
اكبر تركان
فعال سياسي

بركات رفع تنش ميان قوا
انقاب اس��امي در ه��ر حركتي يك 
گام به جلو م��ي رود و نظام جمهوري 
اسامي در هر مرحله اي يك درجه ارتقا پيدا مي كند. 
بلوغ سياس��ي مرحله اي از رش��د سياسي است كه 
ما در كش��ور آن را به خوبي دنب��ال مي كنيم. اينكه 
كش��ور به اين مرحله از بلوغ و رشد سياسي رسيده 
اس��ت كه وقتي انتخابات تمام مي شود همه به اين 
فكر مي كنند كه بايد كش��ور اداره ش��ود، نمودي از 
بلوغ سياس��ي در كشور اس��ت. اين فكر كه آنچه در 
دوران انتخاب��ات و رقابت ه��ا بوده، گذش��ته و االن 
همه بايد به يكديگر كمك كنند تا رييس جمهور نه 
تنها به خواس��ته هاي 24 ميليون نفري كه به او راي 
داده اند بلكه به خواسته هاي تمام مردم پاسخ دهد، 
نشان دهنده بلوغ سياسي در كشور است. همه به اين 
بلوغ رس��يده اند كه بايد اختافات را كنار بگذارند و 
كشور بايد به پيش برود تا معضات حل شود. كابينه 
دولت دوازدهم بس��يار نويد خوبي مي دهد و اسباب 
خوشحالي است كه ش��رايط كشور براي كار مهياتر 
ش��ده اس��ت. همه رقابت ها را براي زمان انتخابات 
گذاش��ته اند و به كار ك��ردن پرداخته اند. دولت تيم 
خوبي پيدا كرده و كابينه اهل كار است. قواي كشور 
نيز ارتباط خوبي با هم دارند. مجلس شوراي اسامي 
نش��ان داد كه با باالي 200 راي اعتماد به 12 وزير 
همراه با دولت اس��ت. قوه قضاييه نيز ارتباط مثبتي 
با دولت دارد. ديگر ش��اهد اين نيس��تيم كه افرادي 
در قوه قضايي��ه نكات��ي را بگويند كه نش��ان دهنده 
تنش هايي بين قوا باشد. امروز بايد از فضاي آرام در 
عرصه سياست و ميان قواي كش��ور استفاده كرد و 
به مسائل مهم كشور پرداخت. دولت بايد به اقتصاد 
و توليد توجه كند. اش��تغال مش��كل مهم در كشور 
است كه مسووالن براي رفع آن بايد بكوشند. فضاي 
موجود كشور را ناشي از رش��د سياسي فعاالن بايد 
دانس��ت. دولت يكپارچگي خوبي دارد و با همراهي 
س��اير قوا تاش مي كند تا براي چالش هاي كش��ور 

راه حل پيدا كند. 
اختاف سايق و نظرات بين نيروهاي سياسي كاما 
طبيعي اس��ت اما وقتي كه يك ديدگاه سياسي در 
انتخابات راي آورد و انديشه اي حايز اكثريت شد بايد 
به اين بلوغ برسيم كه اين نظر بايد كشور را مديريت 
كند و بقيه بايد كمك كنند كه كشور پيشرفت كند. 
مهم تري��ن وظيفه ي��ك مجموعه و جناح سياس��ي 
اين اس��ت كه بسته هايي حاوي راه حل هاي عقايي 
براي مشكات كشور ارايه كند. گروه هاي رقيب هم 
همچنان كه به فعاليت هاي سياسي خود مي پردازند 
بايد براي مش��كات كشور راهكار ارايه كنند. دولت 
نيز بايد به اين راهكار ها توجه كند. مهم نيس��ت كه 
كدام گروه پيش��نهاد را مطرح مي كند. پيشنهادات 
كارآم��د براي حل مش��كات كش��ور باي��د به كار 
گرفته ش��ود و از گروه هاي رقيب هم انتظار مي رود 
راه حل هاي خود را براي مواجهه با مشكات بگويند. 
ام��روز مهم ترين بحران در كش��ور بيكاري اس��ت. 
دولت بايد به رش��د اقتصادي توجه كند اما رشدي 
كه توام با ايجاد حداكثر اش��تغال باشد. امروز رشد 
س��رمايه بر، راه حل كشور نيس��ت. راه حل كشور ما 

رشد كاربر است. 
رش��د اقتصادي مي تواند متكي به س��رمايه باش��د 
و همچني��ن مي تواند متك��ي به نيروي كار باش��د. 
م��ا بايد راه حل هاي��ي را انتخاب كني��م كه حداكثر 
اش��تغال را ايجاد مي كند و بتواند به بحران بيكاري 
پاسخ دهد. راه حل هاي اش��تغال در خدمات نهفته 
است. امروز بايد به گردشگري به عنوان يك راه حل 
جدي پرداخت. گردش��گري مي تواند توزيع كننده 
درآمد در جغرافياي ايران بوده و اش��تغال زا باش��د. 
اين حوزه مي تواند حداكثر نيروي كار را با كمترين 
س��رمايه گذاري ب��ه كار بگيرد. خيل��ي از ابتكاراتي 
كه امروز مي تواند گردش��گري را رش��د دهد ايجاد 
پلتفرم هايي اس��ت كه بتوان��د ظرفيت هاي موجود 
كش��ور را به كار بگيرد. اميد است كه بتوان با توجه 
به گردش��گري رش��د اقتصادي و كاهش بيكاري را 

شاهد باشيم. 

تيترهاي امروز نگاه روز

ديدار مولوي 
عبدالحميد با ظريف
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 هيچ وقت 
به فكر رفتن نبودم

نفرات برتر كنكور سال هاي گذشته 
در گفت وگو با »اعتماد« از اين 
روزهاي زندگي شان مي گويند

۱۳ معدنچي در واژگوني 
ميني بوس مصدوم شدند

حضورخانواده ها 
در استاديوم مشكلي 

ايجاد نمي كند

هاشمي طبا:  

 ساختمان هاي 
 بلند مرتبه پايتخت 

نا ايمن است

اعضاي شوراي شهر هشدار دادند

آرزو براي راه اندازي 
موزه »درودي«

جشن تولد 8۱ سالگي بانوي نقاش 
با حضور دوستانش برگزار شد

تغيير در شرط 
»تحصيالت« و »سن« 

خبرگان
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ديپلماسي كالسيك و ديپلماسي مردم محور هرچه فساد بيشتر شود، آزادي كمتر مي شود
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دلهره جهان از بمب» اون« 

  ششمين آزمايش هسته اي كره شمالي
 با واكنش تند كشورهاي جهان مواجه شد

 گفت وگوي» اعتماد«
با حميدرضا جاليي پور

 اصالح طلبان
  از روحاني 

نا اميد نشده اند
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 كاهش حوادث جاده اي
 با افزايش ايمني اتوبوس ها

تهديدهاي كاهش نرخ سود بانكي 
در بازار مسكن

خودروي ايمن، جاده ايمن، ش��هر ايمن، خانه ايمن 
و س��فر ايمن؛ كليد واژه هايي هستند كه در فرهنگ 
اجتماعي، سفر و مس��افرت، حمل و نقل و ترافيك جاده ها اهميت 
دارند و با شوك اجتماعي ناشي از واژگوني اتوبوس جمعي از دختران 
فرزانه اين سرزمين از اهالي هرمزگان در حوالي روستاي قلعه بيابان 
بخش رستاق شهرستان داراب كه متاسفانه به كشته شدن 12 نفر 
و مصدوميت 33 نفر منجر ش��د، از اهميت بيشتري برخوردار شده 
است و رويدادهاي مشابه و تلخ ناش��ي از حوادث جاده اي، با وجود 
سهم پايين ناوگان حمل  و  نقل عمومي در تصادفات جاده اي، وجدان 

اجتماعي مردم را شديدا ملتهب ساخته است. 
زنگ خطر واژگوني اتوبوس ها، س��وانح و تلفات جاني، خس��ارات و 
مصدوم��ان حاصل از كليه تصادفات كه هر هفته حدود 300 نفر را 
به كام مرگ مي كش��د و موجب مصدومي��ت و معلوليت صدها نفر 
ديگر مي شود و خانواده هاي بسياري را دچار خسارات جبران ناپذير 
مي س��ازد، بايد دولتمردان و نهاد هاي مردم نهاد و بخش خصوصي 
را هش��يار كند تا اين موضوع به عنوان يك مطالبه عمومي مطرح و 
رسانه اي شود. در حالي كه بسياري از مردم، سفرهاي برون شهري 
خ��ود را ب��ا خودروهاي ش��خصي انج��ام مي دهند، آمار رس��مي 
سفرها نش��ان مي دهد كه اتوبوس هاي مس��افربري، سهم بزرگي 
در جابه جايي مس��افران دارند و مس��افران زيادي در طول سال به 
ويژه در ايام تعطيات نوروزي و تابس��تان با وسايل عمومي مانند 
اتوبوس، ميني بوس و ميدل باس و سواري كرايه، سفر مي كنند كه 
در بين اين وس��ايل نقليه، سهم اتوبوس ها بيش از 50 درصد است. 
غالبا در ح��وادث جاده اي كه اتوبوس ها در ايج��اد آنها نقش دارد، 
اعام مي ش��ود؛ اين س��وانح، به دليل خطاي انساني و مقصر بودن 
راننده، اتفاق افتاده است اما بررسي هاي دقيق تر در اكثر تصادفات 
اتوبوس ها نشان مي دهد كه بخش عمده اي از اين تقصيرها خصوصا 
در زمينه نقص فني به ش��ركت هاي تعاوني مس��افربري و پايانه ها 
برمي گردد؛ همان كس��اني كه وظيفه دارند مشخصات فني وسيله 
نقليه اي را كه قرار اس��ت مسافرين را سالم از مبدا به مقصد برساند 

بررس��ي كرده و چك كنن��د. البته وس��ايل نقليه 
ديگري هم در جاده تردد مي كنند كه فاقد شرايط 

و اس��تانداردهاي ايمني هس��تند و موجبات بروز برخي از سوانح 
اتوبوس ها، در جاده ها مي شوند. 

كاه��ش ن��رخ به��ره بانكي به ش��كل واقع��ي، تمام 
بخش هاي اقتصاد را متاثر مي كند. در اين ميان مساله 
كاهش واقعي نرخ بهره است كه جاي بحث دارد. در سال هاي گذشته 
بارها نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرد و آيين نامه هاي مربوط صادر 
شد اما در عمل اين اتفاق هرگز نيفتاد، زيرا علت مسائل مورد بررسي 
قرار نگرف��ت. مهم ترين علت باال بودن نرخ بهره بانكي، بدهي دولت 
است ولي دولت به جاي در پيش گرفتن يك راه حل معقول، دست 
به اقدامي خطرناك زده اس��ت كه خود تبديل به مس��بب باال بودن 

نرخ سود بانكي شده است. 
كاهش واقعي ن��رخ بهره بانكي مي تواند تمام فعاليت هاي اقتصادي 
از جمل��ه بازار مس��كن را دچ��ار تح��والت مثبت كن��د. يعني اگر 
س��رمايه گذاري قصد س��اخت و س��از يا هر اقدامي ديگر در حوزه 
مسكن را داشته باشد، هنگامي كه نرخ سود بانكي باال باشد، چنين 
نمي كند، زيرا هنگامي كه مي توان بدون هيچ ريسك و مالياتي سود 
30 درصدي به دس��ت آورد، ديگر دليلي براي حضور در بازار راكد 
وجود ندارد. سرمايه گذاران بخش مسكن هم بيشتر افرادي هستند 
كه سرمايه كان دارند و درنتيجه گذاشتن پول در بانك براي آنها به 
هيچ عنوان مال آور نخواهد بود. بهترين وضعيت براي خريداران و 
فروشندگان مس��كن در ايران زماني  است كه تورم 10 درصد باشد، 

زيرا در اين شرايط بازي برد- برد شكل خواهد گرفت. 
از سوي ديگر نقش پر رنگ مسكن در اقتصاد ايران موجب شده كه 
ركود در اين بخش، بخش هاي ديگر را نيز زمين گير كند. به همين 
دليل مسكن را مي توان مهم ترين بخش اقتصاد ايران دانست. رابطه 
مستقيم اين بخش با صنايعي مانند س��يمان، فوالد و آهن در كنار 
اهميت مسكن به عنوان يك نياز اجتماعي حساسيت در اين بخش 
را بيش از پيش كرده است. اقدام اخير بانك مركزي كه نرخ سود علي 
الحس��اب را 15درصد اعام كرد، زماني قابل بررسي خواهد بود كه 
دستورات بانك مركزي اجرا شوند. به عبارت ساده تر نرخ بهره بانكي 
پايين مي آيد ولي به دست اقتصاد نه با آيين نامه. هنگامي كه علت باال 
بودن نرخ بهره شناخته شود و مشكل حل شود، خود به خود نرخ بهره 

نيز كاهش پيدا خواهد كرد. مثا چند سالي است كه 
در كشور مي گوييم نرخ تورم تك رقمي شده است و 

در اين ميان روزهايي بوده كه نرخ سود سپرده هاي بانكي تا 30درصد 
هم افزايش يافته است. 
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قربانعلي قائمي
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حل ابرچالش، نيازمند ابر اراده است
به احتمال زياد بسياري از كارشناسان 
در اين مساله اتفاق نظر دارند كه ايران 
با چند ابرچالش مواجه است. ترديدي نيست كه همه 
وجود اين ابرچالش ها را مي پذيرند، تفاوت ميان آنان 
فقط در اولويت بندي يا تعداد اين چالش هاست. منظور 
از ابرچالش، وضعيتي بحراني اس��ت ك��ه با اقدامات 
معمول گذش��ته و جزيي قابل حل نيس��ت و نيازمند 
يك اقدام اساس��ي اس��ت. مثل توموري بدخيم است 
كه ب��ا دوا و درمان قابل درمان نيس��ت و بايد آن را به 
دست جراحي و س��پس پرتودرماني و شيمي درماني 
سپرد، بلكه مش��كل حل ش��ود و در جريان جراحي 
ممكن اس��ت عضوي از بدن نيز جدا شود. ابرچالش را 
نمي توان در كوتاه مدت حل كرد. براي مثال تورم يك 
چالش مهم در جامعه ايران بوده اس��ت، ولي مي توان 
از طريق كنترل نقدينگي يا حجم پول و سياست هاي 
مناس��ب ديگر آن را به سرعت كاهش داد، ولي مساله 
آب فرق مي كند، زيرا فرآيندي كه منجر به چالش آب 
شده، به گونه اي است كه به اين سادگي قابل تغيير و 
جبران نيست. ابرچالش ها از زواياي گوناگون مي توانند 
مشترك يا متفاوت باش��ند. شش مورد مشهور آن به 

اين شرح است: 
-  بحران منابع آب؛ كه متاثر از كاهش نزوالت جوي، 
افزايش مصرف و بهره ب��رداري بي رويه از منابع ثابت 
زيرزميني و باالخره مصرف غيربهينه آن اس��ت. آب 
يعني زندگاني. وقتي نباش��د، آبادي تبديل به بيابان 
مي شود و مردم نيز مهاجرت  مي كنند. بخشي از اين 
مش��كل ريش��ه در چند دهه الگوي نادرست تامين و 
مصرف آب دارد و بخش��ي ديگر نيز محصول تحوالت 

جوي است. 
-  بحران زيست محيطي؛ كه ش��امل كاهش سطح و 
منابع جنگلي، آلودگي هاي آب و خاك و هوا، زباله ها، 
نشست زمين، نابودي حيات وحش، خشكي تاالب ها 

و عوارض ناشي از آن و بيابان زايي و... است.
-  بحران صندوق هاي بازنشستگي؛ كاهش درآمدهاي 
اين صندوق ها ناشي از كاهش اشتغال، سرمايه گذاري 

نامناس��ب منابع صندوق ها، افزايش هزينه ها به علت 
افزايش بازنشس��تگي هاي عادي و پيش از موعد و... 
كه موجب بحران بزرگ در موازنه درآمد و هزينه اين 
صندوق ها شده كه دولت از بودجه خود كسري آن را 

تامين مي كند. 
- بودجه دولت؛ كه شامل كسري منابع براي پرداخت 
يارانه ها و جبران كس��ري صندوق هاي بازنشستگي 
و كمبود ش��ديد بودجه عمران��ي و غيرمنعطف بودن 

بودجه هاي دولتي است. 
-  نظام بانكي؛ كه ب��ه داليل گوناگون از جمله حضور 
نهادهاي پولي غيرمجاز، رواج پولشويي، عقب ماندن 
ساختار بانكي ايران در مقايسه با بانك هاي جهان كه 
به علت تحريم ها ايجاد شده، فساد و ناكارآمدي آنها، 
ورشكستگي بيشتر بانك ها و به تاخير انداختن آن از 

طريق افزايش سود بانكي و... 
-  و باالخره؛ بي��كاري فزاينده ك��ه در بهترين حالت 
اگر دولت بتواند س��االنه 650 هزار شغل اضافه كند، 
باز هم نخواهد توانس��ت نرخ بيكاري را كاهش دهد و 
چه بسا افزايش هم پيدا كند. بيكاري ريشه اصلي فقر، 

ناهنجاري هاي اجتماعي و... است. 
اينه��ا ابرچالش هس��تند، در حالي ك��ه جامعه ايران 
چالش هاي ديگ��ري نيز دارد ك��ه در جاي خود مهم 
اس��ت كه فساد گس��ترده از جمله آنهاس��ت. اكنون 
پرسش اين اس��ت كه چگونه مي توان اين مشكات و 
ابرچالش ها را حل كرد؟ آيا اين مشكات راه حل هاي 
فني و اقتصادي دارند؟ يعني عده اي كارش��ناس بايد 
بنشينند و براي تك تك اين موارد راه حل دهند؟ اگر 
چنين اس��ت چرا تاكنون چني��ن راه حل هايي تهيه 
نشده اس��ت؟ آيا كارشناس��ان مناس��ب و توانا براي 
تدوين راه حل هاي مناسب را نداريم؟پاسخ اين است 
كه كارشناس��ان فني و اقتصادي داريم، ولي هنگامي 

كه با ابرچالش ها مواجه مي ش��ويم، 
راه حل ها فني و اقتصادي پاسخگوي 

حل مشكل نيست. زيرا بروز اين چالش ها نيز به دليل 
مسائل سياسي پيش آمده است. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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