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خودزنی بازیگران زن !

ادامه از صفحه اول:
دچار بیکاری و نادیدهانگاری شده اند که البته برخی (اندک
و انگشت شــمار!) ،وجود چنین مســائلی را تأیید و برخی
اساســا وجود آن را کتمان کرده انــد و حتی در واکنش به
آن گفتهاند« :ما تاکنون چنین پیشــنهاداتی نداشتهایم!» یا
اینکه «پیشنهاددهندگان ،میدانند به چه کسانی پیشنهادات
اینچنینیبدهند!».
در چند ماهه اخیر اما با شــروع مهاجرت برخی از بازیگران
معــروف و حتی نه چنــدان مطرح ســینما و تلویزیون ،با
مصاحبههایی مواجه شــدهایم که دلیل مهاجرتشــان ،فرار
از فســاد درونی ســینما اســت که این چنیــن ادعاهایی
چنــدان مورد قبول اهالی ســینما قرار نگرفته اســت و اما
«نامه اعتراضی  30بازیگر زن» که ناگهان فضای رسانههای
دیداری و شــنیداری ما را به تصرف خــود درآورد ،اندکی با
تمامیگونههای برشمرده شده تفاوت دارد.
نامه مذکور اگر چه به نام  30بازیگر زن در فضای رســانه ای
کشــور در حال دست به دست شــدن است اما تنها دو اسم
از میان آن  30اســم به بیرون درز کرده اســت :نامهای که
خطاب به معاونت معاون سیمای سازمان صدا و سیما نوشته
شــده و همین موضوع نیز در اذهان سؤاالت بیشماری را به
وجود آورده است .ابهام در اسامیامضاء کننده نامه و محتوای
بهت برانگیز نامه که بیشتر به یک«خود زنی دسته جمعی»
شبیه است تا به یک«اعتراض صنفی» ،معلوم بود که خیلی
زود واکنشهایی را به دنبال خواهد داشــت برای نمونه رؤیا
تیموریان (تاج الملوک شب دهم) که نمیتوان هنر بازیگری او
را زیر سوال برد و تجربه همکاری با صدا و سیما و شرکت در
پروژههای سینمایی را دارد میگوید« :اوال که من و خیلیهای
دیگر هم متاهلیم اما تاهلمان مانع از ادامه روند کارمان نشده
است پس بسیاری از گذارههایی که در این نامه آمده را قبول
نــدارم .ثانیا اگر هم بی اخالقی توســط فردی و یا در جایی
اتفاق بیفتد نباید با اتکا به آن با آبروی سایرین بازی کرد .این
طور رفتارها که من آن را نسنجیده میدانم باعث میشود که
نه تنها ذهن برخی از مردم نسبت به سینما و تلویزیون تیره
شــود و مســیر ورود خیلیها از جمله دختران جوان به این
عرصه بسته شــود بلکه زمینه بهانه تراشی بعضیها را برای
ســنگ انداختن جلو فعالیت دیگران آماده کند .این نامه را
توهین به خود امضا کنندهها و ســایر زنان و مردان فعال در
عرصه سینما و تلویزیونی میدانم و واقعا نمیفهمم دلیل این
کارهای نسنجیده چیست».
فارغ از واکنشهای بعدی با نگاهی به محتوای نامه مورد نظر،
باید گفــت کــه اوال نمیتوانیم بفهمیم اساســا بین تأهل
و بیــکاری بازیگران زن چه ارتباطی میتواند وجود داشــته
باشد؟ ثانیا اگر مخاطب معاون سیمای سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسالمیایران بوده دیگر چه نیازی به انتشار علنی
احساس شده است و در نهایت پشت این خود زنی پر از ابهام!
که مرتبه پر اهمیت و قابل احترام«تأهل» را زیر ســؤال برده
اســت چه مسائلی وجود دارد که ذهن مخاطب را از پذیرش
این نامه دچار تردیدهایی جدی میکند؟ شاید قبل از هرچیز
باید به اصالت نامه شک کرد تا پنهان ماندههایی دیگر!

از كرهايها چه بخواهيم

ادامه از صفحه اول:
كه ما خواهان توليد مشترك هستيم .البته هدف ما از توليد
مشــترك بايد توليداتي با استفاده از تكنولوژيهاي روز دنيا
باشد .نه اينكه با اســتفاده از تكنولوژيهاي قديمي كره در
اينجا توليد مشترك كنيم .اگر توليدات مشترك با كرهايها
با بهرهگيري از فناوريهاي روز دنيا در ايران انجام شــود اين
توليدات هــم جوابگوي بازار ايران خواهــد بود و هم امكان
صادرات آنها به بازارهاي منطقه و ســاير بازارهاي بينالمللي
فراهم خواهد شد .البته در كنار اين موضوع ،ما بايد به دنبال
افزايش صــادرات غيرنفتي خود به كرهجنوبــي به ويژه در
بخشهاي پتروشيمي و صنعتي باشيم.

ِ
غیبت معنا دار شیخ نور

ادامه از صفحه اول:
که از جانب همۀ جناحهای فکری و سیاســی کشــور ،مورد
منش پیش
تکریم و احترام واقع گردیدهاند ،بدیهی است که ِ
ِ
شــخصیت موثر انقالب اســامیرا افراد تندرو و
گفتۀ این
افراطی برنتابیده و هم از این رو ،بارها مور ِد آماج تهمتهای
ناروای اشخاص مذکور و انحرافیون از مسیر انقالب اسالمی،
قرار گرفته اند.
در حــال حاضــر و در فضای جدیــد پســابرجام و پس از
حماسۀ پرشــور مردم شــریف ایران در هفتم اسفندماه در
پای صندوقهای رای که شاهد ورود افراد معتدل ،عقلگرا و
مستقل به خانۀ ملت هستیم ،بر عقالی نظام فرض است که
از تجربیات و توانمندیهای این یار دیرین امام و رهبری بیش
از پیش استفاده نمایند .
وقتی ایشــان در سال  1378از امورات سیاسی کشور اعالم
اتاق فکر ،متشکل از همۀ
کناره گیری کردند و پیشنهاد ایجاد ِ
جناحهای سیاسی کشــور را مطرح نمودند ،کمتر کسی به
اهمیت این موضوع بسیار مهم پی برده بود  ،لیکن در عرصۀ
زمانی حال و با توجه به شرایط حساس منطقه ای و جهانی
بیش از گذشته ،نیازمند برپایی این اتاق فکر میباشیم تا شاهد
روزی باشــیم که همۀ دلســوزان نظام اعم از چپ ،راست و
میانه در کنار هم و دست در دست هم ،برای سازندگی کشور
عزیزمان ودرجهت حل مشــکالت مردم شریف و قدرشناس
ایران اسالمیکه در همۀ صحنههای انقالب اسالمیدر کنار
ِ
مســئوالن خدوم و پشتیبان انقالب اســامیبوده اند ،گام
برداشــته و روز به روز شاهد اعتالی بیشترنام ایران و ایرانی
بر تارک جهان باشیم  .ان شاءا...

توافقاتمهمیکسفرتاریخی
امضای  19سند همکاری میان ایران و کرهجنوبی

آفتابيزد-گروهاقتصادي:رئیسجمهوری
كــره جنوبــی كــه بــرای انجام ســفر
مهم و تاریخی خود در صدر هيئتي بلندپايه
در تهران به ســر ميبرد با حسن روحاني
ش آفتاب يزد ،ســفر
ديدار كــرد .به گزار 
پارك گئون هی به همراه يك هيئت236
نفري با هدف گسترش روابط اقتصادي و
سياســي از آن جهت بي سابقه است كه
این اولین سفر یک رئیسجمهوری کره به
ایران از زمان برقــراری روابط دیپلماتیک
میان آنها در سال  1962میالدی محسوب
میشود.

کره جنوبی روز چهارشــنبه اعالم کرد :به
منظور گسترش بیشتر مبادالت دوجانبه،
ایــران و کره جنوبــی موافقتنامه ای را به
امضا رسانده اند که بر اساس آن شهروندان
دو کشور اجازه خواهند داشت با گواهینامه
رانندگی که در کشــور خود گرفته اند ،در
کشور طرف مقابل نیز رانندگی کنند.

ایران بازار نهايي
خودروهاي كره اي نيست

امضاي  19سند همکاری

رئيــس جمهوري كــره جنوبــي كه روز
يكشنبه در بدو ورود خود به فرودگاه مهرآباد تهران مورد
استقبال محمدرضا نعمت زاده ،وزير صنعت قرار گرفت ،
روز گذشته با اســتقبال رسمي روحاني در كاخ سعدآباد
روبه رو شــد .در مالقات روحاني و گئون هی كه حضور
بســياري از مقامات عالي رتبه نيز انجام شــد 19،سند
همكاري امضا شد .موافقنامههاي امضا شده بين دو كشور
در بخشهاي حمل و نقل دریایی،امور زیربنایی ،نفت ،گاز
طبیعی ،پاالیشــگاه و پتروشیمیمنابع آب ،توسعه انرژی
الکتریکــی و صنایع جدید انــرژی ،ماهیگیری و آبزیان،
علوم و تکنولوژی ،توســعه بنادر ،مراقبتهای بهداشتی و
علوم پزشکی ،تکنولوژیهای فرهنگی ،استرداد مجرمان و
صنایع خالق بودند.
هدف گذاري برای افزایش سه برابری رقم مبادالت تجاری
دو رئيس جمهور پس از مراســم امضــاي توافقنامه در
نشستي مشترك بر ضرورت تعميق روابط تهران و سئول
تاكيد كردند .روحاني در اين نشســت با تأکید بر تصمیم
تهران و ســئول برای تبدیل روابط تجاری دو کشــور به
روابط راهبــردی و ریشــهدار اقتصادی اظهار داشــت:
دو طرف تصمیم گرفتیم سطح روابط اقتصادی خود را به
سه برابر میزان موجود یعنی  18میلیارد دالر افزایش دهیم.
روحاني گفت :روابط جمهوری اسالمیایران و کره جنوبی
به عنوان دو کشور مهم در منطقه خاورمیانه و شرق آسیا
بسیار حائز اهمیت است و دو کشور طی  54سال گذشته
همواره از روابط مثبت و سازندهای برخوردار بودند.
س جمهوری با بیان اینکه ایران و کره جنوبی از تمدن
رئی 
دیرینه و کهن برخوردار هستند ،افزود :روابط دو کشور در
دهههای گذشته ،دو ملت و بخشهای اقتصادی دو کشور
را با یکدیگر آشناتر کرده است.
رئيس دولت تدبير و اميد با بیان اینکه در جریان ســفر
خانــم "پارک گئون هی" به ایــران توافقات مهمیانجام
شــده اســت ،گفت :یکی از این توافقــات تبدیل روابط
تجاری دو کشــور به روابط راهبردی و ریشهدار است که
برای ایجاد این تحول بزرگ ،شــرکتهای کره جنوبی به
ســرمایهگذاری و فعالیتهای مشترک اقتصادی با ایران
مبادرت خواهند کرد و در کنار این فعالیتها ،فناوریهای
پیشــرفته وارد ایران خواهد شد .دکتر روحانی با اشاره به
اینکه زمینههای بســیار فراوانی برای فعالیت کارآفرینان
کــرهای در بخشهــای مختلــف از جمله نفــت ،گاز،
صنعت ،معدن و امور زیربنایی وجود دارد ،اظهار داشــت:
 19ســند بین مقامات دولتی دو کشور به امضا رسید و
اسناد متعدد دیگری نیز توسط بخشهای خصوصی ایران
و کــره جنوبی به امضا خواهد رســید و دو طرف تصمیم
گرفتیم رقم مبــادالت تجاری خود را از حدود  6میلیارد
دالر کنونی به ســه برابر یعنــی  18میلیارد دالر افزایش
دهیــم .دکتر روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود
امنیت شــبه جزیره کره و خاورمیانه را برای توســعه هر
چه بیشــتر روابط دو کشور بسیار حائز اهمیت دانست و
تصریح کرد :ایران خواهان صلح و ثبات در شــبه جزیره
کره اســت و به طور اصولی با هرگونه ســاخت ســاح
کشتار جمعی مخالفیم .خواست ما عاری شدن جهان از سالح
کشتار جمعی و هســتهای به ویژه در شبه جزیره کره و
منطقه خاورمیانه است .دکتر روحانی بنادر جنوب کشور و
از جمله بندر جاسک در ساحل دریای عمان را منطقه ای
مناســب بــرای ســرمایه گذاریهای مشــترک ایران و

کره جنوبی برشــمرد و افزود :دو کشور میتوانند در این
مناطق فعالیتهای مشترکی در بخشهای مختلف مانند
س جمهوری
انرژی ،پتروشیمیو فوالد داشته باشند .رئی 
اضافه کرد :در جریان مذاکــرات خود در زمینه برقراری
صلح و ثبات در منطقــه خاورمیانه ،پایان جنگ در یمن
و آغــاز مذاکرات یمنی  -یمنی برای اســتقرار امنیت در
این کشور و نیز مبارزه دولت عراق به منظور پایان دادن
تروریســم در این کشور و آینده سوریه با یکدیگر بحث و
تبادل نظر کردیم« .پارک گئون هی» نیز در این نشست
با اشاره به اینکه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک تهران -
ســئول در ســال  1962میالدی تاکنون این نخســتین
دیدار رئیسجمهوری کره جنوبی از ایران اســت ،اظهار
داشت :از زمانی که فصل جدیدی در توسعه روابط ایران
با جامعه بینالمللی آغاز شــده این ســفر مهم و تاریخی
انجام میشود و دو طرف عالقهمند هستیم که مناسبات و
همکاریهای خود را در بخشهای مختلف هر چه بیشتر
گســترش دهیم .وی با اشاره به ترســیم چشماندازی از
روند توســعه روابط تهران – سئول گفت :در جریان این
سفر نخستین بیانیه مشترک دو کشور صادر خواهد شد و
این میتواند راهنمای خوبی برای توسعه روابط تهران –
سئول باشد .خانم «پارک» افزود :به زودی پرواز مستقیم
تهران – ســئول با هدف تســهیل در رفت و آمد تجار و
مردم دو کشــور برقرار خواهد شــد .رئیــس جمهوری
کره جنوبی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در
منطقه ،از تالشها و نقش آفرینی جمهوری اسالمیایران
برای گســترش صلح و ثبات در منطقه به ویژه حمایت و
کمک به آوارگان افغانســتانی تقدیر کرد .وي با اشاره به
اینکه «سئول به روابط با ایران از دیدگاه توسعه بلندمدت
همکاری مینگرد و نه کوتاه مدت» ،گفت :همکاریهای
اقتصادی میان دو کشور پیشرفتهایی داشته ،اما خواستار
آن هســتیم که با زیربنا و سازمانی محکم تر ،در راستای
توسعه روابط گام برداریم.

احداث برج کرهای در ایران

در ادامه توافق ميان تهران و ســئول قرار شد تا یک برج
تجاری بــرای ترویج فرهنگ کره ای و فروش محصوالت
این کشــور در ایران احداث شــود .اين خبــر به نقل از
یک مقام دفتر ریاســت جمهوری کره اعالم شــده است.
بر اساس اعالم دفتر ریاســت جمهوری کره ،در این برج
همچنین رستورانها و مراکز خرید کره ای ،غذاها ،لوازم
آرایشــی و دیگر کاالهای کره ای عرضه خواهد شد .کره
جنوبــی اعالم کرده که برج کره (کی تــاور) میتواند به
قطــب ترویج فرهنگ کره ای در ایران تبدیل شــود و به
افزایش فروش محصوالت کره ای در جمهوری آذربایجان
و دیگر کشورهای همسایه ایران کمک کند.

تصميمي براي تعميق روابط

در حالــي كــه رئيس جمهــوري كره در ســفري مهم
هم اكنون در تهران به ســر مي برد،اما چندي پيش خبر
موافقتنامه ميان دو كشــور بســيار جالب توجه بود و در
شــبكههاي مجازي بازتاب گسترده اي داشت .بر اساس
اين توافقنامه ،شــهروندان دو کشور اجازه خواهند داشت
با گواهینامه رانندگی ای که در کشور خود گرفته اند ،در
کشور طرف مقابل نیز رانندگی کنند .وزارت امور خارجه

اما با وجود آنکه ايــران يكي از مهمترين
بازارهاي خودروهاي كره اي محسوب مي
شــود و محصوالت كــره اي از محبوبيت
بااليــي ميــان ایرانيها برخوردار اســت.
درهميــن حال ،يك مقــام وزارت صنعت
عنــوان كرده كــه دیگر بــازار نهایی ایــن محصوالت
نخواهــد بود و از این جهت کار خودروســازان کرهای در
بازار ایران ســخت خواهد شــد .وی ادامه داد :بر همین
اســاس صنایعی مانند خودروســازی نیــز از این قاعده
مستثنا نیستند و شــرکتهای بزرگی مانند هیوندای و
کیا که ســابقه حضور در بازار ایران را داشتند دیگر قرار
نیســت به سادگی گذشته به کار خود ادامه دهند و قطعا
باید وارد حوزه مشــارکت در تولیــد و انتقال تکنولوژی
شــوند .از سوي ديگر معاون وزير صنعت نيز عنوان كرده
کــره جنوبی دیگر نبایــد به ایران به عنــوان یک بازار
محصوالت تمام شده خود نگاه کند.

راهاندازی پرواز تهران-سئول

در جريان سفر كره ايها به ايران وزیر زمین ٬زیرساخت
و حمل و نقل اين كشــور در ديداري با عباس آخوندي،
وزير راه درباره توســعه همــکاری دوجانبه مذاکره کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه همکاری
کرهجنوبــی و ایران گفــت :امیدواریــم در آینده زمینه
همکاریهای دو کشور در حوزه حملونقل و زیرساختها
افزایش یابد.

تفاهم برای پروژه ریلی اصفهان-اهواز

وزیــر زمین کره جنوبی همچنين با اشــاره به روشهای
تامیــن مالی پروژههای قابل همکاری با ایران نیز توضیح
داد :پــروژهای که زودتر از ســایر پروژهها با مشــارکت
دو کشــور عملیاتــی میشــود اجــرای پــروژه ریلی
اصفهان-اهــواز اســت که در این زمینه ســند همکاری
بین دو کشور امضا میشود.

بازتاب گسترده سفر پارك
در رسانههاي غربي

ســفر بي ســابقه رئيس جمهوري كره جنوبي و هيئت
تجاري همــراه او به تهران ،اما نگاه رســانههاي مختلف
دنيا را به تهران جلب كرده اســت .بسياري از رسانههای
جهان با پوشــش گسترده ســفر «پارک گئون هی» به
ایران ،اهمیت اقتصادی و سیاسی این سفر را مورد بررسي
قرار دادند .خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به اين سفر
بي ســابقه كره ايها به تهران نوشته است كه ایران پس
از توافــق هســته ای و رفع تحریمهــا  ،درصدد تقویت
روابط با ســایر کشورها بوده و این در حالی است که کره
جنوبــی پنجمین واردکننده بــزرگ نفت خام جهان در
گذشته یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران بوده است.
وال استریت ژورنال نیز به تشريح اهميت سفر خانم پارك
به تهران پرداخته اســت و عنوان كرده رئیس جمهوری
کره جنوبی در حالی راهی ایران شــد که در این ســفر
تاریخی بــه دنبال امضــای قراردادهای چنــد میلیارد
دالری در زمینــه اقتصاد و انرژی اســت.يك خبرگزاری
روس نيز در گزارشــي عنوان كرده كه پارک گئون هی،
رئیس جمهوری کره جنوبی روز یکشــنبه برای سفری
تاریخی به منظور تقویت روابط با ایران وارد تهران شــد
و بنا به تحليل اين رســانه روســي ،کره جنوبی مشتاق
مشــارکت در پروژههای توسعه زیرســاختها در ایران
است.

قاب

حجاب رئيس جمهور كره جنوبي در تهران
حجاب خانم پارك هي در تهران مورد توجه بسياري از رسانه ها قرار گرفته است .او در صدر
هيئتي بلند پايه براي گسترش مناسبات اقتصادي به تهران آمده است

به بهانه حضور رئيس جمهور كره در تهران
همان طور که در تهران خیابانی به نام سئول وجود دارد در شهر سئول پايتخت کره جنوبی
نیز خیابانی به نام تهران وجود دارد.

اقتصادی

ارنســت مونیز ،وزیر انرژی آمریکا گفت :انتظار دارد عرضه و
تقاضای جهانی نفت طی حدود یک ســال آینده مجددا به
توازن برسد .قیمت نفت که در اوایل سال  2016به پایین ترین
رقم در حدود  13ســال گذشته رســیده بود ،در ماه آوریل
تحت تاثیر افــت ارزش دالر و کاهش تولید آمریکا نزدیک
به  20درصد افزایش یافته اســت ،اما با توجه به تداوم مازاد
عرضــه جهانی ،فعاالن بازار همچنــان به ترمیم قابل توجه
قیمتها تردید دارند .مونیز پس از نشســت گروه  7در ژاپن گفت« :من
فکر میکنم افزایش اخیر قیمتها چیزی نیست که شرکتها مایل باشند
روند کاهش سرمایه گذاری خود را به خاطر آن معکوس کنند« ».تعداد

سکوهای حفاری در آمریکا کامال کاهش یافته ...ترمیم مجدد
عرضه و تقاضا به نظر کامال محتمل است و این اتفاق تقریبا
طی یک سال آینده رخ خواهد داد« ».این ممکن است روند
تحوالت را تغییر دهد ،اما از نظر ساختاری ما همچنان ذخایر
نفتی بسیار بســیار زیادی خواهیم داشت ».مونیز گفت :با
توجــه به واکنش تولید کنندگان به قیمتهای پایین نفت،
انتظار میرود تولید آمریکا امســال نســبت به ســال قبل
 600هزار بشکه در روز کاهش یابد .گفتني است كه بسياري از تحليلگران
بازار نفت بر اين باورند که رويكرد عربستان در افزايش توليد نفت باعث
اشباع شدن بازار نفت شده است.

رسانههای هندی به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند هند
به ایران اعالم کرده آماده اســت بدهی حدود  6.5میلیارد دالر
خود بابت واردات نفت را سریعتر پرداخت کند ،البته به شرطی که
درباره کانال پرداخت شفافیت وجود داشته باشد.به گزارش ایسنا،
پایگاه خبری اکونومیک تایمز نوشت :با وجود اینکه نارندرا مودی،
نخست وزیر هند قرار است ماه جاری به ایران سفر کند ،این پیام
به ایران منتقل شده است.منابع دولتی اظهار کردهاند مذاکراتی
در ســطوح مختلف در دهلی نو و تهران در جریان است و دو طرف مطمئن
هستند مسئله پرداخت بدهی به زودی حل میشود.ایران پس از اجرایی شدن
برجام و برداشته شدن تحریمهای بینالمللی در ماه ژانویه ،به سیستم سه ساله

دریافت پول فروش نفت به روپیه پایان داد و خواستار دریافت پول
فروش نفت به پاالیشگاههای هندی به روپیه شد.به گفته منابع
دولتی ،اگرچه تحریمهای غربی علیه ایران برداشته شدهاست،
همچنان مشکالتی در کانالهای بانکی وجود دارد که باعث شده
پرداختها همچنان امکان پذیر نباشد.پاالیشگاههایی مانند اسار
اویل و شرکت پاالیشگاه و پتروشیمیمانگلور حدود  6.5میلیارد
دالر بدهی به ایران دارند.پس از اینکه آمریکا و قدرتهای غربی با
هدف تحت فشار قرار دادن تهران برای رها کردن برنامه هسته ای خود در سال
 2011کانالهای پرداخت پول را مسدود کردند ،بانک مرکزی هند پرداخت
پول به ایران از طریق ترکیه را تسهیل کرد.
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بازار

ردکاهش قیمت بیسکویت و شیرینی

مقرر شده به نانواییهای آزادپز و صنایع مرتبط با آرد نیز گندم
به قیمت دولتی ارائه شــود ،اما رئیــس انجمن صنفی صنایع
بیسکویت ،شیرینی و شــکالت میگوید تغییر خاصی در این
زمینه صورت نگرفته و شرایط فقط به حال قبل برگشته است،
لذا قرار نیســت کاهش قیمتی در محصوالت این بخش داشته
باشیم و در عین حال افزایش قیمت هم نداریم.
به گزارش ايسنا ،جمشید مغازهای درباره کاهش قیمت گندم
برای صنایــع مرتبط با این ماده غذایی ،اظهارکرد :در حقیقت
تغییــر قیمت خاصی در این بخش اتفــاق نیفتاده و تنها ما با
دو ماه تالش موفق شدیم که قیمت را به روال سابق بازگردانیم.
وی با بیان اینکه قیمت گندم از  850تومان برای این صنعت به
 1260تومان رسید ،ادامه داد :به این ترتیب قیمت آرد مصرفی
در صنایع ما به بیش از  1500تومان افزایش یافت که برای ما
مشــکل ایجاد میکرد .رئیس انجمن صنفی صنایع بیسکویت،
شیرینی و شــکالت افزود :با پیگیریهایی که در دو ماه اخیر
انجام دادیم موفق شدیم ،مســئوالن را قانع کنیم که گندم با
قیمت  900تومــان در اختیارمان قرار گیرد که به این ترتیب
شرایط برای این صنعت همانند قبل میشود .به گفته مغازهای،
به این ترتیب صنایع تولیدکننده بیسکویت و شیرینی بار دیگر
میتواننــد آرد را با همان قیمت  1150تومان خریداری کنند.
وی با بیان اینکه قرار نیست کاهش قیمتی در این حوزه اتفاق
بیفتد ،گفت :در عین حال رکود حاکم بر صنایع سبب میشود
که برنامهای برای افزایش قیمت هم نداشــته باشــیم ،چراکه
افزایش قیمت در این شــرایط خودزنی اســت .رئیس انجمن
صنفی صنایع بیســکویت ،شیرینی و شکالت تصریح کرد :این
در حالی اســت که قیمت سایر موارد دخیل در تولید در سال
جاری با افزایش همراه بوده اســت؛ به طوری که قیمت شکر
از  2150تومان به  2500تومان رســیده اســت و شکر 2150
تومانی دیگر پیدا نمیشود.

مسکن

مظاهریان :امسال ،سال خروج
از رکود مسکن است

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت :بر
اساس مجوز جدید بانک مرکزی همه بانکها میتوانند اقدام
به فروش اوراق حق تقدم تســهیالت مسکن (تسه) کنند
که این فرآیند به افزایش میزان ســرمایهگذاری در بخش
مســکن کمک میکند .به گزارش ایسنا ،حامد مظاهریان
در خصوص نقش مجوزهــای جدید بانک مرکزی در رونق
بازار مسکن گفت :بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی همه
بانکها میتوانند اقدام به فروش اوراق حق تقدم تسهیالت
مسکن (تسه) کنند و این اقدام از انحصار بانک مسکن خارج
شده اســت .این کار کمک میکند تا میزان سرمایهگذاری
در بخش مسکن ،همچنین اعطای تسهیالت در این بخش
افزایش یابد .وی دربــاره لزوم تدوین آییننامه جدید برای
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به پایگاه خبری وزارت
شهرسازی اظهار کرد :آییننامه موجود نقاط ضعفی از جمله
سرعت بسیار پایین ساخت و ساز ،صدور مجوز ساختمانی
در یک پروســه طوالنی و تحمیــل هزینههای غیرضروری
برای تولیدکننده و ســازنده را داراست .در حال حاضر بعد
از گذشت دو دهه از عمر این آییننامه ،این فرآیند نیازمند
یک بازنگری جدی اســت که این بازنگری انجام شده و در
هیئــت دولت تحت عنوان آییننامه کنترل ســاختمان در
حال بررسی اســت .آییننامه کنترل ساختمان در صورت
تصویب ،همه فعالیتهــای اداری ،نظارتها و کنترلها در
بخش ســاختمان را تنظیم میکند که با توجه به تجربه دو
دهه گذشــته داخل ،همچنین تجارب جهانی تدوین شده
است و امیدواریم نظام ساخت و ساز کارآمدتری را با اجرای
آن در ایران شاهد باشیم.

هشدار درباره دوام خانواده

economy.aftab@gmail.com

بازار نفت تا يك سال آینده به توازن مجدد میرسد

شرط هند برای تسویه بدهی نفتی به ایران

ادامه از صفحه اول:
فضاي بيروني به صورت تقليدي از سوي برخي افراد جامعه مورد
پذيرش قرارگرفته است كه اگر ارزشهاي اصلي جامعه نتواند
با آن مقابله كند ممكن اســت به تزلزل فرهنگي منتهي شود.
درحالت تزلــزل فرهنگي جامعه با دوگانگي ارزشــي روبه رو
مي شود و ارزشهاي اصلي جامعه ايران مانند تشكيل خانواده
و ازدواج استقرار خود را از دست مي دهند.
 -4دوام زندگي در جامعه ما به شدت آسيب پذير شده است.
زيرا عبور از جامعه سنتي نهادحكميت و ريش سفيدي را براي
حل مســايل خانوادهها از ميان برداشته است و نهاد ديگري
برای شرايط امروزي جامعه جايگزين آن نشده است.
 -5عدم وجود مكانيزم شــناخت امكان ازدواج را كاهش داده
اســت  .مكانيزمهاي شــناخت پيش از ازدواج كه در جوامع
ديگر پذيرفته شده است .از سوي ديگر روشهايي منطبق با
ارزشهاي جامعه ايراني معرفي و تبليغ نشده است.
 -6عليرغم حضور نهادها و رســانههاي متنوع فعال در حوزه
خانواده  ،به نظر مي رســد هيچ يك بــه وظايف اصلي خود
درباره اين نهاد آگاه نيســتند ،يا عمدا ً و از روي عافيت طلبي
به مسايل اساسي اين حوزه ورود پيدا نمي كنند .جای خالی
پژوهشهای علمیجهت شــناخت مســایل اساسی خانواده
ایرانی و ارائه راهکار متناسب با این شناختها کامال محسوس
است .انتظار اين است كه نهادها و رسانهها در راستاي دوام و
پايداري خانواده ایرانی تالش كنند و برنامه اي براي پيشرفت
در اين حوزه تدوین گردیده  ،پیگیری و اجرا شود تا دست کم
خسارتهای این سیل بنیان کن تقلیل یابد .هر چند به نظر
میرســد میتوان با بهره گیری از الگوی درخشان خانواده
ایرانی و معرفی آن ،شرایط امروز جامعه و جهان را به فرصتی
برای کشور و تاثیرگذاری بر سایر جوامع تبدیل کرد.

