب��ود، اما در همین حوزه هم که از دس��تاوردهای 
بزرگ برجام است، به رغم کاهش قیمت های نفت، 
می توان از س��ال آینده ش��اهد آث��ار درآمدی آن  
باش��یم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده ای 
ایجاد می کند.  این اقتصاددان تأکید کرد: افزایش 
درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال های آینده 
از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه کرد آن 
درآمدها در پروژه های عمرانی، اثر خود را بیش��تر 
نشان خواهد داد.  همچنین پیمان قربانی، معاون 
اقتص��ادی بانک مرک��زی در این خص��وص گفته 
است: رشد اقتصادی امسال، ناشی از بازپس گیری 
س��هم ایران از بازارهای جهانی نفت بوده اس��ت و 
دولت تالش می کند در سال آینده رشد بخش های 
غیرنفتی را افزایش دهد. از این رو رش��د اقتصادی 
ثبت ش��ده در س��ال ۹۵ در س��ال بعد قابل تکرار 
نیس��ت و برای تحق��ق مجدد رش��د های باال باید 
بخش ه��ای غیرنفت��ی را فع��ال و س��هم آن را در 

اقتصاد زیاد کرد. 

قیمت انواع سکه کاهش یافت
صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳.۷۵۱ توم��ان و هر قطعه تم��ام بهار آزادی طرح 
جدی��د را ۱.۲۱۶.۹۰۰ توم��ان تعیی��ن کردند که 
نش��ان دهنده افزایش اندک نرخ دالر و همچنین 

کاهش قیمت طال و انواع سکه است.
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد ۴.۰۶۲ تومان و هر پوند 
نی��ز ۴.۷۹۸ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
س��که ۶۹۸.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۸۳.۵۰۰ 
تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی ۲۵۱.۵۰۰  
تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار 

۱۱۸.۰۸۸ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۵۱دالر آمریکا

۴.۰۶۲یورو اروپا

۴.۷۹۸پوند انگلیس

۱.۰۳۱درهم امارات

۱.۰۴۹لیر ترکیه

۵۷۹یوان چین

۳۵ین ژاپن

۲.۹۲۲دالر کانادا

۳.۸۲۴فرانک سوئیس

۱۲.۳۵۰دینار کویت

۱.۰۰۵ریال عربستان

۳۲۰دینار عراق

۷۰روپیه هند

۸۸۵رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱۱.۵۰۰مثقال طال

۱۱۸.۰۸۸هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۸۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۶.۹۰۰سکه طرح جدید

۶۹۸.۰۰۰نیم سکه

۳۸۳.۵۰۰ربع سکه

۲۵۱.۵۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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هفت��ه  معامالت��ی  روز  آخری��ن  در 
ش��اخص کل 311 واحد ب��اال رفت و 
ب��ه رقم 78 هزار و 651 واحد رس��ید. 
در جری��ان معامالت روز چهارش��نبه 
گ��روه   ،1396 فروردین م��اه   30
صادرات محور ش��یمیایی با بیش��ترین 
ارزش معام��الت در ص��در  و  حج��م 
برتری��ن گروه های صنعت ایس��تاد. به 
ای��ن ترتیب بهبود وضعی��ت اقتصادی 
و تاثیر مثبت آن بر ش��رایط سودآوری 
صنایع وضعیت بورس را تحت الش��عاع 
قرار داده اس��ت. از سوی دیگر افزایش 
قیمت ارز و افزای��ش درآمدهای ارزی 
ش��رکت های صادرات مح��ور در کن��ار 
کاهش نرخ س��ود بانکی بر صعود بازار 
سهام در س��ال جاری تاثیر می گذارد. 
البته توجه به ای��ن نکته حائز اهمیت 
اس��ت که ب��ا توجه ب��ه اف��ت قیمت 
سهام ش��رکت ها طی ماه های گذشته، 
بسیاری از ش��رکت ها از پتانسیل رشد 
قیمتی برخوردارند. صنایع ش��یمیایی، 
الستیک و پالس��تیک و پتروشیمی ها 
جزو صنایع پر پتانسیل بورس در سال 
جاری هس��تند که رش��د س��ودآوری 
مس��تمری دارن��د و از باب��ت تولید و 
فروش مش��کلی ندارند. ع��الوه بر این، 
رش��د قیمت ارز بر وضعیت سودآوری 
این صنای��ع تاثیر می گ��ذارد. چنانکه 
در روز گذش��ته نیز ش��رکت های فوق 

با بیش��ترین اقبال س��هامداران مواجه 
ش��دند. از س��وی دیگر روز گذشته در 
گروه س��اختمانی نیز ب��ا توجه به خبر 
منتشر ش��ده مبنی بر امضای قرارداد 
جدید شرکت کیس��ون با شرکت های 
فرانس��وی، ش��اهد رش��د قیمت��ی و 
افزای��ش تقاضا در ای��ن نماد بودیم. به 
نظر می رس��د در صورت خروج کشور 
از رکود و بهبود صنعت س��اخت و ساز 
به عن��وان موتور حرکت��ی اقتصاد کل 
کش��ور، گروه های ساختمانی و صنایع 
گروه های س��یمانی  مرتبط همچ��ون 
و کاش��ی و س��رامیک صعودی دنبال 

شوند. 

7شاخص بورسی صعودی شدند
بورس تهران در حالی به اس��تقبال 
اردیبهش��ت ماه می رود که در آخرین 
روز ک��اری فروردین م��اه هم��ه هفت 
ش��دند.  صع��ودی  ب��ورس  ش��اخص 
س��هامداران این ب��ازار بی��ش از یک 
میلی��ارد و 259 میلیون برگه س��هم 
و ح��ق تق��دم را ب��ه ارزش 2 ه��زار 
و 863 میلی��ارد ری��ال در 79 ه��زار 
نوب��ت معامالت��ی دس��ت به دس��ت 
کردن��د. همچنین روز گذش��ته همه 
هفت ش��اخص بورس صعودی بودند. 
ش��اخص های ب��ازار اول و دوم نیز به 
ترتیب 165 و 974 واحد رشد کردند. 
نم��اد هلدین��گ صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس و پتروش��یمی پردی��س 

از جمل��ه ش��رکت هایی بودن��د ک��ه 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص 
کل ثب��ت کردن��د. در مقاب��ل نم��اد 
مخابرات بیش��ترین تاثی��ر منفی را بر 
این متغیر داش��ت. در ادامه معامالت 
روز گذشته س��هام تجارت الکترونیک 
پارس��یان، اوراق مش��ارکت شهرداری 
س��بزوار، کویر تایر، واحدهای صندوق 
امین یکم، پارند پایدار س��پهر، کیان و 
س��هام داده پردازی ایران با بیشترین 
تقاضای خرید و س��نگین ترین صف ها 
مواجه ش��دند. در س��وی دیگ��ر بازار 
گروه��ی از س��هامداران ب��رای خروج 
از واحده��ای پارن��د پای��دار س��پهر، 
س��هام فوالد خراس��ان، اوراق صکوک 
بناگس��تر کرانه، س��هام توسعه صنایع 
بهش��هر، واحده��ای صن��دوق کیان، 
و  س��ایپا  رای��ان  مش��ارکت   اوراق 
حق تق��دم مخابرات ایران بیش��ترین 
عرضه ه��ا را ثب��ت کردن��د. در پایان 
با  غدی��ر  س��رمایه گذاری  معام��الت، 
معامل��ه بلوکی 278 میلیون س��همی 
به ارزش 303 میلیارد ریال بیشترین 
حجم و ارزش معامالت را ثبت کردند. 
دی��روز 200 هزار س��هم دو ش��رکت 
ماشین س��ازی اراک و شیشه و گاز در 
خارج از زم��ان معامالت با قیمت های 
متفاوتی جابه جا ش��د. در حالی دیروز 
بی��ش از 12.4 و 1.3 میلیون س��هم 
ماشین س��ازی اراک و شیش��ه و گ��از 
به قیمت ه��ای 2.034 و 4818 ریال 

دادوستد ش��د که بنابر اعالم معاونت 
بازار، 200 هزار س��هم این دو شرکت 
بورس��ی در خارج از زمان معامالت با 
قیمت ه��ای متفاوتی جابه جا ش��د. در 
این جابه جایی، هر س��هم »فاراک« و 
»کگاز« با قیمت های 5.164 و 2.648 

ریال محاسبه شد. 

رشد 2 واحدی شاخص کل 
فرابورس

ش��اخص کل فرا بورس با رش��د بیش 
از دو واحد به پله 907 واحدی رس��ید. 
همچنی��ن در بازار فرا بورس تعداد 535 
هزار و 911 سهم اوراق بهادار به ارزش 
یک میلی��ارد و 626 میلیون و 80 هزار 
ریال در بیش از 47 هزار نوبت معامالتی 
دادوستد شد. در معامالت بازار فرابورس 
ریل پرداز سیر، شیر پاستوریزه گلپایگان 
با روند منفی و توسعه فناوری اطالعات 
خوارزمی، توک��ا رنگ فوالد س��پاهان، 
کشت و صنعت ش��هداب ناب خراسان، 
پاالی��ش نف��ت الوان با رون��د مثبت به 
کار خود پای��ان دادند. همچنین مجمع 
س��االنه دو ش��رکت حاضر در بازار پایه 
فراب��ورس لغو ش��د. طبق اع��الم قبلی، 
دو شرکت س��رمایه گذاری اقتصاد نوین 
و گس��ترش صنایع انرژی آذراب که در 
بازار پایه فرابورس در نظر داشتند اقدام 
به برگزاری مجمع ساالنه کنند، اما این 
دو مجمع لغو و به زمان دیگری موکول 

شده است. 

شاخص کل با رشد 311 واحدی به استقبال اردیبهشت ماه رفت

اقبالسهامدارانبهصنایعصادراتمحور

اوراق  و  ب��ورس  س��ازمان  رئی��س 
به��ادار در نهمی��ن دوره بین الملل��ی 
 بازار س��رمایه اس��المی گفت: تاکنون

 14.5 میلیارد دالر اوراق اس��المی در 
بازار س��رمایه ایران منتشر شده است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، ش��اپور محمدی 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ام��روز در نهمی��ن دوره بین الملل��ی 
بازار س��رمایه اس��المی گفت: تاکنون 
14.5میلیارد دالر اوراق اس��ناد خزانه 
اس��المی در بازار سرمایه ایران منتشر 
ش��ده اس��ت. وی افزود: سال گذشته 
صد درص��د رش��د در ابزاره��ای مالی 
اسالمی تجربه شد و امیدواریم از این 
ابزارهای مالی برای تامین مالی بخش 
خصوصی اس��تفاده ش��ود. ب��ه گفته 

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
در 9 س��الی که کمیته فقهی بورس و 
اوراق بهادار تشکیل شده؛ 145 جلسه 
برگزار و 50 ابزار و نهاد مالی جنبه های 
شرعی آن مورد بررسی و ارزیابی قرار 
گرفته است. محمدی ادامه داد: مانده 
این اوراق در س��ال 2017 معادل 9.8 
میلیارد دالر بوده است که از این مبلغ 
2.2 میلی��ارد دالر مرب��وط به اس��ناد 
خزانه اس��المی اس��ت که برای تامین 
مالی دولت اس��تفاده می شود. رئیس 
س��ازمان بورس عنوان کرد: رویه کار 
در کمیته فقهی به این ش��کل اس��ت 
که مرحله نخس��ت ارائ��ه طرح جدید 
اس��ت؛ این ط��رح می تواند از س��وی 
نهادهای مالی مثل تامین س��رمایه ها 

و ش��رکت های تولی��دی صورت گیرد 
و در مرکز پژوهش توس��عه اس��المی 
طرح گردآوری و برای بررس��ی اولیه 
و نظارت کارشناس��ی آماده می شود؛ 
ب��ه نحوی که از متخصصان بازار مالی 
نظرات کارشناس��ی اخ��ذ و در مرحله 
بع��د کارگ��روه مطالعات فقه��ی بازار 
س��رمایه از جنبه های فقهی و شرعی 
بررس��ی مقدمات��ی را روی آن صورت 
می دهن��د. وی مرحل��ه بع��د را اخذ 
نظرات کارشناس��ی و بررس��ی مجدد 
در کمیت��ه تخصص��ی فقه��ی بورس 
به ص��ورت جامع عنوان ک��رد و افزود: 
بعد از اینکه کلیات طرح تایید ش��د، 
مصوبه برای نگارش تخصصی و دقیق 
و حتی کلمه به کلمه در مورد ابزارها 

انجام می ش��ود، چرا که ه��ر کلمه بار 
معنای��ی دارد و ممکن اس��ت در اجرا 
به کارگی��ری اب��زار اس��المی را دچار 
مشکل کند. محمدی با اشاره به اینکه 
ارزیاب��ی ابزارهای مال��ی جدید و ارائه 
پیش��نهاد برای اس��تفاده در بورس و 
بازارهای خارجی از دید فقهی مدنظر 
سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: همچنین همکاری با 
ش��وراهای مشابه در س��ازمان داخلی 
و خارج��ی، ارزیاب��ی ابزاره��ای مالی 
اس��المی برای بازار سرمایه، همکاری 
در توس��عه و گس��ترش برنامه ه��ای 
آموزشی و انتش��ارات علمی در زمینه 
مالی و اسالمی از جمله وظایف کمیته 

فقهی است.

مع��اون س��ازمان بورس با اش��اره به 
تاثیرپذی��ری ب��ازار س��رمایه از فضای 
دوازدهمی��ن دوره انتخاب��ات ریاس��ت 
جمه��وری، اظهار داش��ت: التهاب های 
ب��ازار س��رمایه در خصوص بس��یاری از 
رویدادها از جمله رویدادهای سیاس��ی، 
اجتماعی و اقتصادی رخ می دهد که از 
بین رویدادهای سیاسی بحث انتخابات 
نه تنه��ا در ب��ورس ایران بلک��ه در بازار 
س��رمایه تمام دنیا نوسان ایجاد می کند 
و تاثی��ر می گذارد. به گزارش ایلنا، علی 
س��عیدی با بیان اینکه در این ایام قبل 
از انتخاب��ات، فعاالن ای��ن بازار درصدد 
هس��تند بدانند چه گروهی در کش��ور 
چرخه صنعت، اقتصاد و سیاست کشور 
را به دس��ت خواهد گرف��ت، ادامه داد: 
بنا بر ای��ن این عالمت س��وال انتظارات 
فعاالن را متفاوت می کند و ممکن است 
یکسری نوسانات را در هر بازار سهامی 
ایجاد کند و بازار ما هم مستثنی از این 
قاعده نخواهد بود. معاون بازار س��رمایه 
در پاس��خ به این س��وال که آیا سازمان 

ب��ورس وارد کنترل این نوس��انات بازار 
س��رمایه در آس��تانه انتخابات می شود 
یا خیر؟ اظهار داش��ت: م��ا ابزاری برای 
اینک��ه بخواهیم در بازار نف��وذ کنیم و 
التهابات بازار را کنترل کنیم، نداریم اما 
صندوق توسعه طبق روال عمل می کند. 
انتظار ما هم این است که صندوق های 
اختصاصی  سرمایه گذاری، صندوق های 
بازارگردانی و مش��اوران سرمایه گذاری 
وارد عمل ش��وند. س��عیدی با تاکید بر 
اینکه سیاست ما این است که از طریق 
نهادس��ازی ای��ن موضوع��ات را مرتفع 
بازارگردانی  افزود: صندوق های  سازیم، 
اصوال به وج��ود آمده اند ک��ه هر کدام 
روی چند س��هم بازارگردان��ی کنند و 
بتوانند معادالت بازاری و تعادل بازاری 
را در صورت��ی که صف��ی به وجود آمد، 
از بی��ن ببرن��د. البته معافی��ت مالیاتی 
و کارم��زدی هم برای ای��ن صندوق ها 
در نظر گرفته ش��ده تا کسب و کارشان 
اقتصادی باش��د. وی با اش��اره به ایجاد 
صندوق های جدید گفت: خوش��بختانه 

تع��داد صن��دوق بازارگردان��ی افزایش 
یافت��ه و ه��ر ک��دام از ای��ن صندوق ها 
روی تعداد مش��خصی از س��هم فعالیت 
مش��اوران  می دهند.  انجام  بازار گردانی 
سرمایه گذاری هم از طریق اطالع رسانی 
و گزارش هایی که ارائه می دهند بازار را 
می توانند مدیریت کنند. معاون سازمان 
بورس با اش��اره به تاثی��ر صندوق های 
بازارگردان��ی در کنترل نوس��انات بازار 
س��رمایه در آس��تانه انتخاب��ات اظهار 
داش��ت: صندوق ه��ای بازارگردانی هم 
به واسطه اینکه چندین دوره انتخابات 
را تجربه کرده ان��د، می توانند بازار را به 
تعادل برسانند. سعیدی در پاسخ به این 
سوال که دوره نوسانات بازار سرمایه در 
آس��تانه انتخابات معموال چقدر اس��ت، 
گف��ت: تحقیق��ات زی��ادی در دنیا در 
این باره انجام ش��ده که در کش��ورهای 
مختل��ف در زمان��ی ک��ه بحران ه��ای 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود 
می آی��د در دوره مش��خصی بین یک تا 
سه ماه قیمت های سهم کاهش می یابد 

و باز هم به طور متوس��ط به جای اول 
خود باز می گردد. وی تاکید کرد: اتفاقا 
س��رمایه گذاران آگ��اه در این دوره های 
زمان��ی در ب��ازار فعال می ش��وند، برای 
مث��ال روز 11س��پتامبر بهترین زمان 
برای خرید س��هام بود. فک��ر می کنیم 
س��رمایه گذاران حقوقی دستخوش این 
نوس��انات نمی ش��وند و مردم را به این 
س��مت س��وق می دهیم ک��ه به صورت 
غیرمس��تقیم در ب��ازار س��رمایه گذاری 
کنن��د چرا ک��ه در این ص��ورت تحت 
تاثی��ر این نوس��انات ق��رار نمی گیرند. 
معاون س��ازمان بورس با اشاره به اینکه 
تاثیر پذی��ری بازار س��رمایه از انتخابات 
معموال ب��ه این عوامل که انتخابات بعد 
از دو دوره اتف��اق می افتد یا یک دوره، 
بستگی دارد و فضای این دو با یکدیگر 
متف��اوت اس��ت، ام��ا س��رمایه گذاران 
انفرادی بیش��تر تحت تاثیر این جریان 
ق��رار می گیرند و پیش��نهاد می ش��ود 
در ای��ن ای��ام به صورت مس��تقیم وارد 

سرمایه گذاری در بورس نشوند.  

انتشار 1۴.5 میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی در بازار سرمایه

سرمایه گذاران خرد وارد جریان نوسانات بورسی انتخابات نشوند

نماگر بازار سهام خبر

 رشد چشمگیر بازار سرمایه
 پس از برجام

جانش��ین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در امور بین الملل گفت: میزان جذب سرمایه گذار 
خارج��ی در بازار س��رمایه پس از برج��ام بیش از 
دو براب��ر افزای��ش یافت. »بهادر بیژن��ی« افزود: با 
برنامه های��ی ک��ه وجود دارد، پیش بینی می ش��ود 
حجم س��رمایه گذاری خارجی افزایش چشمگیری 
یابد. وی با بیان اینکه طرح تاسیس بازار مشترک 
س��رمایه در س��ازمان بورس اوراق بهادار در حال 
بررس��ی اس��ت، اضافه کرد: س��ازمان ب��ورس به 
نهاده��ای اقتصادی کش��ور اعالم کرده اس��ت که 
آمادگی داریم تا در آینده این بازار تاس��یس شود. 
جانش��ین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به 
مذاکره با کش��ورهای خارجی اش��اره کرد و ادامه 
داد: در یک س��ال اخی��ر مذاکراتی با کش��ورهایی 
مانند آلمان و کره انجام شده است. وی تاکید کرد: 
باید برای جذب س��رمایه گذار خارجی با نهادهای 
بین المللی جهان ارتباط داش��ته باشیم تا بتوانیم 

امنیت بازار ایران را به خارجی ها نشان دهیم. 

معرفی بزرگ ترین شرکت های 
بورسی و فرابورسی از نظر تعداد 

سهامدار
ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق به��ادار 
و تس��ویه وج��وه )س��مات(، اس��امی بزرگ تری��ن 
ش��رکت های بورس��ی و فرابورس��ی از نظ��ر تعداد 
س��هامدار را در پایان اس��فندماه س��ال 95 معرفی 
کرد. به گزارش س��مات، س��رمایه گذاری توس��عه 
صنعتی ایران با 240 هزار و 657 سهامدار در پایان 
اسفندماه 95 در صدر بزرگ ترین شرکت بورسی از 
نظر تعداد سهامدار ایس��تاد و ایران خودرو با 149 
هزار و 437 س��هامدار و توسعه معادن روی ایران با 
125 هزار و 92 س��هامدار در رتبه های دوم و سوم 
قرار دارند. همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور 
کوثر ایرانیان، س��رمایه گذاری صنعت نفت، س��ایپا، 
بانک انصار، توس��عه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری 
گروه توسعه ملی و س��یمان فارس و خوزستان در 
مکان های س��وم ت��ا دهم بزرگ ترین ش��رکت های 
بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند. براساس این 
 گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با 483 هزار و 
بزرگ تری��ن  ص��در  در  س��هامدار   517
تع��داد  نظ��ر  از  فرابورس��ی  ش��رکت های 
ب��ا س��رمایه  بان��ک  و  دارد  ق��رار   س��هامدار 
ب��ا بان��ک دی  و    302 ه��زار و 673 س��هامدار 

 181 ه��زار و 75 س��هامدار در رده ه��ای بع��دی 
ق��رار گرفتن��د. بانک مه��ر اقتصاد، بان��ک قوامین، 
س��رمایه گذاری توس��عه و عمران اس��تان کرمان، 
س��رمایه گذاری کش��اورزی ای��ران، بان��ک حکمت 
ایرانی��ان، صنایع پتروش��یمی زنجان، پتروش��یمی 
گلس��تان نیز در مکان های س��وم تا دهم فهرس��ت 
برتری��ن ش��رکت های فرابورس��ی از لح��اظ تعداد 

سهامدار ایستادند. 

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه 
»پارسان«

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان صورت وضعیت 
پرتفوی س��رمایه گذارها در دوره یک ماهه منتهی به 
30 اسفند ماه 95 را با سرمایه 40 هزار و 500 میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتش��ر کرد. گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی 
به اسفند ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را 
با بهای تمام ش��ده 366 میلیارد و 170 میلیون ریال 
به مبلغ یک هزار و 328 میلیارد و 207 میلیون ریال 
واگذار کرد و از ای��ن بابت معادل 962 میلیارد و 37 
میلیون ریال س��ود کسب کرد. همچنین این شرکت 
طی دوره یک ماهه یاد ش��ده تعدادی از س��هام چند 
 ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام شده 126 میلیارد و 
597 میلی��ون ریال خری��داری کرد. »پارس��ان« در 
ابت��دای دوره یک ماهه یاد ش��ده تعدادی از س��هام 
چن��د ش��رکت بورس��ی را با به��ای تمام ش��ده 42 
ه��زار و 627 میلی��ارد و 843 میلی��ون ریال و ارزش 
ب��ازار 99 ه��زار و 970 میلی��ارد و 255 میلی��ون 
ریال در س��بد س��هام خود داش��ت. بهای تمام شده 
 سهام بورس��ی این ش��رکت طی همین دوره معادل 
239 میلی��ارد و 573 میلیون ریال کاهش یافت و به 
مبل��غ 42 هزار و 388 میلی��ارد و 270 میلیون ریال 
رسید. همچنین ارزش بازار آن نیز با افزایش یک هزار 
و 420 میلی��ارد و 137 میلیون ری��ال در پایان دوره 
معادل 101 هزار و 390 میلیارد و 392 میلیون ریال 

محاسبه شد. 

پیشنهاد افزایش سرمایه 
382 درصدی »داراب«

ش��رکت پتروش��یمی داراب پیش��نهاد افزایش 
س��رمایه 5 ه��زار و 725 میلی��ارد ریال��ی، معادل 
382 درص��د را ب��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده 
پیشنهاد داد. شرکت پتروشیمی داراب اعالم کرده 
 اس��ت برنامه افزایش س��رمایه از مبلغ یک هزار و

 500 میلی��ارد ری��ال ب��ه 7 ه��زار و 225 میلیارد 
ریال دارد. براس��اس این گزارش، افزایش سرمایه 
»داراب« از محل آورده نقدی سهامداران به منظور 
اجرا و تکمیل طرح توسعه واحد تولید پلی اتیلن به 
ظرفیت 300 هزار تن در سال و پروژه های جانبی 
طرح است که در تاریخ 29 فروردین ماه 1396 به 
تصویب هیات مدیره رس��یده و جهت اظهارنظر به 
حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. 
بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط 
به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب 
مجمع عمومی فوق العاده اس��ت و در این خصوص 

اطالع رسانی الزم خواهد شد. 

بیشترین درصد افزایش
سیمان دورود در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
نیرو ترانس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.01317.52سدور

8.0645بنیرو

6.5165غشصفا

6.9834.99فلوله
6.0014.99غبهنوش

3.7304.98رتاپ

2.5474.94کهرام

 بیشترین درصد کاهش
شیر پاس��توریزه پگاه خراس��ان صدرنشین جدول 
بیشترین درصد کاهش شد. کارتن ایران در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. آلومراد هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.97(4.148غشان

)4.79(3.697چکارن

)4.77(4.413فمراد

)4.48(3.345چکاوه
)4.42(10.703کبافق

)4.18(4.443فاما

)4.02(1.959دروز

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته 
شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. سایپا دیزل هم 

در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام

96.800 733شپلي

65.625 1336خساپا
30.265 1020خکاوه
28.529 1100اخابرح
24.211 1933فملي
23.502 1354فوالد

22.459 1095خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگ��اه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را آس��ان 
پرداخت پرش��ین به خود اختصاص داد. سایپا رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. صنایع پتروش��یمی خلیج فارس هم 

در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
172.711 25445آپ

87.669 1336خساپا
78.550 4302فارس
70.942 733شپلي
57.050 8205رمپنا
55.131 7344مرقام
48.702 3398ثاژن

بیشترین سهام معامله شده
پل��ی اکری��ل در حال��ی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامله ش��ده را به دست آورد 
که س��ایپا در این گروه دوم شد و آسان پرداخت 

پرشین در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

7334659شپلی
13363468خساپا
254451947آپ

10201887خکاوه
33981501ثاژن
10261481وساپا

10951443خپارس

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز 
گذش��ته داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست 

آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
58851177ددام
1617808کساپا

2924731خمحور
8395600غدشت
1334445خریخت
4413315فمراد

2298225کسعدی

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری اعتب��ار ایران در 
 ص��در ج��دول کمتری��ن نس��بت P/E ایس��تاد. 
سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را 

از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

11862.20واعتبار
8362.23وخارزم
50352.43کگاز

10513.15پردیس
11743.91ورنا

18844.03پارسیان 
21704.17وبانک

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irایـران زمین پنجشنبه6
31 فروردین 1396

شماره 764

اخبار

مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلستان  از جذب بیش از 21 هزار 
مشترک درسال گذشته  خبر داد

گرگان - خبرنگار فرص�ت امروز -  به گزارش روابط 
عمومی  مهندس صفرعلی جمال لیوانی درگفتگو با پایگاه 
خبری گازگلستان از جذب  تعداد  21 هزار و 160  مشترک 
درس��ال 95  خبر داد که با  احتس��اب مش��ترکین سنوات 
گذش��ته  شمار مشترکین شرکت تاکنون  به بیش از 520 
هزار و 840  مشترک رسید  . وی افزود: از برنامه های مهم 
این شرکت تسریع در فرآیند گازرسانی  و همچنین جذب 
مش��ترکان گاز در بخشهای مختلف  اس��تان  بویژه بخش 
صنعتی است که با توجه به اینکه سال 96 توسط رهبر فرزانه 
انقالب به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام گذاری 
ش��ده است  می تواند زمینه ساز بسیار مهمی برای افزایش 
سطح تولید و اشتغال  باشد .مهندس جمال لیوانی   افزود:در 
سال گذشته   اجرای  394 کیلومتر شبکه  ،نصب  افزون بر 
8650 انش��عاب ،بهره مندی  19 هزار و 520  خانوار از گاز 
طبیعی  و همچنین گاز رس��انی به  64  روستا و 51 واحد 
صنعتی عمده  از برنامه های محقق ش��ده این شرکت بود  
ضمن اینکه عملیات گازرسانی به  تعداد 35 روستا نیز  در 
مرحله    اجرا می باشد.وی با اشاره به این که تاکنون 1452 
پروژه گازرسانی دربخشهای مختلف شهری،روستایی، صنایع 
عمده و بزرگ گازرسانی شده،اظهار داشت: این پروژه ها در 
بخشهای مختلف شامل 29 شهر، 816 روستا، 543  واحد 
صنعتی عمده و همچنین 64 جایگاه  سی ان جی می باشد.   
جمال لیوانی با بیان این که ضریب نفوذ گاز دراستان بیش از 
٧0 درصد است،  افزود:گاز طبیعی در استان گلستان بیش از 
٧0 درصد سبد انرژی خانوار را تامین می کند که در مقایسه 
با سال  94 این  ضریب  با افزایش  سطح خدمات گاز رسانی 
در اس��تان  در بخش��های   خانگی، تجاری و صنایع  ارتقاء 
یافته است.وی، تسریع در روند افزایش پروژه های گازرسانی 
به اقصی  نقاط استان را در راستای شعار مقام معظم رهبری   
گامی بس��ار مهم و موثر دانس��ت و اذعان داش��ت: با تالش 
مجموعه گاز گلس��تان تاکنون در س��طح استان   افزون بر  
8336 کیلومتر شبکه  و 2٧0 هزار و 94٧  انشعاب نیز اجرا 
و نصب شده است .  مهندس جمال لیوانی  در ادامه  گفت: 
در همین راس��تا هم اکنون در استان گلستان حدود 520 
هزار و 840 مشترک و 528 هزار و 392 خانوار از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند هستند.

تقدیر استاندار گلستان از 
مدیرعامل شرکت آبفار استان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز -  استاندار گلستان  به پاس 
تالشهای صورت گرفته در جهت صیانت از حقوق شهروندی و 
رعایت عفاف و حجاب در شرکت آب و فاضالب  روستایی استان 
گلستان از مهندس شکیبافر مدیرعامل این شرکت تقدیر نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار گلستان بر اساس ارزیابی 
عملکرد دستگاه های اجرایی استان  در حوزه صیانت از حقوق 
شهروندی و عفاف و حجاب در سال 94  که توسط کارشناسان 
و بازرسین منتخب استاندار گلستان صورت گرفت این شرکت 
در ح��وزه صیانت از حقوق ش��هروندی امتی��از 98 و در حوزه 
رعایت عفاف و حجاب امتیاز 90 را از مجموع 100 امتیاز کسب 
نمود .و مورد تقدیر کتبی استاندار محترم گلستان قرار گرفته 
شد.در متن تقدیر نامه دکتر حسن صادقلو استاندار گلستان به 
مهندس شکیبافر مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
گلستان آمده است :اقدامات ارزشمند شما در فعالیتهای ستاد 
صیانت استان ، تاثیر بسزایی در تقویت و ترویج عفاف و حجاب 
و صیانت از حقوق ش��هروندی داش��ته و افزایش رضایتمندی 
مردم و مس��ئولین نظام را فراهم نموده اس��ت .بدینوس��یله از 
 تالش صادقانه و بی ش��ائبه ش��ما قدر دانی نم��وده و توفیقات 
روز افزونت��ان را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اس��المی 
در ظ��ل توجهات حض��رت بقی��ه اهلل االاعظم )ع��ج( و تحت 
 رهب��ری ول��ی ام��ر مس��لمین حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای 
)مد ظله العالی ( و دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت 

دارم.

عملیات امداد پزشکی به خدمه 
 ،DIAMOND II تانکر غیر ایرانی

در نزدیکی جزیره عسلویه
فرص�ت  خبرن�گار  بوش�هر- 
ام�روز- عملی��ات امداد رس��انی به 
خدمه تانک��ر DIAMOND II ، با 
موفقیت انجام شد. به گزارش روابط 
عمومی، حس��ین طالب نژاد رییس 

اداره ایمنی و حفاظت دریای��ی اداره کل بنادر و دریانوردی 
اس��تان بوشهر در این باره گفت: در پی اعالم شناور یادشده 
به مرکز فرعی جس��تجو و نجات دریایی عسلویه،  مبنی بر 
نیاز پزشکی یکی از خدمه) آسیب شدید به انگشت دست( 
، بالفاصله هماهنگی های الزم انجام شد وشناور ناجی 20به 
منطق��ه اعزام گردید. طالب نژاد در ادامه افزود: با رس��یدن 
شناور ناجی 20به محل ، و انجام اقدامات اولیه، فرد مصدوم  
از شناور تحویل گرفته شد و در اسکله پارس بندر عسلویه 

تحویل عوامل اورژانس گردید.

بازدید مدیر کل دیوان محاسبات 
استان از تاسیسات آب و فاضالب 

شهرستان دهلران
ایالم- خبرن�گار فرصت امروز - مهندس نوروز نژاد 
مدیر کل دیوان محاسبات استان به همراه مدیر عامل آبفای 
استان ایالم از طرحهای عمرانی و کارهای اجرایی شرکت 
آب و فاضالب شهری از شهرستان مهران بازدید کردند. به 
گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت، مهندس 
بیرنوندی در این بازدید بیان داش��تند: با وجود محدودیت 
منابع اعتباری بعلت مشکالت نقدینگی پروژه های عمرانی 
این شهرستان تعطیل نگردیده است. وی افزود: با حفر سه 
حلقه چاه با اعتباری باالی 12 میلیارد ریال ،  که 50 لیتر 
در ثانیه آب با کیفیت باالی وارد ش��بکه شهر دهلران می 
شود کیفیت آب این شهر نسبت به قبل بطور محسوسی 
افزایش یافته اس��ت. مدیر عامل آبفای استان خاطرنشان 
س��اخت: با در مدار قرار گرفتن این سه حلقه چاه دغدغه 
ش��هروندان دهلران در موضوع تغیی��ر آب کامل برطرف 

گردیده است.
مهندس بیرنوندی افزود: با توجه به زلزله س��نوات قبل 
مخزن اصلی شهر نیاز به تعمیر اساسی داشته که برای این 
کار بیش از 5000 متر مکعب  س��نگ چینی، شن ریزی 
و تخریب قس��مت های آسیب دیده انجام شد و پیمانکار 

مشغول کار می باشد.

اخبار

همزمان با سفر رئیس جمهوری به مازندران 
بهره برداری از طرح گازرسانی به 18 

روستای لفور در سوادکوه شمالی
س�اری – دهق�ان - همزمان با 
میالد با سعادت امام علی )ع( و سفر 
رئیس جمه��وری به مازندران ، طرح 
گازرس��انی به 18 روس��تای منطقه 
 لفور شهرستان س��وادکوه شمالی به 
بهره برداری رسید . به گزارش خبرنگار مازندران، همزمان با 
س��فر رئیس جمهوری به مازندران طرح های گاز رسانی به 
ارزش 4024 میلیارد ریال در استان مازندران به بهره برداری 
و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است. در این سفر با حضور 
مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران ، با بهره برداری از طرح 
گازرسانی در منطقه کوهس��تانی لفور شهرستان سوادکوه 
ش��مالی هزار و ٧50 خانوار در 18 روس��تای این منطقه از 
نعمت گ��از طبیعی برخوردار ش��دند و همچنین عملیات 
اجرای��ی 185 طرح گاز رس��انی به 366 روس��تای مناطق 
کوهستانی استان مازندران آغاز شد. مدیر گاز رسانی شرکت 
ملی گاز ایران افزود : طرح گازرسانی به 18 روستای لفور بعد 
از مدت 8 ماه به بهره برداری رس��ید. سعید مومنی تصریح 
کرد : اجرای طرح های گاز رس��انی به این مناطق از اولویت 
های دولت تدبیر و امید بوده که امروز ش��اهد بهره برداری 
از آن بوده ایم. مدیر گاز رس��انی شرکت ملی گاز ایران روز 
س��ه شنبه در آئین گاز رس��انی به 18 روستای بخش لفور 
شهرستان سوادکوه ش��مالی در روستای شارقلت افزود: در 
حال حاضر عالوه بر اینکه 99درصد مردم ش��هرها و حدود 
90 درصد از روستاهای استان مازندران از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند ،گاز رس��انی ب��ه یکهزار و 83٧ روس��تای این 
اس��تان نیز انجام شده است. مومنی با بیان اینکه به برکت 
سفر رئیس جمهوری عملیات گاز رسانی به 366روستا در 
قالب 185طرح آغاز ش��ده است، اظهار داشت: با تخصیص 
390 میلیارد ریال اعتبار روستاهای کوهستانی هزار جریب 
نکا و بهش��هر ، چهار دانگه و دو دانگه س��اری ، 2 هزار و 3 
 هزار تنکابن رامسر و منطقه شیخ موسی بابل از نعمت گاز 

بهره مند می شوند.

بازدید مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری مرکزی از آتش نشانی اراک

اراک - خبرن�گار فرص�ت 
امروز - مدیرکل پدافند غیرعامل 
اس��تانداری مرکزی به اتفاق تنی 
چند از مس��وولین آن اداره کل، 
اراک  آتش نش��انی  س��ازمان  از 
بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان، مدیرکل 
پدافند غیرعامل استانداری مرکزی با حضور در ستاد 
فرماندهی آتش نشانی اراک ضمن دیدار با مدیرعامل و 
مسوولین سازمان و برگزاری جلسه، از سازمان بازدید 
کرد. در ابتدای جلسه مس��عود آقازیارتی مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی شهرداری اراک گزارش جامعی از 
عملکرد سال گذشته سازمان و مشکالت پیش رو ارائه 
داد. آقازیارتی گفت: در س��ال گذشته موفق به خرید 
30 دستگاه ست تنفسی برای آتش نشانان شدیم که 
توانستیم با این کار آتش نشانان آماده به کار در کلیه 
ایستگاه های س��ازمان را مجهز به این وسیله حیاتی 
نماییم که از بارزترین تجهیزات حفاظت فردی مورد 
نیاز آتش نشانان می باشد. همچنین هماهنگی های الزم 
در خصوص نصب 50 عدد ش��یر هیدرانت در سطح 
شهر صورت گرفته که امیدواریم با همکاری اداره آب و 

فاضالب این مهم در سال جاری محقق گردد. 

مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی:
عرضه کاالهای مشمول استاندارد 
اجباری بدون عالمت استاندارد، 

غیرمجاز هستند
 ارومیه- خبرنگار فرصت امروز -

 منص��ور جالیر با اع��الم این مطلب 
خاطرنش��ان کرد: اداره کل استاندارد 
اس��تان همواره ب��ر عرضه ک��اال در 
تمامی فروشگاه ها بویژه در فروشگاه 
های زنجیره ای نظارت داشته و از عرضه کاالهای مشمول 
استاندارد اجباری که فاقد نشان استاندارد میباشند، ممانعت 
بعمل خواهد آورد. وی افزود: همچنین با استانداردس��ازی 
میادین میوه و تره بار در س��طح اس��تان براس��اس شماره 
استاندارد ملی 2082، نحوه ی عرضه و کالیبراسیون وسائل 
توزین و سنجش با هماهنگی سازمان مربوطه موردنظارت 
و کنترل قرار خواهد گرفت. مدیر کل اس��تاندارد استان در 
خصوص استانداردس��ازی آسانس��ورهای موجود در سطح 
اس��تان اذعان کرد: دادستان محترم اس��تان با ورود به این 
موض��وع تعامل و همکاری خوب��ی با اداره کل اس��تاندارد 
استان داشته، بطوریکه بخش وسیعی از آسانسورها توسط 
شرکتهای بازرسی تائید صالحیت شده از سوی سازمان ملی 
استاندارد، رفع نواقص گردیده و گواهینامه ایمنی و کیفیت 

دریافت نموده اند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:
یاوران مهربانی در جشن 

نیکوکاری خوش درخشیدند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد 
استان بوشهر با اشاره به برگزاری هفته احسان و نیکوکاری در 
س��ال 95 اظهار کرد: با حضور گسترده آحاد مردم، خیرین و 
نیکوکاران در سراسر شهرها و روستاهای استان، بیش از 45 
میلیارد ریال به صورت نقدی و غیره نقدی)کاالیی( از جمله 
کیف، کفش، البسه، سبد کاالیی و لوازم خانه جمع آوری شد 
که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، بالفاصله در آستانه 
تحویل سال نومیان نیازمندان توزیع شد. لطفی در ادامه افزود: 
این کمک های جمع آوری شده در قالب 4 طرح استانی؛هدیه 
نوروزی ایتام،تامین ارزاق و پوشاک شب عید نیازمندان، کمک 
 به بیماران نیازمندان) طرح شفا(، کمک به مسکن نیازمندان
) طرح رضوان( میان نیازمندان توزیع ش��د. وی رشد کمک 
های جمع آوری شده را در مقایسه با جشن نیکوکاری مشابه 
س��ال 94، بیش از 140 درصد عنوان و اظهار امیدواری کرد: 
این پیام مهربانی و حس نوع دوس��تی مردم استان در طول 
س��ال جدید هم بیش از پیش توسعه و افزایش داشته باشد. 
وی خاطر نشان کرد: مردم متعهد و والیتمدار ایران اسالمی به 
ویژه استان بوشهر، احسان و نیکوکاری را مدیون فرهنگ اهل 
بیت)ع( هستند که در طول سالیان متمادی با این ویژگی در 

سطح جهان معروف و مشهور هستند.

تبریز – ماهان فالح- مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 
آذربایجان ش��رقی گفت: در س��ال 95 در اجرای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد س��ند مالکین رس��می تع��داد پرونده های 
تش��کیلی اداره کل ثب��ت اس��ناد و امالک اس��تان در تمامی 
واحدهای ثبتی 58000 فقره می باش��د که به تعداد 49998 
فقره رس��یدگی ش��ده اس��ت و در مجموع 26496 فقره رای 
صادر گردیده که در مقایس��ه با آمار و عملکرد س��ازمانی رتبه 
دوم کشوری را به استان اختصاص داده ایم. به گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز به نق��ل از روابط عمومی اداره کل ثبت اس��ناد و 

امالک آذربایجان شرقی، مهندس کاظم به پایی تصریح کرد: با 
تشکیل 98 جلسه در هیات نظارت استان نسبت به تعداد 690 
فقره پرونده مشمول هیات نظارت رسیدگی و رای صادر شده 
است. وی ادامه داد: با تشکیل 85 جلسه دادگاه بدوی سردفتران 
اس��تان و رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران به تعداد 
3٧0 فقره پرونده تخلفاتی رس��یدگی شده است که منجر به 
صدور رای شده است. وی ابراز امیدواری کرد که در سال اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشتغال بتوانیم گام های موثری در راستای حل 

مشکالت ثبتی مردم شریف استان برداریم.

 بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان گفت: 16 واحد تولیدی و صنعتی 
این استان در تملک بانک ها قرار دارند. به 
گزارش س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان، خلیل قاسمی در جلسه تعیین 
تکلیف واحدهای صنعتی تملک بانک های 

هرمزگان اظهار داشت: 16 واحد تولیدی و 
صنعتی اس��تان که با این مشکل دست و 
پنجه نرم می کنند، ضمن بررسی آنها در 
این جلسه مقرر شد این واحدها با همراهی 
بانک ها به طور مجدد راه اندازی شوند. وی 
خاطرنشان کرد: در جلسات مستمری که 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 

با ای��ن واحدها و بانک ه��ای عامل برگزار 
خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد و 
امیدواریم با همراهی بانک ها، این واحدها 
به ط��ور مج��دد راه اندازی ش��وند. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
اضافه کرد: 16 واحد تولیدی و صنعتی این 

استان در شرف تملک بانک ها قرار دارند.

تبریز - ماه�ان فالح- مدیرکل بنیاد 
مس��کن آذربایجان شرقی گفت: از مجموع 
283هزار مسکن روستایی در استان تاکنون 
145هزار واحد آن نوس��ازی و مقاوم سازی 
ش��ده که 51/5 درصد مس��اکن روستایی 
را ش��امل می ش��ود. به گ��زارش خبرنگار 
ما در تبریز به نق��ل از روابط عمومی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اس��تان آذربایجان 
ش��رقی، مهندس حافظ باباپور با اش��اره به 

آس��یب پذیری مساکن روس��تایی در برابر 
بالیای طبیعی از قبی��ل زلزله افزود: طبق 
تعهد اس��تان بنیاد مس��کن موظف است 
ساالنه 12هزار مسکن را مقاوم سازی کند 
که امس��ال اعتبارات خوب��ی در این زمینه 
اختص��اص یافته تا بتوانیم به تعهدات خود 
عمل کنیم. وی اجرای طرح هادی روستایی 
را یکی دیگر از فعالیت های بنیاد مس��کن 
در روستاها عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 

تمامی 1950 روس��تای ب��االی 20 خانوار 
استان مطالعه طرح هادی به اتمام رسیده 
و در ٧03 روستا این عملیات اجرایی شده 
اس��ت. مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: 

همچنین  در شهرهای زیر 25 هزار نفر و در 
روستاها 220 هزار سند مالکیت صادر شده 
است. مهندس باباپور به دهه بنیاد مسکن 
اشاره کرد و گفت: در این دهه بهره برداری 
از 6200 مسکن روستایی و9000 جلد سند 
مالکیت روس��تایی و شهری و اجرای طرح 
ه��ادی در55 روس��تا و اح��داث یک واحد 
مجتمع فرهنگی و هن��ری با اعتباری بالغ 

بر231 میلیارد تومان انجام خواهد شد.

قزوی�ن - مس�عود زارع � ب��ه گزارش 
رواب��ط عموم��ی اداره کل نوس��ازی مدارس 
استان قزوین نشست خبری مدیرکل نوسازی 
مدارس بمناسبت نوزدهمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز اس��تان قزوین برگزار شد.  دراین 
نشس��ت مهندس جوانبخت گفت: از مجموع 
18٧2 فضای آموزشی تعداد 693 فضا دارای 
اس��تحکام ، ٧28 فضا نیازمند مقاوم سازی و 
451 فضا نی��از به تخریب و بازس��ازی دارد . 
وی در خصوص استانداردسازی سیستمهای 

گرمایش��ی مدارس گفت: از سال 92 تاکنون 
260 واحد آموزش��ی با ح��دود 1900 کالس 
درس مجهز به سیس��تم گرمایشی استاندارد 
ش��ده اس��ت . مهندس جوانبخت با اشاره به 

پروژه های سفر ریاست محترم جمهوری نیز 
افزود: عملیات اجرایی 10 پروژه در استان با 20 
میلیاردتومان اعتبار آغاز ش��ده که 80 درصد 
آنها تا مهر96 به بهره برداری خواهد رس��ید. 
وی مسکن مهر و شهرهای اقماری را مهمترین 
مناطق نیازمند احداث مدارس دانست و ابراز 
امیدواری کرد با مس��اعدت خیرین مشکالت 
این مناطق برطرف شود. محمدمهدی ارمغان 
رئیس مجمع خیرین مدرس��ه ساز استان نیز 
در این نشس��ت گفت:  از سال 13٧٧ تاکنون 

حدود 200 مدرسه با  مشارکت خیرین احداث 
ش��ده اس��ت . وی افزود : در سال گذشته 12 
میلیارد تومان تعه��دات خیرین بوده که 8/5 
میلی��ارد تومان تحقق پیدا کرد و امس��ال نیز 
امیدواریم ش��اهد مشارکت بیشتر آنها باشیم 
.  ارمغان ادامه داد: خوش��بختانه خیرین نیک 
اندیش اس��تقبال خوبی از امر مقدس مدرسه 
سازی کرده اند.ش��ایان ذکر است نوزدهمین 
جش��نواره خیرین مدرس��ه ساز اس��تان 31 

فروردین 96 برگزار می گردد.

تبریز - ماهان فالح- معاون بازس��ازی و 
مسکن روس��تایی به اتفاق مدیرکل بازسازی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مهندس حافظ 
باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن استان از مناطق 
سیل زده روستاهای شهرستان تبریز وآذرشهر 
وعجب ش��یر وباالخص از روس��تای سیل زده 
روس��تای چنار بازدی��د واز نزدیک درخصوص 
موانع و مشکالت روس��تاها تصمیمات الزم را 
اتخاذ کردند. به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز 
به نقل از روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی اس��تان آذربایجان شرقی، در حاشیه 

این بازدید مهن��دس مهدیان با بیان اینکه در 
سیالب اخیر دهها خانه مسکونی در روستای 
استان و باالخص در روستای چنار عجب شیر 
دچار خسارت شده و برخی از مناطق روستایی 
نزدیک حاشیه رودخانه ها خالی از سکنه شده 
ان��د، از آمادگی این بنیاد ب��رای در اختیار قرار 
دادن زمین و واگذاری تسهیالت برای بازسازی 
منازل مس��کونی تخریب ش��ده خبر داد. وی 
همچنین افزود: تس��هیالت قرض الحسنه 20 
میلیون تومانی با کارمزد 4 درصد و 5 میلیون 
توم��ان وام بالع��وض برای جبران خس��ارت 

روس��تائیان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی 
ادامه داد: بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان 
آذربایجان شرقی نیز درکنار سایر دستگاه های 
اجرایی خدمات رسان بالفاصله در محل وقوع 
س��یل حاضر ش��ده و کمک های امدادرسانی 

را انجام دادند وکانکس های اس��کان موقت را 
به مناطق اعزام کردند. معاون امور بازس��ازی و 
مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اینکه 
بنیاد مس��کن کار نوسازی  و پرداخت وام را در 
کلیه روس��تاها آغاز کرده است، گفت: افرادی 
 که از تس��هیالت نوسازی اس��تفاده نکرده اند 
می توانند از تسهیالت بنیاد مسکن در بازسازی 
و نوسازی استفاده کنند و بنیاد مسکن آمادگی 
دارد تا به ص��ورت رایگان برای خانه هایی که 
دچار تخریب شده نقشه تهیه کند تا افراد شروع 

به ساخت واحدهای خود کنند.

رش�ت- مهناز نوبری- جلس��ه ش��ورای 
اداری - فنی اس��تان، جه��ت ابالغ برنامه های 
اجرای��ی در س��ال 96 و دس��تور العمل های 
جدید در راس��تای مشتری مداری و فروش، با 
حضور مدیر مخابرات منطقه گیالن، معاونین، 
مدیران، روسای ادارات شهرستانها و جمعی از 
کارشناس��ان مخابرات، در سالن همایش های 

مخابرات منطقه گیالن برگزار گردید. وی اظهار 
داش��ت: برنامه ساالنه مناطق مخابراتی کشور 
براس��اس سند ره نگاشت و طرح های مربوطه 
به کلیه استان ها ابالغ شده است و تمام تالش 
یکایک ما در س��تاد و شهرستانها این است که 
ب��ا کمک یکدیگر و مرحله به مرحله این طرح 
 ه��ا را به ثمر برس��انیم تا از س��ود اجرای این

 طرح ها، مشتریان، کارکنان و سهامداران انتفاع 
الزم را ببرند. در ادامه این جلسه؛ معاونت شبکه 
به تبیین و تش��ریح اهمیت اجرای چند پروژه 
 TDM اساس��ی مخابرات جهت تغییر شبکه
به تم��ام IP به صورت جز تا س��طح اجرایی، 
پرداخ��ت. معاونت تجاری مخاب��رات منطقه 
گیالن نیز با اش��اره به سیاس��ت های شرکت 

مخاب��رات ایران در س��ال 96، بر لزوم ضرورت 
حفظ مش��تری، مشتری مداری و چسبندگی 
مشتری تاکید نمود. در انتها این جلسه،تاکیدات 
ش��رکت مخابرات ای��ران در خصوص تجمیع 
سیستم ها، آموزش مداوم پرسنل، تجهیز مراکز 
فروش و نیز الکترونیکی نمودن مراحل ثبت نام 

و تحویل سرویس های مخابراتی، بیان شد.

همزمان با سفر رئیس جمهوری چهارطرح برقی در مازندران به بهره برداری رسید 

در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکین رسمی

اداره ثبت اسناد و امالک آذربایجان شرقی رتبه دوم کشوری را کسب کرد               

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:
16 واحد تولیدی و صنعتی هرمزگان در شرف تملک بانک ها قرار دارند

مقاوم سازی 145 هزار واحد مسکونی در استان آذربایجان شرقی

نشست مطبوعاتی مدیرکل نوسازی مدارس و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان قزوین به مناسبت نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز

بازدید معاون بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از مناطق سیل زده روستاهای آذربایجان شرقی

مهندس مهدیان: بنیاد مسکن کار نوسازی  و پرداخت وام را در کلیه روستاها آغاز کرده است

برگزاری جلسه شورای اداری- فنی در مخابرات منطقه گیالن

س�اری – دهق�ان - همزمان 
با س��فر رئیس محت��رم جمهوری 
با حضور مع��اون وزیر نیرو در امور 
ب��رق و انرژی چهار ط��رح برقی با 
سرمایه گذاری 1048میلیارد ریال 
ب��ه بهره برداری رس��ید و عملیات 
اجرایی هفت طرح با 260میلیون 
یورو و٧٧0میلیارد ریال در صنعت 
برق مازندران آغاز ش��د. ایس��تگاه 
ول��ت ش��هدای  230/400کیل��و 
مداف��ع ح��رم و 10 کیلومتر خط 
تغذیه کننده آن با سرمایه گذاری 
856میلیارد ریال در مرکز اس��تان 
مازن��دران ،اصالح خ��ط 63 کیلو 
ولت به طول 160کیلومتر از رویان 
تا چابکسر در غرب استان مازندران 
گذاری٧2میلی��ارد  س��رمایه  ب��ا 
 ری��ال ونیروگ��اه 10مگاوات��ی ب��ا
 سرمایه گذاری 120میلیارد ریال 
توسط بخش خصوصی در تنکابن 

از طرح های افتتاح ش��ده برق در 
س��فر رئیس محترم جمهوری به 
مازندران اس��ت. اح��داث نیروگاه 
حرارتی در نوشهر باسرمایه گذاري 
260میلیون یورو احداث ایس��تگاه 
درتنکاب��ن  ول��ت  63/230کیل��و 
لت  و 20کیلو /63 ه یس��تگا 2ا و
کابل��ی 63کیلو  بهم��راه3 خ��ط 
 ولت در شهرهای س��اری ، آمل با 
س��رمایه گذاری ٧٧0میلیارد ریال 
از ط��رح هایی اس��ت که عملیات 

اجرایی آن همزمان با س��فر رئیس 
محترم جمهوری به استان مازندران 
آغاز شده است. مهندس هوشنگ 
فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی در افتتاح همزمان این 
طرح ها گفت: پ��س از مذاکرات و 
توافق هس��ته ای و عملیاتی شدن 
مفاد برجام ، سرمایه گذاری ، تامین 
مالی از طریق فاینانس و عقد قرارداد 
با کشورهای خارجی در صنعت برق 
رشد چشمگیری یافته است. وی با 

بیان اینکه ساالنه حدود پنج درصد 
به مصرف برق در کش��ورافزوده می 
ش��ود، خاطر نش��ان کرد: به همین 
دلیل ساالنه باید 4تا 5هزار مگاوات 
نیروگاه جدید به همراه پس��ت های 
انتقال ، فوق توزیع در سراسر کشور 
اجرایی شود. معاون وزیر نیرو در امور 
ب��رق و انرژی با اش��اره به این نکته 
که صنعت برق زیر س��اخت ساخت 
های کش��ور اس��ت و تمام فعالیت 
های اقتصادی در زمینه کش��اورزی 
، صنایع و مع��ادن و تولیدات آن به 
صنعت برق وابس��ته اس��ت، افزود: 
وزارت نیرو سیاس��ت اصل 44 را در 
واگذاری ها به بخش خصوصی را در 
دستور کار دارد.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر 55درصد تولید و توزیع 
برق کش��ور توسط بخش خصوصی 
انجام می ش��ود ، خاطر نشان کرد: 
سهم بخش خصوصی از تولید برق 

در سال 96 باید به باالی 60 درصد 
برس��د و برنامه وزارت نیرو رسیدن 
ب��ه 80 درصد اس��ت. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: 
طی یکماه آینده، 50 مگاوات نیروگاه 
جدید در شهرس��تانهای نوش��هر و 
بهشهر و تا 3 ماه آینده 52 مگاوات 
نیروگ��اه جدی��د در تنکاب��ن، آمل، 
با س��رمایه گذاری 204  وچمستان 
میلی��ارد تومانی بخ��ش خصوصی 
افتتاح می شود. معاون وزیر نیرو در 
امور ب��رق و ان��رژی از آغاز عملیات 
اجرای��ی اولین نیروگ��اه کالس اف 
س��یکل ترکیبی کش��ور، خبر داد 
و اف��زود: ای��ن نیروگاه ب��ا ظرفیت 
460 مگاوات در غ��رب مازندران با 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی با 
اعتباری بالغ ب��ر 260 میلیون یورو 
معادل 1000 میلی��ارد تومان، آغاز 

شده است.

اه�واز - خبرن�گار فرصت ام�روز - 
مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب 
گف��ت: مجتمع آموزش و فن��ون اهواز نماد 
بالندگي آموزش در صنعت نفت محس��وب 
مي ش��ود. مهندس بیژن عالي پور در آیین 
معارفه رییس مجتمع آموزش و فنون اهواز 
ضمن بی��ان این مطلب اظهار داش��ت: این 
مجتمع ظرفیت و پتانسیل هاي مناسبي در 

زمینه تربیت نیروي انس��اني در اختیار دارد 
که امیدواریم از این پس پویا تر از گذش��ته 
ایفاي نقش کند.  وي در ادامه با بیان اینکه 
اصالح ساختار سازماني و ارتقای رتبه هاي 
آموزش و فنون اهواز در دس��ت اجراس��ت، 
از ریی��س جدید مجتمع آم��وزش و فنون 
خواس��ت تا با تعام��ل و همفکري کارکنان، 
در راس��تاي پویایي و بالندگي این مجتمع، 

گ��ام بردارد.  ابراهیم منصور نژاد مدیر منابع 
انساني شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
نیز در این مراسم ضمن تمجید از همکاري 
کارکن��ان مجتمع آموزش و فنون اهواز طي 
یک س��ال اخیر، اظهار امی��دواري کرد که 
این مجتمع با ظرفیت هاي متعددي که در 
اختیار دارد به جایگاه واقعي خود دست یابد.  
سعید غالمي رییس مجتمع آموزش و فنون 

اه��واز نیز در این آیین با بیان اینکه آموزش 
زیربناي توس��عه هر مملکتي است و بدون 
آموزش هیچ کشوري بالنده نمي شود، اظهار 
امیدواري کرد با مش��ارکت تمامي کارکنان 
در راستاي اهداف این مجتمع، گام برداریم.  
همچنین در این نشست، برخي از کارکنان 
مجتمع آموزش و فنون اهواز در زمینه ارتقاء 
و شکوفایي این مجتمع سخناني ایراد کردند.

مهندس عالي پور:

مجتمع آموزش و فنون اهواز نماد بالندگي آموزش در صنعت نفت است



 پرده برداری از خودروی خاص
»ام جی« 

ام ج��ی از خ��ودروی مفهوم��ی جدی��د تم��ام 
الکتریکی خود با نام E-motion در نمایش��گاه 

خودروی شانگهای رونمایی کرد. 
ن��ام  ب��ه  تکنول��وژی ای  دارای   E-motion
Black-    Technology اس��ت ک��ه تا پیش از 
این فقط در فیلم های علمی – تخیلی ش��اهد آن 
 SAIC بودیم. این خودرو که با پشتیبانی شرکت
Motor ساخته شده است در کمتر از چهار ثانیه 
از سرعت صفر به صد کیلومتر می رسد و با یک بار 
ش��ارژ می تواند 500 مایل را طی کند. با توجه به 
ادغام طراحی اروپایی توس��ط چینی ها، پیش بینی 
می ش��ود که این مدل محبوب ترین خودروی این 
نمایش��گاه باشد. با توجه به عکس ها، طراحی بدنه 
این خودرو پویا تر و منسجم تر شده است. طراحی 
قس��مت عقب این خودرو بس��یار اس��پرت است. 
 در طراح��ی چراغ ه��ای   LED به ک��ار رفته در 
قس��مت جلوی این خ��ودرو، اصالت محصوالت ام 
جی رعایت ش��ده اس��ت و این در حالی اس��ت که 
این خودرو همزمان با داشتن یک طراحی اسپرت، 
دارای اس��تاندارد های خودرو ه��ای کالس��یک نیز 
هست. همچنین E-motion به سیستمی با نام 
Intelligent Interconnection مجهز است 
که تجربه رانندگی لذت بخش��ی را ب��رای جوانان 

فراهم می کند. 

مدل های جدید IX35 در 
نمایشگاه شانگهای

تمام��ی مدل ه��ای جدی��د  ix35 ب��ه صورت 
انحصاری برای بازار چین برنامه ریزی ش��ده است. 
با این وج��ود می توان گفت این خودرو ش��باهت 

چندان زیادی با نسل های قبلی خود ندارد. 
از مش��خصه های هیوندایی ه��ای جدید می توان 
به جلو پنجره آبشاری هیوندایی، چراغ های با مدل 

جدید و مه شکن ها اشاره کرد. 
ب��ه گزارش گ��روه خودروی عصر ای��ران به نقل 
از »کاراس��کوپ«، این خودرو اینک در نمایش��گاه 
خودرویی ش��انگهای ب��ه نمایش درآم��ده و قرار 
اس��ت در کنار س��انتافه، توس��ان، IX25 و گرند 
س��انتافه های جدید در پایان سال جاری وارد بازار 

شده و به فروش برسد. 
از مش��خصه های هیوندایی ه��ای جدید می توان 
به جلو پنجره آبشاری هیوندایی، چراغ های با مدل 
جدید و مه شکن ها اشاره کرد. البته هنوز تصاویری 
از نمای عقب یا فضای داخلی این خودرو منتش��ر 
نش��ده و قرار است در س��اعات آینده در نمایشگاه 
خودرویی ش��انگهای این خ��ودرو در معرض دید 

عموم قرار بگیرد. 
ب��ا این وج��ود می توان گفت  ک��ه نمای جلوی 
خودرو ب��ا تغییراتش بازس��ازی مدل های قدیمی 

است. 
مدل های کنون��ی این خودرو با موتورهای دو یا 
2.4 لیت��ری در چین ارائه می ش��ود که به ترتیب 
توانی برابر 160 تا 170 اس��ب  بخار دارند. احتماال 
  IX35 از همین موتورها نیز برای مدل های جدید

نیز استفاده شود. 

وضعیت تولید ایران خودرو پس از آتش سوزی کروز
همچنان بیش از 2000دستگاه 

تولید داریم
تمامی خطوط تولید در سالن های مختلف ایران 
خودرو و س��ایت های تولیدی این ش��رکت، فعال 
اس��ت.   قائم مقام اجرایی ایران خودرو با اش��اره به 
آتش سوزی هفته گذشته انبار شرکت قطعه سازی 
کروز اظهار کرد: براس��اس برنامه ریزی های صورت 
گرفته، تولید روزانه بیش از 2هزار دستگاه خودرو 

در گروه صنعتی ایران خودرو ادامه دارد. 
به گزارش ایسنا محسن ناقدی برادران ادامه داد: 
تامی��ن قطعات مورد نیاز ب��رای تولید روزانه بیش 
از 2هزار دس��تگاه خودرو توس��ط شرکت ساپکو و 

معاونت خرید ایران خودرو در حال انجام است. 
وی اف��زود: تمامی خطوط تولید در س��الن های 
مختل��ف ایران خ��ودرو و س��ایت های تولیدی این 

شرکت، فعال است. 
ایران خ��ودرو  مدیرعام��ل  اجرای��ی  قائم مق��ام 
خاطرنشان کرد: خودروسازان کشور جهت تحقق 
اهداف و برنامه های تولید و اشتغال وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از تمام ظرفیت های الزم اس��تفاده 

می کنند. 
 هفته گذش��ته انبار ش��رکت قطعه سازی کروز 
)تامین کنن��ده قطع��ات تولید خ��ودرو( در جاده 
مخص��وص ته��ران - کرج طعمه حریق ش��د. وی 
مؤثراجه��ة مواإلنش��اءا جداول والتج��ارب باع قم 

اإلندیة ببعضها خاللذي تنقیمکن في أن تعمل
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مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ب��ا رد برخ��ی اخبار مبنی ب��ر تعطیلی 
ش��رکت زاگ��رس خ��ودرو از مذاکرات 
فش��رده مس��ئوالن ای��ن ش��رکت ب��ا 
خودروس��ازی پروتون مالزی برای آغاز 

مجدد همکاری خبر داد. 
با  محس��ن صالحی نی��ا در گفت وگو 
ایس��نا، اظه��ار ک��رد: ش��رکت زاگرس 
خ��ودرو از س��ال 1۳۸۸ پ��س از قطع 
همک��اری با پروتون دیگ��ر فعالیتی در 
ح��وزه تولید مس��تقل خودرو نداش��ت 
ب��رای  حق العمل ک��اری  به ص��ورت  و 

خودروسازان دیگر فعالیت می کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه از آن زمان تاکنون 
مونتاژ بدنه و رنگ محصوالت س��ایپا و 
پارس خ��ودرو در زاگرس خودرو انجام 
می شود، خاطرنش��ان کرد: فعالیت این 
ش��رکت در این حوزه همچن��ان ادامه 
دارد البته اخی��را تغییراتی در مالکیت 
زاگ��رس خودرو صورت گرفته و مالکان 
جدی��د به دنبال  آغاز مجدد همکاری با 

خودروسازی پروتون هستند. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادام��ه داد: در همین رابط��ه در دو ماه 
اخیر مسئوالن ش��رکت زاگرس خودرو 
و پروتون مالزی جلس��ات مش��ترک و 
فش��رده ای در وزارت صنع��ت، مع��دن 

و تجارت ب��رای آغاز مج��دد همکاری 
داشته اند. 

وی اف��زود: وزارت صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت نیز از این همک��اری با تکیه 
بر اصول خود مبنی بر س��رمایه گذاری 
ص��ادرات  و  خارج��ی  خودروس��ازان 
محص��والت تولیدی از ای��ران حمایت 

می کند. 
صالحی نیا با بیان اینکه زاگرس خودرو 
پس از چندین سال وقفه مجددا فعالیت 
خود را برای تولید مس��تقل خودرو آغاز 
خواهد کرد، تصریح کرد: این شرکت در 
ح��ال حاضر همچنان مونتاژ بدنه و رنگ 
محصوالت پارس خودرو و سایپا را انجام 
می دهد و تغییری در وضعیت آن صورت 

نگرفته است. 
در همی��ن ح��ال رئی��س س��ازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت لرس��تان نیز 
خب��ر تعطیلی زاگرس خ��ودرو بروجرد 
را صحیح ندانس��ت و گف��ت: این واحد 
صنعتی به عظیم خودرو واگذار ش��ده و 

در حال حاضر فعال است. 
محمدرضا صفی خانی در گفت وگو با 
ایرنا افزود: این کارخانه تعطیل نش��ده 
اس��ت و تعدادی کارگر همیشه در آن 

فعال هستند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه سه ش��نبه پروانه 

فعالی��ت ب��رای عظی��م  خ��ودرو صادر 
ش��د و اکنون عظیم خ��ودرو این واحد 
صنعت��ی را در اختی��ار دارد، گفت: این 
واح��د صنعتی تا قب��ل از این واگذاری 
نیز در بخش رنگ با ش��رکت سایپا قرار 
داشت و کارگرانی در این واحد مشغول 

کار بودند. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه زاگ��رس 
خودروی��ی دیگر در کار نیس��ت، افزود: 
عظی��م خودرو ای��ن واح��د صنعتی را 
به ص��ورت اج��اره ب��ه ش��رط تملیک 
10س��اله در اختیار گرفت��ه و به صورت 
رسمی و محضری متعهد شده است که 
این واحد صنعتی را ظرف مدت ش��ش 
ماه بهره ب��رداری کام��ل و قراردادهای 

خود را احیا کند. 
رئی��س س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت لرس��تان گف��ت: عظیم خودرو 
قراردادهای��ی با زامیاد و یک ش��رکت 
چینی منعقد کرده و به دنبال این است 
ک��ه برند پروت��ون را نیز ب��ه این واحد 

صنعتی برگرداند. 
مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
لرس��تان نیز با تکذیب تعطیلی و بیکار 
ش��دن کارگ��ران اظهار ک��رد: در حال 
حاض��ر 40 کارگ��ر در ای��ن کارخان��ه 
 مش��غول ک��ار هس��تند و 2۸ کارگر از 

15 اردیبهشت ماه امسال به کار گرفته 
می شوند. 

علی آش��تاب اف��زود: عظی��م خودرو 
چندین قرارداد بزرگ نیز با شرکت های 

مختلف منعقد کرده است. 
کارخان��ه زاگرس خ��ودرو در بخش 
اشترینان شهرس��تان بروجرد و در سه 
راه��ی بروج��رد - مالی��ر - نهاوند قرار 
گرفته  اس��ت و از سال 1۳75 شروع به 

فعالیت کرد. 
این شرکت با کارخانجات خوروسازی 
و  داش��ت  ق��رارداد  مال��زی  پروت��ون 
خودروهای��ی ب��ا ن��ام پروت��ون تولی��د 
می  ک��رد. این کارخانه در دولت قبل در 
آذرماه سال 91 به دلیل مشکالت مالی 
تعطیل ش��د و بیش از 400 کارگر آن 

بیکار شدند. 
اخیرا با تالش و پیگی��ری دولتمردان 
دول��ت تدبی��ر و امید مش��کل این واحد 
صنعت��ی با واگ��ذاری به عظی��م خودرو 
برطرف ش��ده و این ش��رکت ملزم شده 
اس��ت ظ��رف مدت ش��ش م��اه از تمام 
ظرفیت تولید این کارخانه استفاده کند. 

برخی رس��انه ها روز چهارشنبه خبر 
تعطیل��ی زاگ��رس خ��ودرو را منتش��ر 
کردند که از س��وی مس��ئوالن مربوطه 

تکذیب شد. 

معاون وزیر صنعت خبر داد

مذاکره زاگرس  خودرو با پروتون برای آغاز مجدد همکاری

در سال 2017 از میان 10 خودرو با 
فضای داخلی برتر هفت خودروساز برای 
نخس��تین بار وارد این فهرست شده اند.  
در سال های گذشته، سردبیران نشریات 
معتب��ر جهان ب��ه ارزیاب��ی خودروها و 
بخش ه��ای مختل��ف آنه��ا پرداخته و 
خودروها را رتبه بندی می کنند. یکی از 
معروف ترین این نشریات که چندسالی 
است فضای داخلی خودروها را ارزیابی 

و رتبه بندی می کند »واردزاتو« است. 

ب��ه گ��زارش عصر ای��ران ب��ه نقل از 
»اتوگای��د«، معی��ار کارشناس��ی برای 
ارزیابی بهترین فضاهای داخلی ش��امل 
ویژگی های  راحت��ی،  زیبایی شناس��ی، 
ارگونومیک، جنس و نوع مواد استفاده 
قابلی��ت  و  تناس��ب چیدم��ان  ش��ده، 
سازگاری و دوستی کاربر با ساختارهای 
الکترونیک می شود. از آنجا که محدوده 
قیمتی برای انتخ��اب بهترین فضاهای 
داخلی خودروها وجود ندارد، طبیعی به 

نظر می رسد که برترین فضاهای داخلی 
از می��ان لوکس های خان��واده اتومبیل 

انتخاب شوند. 
 ۳1 ابت��دا  در  نش��ریه  ای��ن  داوران 
خودروی واجد ش��رایط را انتخاب کرده 
و پ��س از آن به بررس��ی 10 کاندیدای 
برت��ر پرداختن��د. در س��ال جدید 10 
منتخ��ب برت��ر از نظر فض��ای داخلی 
کام��ال جدید بوده یا ب��ا تحوالت عظیم 
مواجه شده اند. در سال 2017 از میان 

10خودرو با فض��ای داخلی برتر هفت 
خودروس��از برای نخستین بار وارد این 

فهرست شده اند. 
زیبایی شناس��ی در طراحی آنها کامال 
رعایت ش��ده و نح��وه طراحی جزییات 
مانند فرمان یا اهرم دنده به شدت شما 
را تحت تاثیر قرار می دهد. اس��تفاده از 
چوب و چرم اعال در فضای داخلی غوغا 
کرده و همه چیز چش��م نواز ظاهر شده 

است. 
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بهترین فضای داخلی خودروهای 2017 
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حمل خودروهای در راه مانده در 
دوره گارانتی رایگان است

ب��ا توج��ه ب��ه برخ��ی م��وارد نق��ض حق��وق 
مصرف کنندگان از سوی خودروسازان و واردکنندگان 
خودرو، ایسنا بر آن شد تا سلسله گزارش هایی را به 
آگاه س��ازی ش��هروندان از حقوق قانونی شان در این 
ح��وزه اختصاص دهد. گ��زارش ام��روز در رابطه با 
»رایگان بودن حمل خودروهای در راه مانده در دوره 
گارانتی« است.  خراب شدن خودروهای صفرکیلومتر 
و ن��و به وی��ژه در خودروهای داخل��ی از تجربه ه��ای  
مش��ترک مصرف کنندگان خودرو است. پایین بودن 
کیفیت برخی خودروهای داخلی موجب ش��ده که 
مصرف کنندگ��ان در مدت کوتاهی پ��س از تحویل 
گرفتن خودروی صفرکیلومتر خود از کارخانه سازنده 

با بروز برخی عیوب در خودرو مواجه شوند. 
این عیوب در مواردی باعث متوقف ش��دن خودرو 
و در راه ماندن سرنش��ینان آن می ش��ود که در این 
موارد قانون گذار حقوقی را برای مشتریان قائل شده 
که کارشناس��ی و حمل رایگان خ��ودرو تا تعمیرگاه 
و همچنی��ن تعویض قطعه و رفع عی��ب رایگان در 
دوره گارانت��ی، از جمله آن اس��ت.  در این زمینه در 
تبصره م��اده 20 اصالحیه آیین نام��ه اجرایی قانون 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان خ��ودرو تاکید 
ش��ده اس��ت: »عرضه کننده خودرو موظف است در 
دوره تضمی��ن )گارانت��ی(، هزینه ه��ای بارگیری و 
حمل خودروه��ای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به 
نزدیک ترین نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش را 
)به اس��تثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر 

قطعات و مجموعه های خودرو نباشد(، تقبل کند.« 
بنابرای��ن اگر خودروی داخلی یا وارداتی ش��ما در 
دوره گارانتی دچار مش��کل ش��د و در راه ماندید با 
ش��رکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش ش��رکت 
خودروس��از یا واردکنن��ده خودرو تم��اس گرفته و 

درخواست خدمات امدادی کنید. 
اگر پ��س از حض��ور امدادگر در محل و بررس��ی 
وضعیت خودرو مش��خص شد که رفع عیب نیازمند 
حمل خودرو به تعمیرگاه اس��ت، ش��رکت مربوطه 
موظف است این کار را به صورت رایگان انجام دهد. 

دق��ت کنید که اگ��ر در چنین م��واردی امدادگر 
ش��رکت خودروس��از یا واردکننده خودرو خواستار 
دریاف��ت هزینه حمل ش��د، امدادگر مربوطه تخلف 
کرده اس��ت ک��ه در این موارد می توانی��د در تماس 
مج��دد ب��ا ش��رکت امداد خ��ودروی تولیدکننده یا 
واردکنن��ده خودرو موض��وع را گ��زارش و پیگیری 
کنید.  اما اگر در تماس متوجه شدید که این تخلف 
سیس��تماتیک و از س��وی ش��رکت خدمات پس از 
فروش خودروساز یا واردکننده خودرو است می توانید 
با دریافت فاکتور ارائه خدمات از شرکت مربوطه، به 
وزارت یا سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی 
مراجعه و شکایت کنید.  طبق قانون وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت مس��ئول نظارت بر حس��ن اجرای 
قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو از 
س��وی خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو بوده و 
این شرکت ها را موظف به انجام تعهدات قانونی شان 
خواهد کرد.  اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب هیأت دولت 
بوده و اوایل سال گذشته )1۳95( از سوی معاون اول 
رئیس جمهوری برای اج��را به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو ابالغ 

شد. 

نبود استراتژی برای حذف 
خودروهای قدیمی

این روزها در حالی بحث بر سر خروج پراید و پژو 
405 از چرخ��ه تولید دوباره ب��اال گرفته که به نظر 
می رسد نبود یک استراتژی مشخص در خودروسازی 
کش��ور، دلیل اصل��ی ادامه دار ش��دن موضوع حذف 
خودروهای قدیمی اس��ت. در حال حاضر از پراید و 
پژو 405 به عنوان خودروهایی قدیمی که باید از رده 
خارج شوند یاد می شود، اما استراتژی مشخصی برای 

خروج آنها به چشم نمی آید. 
ب��ه گ��زارش خودروک��ار، از ی��ک س��و رئی��س 
سازمان ملی اس��تاندارد می گوید با توجه به ارتقای 
اس��تانداردها، ممکن اس��ت پراید و پژو 405 اجازه 
ادامه تولید پیدا نکنند و از سوی دیگر، خودروسازان 
معتقدند شرایط بازار و مشتریان، تعیین کننده زمان 
حذف محص��والت موردنظر اس��ت.  به عنوان مثال، 
مهدی جمالی، مدیرعامل سایپا اعالم کرده سازمان 
استاندارد ورود و خروج خودرو از خط تولید را اعالم 
نمی کند، بلکه تعیین استانداردها برعهده این سازمان 
اس��ت. جمالی ای��ن را هم گفته که ت��ا وقتی تقاضا 
وج��ود دارد و می توان تاییدیه اس��تاندارد را گرفت، 
پراید تولید می شود و نمی توان به تقاضای بازار پاسخ 
نداد. همچنین محمدرضا نعمت زاده نیز تاکید کرده 
که بعید می داند تا پایان سال، خودروهای قدیمی از 

جمله پراید از چرخه تولید حذف شوند. 
این اظهارات و واکنش ها در ش��رایطی است که در 
ح��ال حاضر پراید و پژو 405 پلتفرمی متعلق به دو 
سه دهه قبل دارند و چندان امکان ارتقای استاندارد 
آنها وجود نداش��ته و همچنین از نظر مشتریان نیز 
محصوالت باکیفیتی به شمار نمی روند.  از سوی دیگر 
اما با توجه به قدرت خرید پایین مشتریان و همچنین 
س��هم باالی پراید و پژو 405 در تیراژ خودروسازی 
ایران، حذف ناگهانی و بدون اس��تراتژی آنها به زیان 
صنعت خودرو و مشتریان تمام خواهد شد. بنابراین 
بهتر آن است که مسئوالن وزارت صنعت و همچنین 
خودروسازان داخلی، با در نظر گرفتن یک استراتژی 
م��دون و قابل اجرا، فکری اساس��ی به حال حذف و 
البته جایگزینی خودروهای قدیمی کنند.  بدون شک 
اگر قرار باشد پراید و پژو 405 بدون معرفی جایگزین 
و به طور ناگهانی حذف شوند، آنگاه مشتریان آنها و 
البته خودروسازان )به واسطه تیراژ باال( دچار چالش 
خواهند شد. آنچه می تواند پرونده خودروهای قدیمی 
را در ای��ران مختوم��ه و به حواش��ی آن پایان دهد، 
تدوین یک استراتژی مدون و قابل اجراست که طبق 
آن، هم مش��تریان منفعت ببرند و هم خودروسازان 

دچار چالش در تولید نشوند. 

بینالملل

تولید



خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس به نق��ل از یک مقام 
آمریکایی مس��ئول که خواس��ت نامش فاش نش��ود، 
گزارش داد، مرحله اول شامل نابودی داعش می شود 
یعنی اع��زام نیروه��ای آمریکا به س��وریه تنها برای 
نابودی داعش.  مرحله دوم بر لزوم برقراری ثبات در 
س��وریه تمرکز دارد که در جریان آن واشنگتن قصد 
دارد توافقنامه های آتش بس را بین دولت و گروه های 
شورش��ی و مخالف امضا کند. همچنین صحبت هایی 
از ایج��اد »مناطق امن موقت« مطرح اس��ت که باید 
مقامات نظام س��وریه در ایجاد این مناطق مشارکت 
کنند.  در مرحله سوم که شامل دوره انتقالی یا  گذار 

است، بش��ار اس��د باید طبق طرح آمریکا داوطلبانه 
از ق��درت کناره گیری کن��د در ص��ورت مخالفت با 
این مس��ئله و امتناع از رفتنش باید از مش��ارکت در 
انتخابات او را منع کرد یا از طریق تهدید او به تحت 
پیگرد قرار دادنش ب��ه اتهام ارتکاب جرائم جنگی او 
را کنار گذاش��ت.  اما مرحله چهارم مربوط به اوضاع 
س��وریه بعد از پایان دوره انتقالی است. برای ترغیب 
روس��یه به همکاری در اجرای ای��ن طرح آمریکایی، 
واش��نگتن به مسکو پیش��نهاد باقی ماندن دو پایگاه 
روسی یعنی پایگاه دریایی در طرطوس و پایگاه هوایی 

در حمیمیم سوریه را می دهد. 

نسخه ۴ مرحله ای آمریکا برای سوریه و اسد

  اعض�ای فراکس�یون اهل س�نت 
مجلس ش�ورای اس�امی در نامه ای 
به رئیس مجلس خواس�تار پیگیری 
توهی�ن ش�بکه والی�ت ب�ه موالن�ا 
مس�ئولین  طری�ق  از  عبدالحمی�د 

قضایی و امنیتی شدند. 
 نعمت�ی، نماینده م�ردم تهران در 

مجلس شورای اس�امی از تشکیل 
ستاد اصولگرایان حامی روحانی در 

هفته آینده خبر داد. 

نماینده زرتشتیان می گوید جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به 
شورای شهر خاف قانون اساسی است. 

تیتر اخبار

مدی��رکل مش��ارکت های اجتماعی جوان��ان وزارت 
ورزش و جوان��ان ب��ا بی��ان اینک��ه از ابت��دای دولت 
یازدهم مجوز ۱۵۰۰ س��ازمان مردم نهاد جوانان صادر 
ش��ده اس��ت، گفت: قصد داریم تا پای��ان دولت مجوز 
۱۰۰۰ س��من دیگ��ر را صادر کنیم و بدی��ن ترتیب به 
هدفگذاری رشد کمی س��من ها تا پایان برنامه ششم 
توس��عه دس��ت می یابیم.  رضا حجتی در گفت وگو با 
ایس��نا افزود: قرار اس��ت تا پایان برنامه ششم توسعه 
به ازای هر ۵هزار جوان یک س��من به فعالیت بپردازد 
بنابراین باید 2۵۰۰سمن تا آن زمان آغاز به کار کنند، 

بنابراین ما تالش کرده ایم با آگاه س��ازی جوانان، آنان 
را ب��ه فعالیت جمعی و مش��ارکت نهادمند تش��ویق و 
تس��هیالتی را برای آنها فراهم کنی��م تا بتوانند مجوز 
فعالیت دریافت کنند.  وی با بیان اینکه هدفگذاری ما 
تا پایان دولت یازدهم اعطای مجور به 2۵۰۰ سازمان 
مردم نهاد جوانان اس��ت، گفت:  در حال حاضر ۱۵۰۰ 
درخواست جدید در سامانه اعتبارسنجی سازمان های 
مردم نهاد جوانان ثبت شده است و پیش بینی می شود 
تا پایان دولت ۱۰۰۰ درخواست تبدیل به مجوز شوند 

و بدین ترتیب به عدد 2۵۰۰ سمن دست یابیم. 

تحقق اهداف برنامه ششم در رشد کمی سمن ها تا پایان دولت

  معاون وزارت رف�اه با بیان اینکه 

بیش از 2 میلیون خانوار بس�ته های 
امنی�ت غذایی اس�فندماه خ�ود را 
دریافت نکرده اند، گفت: مش�موالن 
ت�ا پای�ان اردیبهش�ت م�اه فرصت 
دارند از بن کارت های خود با مراجعه 

به فروشگاه های معین خرید کنند. 
 بناب�ر اعام جمعیت ه�ال احمر، 

چهار تن از هموطنان پس از سیل و 
آب گرفتگی در آذرشهر و عجب شیر 

هنوز مفقود هستند. 

78 درصد زنان خش�ونت دیده دارای پدر معتاد، 17 درصد دارای مادر 
معتاد و 5 درصد دارای والدین معتاد بوده اند.

تیتر اخبار

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در اختتامیه 
نخس��تین جش��نواره تخصصی و مل��ی دوخت های 
س��نتی، گفت: امیدوارم این کن��ش هنری دوختن، 
آراستن و زیبا ساختن، از هنر به سیاست هم کشیده 
شود و سیاس��تمدار بیشتر به هنر و هنرمندان توجه 
کند.  به گزارش ایسنا، بهمن نامورمطلق اظهار کرد: 
ما با دوختن، متن ها را به هم پیوند می زنیم و روابط 
بین متنی در پارچه ایجاد می کنیم یا متن موجود را 
با طراحی هایی که انجام می دهیم، زیباتر می کنیم. 

او خطاب به حاضران در این جشنواره، گفت: شما 
زندگی را زیباتر می کنید. هنرمند اس��ت که انسان را 
از ماللت خارج و موجب می شود زندگی زیباتر شود. 
اگر هنرمند نباش��د زندگی دچار حزن و اندوه می شود 

و خوشبختانه کشور ما از وجود هنرمندان غنی است. 
معاون صنایع دس��تی و هنرهای سنتی ادامه داد: 
به هر جایی از ایران که س��فر می کنیم، می توانیم با 
دوخ��ت و دوز آنجا، آن منطقه را بشناس��یم. ۱2۰۰ 
رش��ته دوخت و دوز داریم که هر کدام برای خودشان 
زیررش��ته هایی دارند. کدام کشور است که ادعا کند 

بیش از ۱2۰۰ گونه دوخت و دوز دارد؟! 
نامورمطلق بی��ان کرد: ایرانی ها س��عی کرده اند با 
دوخ��ت و دوزها، تصویری را که از جهان دارند، روی 
آثارش��ان نمایان کنند. شما دوخت و دوزها را به یک 
پیکره واحد تبدیل و سعی کرده اید کارهای تازه ارائه 
کنید. ما در هم��ه حوزه ها نیازمند کارگاه های علمی 
و به روز کردن و همچنین جوان تر کردن آن هستیم. 

امیدوارم هنر به سیاست هم کشیده شود

  مع�اون وزی�ر ارش�اد: همزمان�ی 
برگزاری نمایش�گاه با ایام انتخابات 
ریاست جمهوری میزان حساسیت ها 
را افزایش داده ک�ه نیازمند همدلی 
و همراه�ی بیش�تر ب�رای برگزاری 

مناسب تر نمایشگاه است. 
روز  »ی�ک  فیل�م  کارگ�ردان    

به خص�وص« تاکی�د ک�رد: ب�ه ج�ز 
ش�ورای پروانه نمایش هیچ شخص، 
نه�اد ی�ا ارگان�ی ح�ق اجته�اد یا 
اظهارنظ�ر درب�اره اک�ران ش�دن یا 

نشدن یک فیلم را ندارد. 

»حمید محم�دی« به عنوان رئیس جدید س�ازمان ح�ج  و زیارت 
منصوب شد.

تیتر اخبار

ب��ه گ��زارش ایس��نا، آرش برهانی، مهاجم س��ابق 
اس��تقالل دیروز از دنیای فوتب��ال خداحافظی کرد. 
برهانی پ��س از این تصمیم در بیانیه ای نوش��ت: در 
ذهن��م نه دنب��ال کلمات درش��ت می گ��ردم، نه پی 
بزرگنمایی هستم، هواداران استقالل و فوتبال ایران 
چنان عزتی برای من ساخته اند که کلمه ای نمی توانم 
ب��رای آنها بیابم که در بیانی��ه خداحافظی قرار دهم، 
دس��ت تک ت��ک ه��واداران را می بوس��م و از ته دل 
می گوی��م همه آنها را دوس��ت دارم و تاکید می کنم 
که »غم درونم را از این خداحافظی نمی توانم کتمان 

کنم«. 
قصور و کاس��تی های را ب��ا آن دل پر مهر و محبت 
همیش��گی تان ب��ه من ببخش��ایید. در این لحظه که 
از ش��ما خداحافظی می کنم آسوده خاطرم که تمام 
س��عی و تالش خ��ودم و ب��رای خوش��حال کردن و 

سربلندی تیم خودم انجام دادم. 
هر چه محقق ش��د لطف خداوند و آنچه ماند توان 
و بضاعت��م بود و امی��دوارم چه��ره ای از من بخاطر 
بس��پارید که در آن صادقانه و عاش��قانه برای منافع 

استقالل جنگیده باشم. 

آرش برهانی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد

  کمیت�ه  برگزار کنن�ده بازی ه�ای 
زمس�تانی  پارالمپی�ک  و  المپی�ک 
2018 پیونگ چان�گ اع�ام کردن�د 
مش�عل ای�ن بازی ه�ا ق�رار اس�ت 
مس�افت 2018 کیلومت�ر را قب�ل از 

افتتاحیه بازی ها طی کند.
  معاون امور ورزش بانوان از تاش 
وزارت ورزش برای حضور خانواده ها 
در ورزشگاه ها سخن گفت. او تاکید 
کرد که این مهم حق خانواده هاست. 

برانکو می گوید: فدراسیون فوتبال ایران کی روش را کنار نمی گذارد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

 حجت االسام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری در سفر روز چهارشنبه خود به آذربایجان شرقی از منطقه سیل زده غله زار آذرشهر بازدید کرد.    عکس:ایرنا

رکس تیلرس��ون، وزیر امور خارجه 
آمریکا روز سه ش��نبه به وقت محلی با 
ارسال یک نامه به »پل رایان« رئیس 
مجلس نمایندگان این کشور پایبندی 
ای��ران به تعهدات برجامی اش را اعالم 

کرده است. 
ایس��نا، خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
آسوشیتدپرس نوشت تیلرسون در این 
نامه تاکید کرده است که دولت آمریکا 
در حال بررس��ی توافق هسته ای برای 
ارزیابی این موضوع است که آیا ادامه 
تعلیق تحریم ها در راستای منافع ملی 

آمریک��ا قرار دارد یا ن��ه؟ وی در نامه 
خود بار دیگر این ادعای واهی را تکرار 
کرده است که ایران یکی از کشورهای 
پیش��رو در حمایت از تروریسم است.  
دول��ت آمریک��ا ه��ر 9۰ روز یک بار 
باید گزارش��ی مبنی بر تایید پایبندی 
ایران ب��ه تعهدات هس��ته ای اش ذیل 
برج��ام را به کنگره ارائ��ه دهد و این 
نخس��تین بار اس��ت که دولت ترامپ 
این تاییدی��ه را ارائه می کن��د. برنامه 
جامع اقدام مش��ترک )برجام( در 26 
دی م��اه ۱394 اجرایی ش��د و آژانس 

بین الملل��ی انرژی اتم��ی تاکنون در 
گزارش های فصل��ی پایبندی ایران به 
تعه��دات هس��ته ای اش را تایید کرده 
اس��ت. براس��اس برجام رئیس جمهور 
آمریکا متعهد ش��ده است تحریم های 
هس��ته ای و اقتصادی کش��ورش علیه 
ایران را برداش��ته یا متوقف کند. این 
دس��تور از زمان اجرای برجام تاکنون 
هر چهار ماه یک بار تمدید شده است. 
اوبام��ا،  ب��اراک  ب��ار  آخری��ن 
در  آمریک��ا  پیش��ین  رئیس جمه��ور 
آخری��ن روز ک��اری خ��ود یعنی ۱9 

ژانویه 2۰۱7 این دستورات را تمدید 
کرد. به گزارش ایس��نا، مهلت تمدید 
دس��تور رئیس جمه��ور آمریک��ا برای 
 لغ��و یا توق��ف تحریم های هس��ته ای

 ۱9 م��اه مه  اس��ت. آسوش��یتدپرس 
در گزارش��ش به نوع��ی ادعا کرده که 
تعلیق تحریم های هس��ته ای ایران بار 
دیگر از س��وی ترامپ تایید ش��ده که 
ب��ه نظر می رس��د این ادعا برداش��ت 
این رس��انه از ارسال نامه وزیر خارجه 
آمریک��ا به رئیس مجل��س نمایندگان 

این کشور است. 

نماینده زرتش��تیان در مجلس ش��ورای اس��المی از 
دس��تور رئیس مجلس برای رعای��ت قانون در مورد 
حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات ش��وراها خبر 

داد.
 اس��فندیار اختی��اری در گفت وگ��و با ایس��نا اظهار 
کرد: پیرو نامه ای که صب��ح دیروز در خصوص عدم 
جلوگی��ری از ورود پیروان ادیان اله��ی به انتخابات 
شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهای شورای نگهبان 
نوشتم، آقای الریجانی مستقیما به هیأت نظارت بر 

انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند. 
اختیاری یادآور ش��د: پس از دستور آقای الریجانی، 
با اعضای هیات های نظارت بر انتخابات ش��وراها که 
از نمایندگان مجلس هس��تند نیز گفت وگو ش��د و 
اکثری��ت آنها هم با ادامه اج��رای قانون فعلی موافق 
بودند و قرار ش��د دقیقا مر قانون در این زمینه اجرا 

شود و تغییری در آن صورت نگیرد. 
این نماینده مجلس اضافه کرد: براساس قانون فقط 
مجلس وظیفه قانونگذاری را دارد و ش��ورای نگهبان 

می تواند نظر فقه��ی خود را در مورد طرح ها و لوایح 
مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعالم 
کن��د. مجلس نی��ز در صورت ایراد ش��ورای نگهبان 
یا قان��ون را اصالح می کند یا ب��ر مصوبه خود اصرار 
می ورزد و تعیین تکلیف به مجمع تش��خیص واگذار 
می شود، لذا قانونی که 2۰ سال قبل تصویب شده و 
بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر 
ن��دارد و در صورت نیاز به اص��الح این قانون باید از 

طریق ارائه الیحه یا طرح جدید اقدام شود. 

اعظ��م طالقانی که هفته گذش��ته 
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 96 
نام نویس��ی کرد ط��ی بیانی��ه ای به 
تعریف واژه رجل سیاس��ی پرداخت. 
به گزارش ایس��نا، متن این بیانیه به 

شرح زیر است: 
 »ای مردم، ما شما را از یک مرد و 
یک زن آفریدیم؛ بنابراین هیچ تیره و 
قبیله ای در آفرینش بر دیگری برتری 
ندارد. ما ش��ما را به ص��ورت تیره های 
گوناگ��ون و قبیله ه��ای مختلف قرار 
دادیم تا یکدیگر را بشناس��ید نه آنکه 
به نژادپرس��تی روی آورید و به نژاد و 
تیره خ��ود افتخار کنی��د و هر ملتی 
خود را از دیگر ملت ها گرامی تر بداند. 
به یقین گرامی ترین ش��ما نزد خدا با 
تقواترین و با فضیلت ترین شماس��ت. 
خداس��ت که معیار برتری انسان ها را 
معی��ن می کند، چراک��ه او به حقایق 
ام��ور دانا و آگ��اه اس��ت.« )آیه ۱3، 

حجرات(
شورای محترم نگهبان در فراخوان 
تمام��ی  از   ۱39۵/۱۰/۰8 مورخ��ه 
نخبگان، اس��تادان حوزه و دانش��گاه، 
صاحب  نظران و اندیش��مندان حقوق 
و عل��وم سیاس��ی و ش��خصیت های 
سیاس��ی و گروه ها و اح��زاب دعوت 
کرد تا پیش��نهادهای مس��تدل خود 
 ۱۰ بن��د   ۵ ج��زء  خص��وص  در  را 
سیاس��ت های کلی انتخابات راجع به 
شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به 

این شورا ارسال کنند. 
ب��ا تصوی��ب  انق��الب  ابت��دای  در 
پیش نوی��س اولیه قانون اساس��ی که 
به امض��ای امام خمینی نیز رس��ید، 
مش��خص  رئیس جمه��ور  جنس��یت 
نش��ده بود. بعضی علما ب��ه این نکته 

اعت��راض ک��رده و گفتن��د در قانون 
باید تصریح ش��ود ک��ه رئیس جمهور 
 مرد باش��د. مرح��وم ام��ام فرمودند:

 »ب��ا آقایان علما صحبت کنید.« ولی 
پس از مذاکره ه��م آنها نپذیرفتند و 
اص��ل »۱۱۵« قانون اساس��ی به این 
مضمون تدوین ش��د:  »رئیس جمهور 
بای��د از رج��ال مذهبی و سیاس��ی با 
ش��رایط زیر. . . باش��د.« لذا مالحظه 
می کنی��م که حضرت ام��ام در مورد 
ریاست جمهوری به جنسیت خاصی 
عنایت نداشته و حتی می خواهند که 
با مذاکره مس��ئله حل شود. در اصل 
۱۱۵ قانون اساس��ی در باب ریاس��ت 

جمهوری آمده است: 
 »رئیس جمه��ور باید از میان رجال 
مذهبی و سیاس��ی که واجد ش��رایط 
زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی االصل، 
تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن 
سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد 
ب��ه مبانی جمهوری اس��المی ایران و 

مذهب رسمی کشور.« 
نظر ع��ده ای بر این اس��ت که واژه 
»رج��ال« ب��ه معن��ای مردان اس��ت 
را نخبگ��ان و  و ع��ده ای دیگ��ر آن 
ش��خصیت ها معنا می کنن��د. عده ای 
تعبی��ر اول را پذیرفته و عده ای تعبیر 
دوم را ب��اور دارند. در همان هنگام از 
شهید بهشتی سوال شد که منظور از 
»رجال« در اصل ۱۱۵ قانون اساسی 
چیست؟ ایشان پاسخ دادند: »منظور 
از رج��ال، ش��خصیت های مذهبی و 

سیاسی است.«

 مردم عدالت خواه جمهوری
 اسامی ایران: 

با توجه به آنچه در صدر مطلب بیان 

ش��ده، موارد ذیل پیوس��ته مورد نقد و 
چالش اینجانب به عنوان یک ش��هروند 

ایرانی بوده است: 
۱- باتوجه ب��ه فراخوان امام خمینی 
قب��ل از انقالب از علم��ای قم، نجف و 
مشهد در حمایت از اسالم، چگونه است 
که پس از گذش��ت نزدیک به 4۰ سال 
از انقالب، در برابر احقاق این حق الناس، 
کوتاهی شده است و چگونه باید جبران 

شود؟ 
2- همان ط��ور که می دانیم در بحث 
حق��وق عموم��ی، حق الن��اس از موارد 
مبنایی دین اس��الم و مذهب ماس��ت، 
چرا که خالق آفرینش در عفو از گناهان 
مربوط به خود، آس��ان گیری، مسامحه 
و تسهیل بیشتری به مراتب نسبت به 
حقوق انس��ان ها اعالم کرده اس��ت، اما 
درمورد حق الناس -که از مزایای بینش 
و بصیرت آیین اس��المی است- جزا یا 
پاداش دادن به آن، طرح مس��ئله کرده 
و حق الناس را منوط به گذش��ت طرف 
مظلوم بیان م��ی دارد. از این رو چگونه 
اس��ت که جمهوری اسالمی -که تمام 
ش��عارش از مبانی قرآن و س��یره ائمه 
اس��ت- از ای��ن امر، یعن��ی حق الناس 
بی��ش از 4۰ درص��د از م��ردم، در زیر 
چتر حکومت اس��المی، در این سال ها 
بی تفاوت گذشته درحالی که برای امور 
س��اده تر و جزیی تر، از طریق تش��کیل 
جلس��ات برای اصالح قانون اساسی یا 
از طریق لوایح، طرح ها یا بخشنامه ها و 

دستورالعمل ها اقدام کرده است. 
3- در رابط��ه با اصل موضوع برابری 
جنسیتی در امور اجتماعی و سیاسی، 
مجم��وع حاکمی��ت و نهادهایی مانند 
ش��ورای محت��رم نگهب��ان و مجلس 
خبرگ��ان قانون اساس��ی، ب��ا توجه به 

مط��رح ش��دن این موضوع در س��طح 
جامع��ه در ح��دود 2۰ س��ال کوتاهی 
کرده و اکنون پس از گذش��ت بیش از 
س��ی و چند س��ال از نظرات و انتقادها 
در تفس��یر ش��ورای محترم نگهبان در 
مس��ئله اصل ۱۱۵ قانون اساسی، هنوز 
تفس��یر و تعریف دقیقی از واژه »رجل 
سیاس��ی، مذهبی و مدی��ر« ارائه نداده 
است. به راستی، شورای محترم نگهبان 
چگونه می تواند به بی��ش از 4۰درصد 
جمعیت به طور عادالنه پاس��خ دهد؟ 
هرچند ش��اهدیم که ش��ورای محترم 
نگهب��ان هیچ گونه اظهارنظر دقیقی در 

این خصوص ارائه نداده است. 
4- می توان احتمال داد که این حق 
اگر لحاظ می شد، به پشتوانه آن حقوق 
دیگ��ری هم باید ملحوظ می ش��د، لذا 
نادیده گرفت��ن آن نادیده انگاری حقوق 
نیمی از جمعیت ایران، یعنی نس��وان 

است. 
۵- اینجانب به عن��وان یکی از زنانی 
که در انقالب اسالمی فعالیت داشته ام، 
در تفس��یر تبعیض آمیز واژه »رجال«، 
نه تنه��ا به دالیل قرآنی و س��یره ائمه 
و عقالنی )با توج��ه به اهمیت ترجمه 
لغات عربی در متن فارس��ی به صورت 
اصطالح��ی و این مس��ئله ک��ه قانون 
اساسی ما به زبان فارسی است(، مخالف 
هس��تم، بلکه معتقدم باید پیوسته این 
چال��ش را که در مکت��ب افتخارآفرین 
اسالم اصالت دارد، به عنوان حق الناس 
نیم��ی از جمعیت ای��ران  ادا کرد، زیرا 
فریضه عدالت و رفع تبعیض از انسان ها 
مبنای حقوق مساوی بین الناس است. 

َاّ��ُة أَیَْن َما ثُِقُفوا إاَِلاّ  ل ُضِربَْت َعلَْیِهُم الِذاّ
بَِحْبٍل ِمَن الَلِهّ َوَحْبٍل ِمَن الَناّاِس. . .  )آیه 

۱۱2، آل عمران(

نامه تیلرسون به مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی اش

 دستور الریجانی برای رعایت قانون درباره حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها

بیانیه اعظم طالقانی درباره تعریف رجل سیاسی
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گزارش فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه پالسکو در شورای شهر ارائه شد 

علت اصلی ریزش »پالسکو« و چرایی گسترش سریع حریق
11

مسئول حوزه گردشگری طرح اشتغال میراث فرهنگی: 

 مهاجرت معکوس از ثمرات طرح ضربتی اشتغال
 در حوزه گردشگری است

رئیس سازمان زنان حزب اعتدال و توسعه:  

توسعه مشارکت سیاسی از مشکالت جدی زنان است

مس��ئول حوزه گردش��گری طرح ضربتی تولید و اش��تغال س��ازمان میراث فرهنگی در استان های 
تهران، قزوین، البرز و س��منان گفت: اجرای طرح ضربتی اش��تغال این س��ازمان زمینه ساز مهاجرت 
معک��وس روس��تاییان، ایجاد واحدهای بوم گردی، آموزش��ی و صنایع دس��تی و افزای��ش تورگردانی 
می شود. علیرضا زمانی پس از اتمام بازدید از روستاهای هدف گردشگری ابر و چاشم در گفت و گو 
با خبرنگاران در س��منان افزود: گردش��گری، اقتصاد جایگزین کشور است و منجر به توسعه پایدار و 

اشتغال زایی می شود. 
وی با بیان اینکه آینده گردشگری و بوم گردی در استان سمنان روشن است، ادامه داد: این استان 
از نظر فضاهای طبیعی، فرهنگی و تاریخی از بهترین استان های کشور است. وی یکی از ویژگی های 
ارزشمند سمنان را وجود مردم این استان عنوان کرد و گفت: مردم استان سمنان به گردشگرپذیری 
عالقه مند هس��تند و شرایط مستعدی برای توسعه گردشگری و روستاهای هدف گردشگری در این 

استان فراهم است. 
زمانی با بیان اینکه برای اجرای طرح ضربتی اشتغال سازمان میراث فرهنگی در استان سمنان، دو 
روستای هدف گردشگری شامل ابر شاهرود و چاشم مهدیشهر انتخاب شده است، افزود: کارشناسان 

س��ازمان میراث فرهنگی به اتفاق معاونت های میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اداره کل، ظرفیت تولید و اشتغال را در این دو روستا ارزیابی کردند. وی گفت: روستای...

رئیس س��ازمان زنان حزب اعتدال و توس��عه گفت: توس��عه مش��ارکت سیاس��ی به عنوان یکی از 
مشکالت جدی زنان است که باید در این زمینه تالش شود تا میزان مشارکت این قشر افزایش یابد. 
به گزارش ایرنا، فریده حقیقی در نشست هم اندیشی سازمان زنان حزب اعتدال و توسعه با اصحاب 
رس��انه در محل این حزب افزود: این سازمان پنج هدف کلی برای توسعه فعالیت های زنان و ارتقای 
جایگاه آنان به عنوان نیمی از جامعه کشور دارد که توسعه مشارکت های سیاسی یکی از این اهداف 
اس��ت.  وی تصریح کرد: یکی از مش��کالتی که در راستای افزایش نداش��تن مشارکت سیاسی زنان 
وجود دارد این اس��ت که عمده زنان معتقدند ما نگاه سیاسی نداریم که باید برای تغییر این دیدگاه 
بانوان تالش ش��ود.  وی خاطرنشان کرد: ما برای توسعه مشارکت سیاسی زنان پیشنهاد داشتیم که 
تمامی کانون های حزب اعتدال و توسعه ظرفیت 30درصدی به زنان تخصیص دهند تا از این طریق 

بتوانیم مشارکت زنان را به حد معقولی برسانیم. 
وی تصریح کرد: یکی از رس��الت های این س��ازمان شناس��ایی نیروها برای معرف��ی به کانون ها و 

س��ازمان های حزب است که اکنون 19 کانون و 31 سازمان زنان در کل کشور داریم تا از 
این طریق زمینه مشارکت سیاسی زنان نیز فراهم شود...

معاون صنایع دستی کشور: 

شاخص های 
صنایع دستی در تمام 

 استان های کشور
رو به  رشد است
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فرصـــت خریـــد هوشــمندانه

w w w. o f fa n . i r

 قیمت روز بیش از 1000 کاال و خدمات را
در سایت روزنامه فرصت امروز دنبال کنید.

قیمت روز انواع خودرو،  قیمت ارز، طال و سکه،  قیمت نفت  و...

p r i c e . f o r s a t n e t . i r



معاون میراث فرهنگی کشور: 
حفاظت و مرمت میراث 

فرهنگی باید به دغدغه ملی 
تبدیل شود

مع��اون می��راث فرهنگ��ی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری گفت که 
برای رسیدن به توسعه پایدار، حفاظت و مرمت 
میراث فرهنگی باید به دغدغه ملی تبدیل شود. 
به گزارش ایرنا، محمد حسن طالبیان در مراسم 
روز جهانی بناه��ا و محوطه های تاریخی اظهار 
کرد: مجموعه س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اقدامات قابل توجهی را در 
سال های اخیر برای حصول توسعه پایدار انجام 

داده است. 
وی ک��ه در ت��االر آبی ک��اخ نیاوران س��خن 
می گفت، افزود: س��ال گذش��ته بازی چوگان و 
میادین اس��ب دوانی فرح آباد و گنبد قابوس را 
که دارای معماری ویژه بودند برای ثبت جهانی 

معرفی کردیم. 
طالبی��ان اضافه ک��رد: تالش کردی��م تا بنیه 
کارشناس��ی از دس��ت رفت��ه می��راث فرهنگی 
را ب��ا تربیت کارشناس��ان جوان ک��ه عالوه بر 
تحصی��الت، مهارت ان��دوزی و نخبگ��ی را در 
کنار پیشکسوتان این رشته ها آموزش دیده اند، 
تقوی��ت کنیم. وی ادامه داد: اکنون یک کارگاه 
مشترک مرمت چوب با همکاری ژاپنی ها برای 
مرم��ت عالی قاپ��و اصفهان در ح��ال برگزاری 
است و کارگاه های متعدد آموزشی در سه سال 

گذشته جان تازه ای گرفته است. 
معاون میراث فرهنگی افزود: ارتقای مشارکت 
مردمی در حفاظ��ت از بناهای تاریخی دغدغه 
جدی م��ا بود ط��وری که در س��ال 95، 900 
متقاض��ی مردمی برای حمای��ت مالی مرمت ها 
داشتیم. طالبیان تاکید کرد: ثبت بیابان لوت که 
10 درصد از جغرافیای کشور را دربرمی گیرد و 
زنجی��ره قنات های ایرانی که ب��ا اتحاد و همراه 
کردن سازمان های مختلفی نظیر محیط زیست، 
منابع طبیعی و میراث فرهنگی به وجود آمد از 

دیگر اقدامات مهم ما بود. 
وی تصریح کرد: در سال جاری توجه ویژه ای 
به میراث اورامانات کردستان، کرمانشاه و حتی 
کردس��تان عراق و در مجم��وع میراث فرهنگی 

مناطق مرزی کشور خواهیم داشت.
 ب��ه گفته طالبیان، مدتی اس��ت ک��ه نقدها 
از می��راث فرهنگ��ی باال گرفته، از این مس��ئله 
اس��تقبال می کنیم زیرا هرچ��ه مردم به میراث 
مل��ی خود حس��اس تر ش��وند مدی��ران میراث 
فرهنگ��ی موفق ترن��د و می توانند از مس��ئوالن 
مطالب��ه جدی تر داش��ته و اهمی��ت موضوع را 

ساده تر تبیین کنند. 
وی عن��وان ک��رد: برخ��الف گذش��ته ک��ه 
ش��هرداری ها معم��وال در پروژه ه��ای مرمت��ی 
بهان��ه  ب��ه  و  می کردن��د  مقاوم��ت   تاریخ��ی 
پروژه های مدرن، بافت تاریخی شهر را تخریب 
می کردند، اکنون این آگاهی چنان باال رفته که 
در کنگره اخیر معماری و شهرسازی، شهرداران 
زیادی برای مرمت بافت های تاریخی شهرشان 

طرح های داوطلبانه ارائه کردند. 
این کارش��ناس میراث فرهنگی خاطرنش��ان 
کرد: خش��نودیم که در ش��ورای عالی معماری 
و شهرس��ازی و نهادهای تصمی��م گیر دغدغه 
می��راث فرهنگی افزایش یافته و رد پای میراث 
فرهنگ��ی در اس��ناد باالدس��تی کش��ور دیده 

می شود. 
وی یادآور ش��د که برای رس��یدن به توسعه 
پای��دار حفاظت و مرمت می��راث فرهنگی باید 
به دغدغه ملی بدل ش��ود و کارشناس��ان جوان 
پابه پای پیشکسوتان مهارت آموزی کرده و در 
ای��ن راه قدم بردارند. در بخ��ش دیگری از این 
مراسم با حضور مسئوالن و عالقه مندان میراث 
فرهنگی از دو پیشکسوت حوزه مرمت علی اکبر 
سعیدی گرگانی به پاس نیم قرن حضور مستمر 
در مرمت و حمید س��هیلی مظفر مستندس��از 

حوزه میراث فرهنگی تجلیل شد.
 مراس��م روز جهان��ی بناه��ا و محوطه ه��ای 
 تاریخ��ی  29 و 30 فروردی��ن در ت��االر آب��ی 
 کاخ موزه نیاوران برگزار شد.  الزم به ذکر است که

29 فروردی��ن ب��ه ن��ام روز جهان��ی بناه��ا و 
محوطه های تاریخی ثبت شده است. 
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یکی از حوزه هایی که در دولت حس��ن روحانی تاکید 
ویژه ای بر آن وجود داش��ته، ح��وزه هنر و به ویژه حوزه  
صنایع دستی بوده اس��ت. در این میان اقداماتی که در 
این حوزه صورت گرفته اس��ت، خود نش��ان از اهمیتی 
دارد که متولیان کش��ور برای این حوزه قائل هس��تند. 
نگاهی به آمار و ارقام ثبت شده در این حوزه نیز حاکی 
از رشد قابل توجهی در زمینه های تولید و فروش است، 
البت��ه هنوز گام های زی��ادی برای برداش��تن مانده، اما 
آنچه مهم است، پیداکردن راه رشد صنایع دستی است. 
همچنین مشکالت این حوزه تقریبا به خوبی شناسایی 
ش��ده اند. معاون صنایع دستی کش��ور نیز بر این مسائل 
تاکید داش��ته و می گوید: ش��اخص های صنایع دس��تی 
در تمام اس��تان های کش��ور روبه رش��د اس��ت. معاون 
صنایع دستی کشور در نشست معاون رئیس جمهوری با 
معاونان، مشاوران و مدیران  کل ستادی و استانی گفت:  
»براساس ش��اخص هایی که داریم، معدل صنایع دستی 
روبه رشد اس��ت و برای مثال در حوزه صادرات بیش از 
60درصد رشد داش��ته ایم، درحالی که پیش از برجام با 
رش��د منفی مواجه بودیم.« بهم��ن نامورمطلق، معاون 
صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردش��گری در این نشس��ت که در ت��االر آبی مجموعه 
فرهنگی تاریخ��ی نی��اوران برگ��زار ش��د، با بی��ان این 
مطل��ب افزود: »ش��اخص های صنایع دس��تی تقریبا در 
تمام اس��تان های کش��ور روبه رشد اس��ت و در استان ها 
ظرفیت های بسیار مناسبی داریم که باید از آنها استفاده 

کرد.«
نامورمطل��ق اف��زود: »در حوزه فروش داخلی رش��د 
بس��یاری داری��م و یک��ی از اتفاقات خ��وب در معاونت 
صنایع دس��تی فع��ال ش��دن کارگاه های صنایع دس��تی 
اس��ت؛ ضمن اینکه در ح��وزه ترویج ه��م فعالیت های 
زی��ادی در طراحی صورت گرفته که قبال در این زمینه 
با مش��کالت متعددی روبه رو بودی��م.« او تصریح کرد: 
»استان های مختلف در رش��ته های بومی صنایع دستی 
در ش��اخص های مختل��ف رش��د داش��ته اند.« مع��اون 
صنایع دس��تی س��ازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری ادام��ه داد: »در ح��وزه دانش بنی��ان نیز 
اقدامات مناس��بی صورت گرفته که از آن جمله افزایش 
همک��اری با دانش��گاه ها و راه اندازی مراک��ز دانش بنیاد 
یکی از این اقدامات اس��ت و در استان ها هم این مراکز 
درحال راه اندازی اس��ت.« او در ادامه، ب��ا بیان اینکه با 

این مجموعه  اقدامات س��رمان پایین نیست، ادامه داد:  
»صنایع دستی ما از میدان رقابت کامال خارج شده بود، 
اما اکنون صنایع دستی ایرانی در دنیا هم شناخته شده 
اس��ت و در این میان برگ��زاری اجالس های بین المللی 
مرتبط با حوزه صنایع دس��تی در اس��تان های اصفهان و 
آذربایجان ش��رقی تاثیر گ��ذار اس��ت.« نامورمطلق ادامه 
داد: »در برخی استان ها ش��اهد رشد بسیار مطلوب در 

شاخص های صنایع دستی هستیم.«
او در ادام��ه صحبت های خود، با اش��اره به تالش های 
صورت گرفت��ه در ح��وزه تجارت و بازرگان��ی نیز گفت:  
»سازمان از فعالیت های بازرگانی کامال خارج شده بود، 
اما با توجه به اینکه تمام فعالیت های حوزه صنایع دستی 
به فروش و تجارت آن بستگی داشت، دست استان ها را 
در این خصوص باز گذاشتیم و انتظاری که در سال 96 

داریم رشد تجارت و فروش صنایع دستی است.«

اجرای طرح پیوند
میراث فرهنگ��ی،  س��ازمان  صنایع دس��تی  مع��اون 
صنایع دس��تی و گردش��گری، در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
ظرفیت ه��ای اس��تان های مختل��ف در ح��وزه تولی��د 

گف��ت: »براس��اس طرح��ی به ن��ام پیوند که ب��ه معاون 
رئیس جمهوری و ریاس��ت س��ازمان نیز عرضه کرده ایم، 
یک پیوند و برنامه ریزی در تولید و فروش صنایع دس��تی 
خواهیم داشت تا از ظرفیت های تولیدی استان ها بتوانیم 
اس��تفاده بهت��ری بکنیم.« در ادام��ه صحبت های معاون 
صنایع دس��تی، مدی��ران کل ای��ن معاونت نی��ز در مورد 
برنامه های این معاونت به ارائه گزارش پرداختند که رشد 
10درصدی صدور کارت شناس��ایی، برگزاری کارگاه های 
آموزش��ی، اجرای 9 برنامه مهم در حوزه توسعه و ترویج 
در 9 اس��تان کشور تا پایان سال و برنامه های حمایتی از 
هنرمندان صنایع دستی از مهم ترین رئوس این گزارش ها 
بود. رش��د برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و حضور 
هنرمندان در 25نمایشگاه خارجی، 1200میلیارد فروش 
داخلی در سال 95 و رشد صادرات صنایع دستی به میزان 
6۷درصد و کاهش 52درصدی واردات صنایع دستی، رشد 
32درصدی بازارچه های صنایع دس��تی و افزایش فروش 
محصوالت صنایع دس��تی در بازارچه های صنایع دستی و 
باال رفتن میزان غرفه های فروش صنایع دستی در کشور 
از دیگر گزارش های مدیران کل معاونت صنایع دستی در 

این نشست بود. 

مدیرعامل انتش��ارات عروج وابسته به دفتر نشر 
و تنظی��م آث��ار امام خمین��ی )ره( گف��ت: حضور 
گسترده ناشران و اقشار مختلف مردم در نمایشگاه 
بین الملل��ی کتاب تهران، حاک��ی از اثرگذاری این 

رویداد در اقتصاد نشر کشور است.
 حمی��د غفاری در گفت وگو با ایرنا افزود: حضور 
مردم ب��رای بازدید از نمایش��گاه بین المللی کتاب 
تهران به ویژه در سال گذش��ته نشان دهنده عالقه 
آنها به مقوله کتاب و کتابخوانی است و باید امسال 
نی��ز در س��ی امین دوره برگزاری این نمایش��گاه، 

حضور مردم پررنگ تر باشد. 
وی با بیان اینکه عالوه بر ناشران داخلی، ناشران 
خارجی نیز مشتاق هستند در نمایشگاه بین المللی 
کتاب ته��ران حضور یابند، اظهار کرد: نمایش��گاه 
کتاب تهران مهم ترین رویداد فرهنگی کشور است 
و در واقع ناش��ران خارجی، این نمایشگاه را محل 
مناس��بی ب��رای عرضه محصوالت و اطالع رس��انی 

فرهنگ کشور خود می دانند.
 غف��اری با بیان اینکه دس��تاوردهای نمایش��گاه 
بین الملل��ی کت��اب ته��ران طی چند س��ال اخیر 
مطلوب ب��وده، ادامه داد: اما نبای��د تمامی افکار و 
تمرکزها به س��مت برگزاری این نمایش��گاه برود. 
بهتر اس��ت سیستم توزیع عادالنه کتاب در سراسر 

کشور ساماندهی شود. 
وی توضی��ح داد: اکنون ته��ران مرکز تولید اکثر 
کتاب ه��ا ش��ده و در برخی ش��هرها و نقاط دیگر 
مردم دسترسی راحت تری به خرید کتاب ندارند و 
مشکل توزیع وجود دارد. مدیرعامل موسسه عروج 
افزود: باید برای کتابفروشی ها تسهیالتی قائل شد 

ی��ا از طریق سیس��تم ارتباطی نوین، م��ردم را در 
فضای مجازی با کتاب آشنا کرد.

 به گفته غفاری، باید امکانات و تجهیزاتی فراهم 
ش��ود تا مردم در فضای مجازی بتوانند با ناش��ران 
تماس داشته و کتاب های مورد عالقه خود را تهیه 

کنند. 
وی اف��زود: بیش��ترین فروش ان��واع کتاب ها در 
حوزه های مختلف در نمایش��گاه بین المللی کتاب 
ته��ران انجام می ش��ود و مردم در ط��ول برگزاری 
نمایش��گاه، توجه بیش��تری به مقول��ه کتاب دارند 
و بهتر اس��ت بس��ترهایی فراهم ش��ود تا کتاب در 
سبد خانوار قرار گیرد و محدود به زمان مشخصی 

نباشد.
 ای��ن ناش��ر تصریح کرد: اکنون مردم بیش��تر از 
کتاب های��ی ک��ه روان بوده و دارای ساده نویس��ی 
هس��تند، اس��تقبال می کنند و این کتاب ها مربوط 

به تاریخ و خاطرات شخصیت هاست. 
غفاری گفت: خاطرات ش��خصیت ها مورد توجه 
فرهن��گ عمومی بوده و با توجه ب��ه اینکه رویکرد 
مش��خصی داش��ته، خوب به فروش می رسند و در 

نمایشگاه کتاب نیز مورد توجه قرار می گیرند.
 وی با اش��اره به حضور موسس��ه عروج وابس��ته 
ب��ه دفتر نش��ر و تنظیم آثار ام��ام خمینی )ره( در 
سی امین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران گفت: 
این موسسه 50 عنوان کتاب چاپ اول درباره فقه، 
احکام، تاریخ و خاطرات ش��خصیت ها در نمایشگاه 

کتاب تهران ارائه می دهد. 
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 13 

تا 23 اردیبهشت ماه برگزار می شود. 

نس��خه اصالح  ش��ده فیل��م »ناخدا خورش��ید« که به 
س��فارش فیلم خانه ملی ایران در »استودیو روشنا« انجام 
ش��ده در حالی به زودی رونمایی می شود که ناصر تقوایی 
همواره نسبت به کیفیت و نحوه بازپخش نمایش فیلمش 
انتقاد داشته است. به گزارش ایسنا، نسخه بازسازی شده 
فیلم »ناخدا خورش��ید« قرار اس��ت دوم اردیبهش��ت ماه 
در سی وپنجمین جش��نواره جهانی فیلم فجر به نمایش 
گذاشته ش��ود. سال گذش��ته نس��خه ای از فیلم »گاو« 
داری��وش مهرجویی ک��ه به همت فیلم خان��ه ملی ایران 
بازس��ازی شده بود در این جش��نواره به نمایش درآمد و 
امس��ال یکی از آثار ماندگار ناصر تقوای��ی اصالح و برای 
نمایش آماده ش��ده است. ناصر تقوایی »ناخدا خورشید« 
را در س��ال 1365 با اقتباس از داس��تان مشهور »داشتن 
و نداش��تن« نوشته ارنس��ت همینگوی و با نقش آفرینی 
داری��وش ارجمن��د، علی نصیریان و س��عید پورصمیمی 
س��اخته است. در پنجمین جشنواره فیلم فجر ارجمند و 
پورصمیمی برای بازی در این فیلم برنده لوح زرین بازیگر 

نقش اول و دوم شدند. 
 همچنین این فیلم در چهل ویکمین جش��نواره فیلم 
لوکارنو در س��وییس )136۷( برن��ده پلنگ برنز به عنوان 
بهتری��ن فیلم و جایزه نق��دی به مبلغ 3ه��زار فرانک و 
جایزه ای به عنوان نماد ش��هر لوکارنو ش��د. تقوایی چند 
س��ال قبل پس از نمایش »ناخدا خورشید« در تلویزیون 
با انتقاد از نحوه پخش آن گفته بود: آخرین نسخه ای که 
از »ناخدا خورشید« در تلویزیون دیدم، 3۷ دقیقه کوتاه تر 
از آن چیزی بود که من س��اختم! اگر این فیلم را با تمام 
صحنه هایش دوس��ت ندارند، نخرن��د و نمایش ندهند نه 
اینکه هربار 5 تا 10 دقیق��ه از آن را بیرون بیاورند بدون 

اینکه چرایش مشخص باشد. 

کارگردان »ناخدا خورش��ید« همچنین درباره ساخت 
ای��ن فیل��م اظهار کرده اس��ت: پس از آنک��ه از مجموعه 
»کوچک جنگلی« جدا ش��دم گروه��ی از تیم  من هم از 
س��وی گروه جدید رانده ش��د. آن زمان داریوش ارجمند 
را برای نقش میرزا و سعید پورصمیمی و فتحعلی اویسی 
را ب��رای نقش های دیگر انتخاب ک��رده بودم که آنها را از 
آن مجموعه بی��رون کردند که نکند چون با من بوده اند، 
وسط کار قال ش��ان بگذارند. من این گروه را جمع کردم 
و با آنها »ناخدا خورش��ید« را ساختم، حتی جالب است 
بگویم ما مجبور ش��دیم بیش از 50درص��د از بازی های 
فتحعلی اویس��ی روی دریا را با کمک بدل بگیریم چون 
او کارمند تلویزیون بود و هر روز تماس می گرفتند که اگر 
به تهران برنگردی اخراجت می کنیم. چنان جنگ اعصابی 
برای اویسی به وجود آورده بودند که او از گفتن یک سالم 

جلوی دوربین عاجز بود. 
تقوایی درباره مکان ساخت »ناخدا خورشید« هم گفته 
است: متاس��فانه بس��یاری از مناطق ایران مدام در حال 
دگرگونی هستند و به صورت مداوم هویت خود را از دست 
می دهند. در هر جای ایران که من تاکنون فیلم ساخته ام 
پس از مدتی نابود شده است. نمی دانم این از بداقبالی من 
است یا رسم زمانه.  »نفرین« را در جزیره »مینو« ساختم 
اما آنجا از بین رفت.  »ناخدا خورشید« را در بندر »ُکنگ« 
ساختیم که یکی از معتبرترین بنادر ایرانی بود، اما آخرین 
تصاویری که از آنجا در تلویزیون دیدم، شبیه جایی مانند 
س��اوه بود و هیچ هویتی از قبل نداشت.  »رهایی« را در 
گناوه ساختم و دیگر آنچه شما از گناوه به یاد دارید، دیده 
نمی شود. »ای ایران« را در ماسوله ساختم اما بار آخر که 
به آنجا رفتم تصمیم گرفتم دیگر پا به ماسوله نگذارم چون 

همه شهر در حال تبدیل شدن به سیمان بود. 

معاون صنایع دستی کشور: 

شاخص های صنایع دستی در تمام استان های کشور رو به  رشد است
اخبـار
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مدیرعامل انتشارات عروج: 

نمایشگاه کتاب تهران در اقتصاد نشر موثر است
کارگردان ناخدا خورشید مطرح کرد

 »ناخدا خورشید« دوباره جان گرفت
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گزارش ابعاد فن��ی، مدیریتی و حقوقی 
حادثه ساختمان پالسکو در صحن شورای 
ش��هر تهران توس��ط »حمزه شکیب« � به 
نمایندگ��ی از کمیت��ه تخصصی تش��کیل 
ش��ده توس��ط این ش��ورا � ارائه ش��د. به 
گزارش ایسنا، در س��یصد و چهل ودومین 
جلسه علنی شورای ش��هر تهران پیش از 
ارائه گ��زارش کمیته فنی و حقوقی، اقبال 
ش��اکری، رئی��س کمیته عمران ش��ورای 
اس��المی شهر تهران با تاکید بر اینکه ارائه 
گزارش حادثه ساختمان پالسکو در قالب 
ارائه تیم تخصصی به شورای اسالمی شهر 
تهران، انتش��ار خالصه مدیریتی و نشست 
خبری به اطالع مردم می رس��د، افزود: در 
بررس��ی های انجام ش��ده ت��ا مرحله ابالغ 
اخطار ش��هرداری تهران کار خود را انجام 
داده اس��ت و در این حادثه تمام بار اصلی 
ایمنی، بر دوش سازمان آتش نشانی افتاده 

است. 
وی اف��زود: در حالی که بار اصلی ایمنی 
بر دوش س��ازمان آتش نش��انی افتاده، این 
س��ازمان بازدیدهایی را جهت شناس��ایی 
س��اختمان های پرخط��ر انج��ام داده، به 
طوری که 17 هزار بازدید در س��طح شهر 
تهران انجام ش��ده که 6 درصد آنها مربوط 
به س��اختمان های مس��کونی بوده اس��ت. 
رئیس کمیته عمران شورای اسالمی شهر 
تهران با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی 
و تش��کیل ش��ش کارگ��روه تخصصی در 
جریان بررس��ی حادثه ساختمان پالسکو، 
تاکید کرد: در جریان بررسی ها، موضوعات 
مختلف��ی مطرح ش��د؛ از جمل��ه مباحث 
حقوق��ی که در جری��ان آنها بای��د تعیین 
تکلی��ف مبح��ث 22 مقررات س��اختمان 
توسط وزارت راه، الیحه ایمنی ملی کشور، 
الیحه مدیریت بحران کش��ور و پیش��نهاد 
طرح اعالم عمومی س��اختمان های ناامن 
تهران توسط شورا به صورت جدی مدنظر 

قرار بگیرد. 
به گزارش ایس��نا، در ادامه این جلس��ه 
و در جری��ان ارائه گ��زارش کمیته فنی و 
حقوق��ی، حمزه ش��کیب از اعضای کمیته 
تخصص��ی ب��ه تش��کیل ش��ش کارگروه 
تخصص��ی از جمل��ه مهندس��ی س��ازه و 
تخصص��ی، تاسیس��ات برق��ی، مکانیکی و 
حری��ق، کارگ��روه مبحث بیس��ت و دوم، 
کارگروه مدیریت بحران، کارگروه حقوقی 
و کارگ��روه ارزیابی آس��یب پذیری و ارائه 
راهکارهای بهس��ازی اش��اره کرد و افزود: 
هدف دنبال ش��ده توس��ط تی��م 60 نفره 
تخصصی که در م��دت دو ماه و به صورت 
ش��بانه روزی انجام ش��د، آسیب شناسی از 
جنبه های فنی، مدیریت��ی و حقوقی بوده 
است که به هیچ عنوان به دنبال شناسایی 
مقصر نبودیم بلکه ارائه راهکارهای مناسب 
را دنب��ال می کردی��م. در نهای��ت گزارش 
اصل��ی به همراه جزیی��ات در حدود 380 
صفحه در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. 
ای��ن عضو کمیته هماهنگ��ی و ویرایش 
مت��ن نهای��ی گ��زارش حادثه س��اختمان 
پالس��کو، تاکید کرد: بررس��ی ابعاد فنی، 
مدیریت و حقوقی س��اختمان پالسکو در 
هشت بخش شامل ارزیابی سازه و معماری 
ساختمان، ارزیابی تاسیسات برقی، ارزیابی 
تاسیس��ات مکانیک��ی، بررس��ی ضواب��ط 
حقوق��ی، ارزیاب��ی نگه��داری س��اختمان 
پالسکو براس��اس مبحث 22 مقررات ملی 
س��اختمان، ارزیابی نحوه گسترش حریق 
ساختمان پالسکو، ارزیابی مدیریت بحران 

و ارائه برنامه و راهکار انجام شده است.
 

علت انجام مطالعات جامع برای 
آگاهی از شرایط ساختمان پالسکو 

قبل از ریزش
شکیب در تشریح ارزیابی انجام شده در 
بخش س��ازه ای س��اختمان پالسکو گفت: 
ه��دف از ای��ن بخ��ش مطالع��ه و ارزیابی 
رفتار س��ازه ای س��اختمان پالسکو قبل از 
فروریزش و س��پس بررس��ی محتمل ترین 
سناریوی فروریزش پیش رونده و همچنین 
بررس��ی ضعف های سیس��تم س��ازه ای در 
وق��وع این حادثه اس��ت. ب��ا توجه به عدم 
و  ساخت و س��ازه ای  نقش��ه های  وج��ود 
معماری از س��اختمان پالسکو، عدم اطالع 
از مقاومت مصالح ساختمان و عدم اطالع 
دقیق از درجه حرارت قسمت های مختلف 
س��اختمان در ط��ول حادثه و نامش��خص 
ب��ودن مکان و ش��دت خرابی های کوچک 
و بزرگ داخل س��اختمان، باعث ش��د که 
مطالع��ات جامعی برای آگاهی از ش��رایط 

ساختمان قبل از فروریزش انجام شود.
 

  این عض��و کمیته هماهنگی و ویرایش 
مت��ن نهای��ی گ��زارش حادثه س��اختمان 
پالسکو افزود: با توجه به تحلیل های انجام 
ش��ده بر مدل سه بعدی س��ازه ساختمان 
پالسکو که صحت آن در مقایسه با فیلم ها 
و عکس ه��ای حین فروریزش تایید ش��ده 
اس��ت، محتمل ترین س��ناریوی فروریزش 
س��اختمان پالس��کو ش��امل س��ه مرحله 
فروری��زش جزیی، فروری��زش پیش رونده 
مح��دود و فروری��زش پیش رون��ده کل��ی 
ساختمان است. شکیب در تشریح هر یک 
از این س��ه مرحله تاکید ک��رد: فروریزش 
کلی س��اختمان با تخری��ب یک تیر اصلی 

و بخشی از سقف طبقه یازدهم در چشمه 
جنوب شرقی شروع شده است. با تخریب 
این قسمت از سطح و افتادن آن با ضریب 
ضرب��ه دینامیکی روی س��قف طبقه دهم، 
اتصاالت دو تیر اصلی این س��قف که بر اثر 
حرارت دچار افت مقاومت شده بودند، در 
اطراف چشمه جنوب شرقی دچار شکست 
ش��ده و در نتیجه دو تی��ر مرتبط با آنها و 
در نهایت سقف های متکی بر آنها تخریب 

می شود. 
ای��ن عضو کمیته هماهنگ��ی و ویرایش 
مت��ن نهای��ی گ��زارش حادثه س��اختمان 
پالسکو ادامه داد: پس از گسیختگی چهار 
سقف س��اختمان، تغییر شکل های بزرگی 
در اثر کمانش س��تون هایی ک��ه تکیه گاه 
جانبی خود را از دس��ت داده بودند، ایجاد 
می ش��ود و در نتیجه س��قف های طبقات 
ب��االی یازدهم نیز در چش��مه های اطراف 
این س��تون ها تح��ت تاثیر ق��رار گرفته و 
ش��روع به فروریزش می کنن��د. با تخریب 
قس��مت های ش��رقی، جنوب��ی و مرکزی 
س��اختمان، در پالن و ارتفاع، س��تون ها و 
سقف های اطراف ضلع غربی و ضلع شمالی 
نیز به سمت داخل ساختمان کشیده شده 
و ب��ه دلیل ای��ن نیروهای زی��اد به وجود 
آم��ده در اثر تغییر ش��کل های بزرگ، این 
قسمت ها نیز ایستایی خود را از دست داده 
و سرانجام کل ساختمان تخریب می شود. 
شکیب ادامه داد: در راستای درس آموزی 
و به منظ��ور پیش��گیری و کاهش چنین 
در  کمبودهای��ی  آین��ده،  در  حوادث��ی 
طراح��ی و مقاوم س��ازی س��اختمان های 
موجود ش��هر تهران در برابر آتش س��وزی 
و فروری��زش همانند نیاز به تدوین و ابالغ 
دستورالعمل تحلیل و طراحی ساختمان ها 
در برابر فروریزش، نی��از به تدوین و ابالغ 
ساختمان های  مقاوم س��ازی  دستورالعمل 
موجود در برابر آتش س��وزی و فروریزش، 
تعیین و پیشنهاد ساختمان های مهمی که 
نیاز ب��ه تحویل و ارزیاب��ی در برابر خرابی 
پیش رونده و آتش س��وزی دارند، همچنین 
نیاز ب��ه تدوین و ابالغ دس��تورالعمل های 
کاربردی به س��ازمان آتش نش��انی و دیگر 
س��ازمان های مرتب��ط به منظ��ور احصای 
ش��اخص های عملیاتی اس��تاندارد ش��ده، 
برای تش��خیص زم��ان بهینه جهت صدور 
فرم��ان تخلی��ه اضطراری قب��ل از ریزش 

ساختمان ها، ارائه شده است. 

 پالسکو نیازمند بازنگری
 و انجام اصالحات بوده

وی در تش��ریح ارزیابی تاسیسات برقی 
س��اختمان پالس��کو گف��ت: در بررس��ی 
تاسیس��ات برقی این س��اختمان در پیش 
از حادث��ه و بررس��ی نق��اط ضع��ف ای��ن 
سیس��تم در وق��وع و گس��ترش احتمالی 
تاسیس��ات  همچ��ون  م��واردی  حری��ق، 
برقی س��اختمان، جمع بندی کاستی های 
س��اختمان از منظر تاسیسات برقی مورد 
توجه کارگروه تخصص��ی قرار گرفت. این 
عضو کمیت��ه هماهنگ��ی و ویرایش متن 
نهایی گزارش حادثه س��اختمان پالس��کو 
س��اختمان  کاس��تی های  درخص��وص 
پالس��کو از منظر تاسیس��ات برقی افزود: 
س��اختمان پالس��کو درخص��وص م��وارد 
اساسی مانند سیم کش��ی خارج از ضوابط 
افزای��ش مصرف کننده ه��ا ب��دون در نظر 
گرفتن کلید و هادی متناس��ب، سیس��تم 
اع��الم حریق، ب��رق اضطراری مناس��ب و 
چراغ ه��ای خروج��ی ایمن دچار مش��کل 
بوده اس��ت. همچنی��ن افزای��ش ظرفیت 
ترانس ه��ا مس��تلزم بازنگ��ری کابل ه��ای 
اصلی باالرونده بوده اس��ت. ش��کیب ادامه 
داد: بخش��ی از مق��ررات در زم��ان اجرای 
س��اختمان پالس��کو و در گذش��ته الزامی 
نب��وده و بعده��ا ضرورت اج��رای آن بروز 
کرده و در این زمینه س��اختمان پالس��کو 
نیاز به بازنگری و انجام اصالحات داش��ته 

اس��ت. همچنین استفاده احتمالی از لوازم 
و تجهیزات غیراستاندارد نیز در تاسیسات 
برقی سبب حادتر شدن شرایط شده است. 
این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن 
نهایی گزارش حادثه س��اختمان پالس��کو 
تاکی��د کرد: در می��ان عوامل ذکر ش��ده 
در زمین��ه تاسیس��ات برق��ی س��اختمان 
پالس��کو مهم ترین موارد تاثیرگذار شامل 
سیم کش��ی های غیراس��تاندارد و خارج از 
ضوابط، عدم بازرس��ی و کنترل ساختمان، 
الزام��ات مبحث 22 مقررات س��اختمان و 
فقدان سیس��تم اعالم حریق است. شکیب 
در تش��ریح ارزیاب��ی تاسیس��ات مکانیکی 
این س��اختمان نیز گفت: در بررس��ی این 
تاسیسات در پیش از حادثه و بررسی نقاط 
ضعف این سیس��تم در وقوع و گس��ترش 
احتمالی حادثه حریق، مواردی احصا شده 

است. 
 وجود 14 هزار لیتر گازوییل

 در مخازن پالسکو
ب��ه گ��زارش ایس��نا، این عض��و کمیته 
هماهنگی و ویرایش مت��ن نهایی گزارش 
حادث��ه س��اختمان پالس��کو ادام��ه داد: 
براساس بررسی های انجام شده، ساختمان 
پالسکو دارای یک موتورخانه مرکزی بوده 
که سوخت ورودی آن از نوع سوخت مایع 
و گازویی��ل بوده و ب��رای تغذیه دیگ های 
بخ��ار و دیزل ژنراتور س��اختمان در طبقه 
زیرزمین ذخیره می ش��ده است. ساختمان 
در قب��ل از زمان حادث��ه، دارای دو مخزن 
ذخی��ره مکعبی و اس��توانه ای بوده که در 
زمان حادث��ه موج��ودی گازوییل مخازن 
ح��دود 14 ه��زار لیت��ر بوده اس��ت. برق 
ورودی نیز تامین کنن��ده انرژی مورد نیاز 
ب��رای توربوماش��ین ها و تجهیزات کمکی 
دیگ بخار و فن مش��عل ای��ن دیگ بوده 

است. 
ش��کیب ادامه: ساختمان دارای دو دیگ 
بخار فایرتیوب بوده که انرژی گرمایشی را 
برای گرمایش و آب گرم بهداش��تی تامین 
می کرده است. سیس��تم انرژی سرمایشی 
در ابتدای س��اخت س��اختمان براس��اس 
تفکر سیس��تم های تمام هوا در سرمایش 
طراحی ش��ده و پکیج های��ی یکپارچه در 
پاگ��رد راهروها نصب ش��ده اس��ت، اما در 
سال های بعد و در تابستان ساکنان عمدتا 
از کولرهای گازی به عنوان تجهیزات اصلی 
اس��تفاده کرده اند. بنابراین س��اختمان در 
قب��ل از حادث��ه مجهز به سیس��تم تولید 
س��رمایش عمومی نبوده است. وی تاکید 
کرد: برابر الزامات مبحث 22 مقررات ملی 
س��اختمان، بازرسی س��االنه از تاسیسات 
مکانیکی و برقی س��اختمان توسط بازرس 
حقوقی ذی صالح الزامی است و عدم انجام 
بازرسی های مورد نظر و تغییرات گسترده 
در تاسیس��ات مکانیکی و برقی ساختمان 
باعث تش��دید خطرپذیری س��اختمان در 
برابر حادثه حریق شده است. ریشه اصلی 
ریزش س��اختمان پالسکو، عدم مراقبت و 
نگهداری اصولی از این ساختمان در طول 

دوره 54 ساله بهره برداری بوده است. 
ای��ن عضو کمیته هماهنگ��ی و ویرایش 
مت��ن نهای��ی گ��زارش حادثه س��اختمان 
پالس��کو در تش��ریح ارزیاب��ی چگونگ��ی 
مراقبت و نگهداری این ساختمان براساس 
مبحث 22 مق��ررات ملی س��اختمان نیز 
گف��ت: با توج��ه ب��ه اینکه ریش��ه اصلی 
ریزش ساختمان پالس��کو عدم مراقبت و 
نگهداری اصولی از این ساختمان در طول 
دوره 54 س��اله بهره برداری بوده است، لذا 
علل عدم اجرای ساز و کار مقررات مبحث 
22 س��اختمان با عنوان مراقبت نگهداری 
س��اختمان ها در ساختمان پالسکو و سایر 
س��اختمان های کش��ور مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. رعایت مق��ررات این مبحث 
در نگهداری اجزا و قطعات معماری، سازه، 
تاسیس��ات برقی و تاسیس��ات مکانیکی و 
گازرس��انی و سیس��تم محافظت از حریق 

برای کلیه ساختمان های مشمول مجموعه 
مباح��ث مق��ررات ملی س��اختمان اعم از 
س��اختمان های موجود و س��اختمان هایی 
که در آینده احداث خواهند ش��د، الزامی 
است. ابهاماتی در روند تعیین مسئولیت ها 
در حوادث به دلیل عدم تعمیر و نگهداری 
صحیح ساختمان هایی مانند پالسکو وجود 

دارد.
 

نگه�داری  و  مراقب�ت  مس�ئولیت 
س�اختمان برعه�ده مالک، مس�ئول 

نگهداری و بازرس ساختمان است
ش��کیب تاکی��د کرد: براس��اس مقررات 
این مبحث مس��ئولیت مراقبت و نگهداری 
ساختمان برعهده مالک، مسئول نگهداری 
س��اختمان و ب��ازرس س��اختمان اس��ت. 
متاس��فانه به  رغ��م ابالغ مبح��ث 22 در 
س��ال 1392 تاکنون س��از و کار عملیاتی 
شدن الزامات این مبحث جهت مراقبت و 
نگهداری از س��اختمان ها در قالب مبحث 
22 به دالیل��ی مانند تغیی��رات مدیریتی 
در س��اختار وزارت راه و شهرسازی انجام 
نشده اس��ت و لذا ابهاماتی در روند تعیین 
مسئولیت ها در حوادث ناشی از عدم تعمیر 
و نگهداری صحیح س��اختمان هایی مانند 
پالس��کو وجود دارد. براساس بررسی های 
انجام ش��ده هرچند رون��د اجرایی تعریف 
ش��ده ای در مبح��ث 22 مق��ررات مل��ی 
ساختمان خالی از اشکال نیست، اما ایجاد 
س��از وکار اجرای��ی برای عملیاتی ش��دن 
الزامات این مبحث می توانس��ت از فاجعه 

ساختمان پالسکو جلوگیری کند. 

 چرایی گسترش سریع 
حریق در پالسکو

ای��ن عضو کمیته هماهنگ��ی و ویرایش 
مت��ن نهای��ی گ��زارش حادثه س��اختمان 
پالسکو در بخش دیگری از گزارش کمیته 
فنی و حقوقی شورای اسالمی شهر تهران 
درباره حادثه س��اختمان پالسکو در بخش 
ارزیاب��ی نحوه گس��ترش حری��ق در این 
س��اختمان گفت: نحوه گس��ترش حریق 
و دود در حادثه آتش س��وزی س��اختمان 
پالس��کو با هدف بررس��ی علل گس��ترش 
حادث��ه انجام ش��د. نتایج ای��ن مطالعات 
نشان می دهد که آتش س��وزی ساختمان 
پالس��کو به واسطه وضعیت نادرست ناشی 
از بهره برداری و عدم رعایت روابط مبحث 
سوم مقررات ملی ساختمان پس از شروع، 
به س��رعت توسعه  یافته اس��ت.  در زمان 
رس��یدن نیروه��ای آتش نش��انی به محل 
حادثه چهار واحد صنفی در ضلع ش��مال 
غربی طبقه دهم س��اختمان کامال درگیر 
حری��ق بوده اند ک��ه به علت ع��دم وجود 
فضای باز در ضلع شمال غربی ساختمان، 
ناپیوس��ته ب��ودن راه پله س��اختمان، عدم 
وجود سیستم حفاظت سازه فلزی در برابر 
حری��ق و دپوی محصوالت قابل اش��تعال 
و کپس��ول های گ��از و مش��تقات نفت��ی، 
گس��ترش آتش به کلی��ه طبقات در طول 
زمان و ساعت ایستایی ساختمان رخ داده 

است. 

پرچالش ترین حوزه های مدیریت 
بحران در حوادث ریزش 
ساختمان های بلندمرتبه

به گزارش ایس��نا، ش��کیب در تش��ریح 
ارزیابی فرآین��د مدیریت بحران در حادثه 
ساختمان پالس��کو گفت: تحلیل موقعیت 
کالبدی و ترافیکی س��اختمان پالسکو در 
فرآین��د مدیری��ت بحران حادثه، بررس��ی 
میزان آگاهی و آمادگی مردم برای مواجهه 
با حادثه پالس��کو، ارزیاب��ی فرآیند تخلیه، 
ارزیاب��ی وضعی��ت فرمانده��ی و مدیریت 
عملیات، ارزیابی فرآیند جست وجو، امداد 
و نج��ات و آوارب��رداری در حادثه در این 
بخش م��ورد ارزیابی قرار گرفت. وی ادامه 
داد: در فرآین��د جس��ت وجو، نجات، امداد 

و آوارب��رداری ک��ه یک��ی از پرچالش ترین 
حوزه ه��ای مدی��رت بح��ران در ح��وادث 
ریزش س��اختمان های بلندمرتبه محسوب 
می شود، پس از بررس��ی های این فرآیند، 
موید کمبودهایی اس��ت که باید توس��ط 
س��ازمان های مرتبط مرتفع ش��ود. نیاز به 
وج��ود برنام��ه جامع برای جس��ت وجو و 
نجات در ش��رایط ریزش س��اختمان های 
بلندمرتب��ه جه��ت جلوگی��ری از اتخ��اذ 
تصمیمات موردی در ح��وادث، همچنین 
نی��از به ارتق��ای تجهیزات مورد اس��تفاده 
جه��ت ام��داد و نج��ات توس��ط نیروهای 
هالل احم��ر در ش��رایط آوار و فروری��زش 
مناط��ق  در  بلندمرتب��ه  س��اختمان های 
متراکم ش��هری برای ش��رایط مشابه آتی 

باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 
ای��ن عضو کمیته هماهنگ��ی و ویرایش 
مت��ن نهای��ی گ��زارش حادثه س��اختمان 
پالس��کو افزود: ب��ا توجه ب��ه ارزیابی های 
انج��ام ش��ده ضروری اس��ت که توس��عه 
توانمندی های الزم برای انجام عملیات در 
شرایط مختلف، تدوین پروتکل های تامین 
دسترس��ی ایمن و کنترل ترافی��ک، ارائه 
آموزش های تخصصی برای انجام عملیات 
جس��ت وجو و نجات در آوار ساختمان های 
بلندمرتبه، ایجاد گروه های جس��ت وجو و 
نجات شهری، پیش بینی و تامین فناوری ها 
و تجهیزات مورد نیاز برای جس��ت وجوی 
نجات ب��رای س��اختمان های بلندمرتبه و 
ظرفیت سازی برای پاس��خگویی به حجم 
عظی��م مصدومان حوادث در دس��تور کار 
ش��ورای هماهنگی مدیریت بحران ش��هر 
تهران قرار بگیرد. شکیب در بخش دیگری 
از صحبت ه��ای خود به موض��وع بازبینی 
ضوابط حقوقی در جریان بررس��ی حادثه 
س��اختمان پالس��کو اش��اره کرد و افزود: 
در ای��ن بخ��ش از مطالعه ب��دوا وظایف و 
مس��ئولیت های پیش بینی شده در قوانین 
و مق��ررات ع��ام و خاص ب��رای هر یک از 
اش��خاص مذک��ور در رابطه با س��اختمان 
پالسکو تشریح ش��ده و با ارزیابی دقیق و 
همه جانبه آن علل حادثه و مسئولیت هر 
یک از اشخاص مش��خص شد تا به اطالع 

افکار عمومی برسد. 
وی در مورد مسئولیت مالک این ساختمان 
تاکید کرد: به جهت اطالع از وضعیت ساختمان 
که حسب اخطاریه های مکرر این موضوع قابل 
اثبات اس��ت، از عهده تکلیف اساسی و قانونی 
نس��بت به رفع عی��وب معین ش��ده و تجهیز 
س��اختمان برنیام��ده و موجبات وارد ش��دن 
اشخاص غیر  و ش��هادت آتش نشانان شهید و 
شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت 
مالی و جانی و مطابق مواد 331 و 333 قانون 
مدنی و مواد یک و دو قانون مس��ئولیت مدنی 
و م��اده 492 قانون مجازات اس��المی مفعول 
اس��ت. این عضو کمیت��ه هماهنگی و ویرایش 
متن نهایی گزارش حادثه س��اختمان پالسکو 
ادام��ه داد: ب��ا فرض اط��الع مال��ک از قوانین 
موضوعه کش��ور و تکالیف و وظای��ف قانونی، 
تردیدی در مسئولیت قانونی وی وجود ندارد. 
شکیب درخصوص مسئولیت شهرداری تهران 
نیز گفت: طبق بند الف ماده 2 قانون تش��کیل 
س��ازمان مدیریت بحران کش��ور، پیشگیری 
عبارت اس��ت از مجموعه اقداماتی که با هدف 
جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیانبار 
آن، س��طح خطرپذیری جامعه را ارزیابی کرده 
و مطالعات و اقدامات الزم س��طح آن را تا حد 
قاب��ل قبول کاهش می دهد. به موجب بند 14 
ماده 55 قانون ش��هرداری، رفع خطر از بناها و 
دیواره های شکس��ته و خطرناک واقع در معابر 
عمومی و کوچه ها از وظایف ش��هرداری است. 
قانونگ��ذاری به موجب این بن��د قانونی مقرر 
کرده که مقررات یاد شده مشمول رستوران ها، 
پاساژها، دکاکین و امثال آنکه محل رفت و آمد 

و مراجعه عمومی هستند، است.
 

مسئولیت وزارتخانه های رفاه و راه  و 
شهرسازی در قبال پالسکو

وی درخصوص مس��ئولیت اداره بازرسی 
وزارت رفاه و تعاون اجتماعی نیز گفت: طبق 
م��اده 96 و 105 قان��ون کار و م��واد 3 و 4 
و 5 تصویب نامه هی��أت وزیران درخصوص 
الزام کلی��ه دس��تگاه های مقرر ب��ه اجرای 
اقدامات مربوطه در بحث آتش نشانی و امور 
ایمنی، گزارش های س��ازمان ها و واحدهای 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های 
کشور درخصوص کارگاه های ناایمن شهری 
در اولویت کاری بازرس��ی وزارت کار و انجام 
وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطین 
دادگس��تری ضروری بوده اس��ت. این عضو 
کمیته هماهنگ��ی و ویرای��ش متن نهایی 
گزارش حادثه ساختمان پالسکو درخصوص 
مس��ئولیت های وزارت راه و شهرسازی نیز 
تصریح کرد: براساس الزامات قانونی مبحث 
22 مق��ررات ملی س��اختمان، مالک مکلف 
به تعیین مس��ئول نگهداری س��اختمان و 
تعیین بازرس حقوقی جهت کنترل ادواری 
تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه و معماری 
بوده است که به دلیل عدم وجود ساز و کار 
اجرایی این موضوع، انجام نش��ده اس��ت. با 
توجه به اینکه وزارت راه و شهرس��ازی باید 
راس��ا یا از طریق س��ازمان نظام مهندس��ی 
س��اختمان س��از و کار اجرایی و نظارتی را 
فراهم می کرد، لذا غفلت دستگاه الزام کننده 

قانون نیز روشن است. 

گزارش فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه پالسکو در شورای شهر ارائه شد 

علت اصلی ریزش »پالسکو« و چرایی گسترش سریع حریق محمدمهدی تندگویان: 
هنوز نتوانسته ایم به سواالت 

مردم درباره پالسکو پاسخ دهیم

نایب رئیس کمیس��یون معماری و شهرس��ازی 
شورای شهر تهران گزارش کمیته فنی پالسکو در 
شورای ش��هر تهران را گزارش علمی، کارشناسی 
و دانش��گاهی دانس��ت و افزود که این گزارش به 
س��واالت مردم پاسخ نداده است. به گزارش ایسنا، 
محمدمه��دی تندگویان پس از اس��تماع گزارش 
کمیت��ه فنی پالس��کو با بی��ان اینکه ب��ه نظر من 
گزارش ارائه ش��ده از س��وی کمیته فنی پالسکو 
ی��ک گزارش کاماًل علمی و دانش��گاهی بود اما در 
نهایت از خود می پرسیم که آخرش چه؟ گفت: ما 
نتوانستیم به سواالت مردم در مورد پالسکو پاسخ 
دهیم و باید اعالم کنم که در زمینه بررسی حادثه 
پالسکو، در وهله اول از شهردار تهران دعوت شد و 
هیچ پاس��خی نگرفتیم و شهردار تهران با فرافکنی 
به موضوعات پاسخ ندادند و در ادامه نیز دو کمیته 

تشکیل شد که نتوانست به ابهامات پاسخ دهد. 
وی اضافه کرد: کمیته ملی، ش��هرداری را مقصر 
می داند و کمیته ش��ورا نیز دول��ت را مقصر اعالم 
کرده است ولی هر دو نتوانستند به سواالت مردم 
پاس��خ دهند. تندگویان با بیان اینکه باید پاس��خ 
درس��ت و حس��ابی به مردم بدهی��م و با مقصران 
احتمال��ی برخورد ش��ود، گفت: ای��ن گزارش یک 
گزارش علمی و خوب بود اما پایان بندی نداش��ت. 
نایب رئی��س کمیس��یون معم��اری و شهرس��ازی 
ش��ورای شهر تهران با بیان اینکه یک گزارش فنی 
و علم��ی ابعاد مختلف حادث��ه اعم از قبل، حین و 
بعد از حادثه را بررسی می کند، گفت: این گزارش 
نه تنه��ا در مورد موضوعات مختلف پاس��خی نداد، 
بلکه ابهامات ما را زیادتر کرد چراکه جای س��وال 
اس��ت اگر این حادث��ه بحران نب��ود و یک حادثه 
نقط��ه ای بوده اس��ت، چرا نح��وه اداره این حادثه 
همانند نحوه اداره یک بحران بود و اگر یک بحران 
ب��ود، چرا تخصص های الزمی ک��ه برای اداره یک 

بحران الزم است وجود نداشت. 
تندگویان با بیان اینکه بارها اعالم ش��ده نقش��ه 
سازه وجود نداشته اما جای سوال است که با وجود 
نبود نقشه چگونه بحران را اداره کردید و اتاق فکر 
بر چه اساس��ی و به پش��توانه چه نقشه اجازه حفر 
تون��ل در جاهای مختل��ف را داد، گفت: می گویند 
پمپ حجم آب مورد نیاز جهت اطفای حریق برای 
طبقات باال امکان پذیر نبوده اس��ت اما جای سوال 
اس��ت که آیا م��ا تجهیزات الزم را داش��ته ایم؟ آیا 
تخصص داش��ته ایم؟ آیا سازه اجازه مانور بیشتر را 
داده و اگر پاس��خ به این سواالت منفی است، پس 
چرا عملیات اطفا را شروع کردید، بیرون می آمدید 

و می گفتید تجهیزات الزم را نداریم. 
نایب رئیس کمیس��یون معماری و شهرس��ازی 
شورای ش��هر تهران با بیان اینکه این گزارش یک 
کار علمی، کارشناس��ی و دانش��گاهی است، ادامه 
داد: ای��ن گزارش ابهامات را مضاعف کرده اس��ت 
و جای س��وال اس��ت که چرا مدیر بحران طی این 
12 سال، حتی یک مانور برگزار نکرده تا کمبودها 
و مش��کالت احصا شود. تندگویان افزود:  ای کاش 
کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا با بررسی همه 
مش��کالت و ضعف ه��ا در دس��تگاه های مختلف، 
حتی ش��ورا، ما را به یک جمع بندی کلی برس��اند 
تا حداقل بتوانیم به سواالت مردم پاسخ دهیم، نه 
اینکه شهرداری و دولت یکدیگر را مقصر بدانند و 

مردم نیز هاج و واج ما را نگاه کنند. 

 
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران: 
در گزارش پالسکو به ابهامات 

پاسخ داده نشده است
رئیس کمیته ایمنی ش��ورای شهر تهران پس 
از اس��تماع گزارش کمیته فنی پالس��کو با بیان 
اینک��ه در این گ��زارش به ابهامات پاس��خ داده 
نش��ده اس��ت، گفت: یکی از ابهامات این است 
که وقتی س��ازه س��اختمان دچار ش��کنندگی 
می ش��ود، تا چه زمانی می توانستند آتش نشانان 
نس��بت به تخلیه اقدام کنند و آیا اطفای حریق 
از درون س��ازه باید انجام می ش��د و براس��اس 
برخی عکس ها و تصاویر برخی کنار پنجره آمده 
و درخواست کمک داشتند که آیا می شد به آنها 

کمک کرد یا خیر؟ 
به گزارش ایسنا، معصومه آباد در جلسه علنی 
ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه به کارگیری 
تش��ک نجات و بالگ��رد امکانپذیر نب��ود، گفت: 
نباید از کنار س��اختمان های بلندمرتبه موجود 
به سادگی عبور کنید، به عنوان مثال باید اعالم 
کنم که وقتی ما با مشقت فراوان وارد ساختمان 
وزارت کار ش��دیم، هفت مورد غیرایمن در خود 
س��اختمان وزارت ک��ار وجود داش��ت و حاال از 
این وزارتخان��ه می خواهی��م روی ناایمن بودن 

واحدهای صنفی نظارت کند. 
رئیس کمیته ایمنی ش��ورای ش��هر تهران با 
بیان اینکه برخی از اعضای ش��ورای شهر تهران 
می گویند که این ش��ورا چه��ار مصوبه درمورد 
به روزس��انی تجهیزات آتش نشانی داشته، گفت: 
باید اعالم کنم که تمام این مصوبات در مهرماه 
س��ال گذش��ته تصویب و ابالغ ش��ده است و به 
جای آنکه عملکرد ش��ش ماهه را بررسی کنیم 
ب��ه این دقت کنیم که چ��را این لوایح و طرح ها 

سه، چهار سال مسکوت ماند؟ 

اخـــبار
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مشاور وزیرکشور در امور بانوان و 
خانواده: 

فعالیت درحوزه کودک جزو 
شاخص ارزیابی فعالیت امور 

بانوان و خانواده لحاظ شد
مش��اور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با 
بی��ان اینکه بحث حقوق ک��ودک در بخش های 
مختلف س��امانه ثبت عملک��رد دفتر امور بانوان 
اس��تان ها پیش بینی شده اس��ت، گفت: موضوع 
کودک��ان در فعالیت ای��ن ادارات، مورد ارزیابی 
قرار گرفت. ب��ه گزارش ایرنا، فهیمه فرهمندپور 
روز دوش��نبه در نشست مدیران کل امور بانوان 
و خانواده اس��تانداری های سراسر کشور با وزیر 
دادگس��تری و رئی��س مرجع ملی کنوانس��یون 
از مجموع��ه  اف��زود: یک��ی  حق��وق ک��ودک، 
فعالیت ه��ای ارزش��مند امور بان��وان و خانواده 
اس��تان ها، کار در حوزه کودک است و همکاران 
مس��ئولیت رصد وضعیت کودکان در اس��تان ها 
را بر عهده گرفت��ه و مطالبه گری می کنند. وی 
ادامه داد: ش��ور و ش��وق و جریان قابل توجهی 
برای حقوق کودک در اس��تان ها ش��کل گرفته 
اس��ت و حتی در اس��تان هایی ک��ه هنوز مرجع 
متناظر حقوق کودک تش��کیل نشده، اداره کل 
امور بانوان و خانواده آن استان وضعیت کودکان 

را مورد رسیدگی قرار می دهد. 

سه درخواست از رئیس مرجع ملی 
کنوانسیون حقوق کودک

مش��اور وزیر کشور در امور بانوان و خانواده با 
بیان س��ه درخواس��ت از وزیر دادگستری گفت: 
ک��ار در حوزه کودک نیازمن��د تغذیه تخصصی، 
علمی و به روز است که مدیران کل امور بانوان و 
خانواده اس��تانداری های کشور روی این موضوع 
تس��لط ندارند. از این رو وی از وزیر دادگستری 
و رئیس مرجع ملی کنوانس��یون حقوق کودک 
خواس��ت تا آموزش ه��ای الزم به ای��ن مدیران 
اختص��اص داده ش��ود. فرهمندپ��ور همچنین 
خواستار انتش��ار اطالعاتی شد که تقویت کننده 
آگاهی ه��ای دفات��ر بانوان استانداری هاس��ت و 
خواسته سوم خود را ارائه دستور ابالغی از سوی 
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به مدیران 
دفاتر ام��ور بان��وان و خانواده اس��تانداری های 
سراس��ر کش��ور اعالم و وزیر دادگس��تری با دو 
خواسته نخس��ت موافقت کرد و درباره خواسته 
س��وم هم اعالم کرد به زودی مقدمات انجام این 

کار را فراهم می کند.
 به گزارش ایرنا، مرجع متناظر حقوق کودک 
در اس��تان ها ب��ا همکاری بین وزارت کش��ور و 
وزارت دادگس��تری تاکنون در 19استان فعال و 
دفاتر اداره کل امور بانوان و خانواده اس��تانداری 
اس��تان ها به دبیرخانه این مرجع معرفی ش��ده 

است. 

 
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری 

تهران تأکید کرد
ضرورت رصد مهدهای کودک

مدی��ر کل ام��ور بان��وان و خانواده اس��تانداری 
ته��ران گفت: الزم اس��ت نگاه به ک��ودک، از نگاه 
حداقلی معطوف به مراقبت های جسمی فراتر رود. 
همانطور که وضعیت دانش��گاه ها و دانشجویان را 
رصد می کنیم و بررس��ی کنش ه��ا و واکنش های 
فضای دانش��جویی برایم��ان اهمی��ت دارد، رصد 
مهدهای ک��ودک  هم باید مهم باش��د. به گزارش 
ایس��نا، ثریا شارقی در حاشیه نشست مدیران کل 
امور بانوان و خانواده استانداری های سراسر کشور 
با وزیر دادگس��تری گفت: حداقل حقوق کودکان، 
آم��وزش فراگی��ر خانواده ه��ا و همه موسس��ات و 

افرادی است که با آنان در ارتباط هستند. 
وی تأکید کرد: دستگاه های متولی کودکان باید 
با برنامه ریزی منس��جم، جامعه و خانواده را برای 

مواجهه با موضوعات کودکان آماده کنند.
 بعض��ی وقت ه��ا ممک��ن اس��ت آنق��در درگیر 
موضوعات مختلف ش��ویم ک��ه از مهم ترین عنصر 

تشکیل دهنده آینده کشور غافل شویم. 
شارقی افزود: باید با حساس سازی جامعه نسبت 
به نیازهای جس��می، روان��ی، اجتماعی و آموزش 
کودکان، یک برنامه ریزی مدون و توس��عه یافته  را 
در س��اختار اجرایی کش��ورمان طراحی کنیم تا از 
پیامدهای بی توجهی و غفلت از کودکان در آینده 
آسیب نبینیم. تغییر اقلیم اجتماعی که نتیجه آن 
زایش رفتاره��ای متفاوت فردی و اجتماعی ما در 
مقایسه با گذشته اس��ت، می طلبد که برنامه های 
خود را در حوزه کودکان با شرایط امروزی تطبیق 

دهیم. 
وی تصری��ح کرد: کارکرد خانواده امروز نس��بت 
به گذش��ته تغییر پیدا کرده اس��ت. ش��اخص های 
مختلفی وارد حوزه شکل دهی شخصیت و وضعیت 
جس��می و روحی کودکان شده است که از کنترل 
خانواده ها خارج اس��ت. پس برنامه های ۲۰س��ال 
گذشته ما، کارکردش را از دست داده است و باید 
ب��ا توجه به فضای فعلی برنامه ریزی برای کودکان 

انجام شود. 
ضمن اینکه ما می توانیم با تاس��ی از آموزه های 
غنی و ریش��ه ای دین��ی خودمان فرهنگ س��ازی 
کنیم؛ آموزه هایی که اکنون مدعیان حقوق بش��ر 
آنها را در انحصار خود گرفته اند و ادعای بیش��تری 

نسبت به ما به این آموزه ها دارند.
 ش��اید غفلت م��ا در نپرداختن ب��ه این مباحث 
دینی ارزش��مند درباره حقوق ک��ودک، میدان را 
برای میدان داری سازمان ها و گروه های دیگر دنیا 

بیشتر فراهم کرده است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان و 
خانواده اس��تانداری تهران، شارقی در پایان گفت: 
امیدوار هس��تیم با قرار گرفت��ن مباحث کودکان 
در ح��وزه وظای��ف دفاتر ام��ور بان��وان و خانواده 
استانداری ها، بتوانیم شاهد تحول قابل توجهی در 
این حوزه باش��یم. دفاتر امور بانوان مرجع متناظر 

حقوق کودکان در استان ها هستند. 

پنجشنبه
31 فروردین 1396

شماره 764

رئیس س��ازمان زنان ح��زب اعتدال و 
توس��عه گفت: توسعه مش��ارکت سیاسی 
به عن��وان یکی از مش��کالت ج��دی زنان 
اس��ت که باید در این زمینه تالش ش��ود 
تا میزان مشارکت این قشر، افزایش یابد. 
به گ��زارش ایرن��ا، فری��ده حقیقی در 
نشس��ت هم اندیشی س��ازمان زنان حزب 
اعت��دال و توس��عه با اصحاب رس��انه در 
محل این حزب افزود: این س��ازمان پنج 
هدف کل��ی ب��رای توس��عه فعالیت های 
زن��ان و ارتق��ای جایگ��اه آن��ان به عنوان 
نیم��ی از جامعه کش��ور دارد که توس��عه 
مشارکت های سیاسی یکی از این اهداف 

است. 
وی تصریح کرد: یکی از مش��کالتی که 
در راس��تای افزایش نداش��تن مش��ارکت 
سیاس��ی زنان وجود دارد این اس��ت که 
عمده زن��ان معتقدن��د ما نگاه سیاس��ی 
نداریم ک��ه باید برای تغیی��ر این دیدگاه 

بانوان تالش شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: ما برای توس��عه 
مشارکت سیاس��ی زنان پیشنهاد داشتیم 
ک��ه تمام��ی کانون های ح��زب اعتدال و 
توس��عه ظرفی��ت 3۰درص��دی ب��ه زنان 
تخصی��ص دهند تا از ای��ن طریق بتوانیم 
مشارکت زنان را به حد معقولی برسانیم. 
وی تصری��ح کرد: یکی از رس��الت های 
این سازمان شناسایی نیروها برای معرفی 
به کانون ها و سازمان های حزب است که 
اکنون 19 کانون و 31 س��ازمان زنان در 

کل کش��ور داریم تا از ای��ن طریق زمینه 
مشارکت سیاسی زنان نیز فراهم شود. 

حقیقی یکی دیگر از اهداف پنجگانه این 
س��ازمان را تأمین امنیت حقوقی، قضایی 
و روانی زنان دانست و گفت: امیدواریم با 
برنامه هایی که ب��رای این موضوع تعریف 
شده اس��ت بتوانیم قوانین مرتبط در این 
حوزه را مطالعه کنیم و موانع، شناس��ایی 
ش��ود و پس از آن با تشکیل یک کارگروه 
تخصصی پیش��نهادهایی برای این مسئله 
در قالب نشست با سایر افراد متخصص و 

صاحب نظران ارائه کنیم. 
رئیس س��ازمان زنان ح��زب اعتدال و 
توس��عه افزود: پس از این موضوع طرحی 
ب��رای تأمین امنی��ت حقوق��ی و قضایی 
بانوان به مجلس شورای اسالمی یا دولت 
ارائه داده تا شاهد بهبود قوانین و مقررات 

باشیم. 

مدیریت در کشور مردانه است
وی اب��راز امی��دواری ک��رد ب��ا اجرای 
برنامه های مدون در ح��وزه زنان بتوانیم 
عالوه بر تأمی��ن امنیت زنان ب��ه ارتقای 
جایگ��اه مدیریتی آنان نیز دس��ت یابیم، 
چراکه چندین س��ال اس��ت که ب��ا تمام 
تالش ه��ای ف��راوان این اتف��اق رخ نداده 
اس��ت. حقیق��ی اظهارک��رد: از آنج��ا که 
مدیریت در کش��ور مردانه است زنان نیز 
شناخت کلی نس��بت به خودشان ندارند 
و ب��ه توانایی ها و ظرفیت های خودش��ان 

نیز اعتم��اد ندارند و همین موضوع باعث 
شده زنان برای پست های مدیریتی دیده 

نشوند. 
رئیس س��ازمان زنان ح��زب اعتدال و 
توس��عه گفت: شناس��ایی زن��ان توانمند 
جامعه در کل کش��ور از جمله برنامه های 
این س��ازمان به ش��مار م��ی رود و به طور 
یقین ای��ن موضوع در قالب ی��ک برنامه 

جامع پیگیری خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: توانمندس��ازی 
اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی 
زن��ان از دیگ��ر برنامه ه��ا و اه��داف این 
س��ازمان اس��ت، چون کش��ور م��ا دارای 
نگاه ه��ای متف��اوت اس��ت و به طور قطع 
جای��ی که تفاوت فرهنگ��ی زیادی وجود 
دارد مس��ائل مختلف با نگاه های متفاوت 
دیده می ش��ود. حقیقی اضاف��ه کرد: این 
سازمان توانمندی اقتصادی زنان را با یک 
ه��دف ویژه دیده اس��ت و البته معتقدیم 
تا زمانی که زن��ان نتوانند به منابع مالی و 
خودکفایی مالی داشته باشند، نمی توانند 
به سمت توانمندی حرکت کنند و در این 
زمینه همیش��ه در برنامه ه��ای فرهنگی 

دچار مشکل می شوند. 
ب��ه گفته وی، زن��ان به عنوان 5۰درصد 
و  تولید کنن��ده  نق��ش  بای��د  جامع��ه 
خانواده ه��ای  در  بهین��ه  مصرف کنن��ده 
خودش��ان داش��ته باش��ند، چون زنان ما 
معلم��ان اصلی جامعه ان��د. وی ادامه داد: 
باید آموزش ه��ای مداوم برای زنان وجود 

داش��ته باشد که به همین منظور سازمان 
زنان حزب اعتدال و توس��عه، برنامه های 
آموزش��ی ویژه ای برای زن��ان دارد و این 
آموزش ها در مناطق کمتر توسعه یافته با 
انجام مشاوره های رایگان برای راه اندازی 
کسب و کار، کارآفرینی و تولید برنامه های 

اشتغال ز  است. 
حقیق��ی ادامه داد: توس��عه س��المت، 
بهداشت و تندرس��تی زنان به عنوان یکی 
دیگر از پنج هدف این س��ازمان محسوب 
می شود و این هدف در استان های مختلف 
با توجه ب��ه بافت فرهنگ��ی، ویژگی های 
قومیتی و جمعیت ش��ناختی متناسب با 
فرهنگ بومی آنها برنامه ریزی شده است. 
رئیس سازمان زنان حزب اعتدال و توسعه 
اضافه کرد: در این راستا اولویت های زنان 
در بخش توس��عه س��المت و بهداشت در 
31اس��تان شناسایی می شود و پس از آن 
برنامه های الزم اجرایی خواهد شد. وی به 
برنامه ریزی برای توس��عه توانمندی زنان 
سرپرست خانوار نیز اش��اره کرد و افزود: 
از آنجا که دولت س��عی در کوچک کردن 
بدنه خودش دارد باید بخش خصوصی به 
ای��ن موضوع ورود کن��د و چون در حوزه 
اش��تغال قوانین ضد ونقیض فراوانی وجود 
دارد و مشکالتی برای زنان ایجاد می کند 
باید همه در این زمینه کمک کنند تا این 

مشکالت برطرف شود. 
می ش��ود  تالش  اظهارک��رد:  حقیق��ی 
کمک های��ی ک��ه زنان سرپرس��ت خانوار 

نی��از دارن��د در اختیار آنها ق��رار دهیم و 
یک��ی از این کمک ها انجام مش��اوره های 
راه اندازی کس��ب و کار است که به صورت 
رایگان ب��ه آنان ارائه می ش��ود. وی یکی 
از مش��کالت زن��ان را نداش��تن دان��ش 
در زمینه ه��ای مختل��ف بی��ان ک��رد و 
افزود: ایج��اد فرصت های وی��ژه در قالب 
نمایشگاه ها و فروش های ویژه یک حالت 
مسکن و تدریجی است و با برگزاری چند 
نمایشگاه در سال مش��کل معیشت زنان 
برطرف نمی شود، بلکه باید ساختار دائمی 

برای این موضوع در کشور دیده شود. 
رئیس سازمان زنان حزب اعتدال و توسعه 
ب��ا بیان اینکه مش��کل زن��ان جامعه تولید 
نیست و بازاریابی است، اظهار کرد: باید بازار 

هدف برای آنان شناخته شده باشد. 
وی درباره این س��وال که آیا س��ازمان 
چش��م اندازی برای برنامه های خود دارد، 
خاطرنش��ان کرد: چش��م انداز سازمان در 
دس��ت تدوین است و یکی از اولویت های 
اصلی ما در حوزه اش��تغال زایی اس��ت و 
امیدواری��م در س��ال های آینده در بخش 
آموزش زنان توانمند هر اس��تان گام هایی 
اساسی برداشته شود. سازمان زنان حزب 
و اعتدال توس��عه تا حدود شش ماه پیش 
در قال��ب یک کمیته فعالیت داش��ت، اما 
اکنون به عنوان یک س��ازمان با تشکیالت 
خ��اص ب��ه فعالیت ه��ای مختل��ف برای 
توس��عه جایگاه زنان و توانمندسازی آنان 

می پردازد. 

معاون رئی��س جمه��وری در امور زنان 
و خان��واده با اش��اره به اج��رای طرح ملی 
ت��اب آوری اجتماع��ی در ای��ن معاون��ت 
تأکی��د کرد که اجرای این طرح گش��ودن 
دری ب��رای ورود به عرصه ه��ای عملیاتی 
تروی��ج م��دارا و باالبردن آس��تانه تحمل 
است. ش��هیندخت موالوردی در همایش 
مددک��اری اجتماعی و م��دارای اجتماعی 
ک��ه در مجتمع دانش��گاهی ولیعصر )عج( 
دانش��گاه آزاد اس��المی برگزار شد، درباره 
مدارای اجتماعی و نقش آن در پیشگیری 
از خش��ونت های خانوادگ��ی، با بیان اینکه 
تاب آوری روی دیگر م��دارای اجتماعی و 
از راهکارهای ش��ناخته ش��ده در ترمیم و 
ترویج آرامش و پیش��گیری از خشونت در 
جامعه اس��ت، گفت: ط��رح ملی تاب آوری 
اجتماعی، مدل اجتماعی اقتصاد مقاومتی 
بوده و ضروری اس��ت خانواده ه��ا در برابر 
تکانه های درونی و آس��یب های اجتماعی 

مقاوم شوند. 
معاون رئیس جمه��وری در امور زنان و 
خانواده گفت: از این طرح در اس��تان های 
کش��ور اس��تقبال شده اس��ت و امیدواریم 
طبق گزارش های اولی��ه و با بهره گیری از 
ظرفیت ه��ای محلی و س��ازمان های مردم 
نهاد بتوانیم در جهت ترویج مدارا، باالبردن 
آستانه تحمل و کاهش نزاع ها و خشونت ها 
قدم برداریم. موالوردی ب��ا تأکید براینکه 
طرح ملی تاب آوری اجتماعی نه تنها برای 
زنان، بلکه ب��رای تمامی اعضای خانواده ها 
طراحی شده است، گفت: اجرای این طرح 
تمرینی برای برنامه ریزی مش��ارکتی بوده 
که رویکرد مهم دولت تدبیر و امید اس��ت 
و این نوع برنامه ریزی، از مردم، برای مردم 
و با مردم است که به جای نظاره گر بودن، 

شریک برنامه ها خواهند شد. 

معاون رئی��س جمه��وری در امور زنان 
 و خان��واده ب��ا اش��اره ب��ه انتخاب��ات مهم 
پیش رو و اهمیت »مدارای سیاس��ی« در 
این زمینه، اظهار داشت: متأسفانه مدارای 
سیاس��ی جایگاه مناسبی در کشور ندارد و 
نیاز اس��ت که این مفهوم جای خود را در 
جامعه باز کند و تعهد به شناخت، احترام، 
مش��ارکت، گفت وگو و تفاهم با کسانی که 
متفاوت و حتی متضاد با ما می اندیش��ند، 
ضروری است که این امر به توسعه حقوق 

شهروندی کمک می کند. 
موالوردی ابراز امی��دواری کرد با انعقاد 
تفاهم نامه های معاونت زن��ان و خانواده با 

نهادها و دس��تگاه های ذی ربط و همچنین 
برگزاری همایش هایی که در حساس سازی 
و جل��ب مش��ارکت حداکثری نس��بت به 
رفع مش��کالت در این بخ��ش یاری کننده 
هستند، جامعه ایرانی با آستانه تحمل باال، 
اتکا به آموزه های اس��المی و فرهنگ غنی 

ایرانی به پیشرفت الزم برسد. 
معاون رئی��س جمه��وری در امور زنان 
و خان��واده در ابتدای س��خنان خود گفت: 
روز می��الد ام��ام عل��ی )ع( روز مددکاری 
اجتماعی نامگذاری ش��ده و بش��ر امروزی 
بیش از گذشته به مدارا نیاز دارد و این امر 

از آموزه های مهم اسالمی است. 

موالوردی با اش��اره به تعریف سازمان 
بین الملل��ی یونس��کو از تعری��ف مدارا و 
جهت گی��ری این مفهوم ب��ه بخش های 
گوناگ��ون یک نظام اجتماع��ی از جمله 
فرهنگ، سیاس��ت و اجتماع، در تبیین 
ای��ن مفاهی��م اظهار داش��ت: م��دارای 
فرهنگ��ی در جامع��ه ایرانی ب��ه دالیل 
اساس��ی اهمیت ویژه ای دارد؛ اول اینکه 
ایران متاث��ر از فرآیند نوس��ازی بوده و 
پدیده های��ی همچ��ون مهاجرت و ظهور 
رس��انه ها در ایران شدت گرفته است که 
پراکندگی و گس��تردگی عقاید، رفتارها، 
آداب و رسوم و خلق و خوها را به همراه 

داش��ته که از این رو مدارا به ویژه در بعد 
فرهنگی حائز اهمیت است. 

معاون رئی��س جمه��وری در امور زنان 
و خان��واده ادام��ه داد: همچنی��ن ایران به 
 لح��اظ تاریخ��ی دارای اق��وام، فرهنگ ها، 
خرده فرهنگ ها و زبان های گوناگون است 
که به تب��ع آن م��دارای فرهنگی اهمیت 
می یاب��د و از این منظر م��دارای فرهنگی 
بس��تر مهم��ی برای م��دارای سیاس��ی و 

اجتماعی است. 
موالوردی در تبیین م��دارای اجتماعی 
اف��زود: پذی��رش و ترویج این ن��وع مدارا 
می تواند به عنصر مهمی در تسری صلح و 
آرامش در حیات جوامع باش��د که مدارای 
اجتماع��ی، تقاضاهای هر ی��ک از اعضای 
جامعه برای برخورد خوب با دیگر اعضای 
جامع��ه در محیط های اجتماعی و عمومی 
است؛ با پذیرش تفاوت های هر شخصی که 

در جامعه زندگی می کند. 
مع��اون رئیس جمه��وری در امور زنان و 
خانواده تأکید ک��رد: اگر گروه های مختلف 
عقاید متعارضی در زمینه اخالقی، سیاسی 
و مذهبی داشته باش��ند و هیچ جایگزینی 
برای زندگی کنار هم نیابند، بخش عظیمی 
از سرمایه اجتماعی یک جامعه در کشاکش 
درگیری ها به هدر خواهد رفت و اینجاست 
که نقط��ه اتصال بین م��دارا و مددکار رخ 
می نماید. معاون رئی��س جمهوری در امور 
زن��ان و خان��واده تصریح ک��رد: مددکاری 
ک��ه حرف��ه ای مبتن��ی ب��ر ارزش، اصول و 
مهارت هاس��ت، همواره در قامت تسهیلگر 
اجتماعی درصدد کاهش درد یا پیشگیری 
ان��واع نامالیمتی ه��ای روان��ی و  از ب��روز 
اجتماعی برای افراد ش��ناخته ش��ده است 
که می تواند ب��ا ورود به هنگام و مداخله در 

عرصه مدارا آموزی ایفای نقش کند. 

رئیس سازمان زنان حزب اعتدال و توسعه:  

توسعه مشارکت سیاسی از مشکالت جدی زنان است

طرح ملی تاب آوری اجتماعی، مدل اجتماعی اقتصاد مقاومتی است 

این طرح نه تنها برای زنان، بلکه برای تمامی اعضای خانواده ها طراحی شده است
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مس��ئول حوزه گردش��گری طرح ضربت��ی تولید و 
اشتغال سازمان میراث فرهنگی در استان های تهران، 
قزوین، البرز و س��منان گفت: اج��رای طرح ضربتی 
اش��تغال این س��ازمان زمینه س��از مهاجرت معکوس 
روس��تاییان، ایجاد واحدهای بوم گردی، آموزش��ی و 
صنایع دس��تی و افزایش تورگردانی می شود. علیرضا 
زمان��ی پ��س از اتم��ام بازدی��د از روس��تاهای هدف 
گردش��گری ابر و چاش��م در گفت و گو با خبرنگاران 
در سمنان افزود: گردشگری، اقتصاد جایگزین کشور 
است و منجر به توسعه پایدار و اشتغال زایی می شود. 
وی با بیان اینکه آینده گردش��گری و بوم گردی در 
استان سمنان روشن اس��ت، ادامه داد: این استان از 
نظر فضاهای طبیع��ی، فرهنگی و تاریخی از بهترین 
اس��تان های کش��ور اس��ت. وی یک��ی از ویژگی های 
ارزش��مند س��منان را وجود مردم این استان عنوان 
کرد و گفت: مردم اس��تان سمنان به گردشگرپذیری 
عالقه مند هس��تند و شرایط مس��تعدی برای توسعه 

گردشگری و روس��تاهای هدف گردش��گری در این 
استان فراهم است. 

زمانی ب��ا بیان اینک��ه برای اجرای ط��رح ضربتی 
اشتغال سازمان میراث فرهنگی در استان سمنان، دو 
روستای هدف گردشگری شامل ابر شاهرود و چاشم 
مهدیش��هر انتخاب ش��ده اس��ت، افزود: کارشناسان 
س��ازمان میراث فرهنگی به اتفاق معاونت های میراث 
اداره کل،  گردش��گری  و  فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
ظرفیت تولید و اش��تغال را در این دو روستا ارزیابی 
کردن��د. وی گفت: روس��تای کم نظیر ابر با وس��عت 
مناسب و برخورداری از جنگل و طبیعت بکر و مردم 
عالقه مند به توس��عه گردش��گری در این منطقه، از 
تمام ش��رایط الزم برای توسعه گردشگری برخوردار 

است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه روس��تای چاش��م نیز به 
دلی��ل برخورداری از موهبت ه��ای طبیعی از مناطق 
کم نظیر کش��ور است که مردم اس��تان های همجوار 

می توانند با فاصله زمانی مناس��ب به این روستا سفر 
کنند، گفت: مردم این روستا دارای سطح فرهنگی و 
 اجتماعی باالیی هس��تند و مناظر طبیعی این روستا، 
حیرت انگیز و رویایی است و به همین دلیل می تواند 

عالقه مندان زیادی را به خود جلب کند. 
وی وجود هنرمندان ش��اخص و ب��ا انگیزه در این 
دو روس��تا و تولی��دات صنایع دس��تی منحصر به فرد 
از جمل��ه نمد و گلیچ را در توس��عه گردش��گری این 
مناط��ق موثر دانس��ت و افزود: این مناط��ق باید در 

سطح بین المللی معرفی شوند. 
مس��ئول ح��وزه گردش��گری طرح ضربت��ی تولید 
و اش��تغال س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری در اس��تان های تهران، قزوین، البرز و 
س��منان، گفت: از ابتدای هفته ج��اری اجرای طرح 
ضربت��ی تولی��د و اش��تغال در 73 روس��تای ه��دف 
گردشگری کشور آغاز شده است. براساس این طرح، 
زیرس��اخت های گردش��گری، میراث های فرهنگی و 

تاریخی و ظرفیت های صنایع دس��تی هر روس��تا در 
زمینه ایجاد اشتغال پایدار بررسی می شود. 

شناس��ایی اس��تعدادها و قابلیت های روس��تاهای 
ه��دف گردش��گری و فراه��م کردن زمین��ه میزبانی 
شایسته مس��افران و گردشگران در روستاهای هدف 
گردشگری و افزایش اشتغال و تولید صنایع دستی از 
جمله اهداف اجرای این طرح است. در استان سمنان 
تاکنون 40 روستای هدف گردشگری شناسایی شده 
است. روستای هدف گردشگری چاشم در فاصله 24 
کیلومتری ش��مال شهر ش��همیرزاد و 49 کیلومتری 
ش��مال ش��هر س��منان در دامنه کوه نیزوا، در کنار 
کوهس��تان با چشم اندازهای طبیعی واقع شده است. 
روس��تای هدف گردش��گری ابر نیز در 50کیلومتری 
ش��مال شرق ش��اهرود و در مس��یر جاده شاهرود به 
آزادش��هر اس��تان گلس��تان قرار دارد.  این روستای 
پلکانی جاذبه های فراوانی از جمله جنگل ابر و مراتع 

ییالقی دارد. 

بناها و آثار تاریخی، یادگار ارزشمندی از نیاکان ایرانی 
هس��تند که ظرفیتی بی بدیل برای جذب جهانگردان، 
ایجاد فرصت های ش��غلی و تحقق اقتص��اد مقاومتی 
دارند. به گ��زارش ایرنا، روز 29 فروردین که به مرمت 
بناهای تاریخی ن��ام گرفته، بهانه ای برای پرداختن به 
ظرفیت های این گنجینه های گرانسنگ و لزوم توجه 
به آنهاست. صنعت جهانگردی هم اکنون در رده چهارم 
جدول پردرآمدترین صنایع دنیا بعد از س��وخت، دارو، 
تجهیزات پزشکی و وسایل نقلیه موتوری است. گفته 
می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در چند 
سال آینده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد 

رفت و به دست کم 2 تریلیون دالر خواهد رسید. 

ظرفیت های جذب توریست در ایران 
براساس آمار، ایران یکی از ١0 کشور نخست جهان 
در بخش میراث باس��تانی است. هم اکنون 32 هزار اثر 
تاریخی ثبت ملی ش��ده در سراسر کش��ورمان وجود 
دارد ک��ه 2١ مورد آن در فهرس��ت آث��ار جهانی ثبت 
ش��ده و پنج اثر نیز در حال مراحل ثبت است. این در 
حالی است که ایران در میان کشورهای عضو سازمان 
کنفرانس اسالمی از نظر تعداد گردشگر رتبه سیزدهم 
و از نظر درآمد رتبه دهم را دارد که این امر گواهی بر 
این واقعیت است که از نظر جذب جهانگرد در جایگاه 
واقعی خود نیس��تیم. در این میان استان کهگیلویه و 
بویراحمد با داشتن 2 هزار و 300 اثر تاریخی، 3 هزار 
و 800 شیء تاریخی و 750 اثر معنوی و تاریخی ثبت 
شده در فهرست آثار ملی جزو استان های غنی کشور 

در حوزه باستان شناختی است. 

استقبال گردشگران از بناهای تاریخی 
معاون میراث فرهنگی س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری کش��ور که برای شرکت 
در نخس��تین کنگره تاریخ معماری و شهرس��ازی به 
کهگیلویه و بویراحمد س��فر کرده بود، گفت: ش��مار 
گردش��گران خارجی در حوزه آثار تاریخی و فرهنگی 
ایران اس��المی در نوروز سال جاری افزون بر 20 تا 40 
درصد رشد داشته است. محمد حسن طالبیان اظهار 
داش��ت: اقبال عمومی و توجه ویژه مردم در شهرهای 
مختلف کشور نسبت به داشته های گرانبهای تاریخی، 
رشد فزاینده ای یافته و شمار گردشگران خارجی برای 
نمایش آثار فرهنگی و تاریخی کش��ورمان نیز چندین 

برابر شده است. 

تالش دولت یازدهم برای افزایش زیرساخت ها 
مع��اون میراث فرهنگی س��ازمان صنایع دس��تی و 
گردشگری کشور گفت که افزون بر 50 موزه خصوصی 
ظرف دو س��ال گذش��ته تاکنون برای نگهداری از آثار 

و داش��ته های تاریخی در سطح کش��ور و با مشارکت 
مردمی ایجاد شده اس��ت. وی با اشاره به فراهم شدن 
بس��تر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و مردم 
در راس��تای احیا و مرمت آثار و بناهای تاریخی کشور 
در دولت یازدهم گفت که سال گذشته افزون بر 900 
بنای تاریخی با همکاری و همراهی مردم و خانواده ها 
مرمت و بازسازی شدند. معاون سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کشور گفت که دولت در این 
راستا نیز بین 20 تا 50درصد کمک بالعوض برای احیا 
و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در اختیار مردم و بخش 
خصوصی قرار داده که این مهم نیز در س��ال جاری و 
از روز 29 فروردین همزمان با س��الروز مرمت بناهای 
تاریخی با قوت و برنامه ریزی بهتری ادامه خواهد یافت. 
وی ابراز داشت که هم اینک نیز متقاضیان فراوانی در 
این راس��تا اعالم آمادگی کرده اند که کاری ارزشمند و 
در تاریخ جمهوری اسالمی بی سابقه است. طالبیان با 
اش��اره به برگزاری کنگره های استانی »تاریخ معماری 
و شهرس��ازی« در کشور گفت که این مهم با گذشت 
حدود 23 س��ال مجدد احیا ش��ده که تاکنون در 30 

استان کشور برگزار شده است. 

بناهای تاریخی دارای ظرفیت های جهانگردی 
در کهگیلویه و بویراحمد 

مع��اون اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: اثر میراث فرهنگی 
نقوش برجس��ته تنگ س��ولک بهمئی در این استان ثبت 

جهانی می ش��ود. مسعود ش��فیعی اظهار داش��ت: مراحل 
ابتدایی ثبت جهانی این اثر تاریخی و ارزش��مند انجام شده 
اس��ت. وی گفت: س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور پس از 
انجام بررس��ی های کارشناسی ثبت جهانی نقوش برجسته 
تنگ سولک بهمئی را تایید کرده است. ١3 نقش برجسته 
و کتیبه روی پنج قطعه سنگ جداگانه حجاری شده یادگار 
اش��کانی در تنگ سولک وجود دارد. راه سنگفرش اسب رو، 
چشمه ُگَورَدک و سروها جلوه ای خاصی به این اثر بخشیده 
اس��ت. نقوش برجسته تنگ س��ولک صحنه های گوناگونی 
 از آیین های باش��کوه باس��تانی، نمادهای دین��ی، رزم های 
سواره نظام و پیاده نظام، تاج گذاری و گرفتن حلقه قدرت در 
حضور خدایان، شکارشاهی، خوشامدگویی و دیگر جلوه های 
زندگی اشرافی را در دل کوهستان به نمایش گذاشته است. 
تنگ سولک در غرب تنگ بجک و در نزدیکی شهر لیکک از 
توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و در حدود 45کیلومتری 
غرب بهبهان قرار دارد و در سال ١3١6 به ثبت ملی رسیده 
اس��ت. ش��فیعی گفت: تکمیل تعیین حریم این اثر، انجام 
کاوش های باستان شناس��ی و تامین اعتبار برای انجام این 
مراحل از نیازهای ثبت جهانی اثر تاریخی نقوش برجس��ته 
تنگ سولک بهمئی است. معاون اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: 
به دلیل اینکه ساالنه تنها یک یا دو اثر میراث فرهنگی کشور 
ثبت جهانی می ش��ود، پرونده هایی که قابلیت ثبت جهانی 

دارند نیز باید در نوبت قرار گیرند. 
اثر تاریخی بالدشاپور در بالتکلیفی 

شفیعی ابراز داشت: اثر تاریخی بالدشاپور دهدشت 

نیز قابلیت ثبت جهانی دارد و برخی کارهای مقدماتی 
آن انجام شده و پس از ثبت ملی نقوش برجسته تنگ 
س��ولک مراحل اجرایی ثبت جهانی این اثر نیز انجام 
می ش��ود. بافت قدیم شهر دهدش��ت مرکز بالدشاپور 
یکی از بزرگ ترین یادمان های تاریخی متعلق به دوره 
صفویه اس��ت که به لحاظ اهمیت این بافت و بناهای 
ارزش��مند آن هنوز بالتکلیف ب��وده که نیازمند توجه 
بیشتر اس��ت. بالدشاپور از سوی ش��اپور اول ساسانی 
فرزند اردشیر اول بنا شد و به استناد فارسنامه ناصری 
این ش��هر باستانی زمانی یک ش��هر بزرگ بوده است. 
وجود بیش از 2 هزارخانه، مس��جد، حمام، کاروانسرا و 
بازار بزرگ در این بافت قدیمی نش��ان از قدمت باالی 
این شهر دارد که درحال نابودی و تخریب است. آثار و 
معماری بالد ش��اپور با داشتن سبک و معماری خاص 
چش��م هر بینن��ده ای را به خود خی��ره می کند. ارگ 
قدیمی، مساجد، حمام ها، کاروانسرا، زیارتگاه ها و برج 
و باروی گرداگرد ش��هر مجموعه بناهای باقی مانده از 
این بافت تاریخی است که بخشی از آن بازسازی شده 
است. براساس شواهد تاریخی موقعیت جغرافیایی این 
شهر به عنوان یکی از مراکز سکونت صفویان و تجارت 
با بن��ادر جنوبی، نق��ش مهمی در اقتص��اد و تجارت 
پادش��اهان صفویه داشت. بافت قدیمی بالد شاپور در 
گذش��ته دور با 45 هکتار وس��عت یکی از بزرگ ترین 
بافت های تاریخی کشور به شمار می آمد اما این بافت 
به دالیل گوناگون تخریب ش��ده و هم اینک تنها 35 
هکتار از این ش��هر قدیم��ی باقی مانده اس��ت. بافت 
تاریخی دهدشت به ش��ماره ١689/3 در سال ١364 
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت تاریخی رسیده است. 

استقبال جهانگردان خارجی از بناهای تاریخی 
کهگیلویه وبویر احمد 

رئی��س اداره می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری باشت در کهگیلویه و بویراحمد تصریح 
ک��رد که س��االنه 400 ت��ا 500 جهانگ��رد اروپایی 
از پ��ل تاریخ��ی پریم، بنای س��نگی دوگ��ور دوپل 
و جاذبه ه��ای گردش��گری ای��ن شهرس��تان دیدن 
می کنن��د. رحیم خردمند افزود که آثار تاریخی پل 
پریم و بنای س��نگی دو گ��ور دوپا به دلیل نزدیکی 
ب��ه جاده گچس��اران _ ش��یراز محلی ب��رای توقف 
توریست هایی اس��ت که قصد دیدن تخت جمشید 
ش��یراز را دارند. وی بیان کرد: این گردش��گران که 
بیشتر از کشورهای آلمان، هلند، اتریش و دانمارک 
هس��تند ضمن بازدید از این آثار تاریخی با آیین ها 
و رس��وم مردم این دیار آشنا می ش��وند. کهگیلویه 
و بویراحم��د با بیش از 700 ه��زار نفر جمعیت در 
جنوب غرب��ی ایران قرار دارد و  بی��ش از ١6 هزار 

کیلومتر مربع مساحت دارد. 

مسئول حوزه گردشگری طرح اشتغال میراث فرهنگی: 

 مهاجرت معکوس از ثمرات طرح ضربتی اشتغال
 در حوزه گردشگری است

خبر

رنجبرزاده در تشریح جلسه غیر علنی مجلس: 
فعال اصراری برای اعزام زائران حج 

عمره نیست
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با تشریح 
جلسه غیر علنی مجلس اظهار کرد: عربستان پذیرفته 
که امنیت زائران و س��المت و عزت آنها حفظ ش��ود. 
به گزارش ایس��نا، اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه 
مجلس در حاش��یه جلسه علنی در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به جلسه غیر علنی مجلس که با حضور وزیر 
فرهنگ و ارش��اد و نماینده ولی فقیه در سازمان حج 
و زی��ارت برگزار ش��د، گفت: در این جلس��ه گزارش 
مبس��وطی از اعزام هیأت ایرانی و مذاکراتی که برای 

اعزام زائران انجام شده، ارائه شد. 
وی تصریح کرد: خوش��بختانه طب��ق روال معمول 
وزارت حج عربس��تان نام��ه ای را به صورت مکتوب به 
ایران فرس��تادند که آیا ش��ما در مورد اعزام زائران به 
حج برنامه ای دارید؟ زیرا ما آمادگی داریم که پذیرای 

شما باشیم. 
این عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه بیان کرد: در 
پاسخ به نامه وزارت حج عربستان، نامه ای مرقوم شد 
که ما همانند زمان قبل، اعزام زائران برای مان مقدور 
نیست بلکه هیاتی باید حضور یافته و مذاکره کنند تا 
بتوانیم ضمانتی را به لحاظ حفظ س��المت و امنیت و 

عزت زائران ایرانی داشته باشیم. 
رنجبرزاده با اش��اره به اینکه ابتدا مطرح کردند 
ک��ه ما نیز همانند کش��ورهای دیگر به حج برویم 
ام��ا ایران نپذیرفت و در نهایت آنها ش��روط ایرانی 
را پذیرفتند، گفت: بحث امنیت زائران، س��المت و 
عزت آنها و هر نوع برخورد نامناس��ب و ناشایست 
از جمله ش��روطی بود که مطرح و توافق ش��د که 
از زم��ان ورود تا خروج ١00درص��د امنیت زائران 
ضمانت شود. هم شفاهی و هم کتبی این موضوع 
تاکید شد که ما این ضمانت را می دهیم که حرمت 
زائران ایرانی حفظ ش��ود و تمام مناسک حج را به 
جای بیاورند. وی افزود: در مورد قرائت دعای کمیل 
در محیط باز نیز با توجه به اینکه به لحاظ تهدیدات 
امنیتی و داعش نگرانی هایی داشتیم، مقرر شد که 
انج��ام این فریضه در اماکن سربس��ته و در مکان 
همایش  هتل ها انجام ش��ود اما در مورد انجام بقیه 

مناسک مشکلی نیست. 
رنجب��رزاده با بیان اینکه در م��ورد حج عمره فعال 
اصراری وجود ندارد، گفت: در این جلس��ه مطرح شد 
که ابتدا ببینیم انجام مراسم حج تمتع چگونه صورت 
می گیرد و به چه ش��کل تضمین ها را انجام می دهند 
البت��ه آنها آمادگ��ی برای ح��ج عمره را ه��م دارند. 
رنجب��رزاده در پایان در خصوص پرداخت دیه مربوط 
ب��ه زائران نیز گفت: آنها بی��ان کردند که دیه مربوط 
به حادثه مس��جد بیت اهلل الحرام را انجام داده اند اما ما 
گفتیم که باید در مورد حادثه منا هم این اتفاق بیفتد 
ام��ا نپذیرفتند زیرا قطعا پذیرش دی��ه برای زائران ما 
موجب پذیرش قصور آنهاس��ت و در نهایت مقرر شد 
در این زمینه هم بررسی کنند و بعد نتیجه اعالم شود. 

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی: 
لغو روادید سفر به روسیه شامل 

همه شهرهای این کشور است
مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری گف��ت: لغ��و روادی��د 
گردشگری س��فر به روسیه جامع است و شامل همه 
شهرهای این کشور می شود. مرتضی رحمانی موحد 
در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: اینکه در برخی سایت ها 
گفته شده لغو روادید گردشگری تنها مربوط به سفر 
به ش��رق دور روسیه است و شامل مسکو و شهرهای 

دیگر آن نمی شود، صحت ندارد. 
وی اف��زود: توافق��ات لغ��و روادی��د روس��یه برای 
گردش��گران در س��فر رئیس جمهوری به این کشور 
انجام شد بنابراین وقتی که صحبت از لغو روادید یک 
کشور می شود امکان تقسیم بندی وجود ندارد و تمامی 
مناطق آن کشور را شامل می شود. معاون گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تاکید کرد: برای لغو روادید س��فر به دیگر کش��ورها 
به عنوان یک��ی از موضوعات مهم حوزه گردش��گری 
همکاری و تعامل بس��یار خوبی با وزارت امور خارجه 
داریم و این وزارتخان��ه تمامی امکانات و نیروی خود 
را در زمینه تحقق این موضوع به ویژه در چهار س��ال 

گذشته به کار گرفته است. 
رحمانی موحد یادآور شد: در بحث روادید سه سطح 
همکاری داریم که ش��امل لغو روادید، تسهیل ورود و 
لغو روادید در حوزه گردش��گری اس��ت که بحث لغو 
روادید ی��ک موضوع دوطرفه اس��ت و از طرف وزارت 
امور خارجه کشورمان این آمادگی برای لغو روادید یا 
کش��ورهای عالقه مند وج��ود دارد. وی اضافه کرد: در 
بحث تس��هیل ورود نیز کارهای بزرگی انجام ش��ده و 
صدور روادید فرودگاهی کش��ورمان از دو هفته به سه 
ماه افزایش یافته اس��ت و اتباع ١90 کشور دنیا در 9 
فرودگاه کشورمان امکان استفاده از این روادید را دارند. 
معاون گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گفت: یک مکانیزم و راهکار جدید 
نیز در زمینه لغو روادید گردش��گری داریم که ش��امل 
گردشگران می شود و کش��ور روسیه یکی از مدل های 
این راهکار جدید اس��ت. رحمانی موحد افزود: کسانی 
که در قالب تورهای گردشگری سفر می کنند از دریافت 
روادید مس��تثنی هستند و می توانند به دو کشور ایران 
و روسیه سفر کنند که این کار باعث کاهش هزینه ها و 

افزایش سرعت تردد گردشگران می شود. 
وی در خصوص لغو روادید با کش��ور عراق نیز یادآور 
شد: فرآیند روادید دو کشور ایران و عراق بسیار ساده و 
کوتاه است و در بخش های مختلف زائران، گردشگران 
و همچنین گردشگران سالمت مورد حمایت است البته 
نگاه دو طرف اینکه کمترین توقف را داش��ته باش��ند. 
به گ��زارش ایرنا، معاون گردش��گری س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای افتتاح مرکز 
اطالع رسانی، س��اماندهی و خدمات گردشگری در مرز 
بین المللی مهران روز سه شنبه به استان ایالم سفر کرد. 
طرح ساماندهی گردشگران ورودی از پایانه های مرزی 
کش��ور مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی است که مرز 
بین المللی مهران به عنوان پایلوت و نخستین مرز برای 

ساماندهی گردشگران انتخاب شده است. 
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نقش بازارهای مالی در رشد 
اقتصادی 

نقش بازارهای مالی در رشد اقتصادی از مهم ترین 
مواردی اس��ت ک��ه در عین س��ادگی، باره��ا مورد 
بی مهری و بی توجهی مس��ئوالن دولت های مختلف 
قرار گرفته اس��ت. اما در این می��ان آنچه از اهمیت 
باالتری برخوردار اس��ت، نقش سیاس��ت های پولی 
در توس��عه نق��ل و انتقاالت مالی دولت هاس��ت. این 
بسیار مهم اس��ت که در نظام مالی و سرمایه گذاری 
برنامه هایی برای رشد اقتصادی کشورها تدوین شود. 

اما چرا و چگونه؟ 

مزایای سیستم گردش مالی منظم 
سال ها پیش نخس��ت وزیر بریتانیا در سال 1858 
گفت:»امور مالی و بانکداری مثل معده عمل می کنند. 
درواق��ع همانط��ور که معده با گ��وارش غذا و پخش 
انرژی به اعضای مختلف بدن س��امت افراد را حفظ 
می کند، نقدینگی و روند پخش صحیح آن در کشور 
از طریق سیس��تم بانکی و مالی نقشی مهم در رشد 

اقتصادی دارد.«
این نقل قول یکی از معتبرترین تفاسیری است که 
من همواره برای تأکید بر اهمیت نظام بانکداری موفق 
از آن استفاده می کنم، اما منظور من از سیستم مالی 
تنها بانک های دولتی نیس��ت بلکه به تمام موسسات 
مال��ی غیردولتی، مراکز اعطای وام و س��ایر نهادهای 
مالی و اعتباری نیز تأکید دارم. جالب است که توجه 
به سرمایه های مالی در گردش و ریسک کردن روی 
پروژه های مختلف تا اواخر دهه 80 میادی جزو امور 
کمیاب محس��وب می شد اما با گذشت زمان اهمیت 
حضور نهادهای مالی و اعتباری در صنایع و خدمات 
پررنگ تر از گذش��ته ش��د. درواقع هر ان��دازه قدرت 
صنایع تولید و خدماتی در کشورهای درحال توسعه 
افزایش یافت، لزوم توجه به زیرس��اخت های مالی و 
بهره گیری از خدمات بانکی )شامل وام های بلندمدت 

و کوتاه مدت( محسوس تر شد. 

مکانیزم های وابستگی صنایع به سیستم 
بانکداری

وابستگی صنایع به سیس��تم بانکداری را می توان 
برحس��ب چن��د مکانیزم معی��ن طبقه بن��دی کرد. 
نخستین عنصر مهم، عنصر بازار است. دادوستدهای 
هر کش��ور، به طور مستقیم و غیرمس��تقیم متاثر از 
ش��رایط بانکداری انجام می ش��ود. زمانی که وضعیت 
بانکی کش��ورها شفاف و قانونمدار باش��د، بهره وری 
حاصل از تصمیم گیری های اقتصادی طرفین معامله 
نیز با اطمینان خاطر بیش��تری به ثمر می رس��د. در 

نتیجه کسب و کارها رونق بیشتری خواهند داشت. 
در مرحل��ه بعدی، بازار به ش��کلی نامحس��وس و 
غیر مس��تقیم به بانک ه��ا کنش و واکن��ش متقابل 
نش��ان می دهد. فرض کنید یک کارگاه تازه تأسیس 
خدمات��ی برای افزایش توان تولی��د و فروش خود از 
سیستم بانکی تقاضای وام داشته باشد. در شرایطی 
ک��ه وام مذکور با موفقیت وصول ش��ده و به گردش 
مال��ی و خدماتی این نهاد تولی��دی کمک کند، بازار 
تقاضا نیز شاهد حضور کاالهای جدید و باکیفیت تری 
خواهد بود. بنابراین می توان تعامل دو بخش بانکداری 
و تولی��دی را یک��ی از نقاط قوت برای کش��ورهایی 
 دانس��ت که سیس��تم تأمین بودجه و اعتبارات شان 

صادرات محور است. 
افزون ب��ر اینها یک��ی از مهم تری��ن مکانیزم های 
سیستم بانکداری موفق، جابه جایی صحیح سرمایه و 
در نتیجه پایه گذاری زیرساخت هایی قدرتمند برای 
حیات اقتصادی کشورهاس��ت. دول��ت بریتانیا یک 
نمونه مناس��ب برای توضیح چنین عملکردی است. 
این کش��ور از اوایل 1800 ت��ا اواخر 1870 میادی 
یعن��ی حدود هف��ت دهه پیاپی روی سیس��تم های 
س��رمایه گذاری پربازده و حمایت ه��ای مالی دولتی 
تمرکز کرد؛ روشی که باعث می شد وام های بانکی به 
سرعت در اختیار کارآفرینان و صاحبان مشاغل قرار 
گیرد و به همین ترتیب و با همان شتاب به شکل کاال 

و خدمات به سوددهی گسترده منجر شود. 

 بازارهای رو به رشد کانون های 
مهم بانکداری

در طول س��ال های اخیر بازارهای »رو به رش��د« 
تبدیل به مقاصد اصلی بس��یاری از سرمایه گذاران و 
کارآفرینان جوان شده اس��ت؛ کارآفرینانی که اغلب 
س��اکن و فعال در حوزه مالی یورو هستند، اما تمایل 
دارند در کشورهای رو به رشد آسیایی و آفریقایی نیز 

حضور داشته باشند. 
اما برخی از این افراد به س��بب ریسک باالی خطر 
در خصوص بازگشت س��رمایه های خود از یک سو و 
عدم اطمینان به س��امت نظام بانکداری کشورهای 
ه��دف از س��وی دیگر، در مورد فعالی��ت و همکاری 
در ای��ن بازارهای رو به رش��د تردید دارن��د. این در 
 حالی اس��ت ک��ه از س��ال 1998 ت��ا 2000 بالغ بر 
7 میلیارد یورو سرمایه گذاری در بازارهای رو به رشد 
داخلی منطقه یورو انجام ش��ده است. افزون بر اینکه 
طی این بازه زمانی تعداد ش��رکت های نوپای منطقه 
نیز از 63 به رقم 567ش��رکت ارتقا پیدا کرده است. 
رقمی چشمگیر که بازدهی فوق العاده مثبت آن نیز 
به وضوح دیده می ش��ود. از سوی دیگر من شدیدا به 
واژه »بانکداری رابطه محور« اعتقاد دارم؛ سیستمی 
که طی آن بانک ها با ایجاد ش��وک اقتصادی در بازار 
از مشتریان خود حمایت می کنند. این حمایت ها به 
خصوص در ش��رایطی که بازار در حالت خشکسالی 

نقدینگی قرار دارد بسیار مهم و حیاتی است. 
بخش دیگ��ری از اثرگذاری سیس��تم بانکداری را 
می توان به ایجاد تعادل در بازار سرمایه و تقاضا مرتبط 
دانست. انتشار اوراق قرضه، حمایت های مبتنی بر وام 
و... از راهکارهایی هس��تند که براساس سیاست های 
منطق��ی نظام بانکداری در بازار اعمال می ش��وند. به 
عنوان حس��ن ختام این مطلب باید به نقش پررنگ 
سیس��تم بانک��داری در تول��د، حفظ و ت��داوم واحد 
پولی مشترک یورو اش��اره کنم. واحدی که اگرنظام 
بانکداری کش��ورهای منطقه با سیاست های کان و 
صحیح خود حمایتش نمی کردند اکنون متولد نشده 

یا در نطفه خفه شده بود. 

ویلیام اف دوییزنبرگ
رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا 

5دلیل برای آنکه چرا سیستم 
بانکداری مهم است 

کمتر کشوری در س��طح بین الملل پیدا می شود 
که قصد داشته باشد در حوزه اقتصاد جهانی موفق 
عم��ل کند و با فقدان سیس��تم بانکداری قدرتمند 
رو به رو باش��د. اغلب کش��ورهای توسعه یافته جهان 
دارای بانک های ش��ناخته ش��ده ای هس��تند که با 
مبادالت تجاری و مالی قدرتمند خود، نقش��ی مهم 
در گردش اقتصادی کشورشان ایفا می کنند. با وجود 
این، هنوز هم افرادی وجود دارند که تصور می کنند 
بود و نبود بانک ها تأثیر چندانی بر رش��د اقتصادی 
نخواهد داش��ت. این همان موضوعی است که باعث 
ش��ده بسیاری از کشورهای توس��عه نیافته و کمتر 
توسعه یافته جهان به زیرساخت های اساسی سیستم 
بانکداری خود بی توجه باشند. در ادامه مطلب نگاهی 
داریم به پنج دلیل مهم برای تشریح اینکه چرا وجود 
سیستم بانکداری موفق در کشورهای مختلف حائز 

اهمیت است.
 

1- کاهش پول نقد در گردش
ای��ن روزها بس��یاری از اف��راد تمای��ل دارند نقل 
و انتق��االت مالی خود را به ش��کل الکترونیک یا از 
طری��ق کارتخوان ها انجام دهند. این موضوع از یک 
سو زمینه ساز کاهش پول نقد در گردش کشورهای 
مختلف می ش��ود و از س��وی دیگ��ر رضایت خاطر 
اغل��ب اف��رادی را فراهم می کند ک��ه تمایل ندارند 
نقدینگی های زیادی را با خود حمل کنند، بنابراین 
افراد بس��یاری هستند که عاقه مندند پول های نقد 
خود را در حساب های بانکی ذخیره کنند و از طریق 
کارت ه��ای بانکی و اعتباری به انج��ام تمامی امور 

تجاری خود بپردازند.
 

2- وام دهندگان و وام گیرندگان
یک��ی از کارکرده��ای اقتص��ادی مهم سیس��تم 
 بانک��داری، ایج��اد تعام��ل بی��ن دو گ��روه اصلی 
درواق��ع  اس��ت.  وام گیرندگ��ان  و  دهندگ��ان  وام 
بس��یاری از افراد ب��رای راه اندازی کس��ب و کارهای 
نوپا و ورود به بازارهای تجارت و س��رمایه گذاری به 
محرک های مالی وابس��ته هستند. اگرچه بخشی از 
این بس��ته های اقتصادی از طریق مشوق های مالی 
دولت ها و تخفیف های مالیاتی تأمین می ش��ود، اما 
بخش بزرگ ت��ر این حمایت ها به واس��طه دریافت 
وام از موسس��ات مالی و اعتباری تأمین می ش��ود. 
بنابرای��ن وجود این ن��وع نهادها، یک نعمت مغتنم 
برای فعاالن تجاری و کارآفرینان محسوب می شود، 
البته مشروط بر آنکه این حمایت های مالی براساس 
برنامه ریزی دقیق و عادالنه ای انجام ش��ود. افزون بر 
اینها سیستم های بانکداری و وام های آنها در حوزه 
مس��کن و اماک و مس��تغات نیز بی تأثیر نیست. 
اعطای وام های مختلف با بهره های مناسب می تواند 
رکود در بازار مسکن را کاهش داده و تعداد بیشتری 
از شهروندان را در خرید خانه یا پیش پرداخت اجاره 

یک واحد مسکونی کمک کند. 

3- کاهش ریسک سرمایه گذاری 
بانک ها نقش��ی مه��م در کاهش ریس��ک پذیری 
س��رمایه های در گردش افراد ایفا می کنند. درواقع 
آن  گروه از افراد که س��رمایه های خود را در سیستم 
بانکی قرار می دهند، تمایل دارند از روشی مطمئن و 
کم ریسک برای نگهداری سرمایه های خود استفاده 
کنند. این روش س��رمایه گذاری و ذخیره پول بین 
قشر بازنشسته جامعه که سن و سال باالیی دارند یا 
به هر دلیلی دیگر تمایل ندارند وارد بازار پر ریسک 
سرمایه گذاری شوند، بس��یار مفید به نظر می رسد. 
ام��ا برخی دیگر نیز به این علت به دنبال سیس��تم 
بانکداری رس��می و ثبت ش��ده هستند که احتمال 
ورشکس��تگی مالی و نابودی چنین سیس��تم هایی 
بسیار کمتر از سرمایه گذاری در دیگر حوزه هاست. 
با توجه به افزایش تع��داد کاهبرداری های مالی و 
سوء استفاده از سرمایه های مردم، می توان بانک ها و 
موسس��ات مالی معتبر را مهم ترین ملجأ و پناهگاه 
برای افرادی ارزیابی کرد که تمایلی به ریسک کردن 

روی اندوخته های مالی خود ندارند. 

4- استانداردهای بهره بانکی
از دیگر مواردی که باعث می شود اهمیت سیستم 
بانکداری بیش از پیش مشخص شود، نرخ بهره های 
بانکی اس��ت که توس��ط بانکداران از وام گیرندگان 
دریافت می ش��ود. برخ��ی موسس��ات غیرقانونی و 
غیر رسمی بهره هایی بسیار سنگین از وام گیرندگان 
درخواست می کنند. این موضوع در بلندمدت نه تنها 
به رش��د حرفه ای و پیشرفت کسب و کار افراد کمک 
نمی کند، بلکه زمینه را برای بروز مشکات تولید و 
صادرات کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد کرد. 

5- بانک ها نقش جریان سازی اقتصادی دارند 
بس��یاری از بانک ها و موسس��ات مالی با حمایت 
از کارآفرین��ان و فعاالن اقتصادی در به راه انداختن 
جریان های اقتصادی مثبت نقش دارند. این جریان 
می تواند شامل یک مسیر تولید و خدمات مشخص 
باش��د یا به ایجاد اش��تغال یا حتی به همکاری دو 
بخش خصوصی و دولتی نیز منجر ش��ود. از س��وی 
دیگ��ر، بانک ها با ایجاد حس اعتم��اد و همکاری و 
البته افزایش سرعت و دقت معامات مالی مختلف، 
پتانسیل های قدرتمندی برای ارتقای سطح تولید و 
صادرات در اختیار دارند. بر همین اس��اس است که 
تعامل بخش بانک��داری و تولیدی و خدمات چه در 
س��طح اقتصادهای خرد و کوچک و چه در س��طح 
اقتصادهای بزرگ و شناخته شده، بسیار مهم است. 
تعداد زیادی از صاحبان مشاغل و فعاالن اقتصادی 
بخش حیاتی و مهمی از س��رمایه گذاری های خود 
را یافتن یک مؤسس��ه مالی و اعتباری معتبر برای 
انجام اموربانکی خود تلقی  می کنند. درواقع این افراد 
معتقدند برای تسهیل فعالیت های تجاری، برقراری 
رواب��ط مثبت کاری، راه اندازی ی��ک جریان روان از 
معامات مالی و برنامه ریزی برای اندوخته های مالی 
و اهداف بلندمدت کاری به سیستم مالی و اعتباری 

هوشمندی نیاز دارند. 

دیدگاهدریچه

تمای�ل به حف�ظ اندوخته های م�ادی از آن 
ن�وع خصلت های انس�انی اس�ت که س�ن و 
س�ال نمی شناس�د؛ از کودکانی که با اشتیاق 
قلک ه�ای رنگارن�گ خود را پ�ر می کنند، تا 
بزرگس�االنی که ب�رای ذخیره س�رمایه های 
خ�ود به موسس�ات مالی و اعتب�اری مراجعه 

می کنند.
 اما در این میان برخی افراد هم هستند که 
اعتقاد چندانی به ذخیره سازی اندوخته های 

خود در خارج از خانه ندارند.
 اگرچ�ه تع�داد زی�ادی از ای�ن اف�راد را 

کهنساالن و افرادی با تفکر وسواسی تشکیل 
می دهند، ام�ا برخی جوان تر ها هم هس�تند 
که دوس�ت دارن�د س�رمایه های خ�ود را به 
دست ش�اغالن مختلف و فعال در حوزه  های 
گوناگ�ون بس�پارند و ه�ر ماه س�ود دریافت 
کنند ولی نتایج پژوهش های متعدد در حوزه 
اقتص�اد با نظرات دس�ته دوم اندکی متفاوت 

است. 
ای�ن  از  زی�ادی  تع�داد  نتای�ج  واق�ع  در 
مطالعات نشان می دهند، س�رمایه گذاری در 
سیس�تم های مالی و اعتباری، نتایجی بسیار 
مثب�ت در رون�د توس�عه اقتص�ادی خواهند 

داشت. 

بر همین اساس اس�ت که کارنامه اقتصادی 
بسیاری از کش�ورهای توس�عه یافته مملو از 
تجرب�ه س�رمایه گذاری های دقی�ق در نظام 
بانکداری و برقراری ارتباط مؤثر با سیس�تم 

بانکی بین الملل است. 
بر همین اس�اس در ادامه این مطلب نگاهی 
داریم ب�ه دو دیدگاه که یک�ی بازتاب نظرات 
فع�ال اقتص�ادی مش�هور آس�یایی س�ویل 
هیتیت�ی و دیگ�ری مرتب�ط با رئی�س بانک 
مرکزی فیلیپین است. هر دو این کارشناسان 
معتقدند اهمی�ت نظام بانکداری در توس�عه 
اقتصادی کش�ورهای متفاوت بسیار فراتر از 

حد تصور است. 

در ح�ال حاضر ش�رایط سیس�تم های بانکداری را برای توس�عه و پیش�رفت 
اقتص�ادی چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا وجود سیس�تم های بانکداری برای بقای 

اقتصادهای در حال توسعه الزامی است؟ 
بگذارید پاس��خ این س��وال را با یک مثال س��اده مطرح کنم. در حال حاضر مردم چین 
س��رمایه های زیادی را در دس��ت دارند. بس��یاری از افراد تمایل دارند سرمایه های خود را 
صرف راه اندازی کسب و کارهای کوچک و شخصی کنند، علل این تمایل به سه عامل اصلی 
باز می گردد؛ در دس��ترس بودن فناوری و اینترنت در حد ایده آل، قوانین مناسب حمایت 
از کارآفرینان و در اختیار داشتن سیستم های حرفه ای مشاوره کسب و کار. با این همه، آیا 
می توان راه اندازی تمامی این موارد را بدون سیس��تم بانکداری قوی و پویا در نظر گرفت؟ 

پاسخ قطعاً منفی خواهد بود. 

شما چین را مثال زدید و جالب است که شعب برخی فعالیت های حرفه ای خود 
را در چین نیز راه اندازی کرده اید، بنابراین به عنوان س�وال دوم، لطفا درخصوص 
تفاوت های سیستم بانکداری و توسعه صندوق های مالی و اعتباری چین با سایر 

نقاط جهان توضیح دهید؟ 
یکی از نکات مثبت درخصوص سیس��تم بانکداری آسیا، رشد تعامل سیستم های مالی 
و اعتباری منطقه است؛ سیستم هایی که می توانند حامی درجه یکی برای افزایش سطح 
اقتصاد منطقه باش��ند. برای بسیاری از افرادی که با سیستم های مالی و بانکی بین المللی 
آَش��نا هستند، کامًا روشن اس��ت که روند این نوع فعالیت های مالی در کشورهایی مثل 
ایاالت متحده و چین تا حد زیادی متفاوت اس��ت. اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی آس��یا، سیستم بانکداری چین نسبت به دهه های گذشته تکامل و رشدی قابل 

ماحظه را تجربه کرده است. 

به نظر شما توسعه سیستم بانکداری در کشورهای آسیایی چه تأثیری بر نرخ 
صادرات و واردات خواهد داشت؟ 

قطعاً افزایش تس��هیات بانکی منجر به رشد تمایل وام گیرندگان، کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی برای تعامل با نظام بانکداری می ش��ود، سپس در مرحله بعدی وام های دریافت 
شده وارد چرخه کسب و کار و تولید می شود و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان با استفاده 
از مبال��غ دریافتی، چرخ های اقتصاد داخل��ی را وارد ریل های تولید و خدمات بین المللی 
می کنند. بنابراین می توان معتقد بود که سیس��تم بانکداری و صندوق های سرمایه گذاری 

قادرند نقشی بسیار پررنگ در توسعه تولید و خدمات کشورها ایفا کنند. 

طرح موردنظر ش�ما بسیار جذاب است، اما به نظر می رسد اجرای این طرح در 
بس�یاری از کشورهای منطفه آسیا و آفریقا تا مرحله عملی شدن فاصله زیادی 

دارد. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ 
بله، متأس��فانه مشکات زیرس��اختی بارها زمینه را برای توقف فرآیند تولید و خدمات 
فراهم کرده اند. این همان موضوعی اس��ت که ما به آن »عدم توازن ساختاری« می  گوییم. 
درواقع بین زیرس��اخت های اساس��ی قانونگذاری، خدمات و سیستم مالی کشورها توازن 
قوای کافی وجود ندارد. این عدم تعادل زمینه را برای به هم خوردن تعادل مالی و بودجه 
کش��ورها فراهم می کند و در نتیجه، آنچه حاصل می ش��ود با اهداف اولیه تفاوتی آَشکار و 

محسوس دارد. 

این مش�کالت از نقطه شروع وجود دارند یا در حین اجرای پروژه های مختلف 
مالی رخ می دهند؟ 

به گمان من تمامی مش��کات زیرساختی هستند و از همان ابتدا سنگ بنای بسیاری 
از تعامات سیس��تم مالی و اعتباری کشورهای در حال توسعه به غلط ریخته شده است. 
سیس��تم تعامل بانکداری خرده فروشی ها و کشورهای توسعه یافته، بالغ بر 40سال سابقه 
دارد. این تاریخچه به افزایش تجربه و توان تجاری این کش��ورها منجر ش��ده و در نتیجه 
 ما این روزها ش��اهد حجم باالی موفقیت همکاری سیس��تم های مالی و اعتباری و بخش 

تولید و خدمات هستیم. 

طی یک سال گذش�ته شاهد تحوالت متعدد سیاسی و اقتصادی در سطح 
جامعه بین الملل بودیم؛ تغییراتی که گرچه به طور مستقیم در برخی کشورها 
رخ ندادند اما سیستم بانک و بورس کشورهای مختلف را به طور غیر مستقیم 

نشانه گرفتند. نظر شما در این خصوص چیست؟ 
ای��ن روزها در اخبار و مطبوعات مختلف بارها با عنوان سیاس��ت های پوپولیس��تی 
مواجه ش��ده ایم، اما س��وال اینجاست که تا چه حد می  توان مطمئن بود که قرار است 
اقتص��اد جهان تحت تأثیر این نوع سیاس��ت ها قرار بگی��رد. درواقع من تصور می کنم 
سیستم بانکداری و ارائه خدمات در کشورهای مختلف تا حد زیادی متاثر از وضعیت 
زیرس��اخت های اقتصادی همان جامعه اس��ت. من منکر اهمی��ت تحوالت اجتماعی 
و فرهنگی بر وضعیت سیس��تم بانکداری نیس��تم، اما نمی توانم نقش زیرساخت های 
قدرتمن��د اقتصادی بر وضعیت رش��د تولی��د و خدمات را نیز نادی��ده بگیرم. درواقع 
کشورهایی که برای سیستم مالی و اعتباری خود برنامه ریزی بلندمدت انجام داده اند، 

بیش از سایر کشورها در برابر پدیده هایی مثل برگزیت و ترامپ مقاومت می کنند. 

با توجه به اینکه ش�ما یک مقام ارشد بانکی بین کشورهای جنوب شرقی 
آس�یا هستید، وضعیت این کش�ورها را در عرصه بین المللی چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
به اعتقاد من بس��یاری از کشورهای منطقه و اعضای آ سه آن، متوجه اهمیت توجه 
به زیرساخت های مالی و اعتباری خود شده اند و بر همین اساس نیز در تاشند خود 
را ب��رای حضور در عرصه بین الملل تقویت کنند. با این وجود برای حضور در میادین 
اقتصاد جهانی، فارغ از زیرساخت های عمومی برخی موارد فرعی نیز در افزایش توان 
سیس��تم بانکداری کش��ورها مؤثر اس��ت. برای مثال با وجود آنکه مدت زمان نسبتا 
زیادی از رواج بانکداری الکترونیک در کشورهای مختلف گذشته است، اما بسیاری از 

دولت های آسیایی هنوز هم در این حوزه نواقصی دارند. 
این نواقص منجر به دو مش��کل عمده می ش��وند؛ نخس��ت اینکه باعث می ش��وند 
کش��ورهای آس��یایی توان رقابت و همگامی با سیستم بانکداری بین الملل را از دست 
داده و ضعیف تر از این کش��ورها به نظر برسند. دوم اینکه هر اندازه سیستم بانکداری 
کش��ورهای مختلف کم توان تر و ناکارآمدتر باش��د، فعاالن اقتصادی و دست اندرکاران 

تجارت و صادرات از همکاری با تجارت بین الملل باز می مانند. 

با توجه به تجارب باالی ش�ما در سیس�تم بانکداری آسیا، چگونه می توان 
امیدوار بود آسیایی ها در این حوزه پیشتاز و صاحب اعتبار باشند؟ 

اغلب کش��ورهای آس��یایی به عنوان کانون های گرم ب��رای تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی در نظر گرفته می ش��وند. علت این موضوع به پتانس��یل های باالی تولید و 
خدمات و در دس��ترس ب��ودن نیروی کار و خدمات ارزان قیم��ت بازمی گردد. با این 
وجود کارآفرینان و فعاالن اقتصادی آس��یایی برای موفقیت و پیشرفت به انگیزه های 

جدی تری نیاز دارند. 
بخ��ش مهم��ی از روحیه الزم برای تولید و ارائه خدم��ات مختلف اقتصادی بر پایه 
مسائل مالی پایه ریزی می شود. بنابراین حمایت های سیستم مالی و اعتباری از فعاالن 
اقتصادی اصلی مهم و حیاتی است. قوانین اجرایی کشورهای آسیایی باید به شیوه ای 
طراحی و اجرا شوند که نه تنها حامی تولید و کسب و کار باشند، بلکه به افزایش سطح 

کسب و کار و تولید ناخالص داخلی کشورها کمک کنند. 
افزون بر اینها ایجاد ثبات در بازار و پشتیبانی از تک نرخی شدن قیمت ارز از دیگر 
مواردی هس��تند، که بار گران ش��ان بر دوش بانک ها قرار دارد. بنابراین اگر قرار است 
بانک ها موفق ش��وند تمامی ای��ن موارد و حمایت ها را به طور کامل نس��بت به تولید 
و خدمات کش��ورهای خود ادا کنند، باید ابتدا از س��وی دولت ه��ا تحت راهکارهایی 
استاندارد و منطقی پش��تیبانی و هدایت شوند. اغلب کشورهای توسعه یافته، اهمیت 
وی��ژه ای برای برنامه های بلندمدت خود قائلند و در نتیجه سیس��تم بانکداری خود را 
به ش��یوه ای پویا تر طراحی کرده اند؛ برنامه هایی که متضمن رشد طوالنی و بلندمدت 

کشورهاست. 

خواب های طالیی برای مشتریان کارآفرین

چرتکه انداختن نظام های بانکی برای حمایت از تولید و خدمات 

پریا بهنام
paryabehnam66@gmail.com

رویا پاک سرشت 
royapakseresht@gmail.com

سویل هیتیتی
 Dianrong بنیانگذار مؤسسه مالی و اعتباری

آماندو تیتانگ کو
ریاست بانک مرکزی فیلیپین

زیرساخت های بانکی نیاز به نوسازی 
مدام دارند

 تعامل سیستم بانکداری و تولید
 عامل پیشرفت اقتصادی است 



نقاشی گوگل با هوش مصنوعی 

ه��وش مصنوعی به س��رگرمی جدی��د گوگل 
تبدیل ش��ده است و این ش��رکت، هر روز هوش 
ه��وش  می کن��د.  باهوش ت��ر  را  مصنوع��ی اش 
مصنوعی جدید گوگل یک روبات باهوش اس��ت 
که نقاشی های ش��ما را کامل می کند. این روبات 
دودل  )doodle( و نقاش��ی های ساده را تحلیل 
می کن��د و یک کلیپ آرت زیب��ا را جایگزین آن 
می کند. ای��ن روبات گ��وگل AutoDraw نام 
گرفته اس��ت. نرم افزار جدید نمایشی از خالقیت 
گوگل با اس��تفاده از یادگیری ماشینی است که 
در س��ری تجربیات هوش مصنوعی گوکل جای 
می گی��رد.  این نرم اف��زار از تکنولوژی شناس��ایی 
تصویر اس��تفاده می کند. با این سیستم، نرم افزار 
تصاویر مش��ابه را شناس��ایی می کن��د و همتای 
آن را از پایگاه داده های با تصاویر س��اده نقاش��ی 
ش��ده و کلیپ آرت ها تطبیق می دهد. این شرکت 
AutoDraw را به عن��وان ابزاری در برنامه های 
نقاش��ی ارائ��ه داده و ب��ه افرادی ک��ه نمی توانند 
به خوبی نقاش��ی کنن��د، کمک می کن��د. گوگل 
در تی��زر معرف��ی AutoDraw، ادع��ا می کند:  
»AutoDraw همتای نقاش��ی تان را با جادوی 
یادگیری ماش��ینی از بین نقاش��ی های نقاش��ان 

بااستعداد پیدا می کند تا به شما کمک کند.«
نقاش��ی های هوش مصنوعی گ��وگل با الهام از 
ش��بکه های عصبی مغز انس��ان ترس��یم شده اند. 
برنام��ه هوش مصنوعی گوگل ب��ه چنان قابلیتی 
دس��ت یافته که می تواند به طور خودکار نقاش��ی 
بکش��د و از جمله تعدادی گربه برای استفاده در 
لوگوی این ش��رکت طراحی کرده است. تا پیش 
از این فناوری ه��وش مصنوعی گوگل از قابلیت 
شناسایی اجس��ام و افراد در نقاشی ها و عکس ها 
و تمییز دادن و دس��ته بندی کردن آنها برخوردار 
ب��ود، اما ح��اال می تواند خود برخی نقاش��ی های 
اولیه را ترس��یم کند. گ��وگل دو روز پیش برای 
نخس��تین بار نقاشی های حاصل از فعالیت هوش 
مصنوعی گوگل را در دس��ترس همگان قرار داد. 
این نقاشی ها که طرح های RNN نام گرفته اند، 
با تقلید از ش��بکه های عصبی مغز انسان ترسیم 
ش��ده اند. مهم ترین مزی��ت این سیس��تم، توانایی 
طراحی مس��تقل هر نقاشی از ابتدا و به شیوه ای 
منحصر به فرد و بدون تقلید از طراحی های قبلی 
اس��ت. تا به حال از ای��ن فناوری هوش مصنوعی 
برای خلق بیش از ۷۰ هزار نقاشی استفاده شده و 
لذا گربه هایی که به این شیوه خلق شده اند بسیار 
با هم متفاوت هستند. در آینده با ارتقای فناوری 
ه��وش مصنوعی یاد ش��ده می توان نقاش��ی های 
ناتم��ام را تکمی��ل کرد و همین ط��ور موجودات 
پیچیده ت��ری را با جزییات بیش��تر نقاش��ی کرد.  
هر چن��د وقت یک بار ه��وش مصنوعی کارهای 
جالب و س��رگرم کننده ای را ب��رای کاربران ارائه 
می کند تا هر چه بیش��تر خ��ود را در دل آنها جا 
کن��د. به تازگی این ماش��ین یادگیری قصد دارد 
ت��ا ش��ما را به رقابت��ی س��رگرم کننده در دنیای 
تصاویر دع��وت کرده و پا به پای ت��ان پیش بیاید. 
»Quick Drow« برنام��ه ای اس��ت ک��ه از آن 
صحب��ت می کنی��م، در ای��ن بازی پ��س از ثبت 
کلمه ای به ش��ما 2۰ ثانیه فرصت داده می ش��ود 
ت��ا این کلمه را با خطوط و تصاویری ایجاد کنید. 
حاال نوبت ماش��ین هوش مصنوعی گوگل اس��ت 
که مانند یک رقیب و با رفتارهای مش��ابه حدس 
بزند شما چه کش��یده اید. هر چند گاهی ماشین 
گوگل اش��تباهاتی را در این بازی خواهد کرد اما 
با تمرین و تکرار بیش��تر مهارت خود را باال برده 
و دفعه بعدی س��عی می کند اشتباه قبل را تکرار 
نکند. در انتهای هر مرحله گوگل تصویر ش��ما و 
حدس های خود را نمایش خواهد گذاشت تا شما 
با مشاهده نقاشی سایر کاربران دقت او را تحسین 
کنید.  هرچند تاکنون هوش مصنوعی می توانست 
نقاشی ها را بشناسد ولی حاال گوگل می گوید که 
کامپیوترها با کمک این تکنولوژی و اس��تفاده از 
برنامه Sketch RNN می توانند نقاشی بکشند. 
ه��وش مصنوعی گ��وگل بر خ��الف برنامه قبلی 
یعنی AutoDraw به هیچ وجه نقاشی را کپی 
نمی کند بلکه با درک کلمه، اس��تنباط خود را از 
آن کلمه نقاش��ی می کند. هوش مصنوعی گوگل 
با کلمه »گربه« کار خود را در طراحی آغاز کرده 
اس��ت و هرچند فعال نقاش��ی هایش پیچیده تر از 
کودکان و خردس��االن نیست ولی یک گام بزرگ 
محسوب می شود. محققان پس از آموزش گوگل، 
عکس گربه ای با سه چشم را به رایانه ارائه دادند 
ولی باز ه��م هوش مصنوعی گ��وگل گربه ای دو 
چش��م را نقاش��ی کرد و این بدین معناس��ت که 
می تواند ساختار کلی بدن گربه را تشخیص دهد 
و می دان��د که هم��ه گربه ها فق��ط می توانند دو 
عدد چش��م داشته باشند نه بیشتر که این درک، 
گام بزرگی محس��وب می ش��ود. در این آزمایش 
همچنین مشخص شد وقتی این هوش مصنوعی 
اطالعات کمت��ری درباره کلم��ات دیگر دریافت 

کند نمی تواند به خوبی آن را تشخیص دهد. 
به عن��وان مثال وقتی محقق��ان یک کامیون را 
طراحی ک��رده و به رایان��ه آن را به عنوان خوک 
معرفی کردند، هوش مصنوعی گوگل با اس��تفاده 
از اطالعات��ی ک��ه در حافظه خ��ود ذخیره کرده 
بود، نتیجه را به ش��کل یک کامیون شبیه خوک 

نقاشی کرد. 
نتیجه نش��ان داد ک��ه تی��م تحقیقاتی گوگل 
می توانند به طراحان کمک کنند تا تعداد زیادی 
از طرح ها را به رایانه آموزش دهند و بر توانمندی 
ه��وش مصنوعی گوگل بیفزایند. حتی این هوش 
مصنوعی در آینده می تواند نقاشی های نیمه تمام 
را با پیش بینی حرکت های بعدی قلم موی صاحب  

اثر، درست مشابه نقاش اصلی به پایان برساند. 

برای بس��یاری از افراد در آمریکا و س��ایر 
نقاط دنیا اتفاقات سیاس��ی اخیر باعث شده 
تا آینده، ش��وم به نظر بیاید. س��ردرگمی و 
عدم قطعیت درباره آینده بیشتر از هر زمان 
دیگری در تاریخ جریان دارد. اما بزرگ ترین 
خطری که همه ما را تهدید می کند تغییرات 
آب و هوایی اس��ت. اگر باال رفتن دمای کره 
زمین ادامه داشته باش��د هیچ راه فراری از 
عواقبش متصور نیس��ت، حتی برای اقلیت 
ثروتمندی که باعث آن هستند. زمین تنها 
سکونتگاهی اس��ت که داریم و مریخ هم به 
این زودی برای س��کونت آماده نخواهد شد. 
دانشمندان پیش بینی کرده اند که اگر دمای 
هوا افزایش پیدا کند انسان ها و سایر گونه ها 
با پدیده های محیط زیس��تی وحش��تناکی 
روب��ه رو خواهند ش��د؛  از خشکس��الی های 
طوالنی مدت تا س��یل های عظیم. بسیاری 
از ش��هر های زمی��ن ب��ه احتم��ال زی��اد 
غیر قابل س��کونت خواهند شد و جنگ های 
محیط زیستی  )خش��ونت هایی که با تغییر 
ش��کل زمین طغیان می کن��د مانند جنگ 
آب( آین��ده ما را تس��خیر می کند. با وجود 

برای  بزرگی  تهدید  چنین 
زمی��ن یکی از نخس��تین 
اقدام��ات ترامپ پس از به 
دست گرفتن قدرت حذف 
صفح��ات تغیی��رات آب و 
هوای��ی از وب س��ایت کاخ 
س��فید بود. از ق��رار معلوم 
این دولت هی��چ عالقه ای 
ب��رای نجات زمی��ن ندارد.  
در همین حال دانشمندان 
می گوین��د اقدامی س��ریع 
برای جلوگی��ری از گرم تر 
ش��دن زمی��ن و عواق��ب 
فاجعه بار آن الزم است. ما 
نمی توانیم چهار سال دیگر 
صبر کنیم تا دولت تازه ای 
بیای��د. ش��ش  روی ک��ار 
ماهه نخس��ت سال 2۰16 

گرم تری��ن نیم��ه س��ال در کل تاریخ بود و 
شواهد نشان دهنده ظهور یک بحران است. 
و حاال که مدیریت سیاسی مشکل دارد این 
وظیفه ما اس��ت که به خاطر یکدیگر دست 
به کار شویم. خوش��بختانه کارهای زیادی 
را می توانیم ش��خصا انج��ام بدهیم تا آینده 

روشن تری را برای خود تضمین کنیم. 

قدرت در دستان ماست
با توجه به نتایج سیاس��ی اخیر دلس��رد 
ش��دن س��اده اس��ت. اما مهم اس��ت به یاد 
داشته باش��یم که آینده س��یاره ما تنها در 
دس��تان رئیس جمهور آمریکا نیس��ت. ما از 
آنچه فک��رش را می کنیم قدرت بیش��تری 
داریم. انتخاب هایی که در زندگی روزانه مان 
داریم می تواند از قوانینی که سیاستمداران 
تصوی��ب می کنند تاثیرگذارتر باش��د و هر 
چقدر تعداد بیش��تری از ما دس��ت به عمل 
بزنند تغییرات بیش��تری ب��ه وجود می آید. 
وقتی بحث مهار گرمایش جهانی می ش��ود 
تغیی��ر رژیم غذای��ی فعلی مان که ش��امل 
گوشت و سایر فرآورده های حیوانی است به 
رژیم غذایی وگ��ان )برنامه ای غذایی که در 
آن فرآورده های حیوانی هیچ نقشی ندارند( 
الزامی اس��ت. عل��م ثابت کرده وگانیس��م 
موثر ترین راه ممکن برای مقابله با گرمایش 

زمین است. 

اعداد و ارقام 
دارد  وج��ود  تکان دهن��ده ای  حقای��ق   
ک��ه ثابت می کن��د پرورش حیوان��ات برای 
مص��ارف غذایی مخرب تری��ن عامل محیط 
 زیس��ت اس��ت. بناب��ر تحقی��ق ریز بینان��ه

حیوان��ات    worldwatch institute  
پرورش��ی رق��م حیرت انگی��ز 51درصد از 
گازه��ای گلخان��ه ای را به خ��ود اختصاص 
می دهن��د. ای��ن یعن��ی پ��رورش حیوانات 
برای تولید گوش��ت مخرب تر از ماشین ها، 
هواپیماها، کش��تی ها و تمام وس��ایل نقیله 
است و تازه این اول داستان است. حیوانات 
پرورش��ی 45درص��د از مناط��ق زمی��ن و 
3۰درص��د از آب ت��ازه جه��ان را مص��رف 
می کنن��د. بیش از 8۰درص��د ذرت در دنیا 
و بی��ش از 95درصد از جو به احش��ام داده 
می ش��ود. تنها در گاوداری ها مقدار غذایی 
که برابر با نیازهای 8.۷ میلیارد انسان است 
- بیش��تر از کل جمعیت جهان- به مصرف 
گاوها می رس��د.  از تمام مواد خام و سوخت 
فس��یلی که در آمریکا اس��تفاده می ش��ود، 
یک س��وم آن صرف پ��رورش حیوانات برای 
صنایع غذایی می ش��ود. از آنجا که س��االنه 
2.۷ میلی��ون جان��ور آب��زی از دری��ا صید 
می ش��ود طبق برخی پیش بینی ها تا س��ال 
2۰48 دریاه��ا ب��دون ماه��ی خواهند بود. 
همچنین ای��ن روند باعث نابودی 91درصد 
از جنگل ه��ای آمازون اس��ت؛ واقعیتی که 
به ن��درت در حین تدریس درب��اره نابودی 

جنگل ها ب��ه دانش آموزان گفته می ش��ود. 
پ��رورش حیوان��ات همچنین دلی��ل اصلی 
آلودگ��ی آب ها، از بین رفتن زیس��تگاه ها و 
انق��راض گونه های مختلف اس��ت. تحقیق 
جدیدی افشا کرده که 6۰درصد از گونه های 
جانداران زمین در معرض انقراض هستند. و 
ما در بحبوحه بزرگ ترین انقراض جانوری با 
از دس��ت دادن 3۰۰هزار گونه در هر س��ال 
هس��تیم.  به ما القا ش��ده که سوخت های 
فس��یلی بزرگ تری��ن تهدی��د ب��رای آینده 
س��یاره ما اس��ت. این آمار ها نشان می دهد 
که پ��رورش حیوانات بزرگ ترین مش��کل 
زمین است. با انتخاب هایی متفاوت می توان 
این چرخه ویرانگر را خیلی س��ریع متوقف 
ک��رد. به بی��ان روبرت گولن��د: »قطعا هیچ 
انگیزه قانع کننده تری از اینکه تغییر خوراک 
گوش��تی به گیاهان تنه��ا راه ممکن برای 
توقف عواقب فاجعه بار گرمایش زمین است 

وجود ندارد.«  

 حقیقت ناخوشایند 
 در حال��ی که گرمایش زمی��ن ادامه دارد 
وگانیس��م راه حلی مش��خص است که هیچ 
ک��س نمی خواه��د درباره اش حرف��ی بزند. 
وگانس��یم مس��ئله ای اس��ت که ب��ه ندرت 
توس��ط کنشگران و دانش��مندان درباره آن 
بحث می ش��ود چون این رژیم غذایی بیش 
از حد دش��وار ب��ه نظر می آید ک��ه بتوان از 
مردم توق��ع داش��ت برنامه غذایی ش��ان را 
ب��ر مبنای آن تنظیم کنن��د. اما با این حال 
انتخاب رژیم غذایی وگان س��اده ترین راهی 
اس��ت که هر انس��انی می تواند ب��رای ایجاد 
تغییر در س��یاره مان در پی��ش بگیرد. طبق 

تحقیقی که در س��ال 2۰14 انجام شده گاز 
کربن دی اکس��یدی که توسط گوشتخواران 
تولید می شود دوبرابر افراد وگان است. پس 
ب��ا این وجود چ��را درباره وگانیس��م چیزی 
نمی ش��نویم؟ حت��ی ال گور، معاون اس��بق 
رئیس جمه��ور ک��ه خ��ود وگ��ان و یکی از 
ثابت قدم ترین افراد در زمینه آگاهی س��ازی 
درباره تغییرات آب و هوایی است دلیل عدم 
اشاره به نقش پرورش حیوانات در مشکالت 
محیط زیست در مستند معروفش»حقیقت 
ناخوش��ایند« را این طور عن��وان کرده برای 
بسیاری از مردم نقش حیوانات در تغییرات 
آب و هوای��ی به عنوان یک حقیقت بس��یار 
ناراحت کننده و تلخ است. « به عبارت دیگر 
هیچ کس نمی خواهد که این حقایق را بداند. 
در س��ال 2۰14 مستند cowspiracy  به 
تفضیل حقایق پنهانی را درباره تاثیر حیوانات 
بر گرمایش زمین و بی مسئولیتی گروه های 
بزرگ محیط زیستی نشان می دهد.  صنایع 
تولید لبنیات، گوش��ت و تخم مرغ به ش��دت 
قدرتمند هستند. برای دهه های متمادی به 
آمریکایی ها اطالعات غذایی اشتباه می دهند 
و با وجود عوارض مرگبارشان دولت نیز از این 
محصوالت حیوانی حمایت های همه جانبه ای 
می کن��د.  برخ��الف آنچه 
تبلیغات��ی  کمپین ه��ای 
مص���رف کنندگ��ان  ب��ه 
می گویند، ش��یر گاو هیچ 
فایده ای برای بدن انس��ان 
ندارد، م��رغ منبع پروتئین 
س��المی نیس��ت و گوشت 
باع��ث قوی تر ش��دن  گاو 
مردان نمی ش��ود. بسیاری 
از غذاه��ای فرآوری ش��ده 
سرش��ار از ش��کر و چربی 
اضافه هس��تند و به شکلی 
طراحی و عرضه می ش��وند 
ک��ه مقاوم��ت در برابر آنها 
دش��وار باش��د. پنیر حتی 
اعتی��ادآوری  کیفی��ت 
و  دارد  هرویی��ن  مانن��د 
کارخانه ه��ای  متاس��فانه 
محص��والت حیوان��ی تم��ام تالش ش��ان را 
می کنن��د تا وابس��تگی مردم به گوش��ت و 
سایر فرآورده های حیوانی حفظ شود.  بدون 
توجه به هیاهوها، تغییر رژیم گوش��تخواری 
به رژیم وگان بسیار ساده است. غذاهای که 
ریشه گیاهی دارند در فروشگاه ها فراوانند و 
رستوران ها و فس��ت فود های گیاهی زیادی 
وجود دارند و تعداد افراد معروف و طرفداران 
غذاهای گیاهی هر لحظه بیشتر می شود. و 
فیس بوک و اینس��تاگرام و سایر شبکه های 
اجتماع��ی پ��ر از اطالعات، دس��تور پخت، 
برنامه های غذایی و گروه های حمایتی برای 
افراد وگان اس��ت. واقعا در طول تاریخ هیچ 
زمان��ی بهتر- و مهم ت��ر- از االن برای وگان 

شدن وجود نداشته است. 

وگان باشید تا زمین را نجات دهید
 در ح��ال حاضر بس��یاری از افراد احس��اس 
ضعف می کنند، اما ما ضعیف نیس��تیم. تغییر 
از فروش��گاه ها و آشپزخانه ش��روع می شود. در 
تحقیق��ی در س��ال 2۰15 عنوان ش��د که اگر 
تمام افراد رژیم وگان را درپیش بگیرند تا سال 
2۰5۰ جان 8 میلی��ون نفر نجات داده خواهد 
ش��د، گازهای گلخانه ای ت��ا ۷۰درصد کاهش 
خواهد داشت و بدهی های شرکت های بیمه نیز 
تا 1.5 میلیارد دالر کم خواهد شد.  این تحقیق 
می گوید که مه��ار گرمایش زمین بدون تغییر 
رژیم بسیاری از افراد عمال غیر ممکن است. به 
عبارت دیگر پیشرفت های کوچک کافی نخواهد 
ب��ود. در همان حال که وارد دوره عدم قطعیت 
می شویم داش��تن وگانیس��م بهترین راه برای 
نش��ان دادن پایبندی مان به ثبات، دلسوزی و 

داشتن فردایی بهتر است. 

چرا اکنون، بهترین وقت در تاریخ برای ترک فرآورده های حیوانی است؟ 

آینده زمین در دست وگان ها

دونالد ترامپ، روز سه شنبه با صدور فرمانی به منظور »اصالح برنامه ویزا برای نیروی 
کار ماهر« گفت که می خواهد به شعار »جنس داخلی بخرید، آمریکایی استخدام کنید« 
عم��ل کند. او تصمیم به اصالح برنامه ویزای نی��روی کار ماهر، به خصوص در منطقه 
اقتصادی س��یلیکون ولی گرفته اس��ت. ویزای H-1B اجازه کاری است که آمریکا به 
دانشمندان، مهندسان و برنامه نویسانی می دهد که برای مدت محدود و تعیین شده ای 
برای کار به آمریکا می روند. حاال رئیس جمهور این کش��ور با ش��عار حمایت از نیروی 
کار داخلی و جلوگیری از سوءاس��تفاده و تقلب می خواهد نس��بت به اصالح ویزا های 
کار سیلیکون ولی اقدام کند. هندی ها بزرگ ترین گروه دریافت کننده این ویزا هستند. 
بسیاری از مهندسان و دانشمندان حوزه تکنولوژی که در شرکت های سیلیکون ولی کار 
می کنند، هندی هستند. گری اوداناهیو، خبرنگار  بی بی سی در واشنگتن می گوید که 
ویزای اچ-1بی همان ویزایی است که مالنیا، همسر ترامپ سال ها پیش با استفاده از آن 
به عنوان یک مدل در آمریکا شروع به کار کرد. اما ترامپ می گوید ممکن است شرکت ها 
با بهره مندی از این ویزا سوءاستفاده کنند. مثال شرکت دیزنی سال گذشته متهم شد که 
با سوءاستفاده از ویزای اچ-1بی کارمندان آمریکایی خود در بخش فنی را پس از آنکه 

همین افراد به نیروهای خارجی آموزش داده بودند بیکار کرده است. 

پایبندی به شعار آمریکا اول
دونالد ترامپ، روز سه شنبه فرمان اصالح صدور ویزا را در جریان بازدید از یک کارخانه 
تولید ابزار و تجهیزات در ش��هر کنوش��ا در ایالت ویسکانسین خطاب به وزارتخانه های 
مربوط )کار، دادگس��تری و امنیت داخلی( امضا کرد. هدف رئیس جمهوری آمریکا   از 
این اقدام پشتیبانی از تولید ملی این کشور و جلوگیری از ورود کاالهای ارزان قیمت 
خارجی و در نتیجه تعطیلی کارخانه های  آمریکایی است.   او در زمان امضای این فرمان 
گفت: »با این اقدام به جهان می گوییم که از کارگران خود دفاع خواهیم کرد، از مشاغل 

خود حفاظت خواهیم کرد و باالخره آمریکا را اول قرار می دهیم.«
امض��ای فرمان اصالح برنامه ویزای منطقه س��یلیکون ولی در حالی انجام ش��د که 
همه شرکت های معتبر سیلیکون ولی و فعال در زمینه تکنولوژی مخالف سیاست های 
مهاجرتی ترامپ هستند. اما ترامپ معتقد است در گذشته مواردی از »سوءاستفاده و 
تقلب« صورت گرفته و از این پس قرار اس��ت که صدور ویزای »اچ-1بی« برای نیروی 
کار ماهر براساس معیارهای سختگیرانه تری انجام شود. ترامپ خواسته است که این ویزا 
تنها به »بهترین ها« داده شود و هیچ گاه از آن به منظور جایگزین کردن یک خارجی 
به جای یک آمریکایی اس��تفاده نشود. در پی تصمیم ترامپ، قرار است وزارتخانه های 
مختلف پیشنهادات خود را برای تغییر مقررات ویزای کار نیروی ماهر ارائه دهند. ویزای 
»اچ-1بی« تاکنون یکی از مهم ترین ابزارها برای ورود نیروهای ماهر به آمریکا، به ویژه 
در عرصه تکنولوژی های جدید در س��یلیکون ولی بوده است. این بخش از سرمایه های 
آمریکایی بخش قابل توجهی از نیروی مورد نیاز خود را از کارشناس��ان و دانشمندان 
خارجی تامین کرده اند. تا به حال ساالنه 85 هزار ویزای نیروی کار ماهر برای ورود به 
آمریکا صادر ش��ده است. نهادهای دولتی آمریکا معتقدند که این نوع ویزا در مواردی 
به نیروهای کمتر ماهر داده ش��ده و به این ترتیب به رقابت با نیروی کار داخلی دامن 
زده اس��ت. طبق گزارش سازمان خدمات مهاجرتی و شهروندی آمریکا، امسال تعداد 
متقاضی��ان روادید H-1B از 236 هزار نفر در س��ال 2۰16 ب��ه 199 هزار نفر کاهش 
یافت. شرکت های فناوری می گویند از این روادید برای جذب استعدادهای برتر استفاده 
می کنن��د. به گفته یک��ی از تحلیلگران رویترز، بیش از 15 درصد از کارکنان ش��رکت 
فیس بوک در س��ال 2۰16 از روادید موقت کار اس��تفاده کردند. اتاق بازرگانی آمریکا 
هش��دار داده اس��ت که برنامه صدور ویزای »اچ-1بی« می تواند مورد بازبینی و اصالح 
قرار گیرد، اما به هیچ عنوان نباید برچیده ش��ود، چراک��ه این کار به زیان اقتصاد این 

کشور تمام می شود. 
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اصالح ویزای نیروی کار ماهر
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کره ش��مالی تهدید کرده اس��ت که تعداد آزمایش های موش��کی خود را 
افزای��ش خواهد داد. آمریکا گفته که کاس��ه صبرش در حال لبریز ش��دن 
است و روسیه نسبت به افزایش خطرناک تنش در شبه جزیره کره هشدار 
داده اس��ت. در پی آزمایش موشکی کره ش��مالی، روسیه به آمریکا هشدار 
داده اس��ت که در برابر کره شمالی خویش��تن داری پیشه کند و از غلتیدن 
در ماجراجویی نظامی که رهبران کره ش��مالی ب��ه راه انداخته اند، بپرهیزد. 
آزمایش جدید موش��کی کره شمالی یک پیام روشن به همراه داشت و آن 
اینکه، رهبران این کشور با دست زدن به این ماجراجویی خواهان افزایش 

تنش هستند و از این رو رویکردی تحریک آمیز در پیش گرفته اند. 

هشدار روسیه
روس��یه نس��بت به دخالت نظامی احتمالی آمریکا در ش��به جزیره کره 
هشدار دارد. وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی الوروف گفت: »من امیدوارم 
که شاهد اقدام یک جانبه آمریکا نظیر آنچه در سوریه اتفاق افتاد، نباشم.« 
الوروف در عی��ن حال افزود که رئیس جمه��ور آمریکا در کارزار انتخاباتی 
خ��ود قول داده بود ک��ه از دخالت های نظامی پرهی��ز کند. آژانس خبری 
اینترفاکس به نقل از الوروف نوش��ته اس��ت که حمله نظامی یک جانبه و 
مس��تقیم آمریکا علیه کره شمالی »گزینه ای بسیار خطرناک و پرمخاطره« 
اس��ت. باید یادآور ش��د که روس��یه در عین حال ماجراجویی هس��ته ای 

کره شمالی را محکوم کرده است. 

پنس: دوران صبر و تحمل به پایان رسیده است
مای��ک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا به رهبران کره ش��مالی توصیه 
کرد که س��عی نکنند عزم دونالد ترامپ و قدرت ارتش آمریکا را به چالش 
بکش��ند. پنس پ��س از دیدار با هوانگ کی��و آن، رئیس جمهور کره جنوبی 
خطاب به رهبران کره ش��مالی گفت: دوره »صبر اس��تراتژیک« دولت های 
آمریکا به پایان رس��یده اس��ت. معاون رئیس جمه��ور آمریکا در عین حال 
تاکید کرد که ایاالت متحده آمریکا و متحدانش هر نوع حمله ای، هسته ای 
یا غیرهس��ته ای، را بی پاسخ نخواهند گذاشت و به چنین حمالتی پاسخی 
موث��ر و فلج کننده خواهند داد. رهبری کره ش��مالی آش��کارا بر آن اس��ت 
 به آزمایش های موش��کی خود ادام��ه دهد. به عنوان نمونه، روز یکش��نبه 
1۷ آوریل، این کش��ور ب��ار دیگر اقدام به یک آزمایش موش��کی کرد، که 
نافرجام بود. اما رهبران کره شمالی گفته اند به آزمایش های موشکی خود، 
حتی هر هفته، ادامه خواهند داد. دونالد ترامپ اخیرا اعالم کرده است که 
او شخصا به موضوع کره ش��مالی رسیدگی می کند و مانع از دستیابی این 

کشور به جنگ افزار هسته ای خواهد شد. 

نگرانی چین
چین نیز از افزایش تنش در شبه جزیره کره ابراز نگرانی کرده است. چین 
که مهم ترین متحد کره شمالی و رهبر آن کشور، کیم یونگ اون به حساب 
می آید از همه نیروها خواسته است با خویشتن داری مانع از افزایش تنش 
ش��وند. رهبری چین اوضاع منطقه را بس��یار حس��اس و خطرناک ارزیابی 
کرده اس��ت. به نظر می رسد که مناسبات دو کشور کره شمالی و چین نیز 

در اثر آزمایش های موشکی کره شمالی آسیب دیده است.
 براس��اس گزارش آژانس خبری بلومبرگ، کره ش��مالی درخواست دیدار 
دیپلمات های چینی را بی پاس��خ گذاش��ته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
وزارت امورخارج��ه چین از اعالم موضع پیرامون این خبر خودداری کرده 

است. 

 افزایش تنش در انبار باروتی 
به نام شبه جزیره کره

خـبــــــر
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