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 کاهش تولید خودروهای گازسوز

5  به دلیل افت تقاضا 

 کدام کشورها 

4 مشتری نفت ایران هستند؟ 

3
کاهش قیمت جهانی طال 

 وضعیت اکتشاف معادن 

مطلوب نیست    7

 رشد اقتصادی
 7 درصدی؛ شوری 
که به محاق رفت 

 حسینسالحورزی*
نایب رئی��س اتاق ایران معتق��د است که در 
چنی��ن فضای سرد و نامس��اعدی، اع��ام آمار 
کان مرب��وط ب��ه رش��د اقتص��ادی 7 درصدی 
محصول ناخالص داخلی از سوی رئیس جمهور 
می توانست امید را به جامعه بازگرداند، ولی این 
خبر مثبت از طرف تیم رسانه ای دولت درست و 

به موقع اطاع رسانی نشد.
 ش��نیدن ی��ا خوان��دن خبره��ای ناش��اد 
ایرانی��ان،  کس��ب وکار  و  زندگ��ی  درب��اره 
ش��وربختانه در ماه های تازه سپری شده به دلیل 
مب��ارزه سیاس��ت ورزان برای رسی��دن به مقام 
ریاست جمه��وری با هر انگی��زه و نیت، روندی 
فزآین��ده را تجرب��ه ک��رده اس��ت. در بحبوحه 
انتخاب��ات ریاست جمه��وری، منتق��دان دولت 
یازدهم باه��دف تضعیف موقعی��ت رقیب خود 
در میان رای  دهندگان، آمارهای ناامیدکننده ای 
از تهیدستی ایرانیان و ابعاد گس��ترده فس��اد و 
رانت خ��واری و همچنی��ن تعطیل��ی کارخانه ها 
و رکود ش��دید اقتصاد به م��ردم ارائه کردند. از 
سوی دیگر رییس جمهوری مس��تقر و هواداران 
دولت یازدهم نیز آمار و اطاعات گس��ترده ای 
از وخامت اوض��اع اقتصاد در صورت پیروزی 
رقی��ب ارائه دادند. انتش��ار این حجم گس��ترده 
از خبره��ای ناامیدکنن��ده و البت��ه واقعیت های 
سرسخ��ت در اقتصاد، مثل رش��د فزآینده نرخ 
بیک��اری و ناامی��دی از سرمایه گ��ذاری ت��ازه 
و بدهی ه��ای دول��ت ب��ه بانک ها نی��ز فضای 
خس��ته کننده و رخوت آمی��زی در ذه��ن و دل 

شهروندان پدیدار کرده است.
در چنی��ن فض��ای س��رد و نامس��اعدی، 
اعام آم��ار کان مربوط به رش��د اقتصادی 7 
درص��دی محص��ول ناخالص داخل��ی از سوی 
رییس جمه��وری می توانس��ت ب��ا ذوب نمودن 
یخ دلس��ردی، چراغ امید را در دل ها زنده کرده 
و ش��ادابی را به جامعه بازگردان��د. اعام آمار 
مربوط به رش��د بخش های گوناگون اقتصاد در 
بهار امس��ال نس��بت به بهار پارس��ال، از سوی 
رئیس دولت دوازدهم که در آن تاکید شده رشد 
محصول ملی بدون نفت حتی از رش��د محصول 
ملی با نفت نیز فراتر رفته است، جای خوشحالی 
دارد. براس��اس اعام رییس جمهوری، محصول 
ناخال��ص داخل��ی به قیمت ثاب��ت سال 90 در 
سه ماهه نخس��ت سال 96 به رقم 1.836.427 
میلیارد ریال با احتس��اب نفت و 1.456.693 
میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رسیده است، 
درحالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل 
ب��ا نفت 1.723.857 میلیارد ریال و بدون نفت 
1.361.005 میلی��ارد ری��ال بوده که نش��ان از 
رش��د 6.5 درصدی محص��ول ناخالص داخلی 
با نف��ت و 7 درصدی محصول ناخالص داخلی 

بدون نفت در فصل بهار سال 1396 دارد.
نتای��ج مذک��ور حاکی از آن اس��ت که در 
سه ماهه نخست سال جاری، رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی 3.1، گروه صنعت 4.9 و گروه 
خدم��ات 8.3 درصد نس��بت به فصل مش��ابه 
سال قبل، رشد داش��ته است. محاسبات فصلی 
در مرکز آمار ای��ران در قالب 15 بخش اصلی 

متشکل از 42 رشته فعالیت انجام می شود
ادامهدرصفحه2

نقش حضور بی بدیل 
زنان در عرصه های 
سیاسی و اجتماعی

سمیهحیدری*
در اس��ام زن��ان چ��ون مردان در مس��ائل 
اجتماع��ی و سیاسی پایگ��اه و جایگاه مناسب 
دارن��د و از حرکت های اجتماعی و فعالیت های 

گروهی هیچگاه منع نشده اند.
 در ط��ول تاریخ اسام فعالی��ت سیاسی-

اجتماع��ی زنان را نمی ت��وان نادیده گرفت حال 
آنکه در ق��رآن کریم و نیز روای��ات و احادیث، 
هی��چ منعی برای فعالیت مش��روع زن��ان وجود 
ن��دارد و پیامبر اکرم)ص( در صدر اسام از زنان 
هم خواستن��د تا مانند م��ردان در نهضت بزرگ 

سیاسی-اجتماعی 'هجرت' شرکت کنند.
پ��س از آن حضرت فاطمه زهرا)س( را که 
نقش اساس��ی در دفاع از حری��م والیت را ایفا 
کرده اند را شاهد هس��تیم. امام علی )ع( پس از 
جن��گ جمل، از تعدادی از زنان به عنوان نیروی 
امنیتی استفاده نمودند، این زنان عایشه را به محل 
زندگیش رساندند و در قیام عاشورا، رسالت بیان 
حقایق و زنده نگاه داش��تن قی��ام و نگاهبانی از 
خاندان عصمت و والیت بر عهده حضرت زینب 

کبری )س( بود. 
با توجه به این مستندات از کتاب و سنت و 
اهل بیت، از صدر اسام تا کنون، باید بررسی کرد 
در جامعه کنونی چند درصد از میدان فعالیت های 
اجتماعی- سیاسی به بانوان اختصاص یافته است 
به طور مثال در سطح کشور چند وزیر، مدیر کل ، 
استاندار ، فرماندار زن و... وجود دارد. اگر تعداد 
ایش��ان انگشت ش��مار است آیا تعداد ایشان کم 
است ی��ا از باورهای غلط و تفک��رات سنتی ما 
ناشی ش��ده است؟! چرا در صورت عدم قدرت 
کاف��ی و توانایی زنان، شکس��ت حضور آنان در 
عرصه های سیاسی و مدیریتی تا سال های سال 
مشارکت و حضور زنان در اجتماع و سیاست را 

دچار خدشه و بحران می سازد؟! 
در پاس��خ به این سئوال ها می توان بیان کرد 
زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه هس��تند که در 
تمامی مراحل تولد، رشد، و بلوغ و شکوفایی یک 
جامعه حضور داشته و بایستی در ایجاد هر یک از 
صحنه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حتی 
تاریخی، وظایف خود را به انجام رسانند.مشارکت 
سیاسی برای زنان، نباید تنها یک آرزو، بلکه باید 
یک وظیفه ی اجتماعی باش��د که در صورت عدم 
عمل به آن خطای بزرگی صورت گرفته است. البته 
در این میان هم زنان را می توان مقصر دانست و هم 
جامعه را. زنان را که در انجام وظایف خود در قبال 
جامعه کوتاهی کرده اند و از زیر بار مسئولیت خود 
ش��انه خالی کرده اند، ب��ا تمام علم و تخصصی که 
دارند ، به خود باوری نرسیده اند و نتوانسته اند نقش 
خود را به درستی ایفا کنند.ازطرف دیگر جامعه را 
نیز می توان مقصر دانست که برای این درخواست 
اجرای این تکلیف را نداش��ته اند و شرایط را برای 
انج��ام وظایف ایش��ان مهیا نک��رده است. نقش و 
جایگاه زنان و انجام وظیفه ایشان در قبال جامعه 
در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی از جمله 
حقوق و تکالیفی است ک��ه خداوند برای زنان در 

جوامع اسامی معین نموده است.
ادامهدرصفحه4

1 یادداش�ت  

یادداشت 

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد

 دالر ؛ گزینه مناسبی
 برای سرمایه گذاری نیست

صفحه3

 رئیس مرکز آمار 
و اطالعات وزارت کار تشریح کرد

بیکاران ایرانی دارای 
بدترین وضعیت بیکاری 

 رئیس جمهوری  در جلسه هیات دولت:
باید در اداره استان ها به مطالبه مردم 

در دوران انتخابات توجه شود

ورود بیش از 50 درصد 
  

کاالهای قاچاق از مبادی رسمی 

صفحه2 صفحه3

 فضای آرام بانک ها 
پرداخت نرخ سودمصوب در

استخدام 96 صفحه7
مدیرعامل شرکت ملی فوالد اعالم کرد

 ۲0 درصد از تولید ناخالص 
ملی ایران در اختیار صنعت فوالد
جلس��ه توزیع و معارف��ه مدیرعامل ش��رکت ملی فوالد 
برگ��زار ش��د ک��ه ط��ی آن از عبدالمجید ش��ریفی ب��ه عنوان 

مدیرعامل سابق شرکت ملی فوالد تقدیر شد و...

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

 مجمع، باید انقالبی 
فکر وعمل کند و انقالبی باقی بماند

رهب��ر معظ��م انقاب اسام��ی مجم��ع را از 
ابتک��ارات ب��ا ارزش ام��ام بزرگ��وار خواندند و با 
اش��اره به سه وظیفه مهم این نهاد یعنی »تش��خیص 
مصلحت«، »مشاورت در تعیین سیاست های کلی« 
و »ارائه راه حل در معضات کش��ور« تأکید کردند: 
مجمع بای��د صد در صد انقابی، فکر و عمل کند و 

انقابی باقی بماند.
ب��ه گزارش تفاه��م به نقل ازدفت��ر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای صبح دیروز در 
دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، با یادآوری مس��ئولیت بسیار ظریف 
و خطیر مجمع در »تش��خیص و اِعمال مصلحت« 
افزودن��د: مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود 
دارد و نظر مجلس ش��ورای اسامی را بر تشخیص 
ش��ورای نگهبان ترجی��ح می دهد، بای��د توجه کند 
مصلحت��ی که تحت عنوان ثانویه اس��ت، طبعًا باید 
بس��یار مهم، مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت 
قاطع و قابل قبول مجمع، آن هم برای مدتی معین و 

موقت اعمال شود.
ایش��ان افزودند: اِعمال مصلح��ت باید با نگاه 

بلندم��دت و ن��ه روزم��ره، صورت پذی��رد و برای 
تش��خیص آن، بحث های دقیق، کامل و مس��تدل با 
حض��ور فعال هم��ه اعضا از جمله فقهای ش��ورای 
نگهب��ان انجام ش��ود.حضرت آی��ت ا... خامنه ای، 
تحقق دومین وظیفه مجمع یعنی »مشورت دادن به 
رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام« را نیازمند 
بررسی ه��ای دقیق و همه جانب��ه خواندند و گفتند: 
سیاست های کلی، هندسه نظام را در مسائل مختلف 

تعیین می کند و بسیار مهم است.
رهبر انقاب اسامی، تفکیک سیاست های کلی 
در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی 
را ض��روری خواندند و خاطرنش��ان کردند: ممکن 
است برخی از سیاست های کلی نیازمند بازنگری و 
بروز شدن باشد و برخی هم کًا زمانش سپری شده 
باشد.ایشان، مجمع را به »اِتقان« و »استحکام« در 
تدوین سیاست های کلی همراه با بحث های عالمانه، 
مستدل، مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: 
به گونه ای عمل کنید ک��ه سیاست های کلی، »قوی، 
دقیق و ب��ا عبارات گویا و مفید« باش��د تا پس از 

مدتی کوتاه نیازمند اصاح یا تجدیدنظر نشود.

»صراحت«، »قابل تأویل نبودن« و »پرهیز از 
ورود ب��ه چگونگی اجرا«، از دیگ��ر نکاتی بود که 
حضرت آیت ا... خامن��ه ای در مقوله سیاست های 

کلی نظام، مورد تأکید قرار دادند.
ایشان، تبلور سیاست های کلی نظام در قوانین، 
سیاست ها و اقدام��ات دولت و مجلس و سایر قوا 
و دستگاه های مس��ئول را بس��یار مهم برشمردند و 
گفتند: سیاست های کل��ی، چارچوب همه اقدامات 
اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند و دولت 
و مجلس و همه دستگاه ها باید کامًا منطبق با این 
سیاست ها عمل کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای در 
پایان سخنانشان خاطرنشان کردند: مجمع تشخیص 
مصلحت، یادآور امام بزرگوار و فرآورده ی انقاب 
اس��ت، و در فرآیند اداره و مدیریت کش��ور دارای 
تأثیر بسیار مهمی است، بنابراین باید تفکرات امام و 
انقاب بر آن کامًا حاکم باشد، انقابی فکر و عمل 
کند و هی��چ مصوبه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت 
ب��ا مبانی اصلی انقاب و میراث گرانقدر امام از آن 
مش��اهده نش��ود.رهبر انقاب اسامی با تمجید از 
وجوه مختلف شخصیتی آیت ا... هاشمی شاهرودی 

رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، از زحمات 
اعضای فعال مجمع تشکر کردند و حضور اعضای 
جدی��د در این نهاد را خونی جدید، نیرویی فزآینده 
و موجب امیدواری بیشتر خواندند.ایشان همچنین 
یاد شخصیت های برجس��ته و فقید مجمع در دوره 
قبل بویژه آقای هاشمی رفس��نجانی و آقایان واعظ 
 طبس��ی، عس��گراوالدی و حبیبی را گرامی داشتند 
و افزودن��د: آقای هاشمی رفس��نجانی در سال های 
متم��ادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی 

به وظایف خود عمل می کرد.
 پی��ش از سخن��ان رهب��ر انق��اب اسام��ی، 
آیت ا... هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با هوشمندی و جامع نگری امام راحل شکل گرفت 
و در دوره ه��ای مختلف نق��ش مهمی در خدمت به 
نظام و حل مش��کات کشور و تدوین سیاست های 
کان ایفا کرده است.آیت ا... هاش��می ش��اهرودی، 
مجمع را بازوی رهبری در تعیین سیاست های کلی 
خواند و انجام دقیق مس��ئولیت های خطیر مجمع را 

نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.

 هشدار شریعتمداری 
نسبت به استفاده 

 خودروسازان 
از تایرهای خارجی

 وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت درباره 
استف��اده خودروس��ازان از تایرهای خارجی 
گفت: در صورتی که این موضوع صحت داشته 
باش��د بنا بر درخواست انجم��ن تولیدکنندگان 
 تای��ر تعرف��ه واردات تایر ب��اال خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، محمد ش��ریعتمداری دیروز 
در حاش��یه مجم��ع ع��ادی ساالن��ه سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگ��ان و تولیدکنندگان که 
در وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت برگزار 
ش��د، با بیان اینکه اولویت تولید با محصوالت 
داخل��ی اس��ت، اظه��ار ک��رد: در صورتی که 
گزارش��ات استفاده خودروسازان از تایرهای 
خارج��ی روی خودروهای��ی ک��ه وارد بازار 
می کنند، درست باش��د و تولیدکنندگان داخلی 
تای��ر تحت فش��ار کااله��ای واردات��ی قرار 
بگیرند، انجمن ه��ای تولیدکننده تایر می توانند 
درخواست خود را به کمیسیون ماده یک ارائه 
کنند تا بع��د از بررسی، افزایش تعرفه واردات 

تایر در دستور کار قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: اولویت ب��ر این است که 
تولیدکنن��ده داخلی بتواند ب��ا تنوع محصول و 
کیفیت مناسب در یک بازار رقابتی محصوالت 
خود را به بازار ارائه کند.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تاکید کرد: افزایش تعرفه و جلوگیری 
از واردات راه حل اول ما نیس��ت اما اگر تولید 
داخلی تحت فشار قرار گیرد، محدودیت هایی 

ایجاد می شود.

رئیس جمهوری با تاکید بر این که با وجود 
اخت��اف و تن��ش نمی توان ب��ه موفقیتی دست 
یافت، گفت: مردم خواست و مطالبه خود را در 

دوران انتخابات و ...

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: 
ب��ا توجه به اطاعاتی که در اختیار ما هس��ت، 
بخشی از قاچاق کاالها مرتبط با مبادی رسمی 
است.محمدرض��ا پورابراهیم��ی در ارتب��اط با 

شائبه  ها مبنی بر...
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بیمارستان مهر
شرکت نرم افزاری آسمان
شرکت ایده گستران فرناد


