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گفت وگو با جعفر خيرخواهان به بهانه انتشار كتاب »خشونت و نظم هاي اجتماعي«

3شرط اصالحات اقتصادي بدون درد

شرايط وام اشتغال روستايي بدون وثيقه
همزمان با ثبت نام وام اش��تغال 
روس��تايي ثبت نام براي صدور 
ب��راي طرح هاي  ضمانتنام��ه 
داراي توجيه اقتصادي كه فاقد 

وثيقه هستند، آغاز شد. 
حسين نژاد مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري 
تعاون گفت: مجريان طرح ها و كارآفرينان روستايي، 
همزمان ضمن انجام مراحل اداري در وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي مي توانند در سايت صندوق، ثبت نام و 
حد اعتباري شركت خود را دريافت و به بانك عامل ارايه 

كنند. 
وي م��اك واگ��ذاري ضمانتنامه ب��ه متقاضيان را 
اعتبار سنجي اعام كرد و گفت: ماك اعتبارسنجي 
شاخص هايي نظير صاحيت فني، شاخص هاي مالي 
و اقتصادي، شاخص هاي اجتماعي و شاخص فرآيند 
كارآفرين��ي هس��تند. مديرعامل صن��دوق ضمانت 
سرمايه گذاري تعاون گفت: وثايق دريافتي از مجريان 
طرح ها حداكثر يك سوم وثايق دريافتي بانك ها بوده 
و كارمزد آن كمتر از يك درصد اس��ت.  حسين نژاد، 
س��قف ضمانتنامه ه��اي ص��ادره ب��راي طرح هاي 
روس��تايي را 12 ميليارد توم��ان و كل اعتبار در نظر 

گرفته را حدود هزار ميليارد تومان اعام كرد. مهر

توقف توليد چند سواري 
 آذر ماه امسال توليد چند مدل 
سواري در خودروسازان داخلي 
به صف��ر رس��يد.  در اين مدت 
توليد وليك��س C30 دنده اي 
ش��ركت خودروس��ازان راي��ن 
متوقف شده و از يك دستگاه در آذر ماه سال گذشته 
به صفر رسيد.  توليد VELA V5 ديگر محصول اين 
ش��ركت نيز با كاهش 100 درصدي همراه بوده و از 
28۷ دستگاه در آذر ماه 1395 به صفر كاهش يافت. 
آذر م��اه امس��ال تولي��د ام وي ام 550 محص��ول 
خودروس��ازي مديران ني��ز متوقف ش��ده و از 5۷2 

دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسيد. 
توليد جك J5 محصول كرمان موتور نيز 100 درصد 
كاهش يافته و از 50۷ دس��تگاه در آذر ماه 1395 به 
 X50 صفر كاهش ياف��ت. در اين مدت تولي��د ليفان
ديگر محصول كرمان موت��ور نيز متوقف ش��ده و از 
1298 دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسيد. 

ايسنا

عقب نشيني نفت از ركورد ۷۰ دالر
پس از اينكه نفت روز پنجشنبه 
ب��ه ۷0 دالر صع��ود ك��رد، در 
ب��ه  جمع��ه  روز  معام��ات 
عقب نش��يني از اين سطح تن 
داد.  بهاي معامات آتي وس��ت 
تگزاس اينترمدييت امري��كا ب��ه 63/62 دالر در هر 
بشكه رسيد كه 18 سنت يا 0/3 درصد پايين قيمت 
نهايي معامات روز گذشته بود. بهاي معامات نفت 
امريكا روز پنجش��نبه به 64/۷۷ دالر صعود كرده بود 

كه باالترين قيمت از دسامبر س��ال 2014 بود. بهاي 
معامات نفت برنت 69/2۷ دالر در هر بشكه بود كه 
نس��بت به قيمت نهايي روز گذشته تغييري نداشت. 
برنت روز پنجشنبه به ۷0/05 دالر صعود كرده بود كه 
باالترين قيمت از دس��امبر س��ال 2014 بود. اگرچه 
تحليلگران از ابتداي س��ال ميادي جاري نسبت به 
احتمال تصحيح نزولي قيمت نفت هشدار داده اند اما 
شرايط كلي بازار را تحت تاثير توافق كاهش توليد به 
س��ركردگي اوپك قوي توصيف كرده ان��د.  بازارهاي 
نفت در مجموع از توافق كاه��ش توليد ميان اوپك و 
توليدكنندگان خارج از اين سازمان شامل روسيه كه 
از اول ژانويه سال گذشته به اجرا درآمده و قرار است تا 
پايان سال 2018 ادامه پيدا كند، تحت پشتيباني قرار 

گرفته اند. ايسنا

سرنوشت سود هاي انباشته سهام عدالت 
اعام  سازمان خصوصي سازي 
كرد عده اي از مشموالن سهام 
عدالت براي دريافت سود سهام 
خود هنوز شماره شباي بانكي 
اعام نكرده اند. به گفته رييس 
س��ازمان خصوصي سازي يكي از اس��تنباط ها از اين 
موضوع اين است كه آنها خود را جزو دهك هاي پايين 
درآمدي به حساب نمي آورند و مي خواهند اين مبالغ 

به كم درآمدهاي واقعي تخصيص پيدا كند. 
در نتيجه اين ابه��ام پديد مي آيد ك��ه در صورتي كه 
اين مبالغ توس��ط آن مش��موالن برداشت نشود چه 
تصميمي براي آن اخذ خواهد ش��د؟ آيا اين مبالغ به 
حس��اب خزانه دولت مي رود؟ علي اش��رف عبداهلل 
پوري حسيني در اين مورد مي گويد كه اين مبالغ به 
خزانه باز نمي گردد و متعلق به مش��موالن است ولي 
اينكه چگونه در مورد آن مبالغ حكم ش��ود در آينده 
تصميم گيري مي ش��ود چرا كه علم به اين نداريم كه 
چقدر از اين افراد عالمانه و عامدانه س��راغ سود سهام 
عدالت خ��ود نمي آيند.  ب��ه گفته رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي، بعد از توزيع س��ود س��ال 1395 
مي توان در مورد سود آن عده خاموش تصميم گيري 
كرد البته س��ازمان خصوصي س��ازي در اي��ن مورد 
نمي تواند تصميم گيري كند و تنها مي تواند پيشنهاد 
دهد تصميم گيري در اين مورد با مراجع قانوني است. 

سازمان خصوصي سازي

افزايش 8 دالري قيمت طال 
 قيمت طا براي س��ومين روز 
متوال��ي ب��ه علت افت ش��ديد 
ارزش دالر به باالترين قيمت از 
ماه سپتامبر رسيد و هر اونس به 
1330/۷8 دالر رس��يد.  ب��ه 
گزارش رويت��رز، هر اونس طا با 8 دالر و 34 س��نت 
افزايش 1330/۷8 دالر معامله شد كه باالترين رقم از 
ماه سپتامبر به شمار مي رود.  اين فلز گران بها تاكنون 
در اين هفته 0/۷ درصد افزاي��ش ارزش را ثبت كرده 
اس��ت و در آس��تانه ثبت طوالني ترين افزايش هاي 

هفتگي از 14 آوريل است. 

ميلي��ارد   5 فاينان��س  اعتب��اري  خ��ط  ق��رارداد 
موسس��ه و  ايران��ي  بانك ه��اي  بي��ن   يوروي��ي، 

Invitalia  Global  Investment  براي تامين مالي 
پروژه هاي عمراني و توليدي كشور، امضا شد. 

به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، بر اس��اس اين 
قرارداد كه دو بانك ايراني صنعت و مع��دن و خاورميانه، 
آن را امضا كرده اند و امكان الحاق س��اير بانك هاي ايراني 
به آن وجود دارد، پروژه هاي عمراني و توليدي كش��ور كه 
با اس��تفاده از تكنولوژي، ماش��ين آالت يا خدمات فني و 
مهندسي كش��ور ايتاليا اجرا مي ش��وند، مي توانند از اين 
تس��هيات اس��تفاده كنند.  بنا به اعام بان��ك مركزي، 
اس��تفاده از اين خط اعتباري، با رعايت قوانين و مقررات 
داخل��ي، خصوص��ا الزام��ات من��درج در قان��ون برنامه 
ششم توس��عه، قوانين بودجه س��نواتي و آيين نامه ها و 
دستورالعمل هاي مرتبط ميس��ر خواهد بود.  همچنين 
تمام پروژه هاي بخش دولتي و غيردولتي كه اولويت آنها 
به تاييد دستگاه هاي ذيربط رسيده و مجوزهاي مربوطه را 
اخذ كرده باشند، مي توانند از اين تسهيات استفاده كنند.  
پس از انعقاد قرارداد با كشورهاي هند، چين، كره جنوبي، 

دانمارك، اتريش و روسيه  در ماه هاي اخير، ايتاليا هفتمين 
كشوري اس��ت كه قرارداد فاينانس با آن منعقد مي شود 
و بدين ترتيب، گام ديگري در راس��تاي تنوع بخش��ي به 
خطوط اعتباري فاينانس قابل دريافت براي تامين مالي 
پروژه هاي كشور برداشته شده است.  معاون اداره تامين 
اعتبارات ارزي بانك مركزي، درب��اره قرارداد تامين مالي 
5 ميليارد يوروي��ي ايران و ايتاليا گفت: ش��رايط دريافت 
تس��هيات از اين خط اعتباري، بهتر از صندوق توس��عه 
ملي است.  حميد قنبري با اشاره به امضاي قرارداد اعطاي 
خط اعتباري 5 ميليارد يورويي از س��وي ايتاليا به ايران، 
افزود: بخش دولتي، خصوصي و عمومي مي توانند از اين 
خط اعتباري استفاده كنند و به صنعت خاصي نيز تعلق 
ندارد.  وي گفت: متقاضيان مي توانند به بانك هاي عامل 
صنعت و معدن وخاورميانه براي استفاده از اين تسهيات 
مراجعه كنند.  او اضافه كرد: بانك هاي ديگر نيز به زودي 
وارد چرخه پرداخت اين تسهيات مي شوند. قنبري افزود: 
بخش دولتي براي استفاده از اين خط اعتباري، نيازمند 
مجوز شوراي اقتصاد و بخش خصوصي براساس اولويت 

طرح، نيازمند تاييد وزارتخانه مربوط است. 

قرارداد فاينانس ۵ ميليارد يورويي ايران و ايتاليا امضا شد
تسهيالت براي متقاضيان تكنولوژي ايتاليايي

ابتداي انق��اب تهديد مي كرديم كه اگ��ر غرب فان كار 
يا بهمان كار را كند، نف��ت را به روي آن خواهيم بس��ت 
و خواهان تحري��م نفتي غرب بوديم، ول��ي در اين مقطع 
كارمان به جايي رسيد كه تهديد كرديم اگر اجازه ندهند 
نفت بفروشيم و نفت ما از تنگه هرمز عبور نكند، تنگه را 
روي همه خواهيم بس��ت! به عاوه 8 س��ال دوره ويرانگر 
احمدي نژاد هيچ شغل مولدي به مجموعه مشاغل كشور 
اضافه نشده بود، در نتيجه جامعه از نفت مي خورد و نفت 
هم بايد فروش مي رفت و پول آن به دست مي آمد و چون 
از راه هاي عادي اين كار نمي ش��د، دس��ت به دامن بابك 
زنجاني ها شدند. وابس��تگي به نفت كم بود. وابستگي به 
امثال زنجاني هم اضافه شد. بنابراين برداشتن تحريم ها 

شرط الزم بهبود امور بود ولي كافي نبود. 
از اين نظر برداش��تن تحريم ها يك گام و مقدمه الزم بود. 
ولي اين كار به تنهايي مش��كل را حل نمي كرد. حتي اگر 
پول هم مي آمد، بايد در مس��ير درستي استفاده مي شد، 
پس اينجا اهميت حل مس��ائل نهاد سياس��ت است كه 
نمود پيدا مي كند. حل مشكل سياست در ايران به مراتب 
سخت تر از رس��يدن به توافق برجام بود. سياست؛ از يك 
سو ميان جامعه و دولت دو پاره بود و از سوي ديگر درون 
س��اختار قدرت نيز ش��كاف قابل توجهي ديده مي شد، 
بنابراين با وجود اين دو شكاف، ممكن نبود كه سياست در 
خدمت بهبود وضع كشور در آيد، ولي به دليل بي توجهي 
دولت به امر سياست يا ناتواني آن در پرداختن به باز كردن 
گره سياست در ايران، شيوه معكوس را در پيش گرفتند 
و برجام را وسيله نجات سياس��ت خود قرار دادند، بدين 
معنا كه هر جا كم آورده مي شد از برجام خرج مي كردند 
و انتظ��ارات زياد غيرواقع��ي از برجام ايج��اد كردند. اين 
انتظارات بسيار بيش از ظرفيت واقعي برجام بود. برجام 
تبديل به كليد حل هر قفلي شده بود، در حالي كه برجام 
ش��رط الزم و نه كافي براي عبور از مش��كات بود. برجام 
مهم بود چه در س��طح ايران و چه در س��طح بين المللي 
ولي حال همه مشكات نبود. چنين رويكردي به برجام 
موجب مي ش��د كه خروج احتمالي اياالت متحده از آن، 
بسيار ناگوار و خطرناك تلقي ش��ود، در حالي كه واقعيت 

برجام در اين اندازه اثرگذار نبود و نيست و هر تصميمي كه 
ترامپ بگيرد تا اين حدي كه براي برجام تبليغ شده است، 
اهميتي نخواهد داش��ت.  نكته ديگري كه در برجام بايد 
مورد توجه قرار مي گرفت، راهبردي بودن اين توافق بود. 
در واقع برجام مستلزم رعايت اموري از طرفين بود. برجام 
يك تصميم راهبردي بود كه بايد اصول كلي آن در ساير 
وجوه سياست خارجي نيز مورد توجه قرار گيرد. معناي 
واقعي برجام چه بود؟ تعامل با نظام بين المللي براساس 
منافع طرفين، معناي واقعي برجام است. چرا پذيرفتيم كه 
امتيازاتي را به طرف مقابل بدهيم؟ به اين دليل روشن كه 
امتيازاتي را مي توانستيم بگيريم. جاده سياست خارجي، 
براي عبور خودروي ما به تنهايي نيست، همچنان كه براي 
عبور خودروي ديگر كشورها به تنهايي نيست. اين جاده، 
باندهاي گوناگوني دارد كه همه مي توانند به تناسبي در آن 
عبور كنند. بنابراين كليد سياست هاي منطقه اي خود را 
بايد براساس اين اصل جديدي كه در برجام پذيرفته ايم 
ش��كل مي داديم.  و باالخره نكته ديگر كه آن هم چندين 
بار متذكر شده ام، فقدان اعتبار ضمانت اجراي حقوقي در 
برجام است. ضمانت اجراي برجام صرفا مبتني بر قدرت 
اس��ت. تا هنگامي كه ق��درت داريم مي توانيم براس��اس 
قدرت خودمان ضامن اجراي درس��ت آن ش��ويم و اگر از 
اين قدرت كاسته ش��ود، به همان ميزان ضمانت اجراي 
آن نيز از ميان خواهد رفت. فراموش نكنيم كه بزرگ ترين 
مولفه ق��درت ايران ب��راي ضمانت برجام، ات��كا به مردم 
و افكار عمومي است. هر اقدامي كه آن را خدشه دار كند، 
به ضرر برجام و كشور است. سياست هاي رسانه رسمي و 
جناح اصولگرا در ماه هاي گذش��ته به شدت به اين وجه از 
قدرت كشور لطمه زد و اعتراضات اخير نيز بخشي از نتايج 
اين سياست نابخردانه بود.  با تمام اينها اگر توجه خود را 
به سياس��ت داخلي معطوف كنيم و به الزامات نانوش��ته 
سياسي برجام در سياس��ت منطقه اي پافشاري و رعايت 
كنيم و قدرت اصلي حكومت را كه حمايت مردم اس��ت، 
حفظ كنيم و گسترش دهيم، در اين صورت نبايد نگران 
تصميمات ترامپ بود، چه ادامه لغو تحريم ها را امضا كند 

نكند.  و چه امضا 

»اعتماد« در اين 15 سال ادوار مختلفي را ازسر گذرانده و 
تجربه هاي گرانقدري را به دست آورده است و در شرايط 
فعلي، با وجود گسترش سريع و موثر فضاي مجازي در 
جامعه و افزايش چش��مگير تعداد كارب��ران آن، تاش 
كرده تا با رويكردي تحليلي و فراخبري فرم جديدي از 
روزنامه را در اختيار مخاطبان قرار دهد. تغيير فرم و توليد 
محتواي اختصاصي در همه حوزه ها در راستاي آن است 
تا »اعتماد« به مثابه يك رسانه آگاهي بخش، خط تحليلي 
و محتوايي قابل اعتنايي را كه متناسب با رويدادهاي روز 

است به مخاطبان ارايه دهد. 
هرچند همين ح��اال كه اين يادداش��ت را مي نويس��م 
بسياري بر اين باورند كه با گس��ترش روز افزون فضاي 
مجازي، ديگر كس��ي روزنامه نمي خرد و نمي خواند اما 
بايد بگويم روزنامه اعتماد كماكان بر س��ر عهدي كه با 
مخاطبان خود بس��ته، باقي اس��ت و با تمام نيرو سعي 
مي كند كه در گردش آزاد اطاعات سهم موثر خود را ايفا 
كند و در راه اطاع رساني صحيح و بي طرفانه و صادقانه 
گام ب��ردارد. به عن��وان مديرمس��وول روزنامه معتقدم 
شايد امروز گران ش��دن 60 درصدي كاغذ، مشكات و 
مصائب زيادي را براي اهالي رس��انه ايجاد كرده است اما 
مسووليت ما در »اعتماد« كه همانا ارايه و انتقال تحليل ها 
و رويكردهاي اختصاصي و فني به مخاطبان است هيچ 

تغييري نكرده است و ان شاءاهلل نخواهد كرد. 
روي همين حساب بازتاب »اعتماد« در فضاي مجازي 
چش��مگير اس��ت و خيلي از خوانندگان، گروه هايي از 
مردم هستند كه »اعتماد« را روي گوشي ها يا رايانه هاي 
خود مي بينند و امروز ش��اهد هس��تيم كه گزارش ها، 
يادداش��ت ها، مصاحبه ها و تحليل هاي منتش��ر شده 

در »اعتماد«، با تغيير راهب��رد به »روزنام��ه اي فراتر از 
خبررساني« بيش از هميش��ه در فضاي مجازي تكثير 
و توزيع مي ش��ود. اين اتفاق نش��ان دهنده آن است كه 
روزنامه هاي كاغذي مي توانند فضاي مجازي و كانال هاي 
خبري را تحت تاثير قرار دهند و در اصاح فضاي مجازي 

موثر واقع شوند. 
البته فارغ از س��ختي هاي روزنامه نگاري و حراس��ت از 
يك رس��انه با تجربه 15 ساله، گران ش��دن كاغذ باعث 
شد بس��ياري از همفكران و همكاران رسانه اي مجبور 
به تعطيلي رسانه هاي شان ش��وند يا آنكه براي انتشار با 
گرفتاري ها و دردس��رهاي زيادي روبه رو ش��وند اما اين 
حقير از همان روز اول كه قصد انتش��ار روزنامه اعتماد را 
داشتم، به دنبال آن بودم تا ان ش��اء اهلل حداقل عمر اين 
روزنامه به 50 سال برس��د و حضورش تداوم يابد. اينك 
از آن نيم قرن، 15 سال و 4 هزار شماره گذشته است و به 

اميد خدا همچنان در صحنه باقي خواهيم ماند. 
بدون شك زنده نگه داشتن رسانه در شرايط امروز كشور، 
كار دشواري است. حيات يك رسانه به ديده شدن توسط 
افكار عمومي و خريده شدن از سوي آنان وابسته است. 
ما سعي كرديم در اين راه كم فروشي نكنيم و از كيفيت 
كار نكاهيم. مخاطبان وفادار روزنام��ه هم از ما همين را 
مي خواهند كه از عهد خود برنگرديم و تسليم جبر زمانه 
نشويم و اميدوارم شرايطي فراهم ش��ود تا باز هم شاهد 
باشيم روزنامه هاي كاغذي و چاپي در سبد زندگي روزانه 
مردم قرار بگيرند و مورد استقبال عمومي واقع شوند، چرا 
كه محتواي توليدشده در تحريريه هاي حرفه اي به مراتب 
قابل اعتمادتر از محتوايي است كه ندانسته و نشناخته در 

دنياي مجازي دست به دست مي شود. 

نگراني از تصميم ترامپ

» اعتماد« مردم

تشويق به خلق ايده هاي جديد و افزايش بهره وري 
مي شود. همچنين در جوامع نظم دسترسي محدود 
مانند ايران ك��ه تهديد به خش��ونت بالقوه مي تواند 
زمينه ساز آشوب و بلوا و جنگ داخلي بشود، توزيع 
رانت هايي ك��ه بتواند جلوي چنين خش��ونت هايي 
كه كليت نظ��ام را به خطر مي ان��دازد بگيرد و ثبات 
اقتص��ادي و سياس��ي را حفظ كند براي كش��ور ما 

بسيار مفيد و قابل دفاع است. 
البته ك��ه بايد ب��ه س��مت توزيع رانت ش��ومپتري 
نوآوري برويم و توزيع چني��ن رانت هايي كه نوعي 
باجگيري براي به اصطاح زير مي��ز توافقات نزدن 
يا به هم نزدن كافه اس��ت، متوقف شود. اما تا زماني 
ك��ه فرادس��تان داراي ق��درت اعمال خش��ونت به 
توافق و تعهد ب��راي تن دادن به قانون نرس��يده اند 
جامعه ناچ��ار به پرداخت چنين هزينه هايي اس��ت 
تا متحمل هزينه بزرگ تر ش��ورش هاي گسترده و 
انقاب هايي كه مش��خص نيست كش��ور را به كدام 

سو مي برد نشود. 
پس اينكه مي پرسيد راه حل مبارزه كارا و نظام مند 
با توزي��ع رانت چيس��ت حركت از نظم دسترس��ي 
محدود به نظم دسترس��ي باز است كه اصوال زمينه 
و ضرورت براي خلق رانت هاي واقعا بد و نامولد را به 

وجود مي آورد. 
 بدين منظور بايد ذهني��ت و باورها و ارزش ها دچار 
دگرديس��ي ش��ود تا به دنبال آن س��اختار قدرت و 
ش��يوه حكمراني تغيير كن��د به نحوي ك��ه توجه 
به توس��عه سياس��ي و توس��عه اقتصادي همزمان 
در دس��تور كار قرار بگي��رد. توضيح بيش��تر اينكه 
اجازه تاس��يس و تش��كيل و تداوم فعاليت همه نوع 
سازمان سياسي )احزاب و س��ازمان هاي غيردولتي 
و تش��كل هاي صنفي اتحاديه هاي كارگ��ري و...( و 
سازمان اقتصادي )ش��ركت هاي خصوصي و( واقعا 
خصوصي و بدون دخالت و نف��وذ ارگان هاي دولتي 
و حكومتي به هر شخصيت حقيقي و حقوقي بدون 
تبعيض و توجه ب��ه ماك هاي جنس��يتي، قومي، 
نژادي، مذهبي و غير آن داده ش��ود. به اين ترتيب 
فضاي رقابت��ي و فرصت هاي برابر ب��راي همگان به 
وجود مي آي��د و رانت هاي نامولد ب��ه تدريج از بين 

خواهند رفت. 

  نقش نظاميان در توس�عه سياسي اقتصادي 
چيست و كش�ورهاي توسعه يافته چگونه اين 

نقش را تعريف كرده اند؟ 
نظاميان حافظ نظم و برقراري امنيت و يكپارچگي 
و تماميت ارضي هر كش��وري هس��تند كه خدمات 
آنها بسيار ارزشمند و حياتي است. اما نقش آنها در 
توس��عه اقتصادي به ش��رطي مثبت خواهد بود كه 
مستقيما و خودس��رانه نخواهند تصميم گير باشند 
و مايه ترس و ارع��اب و حتي ناامني ب��راي فعاليت 
اقتصادي سالم شوند. در كشورهاي نظم دسترسي 
محدود، ش��اهد كنترل يكپارچه و متمركز نظاميان 
از سوي يك س��ازمان غيرنظامي كه منافع كان و 
ملي را مد نظ��ر دارد نيس��تيم بلك��ه نظاميان هم 
مس��تقا دس��ت به خش��ونت و قدرت نمايي براي 
كس��ب ران��ت و بودجه بيش��تر در خدم��ت منافع 

شخصي خود هستند. 
كش��ورهاي توس��عه يافته براي كنت��رل يكپارچه 
نظامي��ان، جداس��ازي پيونده��اي نزدي��ك بي��ن 
اقتص��اد، سياس��ت و نظامي��ان را كام��ا رعاي��ت 
كردند. س��ازوكارهايي كه نظاميان را متعهد به عدم 
سوء استفاده از قدرت شان مي كند دو عنصر اساسي 
دارند. همه فرادس��تان درباره اجزاي تشكيل دهنده 

شركت ملي صنايع پتروشيمي 

»آگهي ابالغ اتهام غيبت« 
خانم: اشرف شفائي- كارمند شماره 5848۰1، فرزند ابراهيم 

پرونده شما به اتهام غيبت متوالي در اين هيات مطرح گرديده است. لذا 
به علت عدم دسترس��ي و به تجويز ماده ۷3 قانون آئين دادرسي مدني 
مراتب در يك نوبت منتش��ر مي ش��ود تا ظرف مدت يك م��اه از تاريخ 
نش��ر آگهي در يكي از روزهاي اداري به محل ام��ور اداري ذيربط يا اين 
هيات واقع در تهران، خيابان ماصدرا، خيابان شيخ بهائي شمالي، ضلع 
جنوب غربي ميدان شيخ بهائي، پاك 144، طبقه چهارم شرقي، هيات 

بدوي، مراجعه فرمائيد.
هيات پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت 

شماره مجوز: 4818 . 1396

فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد )دو مرحله اي(
به شماره درخواست )۰۰3-53-95213( شماره مناقصه )34/س م/96(

ش�ركت بهره برداري نفت و گاز گچس�اران در نظ�ر دارد 8 عدد بال ول�و كالس 300 در س�ايزهاي مختلف مورد ني�از خ�ود را از طريق مناقصه عمومي خري�داري نمايد. 
 لذا مناقصه گ�ران مي توانند با رعاي�ت ن�كات درج ش�ده در س�ايت هاي gsogpc.nisoc.ir )ش�ركت بهره برداري نف�ت و گاز گچس�اران – بخش مزاي�ده و مناقصه( و
HTTP//IETS.MPORG.IR )پايگاه ملي مناقصات( نسبت به دريافت و تكميل اسناد ارزيابي كيفي، مطابق برنامه زمانبندي شده ذيل اقدام و مدارك مربوطه را به آدرس 

گچساران- شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران دبيرخانه كميسيون مناقصات اتاق 24 ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 96/11/11

تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 96/11/15
الزم به ذكر است برنامه زمانبندي و تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي ش�ركت هايي كه حداقل نمره اعالم شده را كسب نمايند طي دعوت نامه اطالع رساني 

خواهد شد در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل آخرين تغييرات صاحبان امضاء مجاز درج شده در روزنامه رسمي الزامي بوده و امكان ارائه 25% پيش پرداخت مقدور نمي باشد.
)طبق قانون حمايت از توليدكنندگان داخلي، در صورت وجود سازندگان/ توليدكنندگان داخلي، مشروط به تاييد فني كاالي پيشنهادي اولويت خريد با آنها مي باشد.(

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

نوبت دوم
شماره مجوز: 4800، 1396

تاريخ چاپ نوبت اول: 96/10/21
تاريخ چاپ نوبت دوم: 96/10/23

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز 
گچساران »سهامي خاص«

شماره مجوز  1396/4504 

) فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه گران( شماره 22۰1/96/4۷  
           آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 

1- مناقصه گزار : شرکت گاز استان آذربايجان غربی 
2- موضوع مناقصه : پروژه تهيه  تجهيزات  و احداث  شبکه توزيع و سيستم حفاظت کاتديک  مبادی  ورودی شهر اروميه ) جاده های شهيد  کانتری ، سلماس ، مهاباد ، اشنويه ، سرو ( به شرح : 

* شبکه  توزيع )  60PSI ( با لوله هاب فوالدی به اقطار 2 تا 8 اينچ   بطول تقريبی 21000 متر 
* شبکه توزيع )  4BAR ( با لوله های پلی اتيلن  به اقطار  63 تا 160 ميليمتر  بطول تقريبی  31000 متر 

3-  محل اجرای پروژه :  شهرستان اروميه 
4- استاندارد اجرای کار : مطابق مشخصات  فنی و استاندارد های پذيرفته  شده شرکت ملی گاز ايران 

5- شرايط متقاضيان  : 
-  داشتن شخصيت حقوقی  

- داشتن گواهی صاحيت  معتبر پايه پنج و يا باالتر  در رشته تاسيسات  و تجهيزات  از سازمان  برنامه و بودجه 
- داشتن  ظرفيت خالی ارجاع کار 

- توانائی  تهيه و تسليم انواع ضمانتنامه های مورد نياز 
6- مدارک مورد نياز جهت دريافت  کاربرگهای استعالم ارزيابی : 

- تقاضای دريافت  کاربرگهای  استعام ارزيابی  با ذکر موضوع  مناقصه  و کارهای در دست اجرا ، مبلغ و درصد پيشرفت  هر يک 
- گواهی نامه صاحيت  رتبه  معتبر  از سازمان برنامه و بودجه  در رشته مربوطه 

7-  مهلت دريافت کاربرگهای  استعالم  ارزيابی :  10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
8- مهلت تکميل  و تحويل کاربرگها  و اسناد  استعالم ارزيابی : 25 روز پس از انتشار  آگهی نوبت دوم 

9-  محل  دريافت و تحويل کاربرگها و اسناد استعالم ارزيابی : دفتر امور قراردادها  واقع در اروميه  ، خيابان مولوی  ، شرکت گاز استان  آذربايجان غربی  ، طبقه اول ،  اتاق 102 می باشد، بديهی است 
متعاقبا  دعوتنامه  کتبی  جهت دريافت مابقی  اسناد مناقصه  ، به مناقصه گران حائز شرايط ارسال خواهد شد.

10- نوع و مبلغ تضمين  شرکت در مناقصه :  مطابق مصوبه  شماره  123402/ت 50659 ه�   مورخ 94/9/22 هيات  وزيران  و اصاحيه های بعدی  آن خواهد بود.
11- محل تامين اعتبار  مالی پروژه :  اعتبار  پروژه  از محل بند ق تبصره 2 ماده  واحده  قانون بودجه  سال  1393 خواهد بود.

 آگهی فوق در ش��بکه اطاع رس��انی نفت و انرژی ش��انا  در قس��مت مناقصه و مزايده  ب��ه آدرس   WWW.SHANA.IR  و ش��بکه اطاع رس��انی ش��رکت گاز اس��تان آذربايجان غرب��ی به آدرس
   WWW.NIGC-WAZAR.IR  درج گرديده است . در صورت لزوم  به کسب اطاعات  بيشتر  با تلفن شماره  334۷۷1۷0-044 تماس يا از طريق نمابر  شماره 334444۷5-044 مکاتبه نمايند.

ضمنا اطاعات  و اسناد مربوط به آگهی در کد شماره  1/510/480 پايگاه ملی اطاع رسانی مناقصات  درج گرديده است.

        روابط عمومی شرکت گاز استان آذربايجان غربی

نوبت دوم

شركت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان آذربايجان غربی

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/10/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/23

نظرات خود را 
برای ما پيامک 

کنيد

30004753

اعتماد

كتاب خش�ونت و نظم ه�اي اجتماعي حاصل 
يك عمر تالش علم�ي داگالس نورث با كمك 
ش�اگردان وي درباب چرايي توسعه نيافتگي 
اكثري�ت كش�ورهاي جه�ان اس�ت. نظري�ه 
نظم ه�اي اجتماع�ي، جوامع بش�ري را به دو 
دس�ته نظ�م اجتماع�ي »دسترس�ي ب�از« و 
»دسترسي محدود« تقس�يم مي كند. جوامع 
»دسترس�ي ب�از« داراي جامعه مدن�ي پويا و 
س�رزنده، تنوع و تكثر س�ازمان هاي سياسي 
و اقتص�ادي، رواب�ط اجتماعي غيرش�خصي، 
حاكميت قان�ون و تضمي�ن حق�وق مالكيت 
هس�تند. ام�ا جوام�ع »دسترس�ي محدود« 
ان�دك س�ازمان هاي  داراي تع�داد بس�يار 
خصوص�ي، رواب�ط اجتماع�ي بر پاي�ه اعمال 
نف�وذ و امتيازدهي ش�خصي، اج�راي نابرابر 
قانون و حقوق مالكيت تضمين نشده هستند. 
همه نظم ه�اي اجتماعي براي مهار خش�ونت 
به وج�ود آمدند. ام�ا ه�ر نظ�م اجتماعي به 
ش�يوه هاي متف�اوت و عواق�ب متف�اوت ب�ر 
انگيزه ه�اي اقتص�ادي و توس�عه اقتصادي، 
خش�ونت را كنت�رل مي كند. مش�كل جوامع 
دسترسي محدود اين اس�ت كه كليد كنترل 
خشونت، ايجاد انحصارات و خلق رانت است. 
يعني خلق رانت ه�اي منظم و دايم�ي در اين 
جوامع صرفا س�ازوكاري براي پر كردن جيب 

اعضاي »ائتالف غالب« نيس�ت بلك�ه ابزاري 
اساس�ي براي كنترل خش�ونت اس�ت. جعفر 
خيرخواهان كه اين كت�اب را ترجمه كرده در 
گفت وگو با »اعتماد«، ش�رايط كنوني اقتصاد 
و اجتماع اي�ران را بر پاي�ه تئوري هاي مطرح 
شده در اين اثر نورث مورد بررسي قرار داده و 
نس�خه اي براي تنظيم سياست هاي اقتصادي 
در وضعيت فعلي ساختار سياسي، اقتصادي و 

اجتماعي ايران ارايه مي دهد. 

  عنوان كتاب خش�ونت و نظم هاي اجتماعي 
اس�ت، به عن�وان اولين س�وال، آي�ا كنترل 
پراكنده و نامتمركز خش�ونت موجب مي شود 
ت�ا تهديد به خش�ونت نقش مح�وري در نظم 
اجتماعي ايفا كند يا اينكه كنترل متمركز آن 
بس�ياري از روابط اجتماعي را بدون تهديد به 

خشونت تحقق مي بخشد؟
پيش��برد و اف��زوده مهم��ي ك��ه داگاس ن��ورث، 
اقتصاددان نهادگ��را و برنده جايزه نوب��ل اقتصاد به 
ادبيات توس��عه اقتصادي داش��ت تمركز بر مساله 
محوري خش��ونت در قالب تعريف وبري از دولت يا 
دقيق تر بگوييم حكومت بود. ماكس وبر حكومت را 
سازماني تعريف كرد كه تنها قدرت و مرجع قانوني 
براي كاربرد زور و اعمال خش��ونت اس��ت. اما نورث 
ادعا كرد چنين ن��وع حكومتي فق��ط در نظم هاي 
دسترسي باز يا كشورهاي توس��عه يافته وجود دارد 
و در كش��ورهاي توس��عه نيافته، حكوم��ت قانوني 
و ظاه��ري از قدرت انحص��اري براي اعم��ال زور و 
خشونت برخوردار نيست و ساير صاحبان قدرت به 
نام فرادس��تان )يا كارشناسان خشونت( هم توانايي 
اعمال خش��ونت يا تهديد ب��ه كاربرد خش��ونت به 
انحاي مختلف را دارا هستند. اين فرادستان صاحب 
قدرت نظامي، ديني، آموزشي، صنعتي، كارگري و 

از اين قبيل هستند. 

  رابطه مي�ان توزي�ع ران�ت و امني�ت نظام 
سياسي چيس�ت و چگونه سياس�تمداران از 

آن در جهت منافع خود استفاده مي كنند؟
در جوامع نظم دسترس��ي مح��دود، امنيت و ثبات 
سياسي يا به بيان ديگر جلوگيري از اعمال خشونت 
رابطه مس��تقيم با توزيع رانت ها پيدا مي كند. ثبات 
سياس��ي در چنين جوامعي پايدار و بادوام نيست و 
با تغيير در توازن قواي فرادس��تان و توقع بازتوزيع 
رانت ها زمينه براي درگيري و اعمال خش��ونت بين 
ائتاف فرادستان فراهم مي ش��ود. در اين كشورها 
متاسفانه كمتر سياستمداران صاحب فكر و انديشه 
و خيرخ��واه را مي بينيم. اين نوع سياس��تمداران و 
سياست ورزان معموال توسط كساني كه كارشناس 
و متخصص در اعمال خشونت و تهديد به خشونت 
هس��تند از ميدان به بيرون رانده مي شوند. سياست 
و اقتصاد درهم تنيده مي شود چون معناي سياست 
دخالت در اقتصاد براي كس��ب امتي��از و خلق رانت 
اس��ت. سياس��تمدار وظيفه مس��تقيم تغذيه مالي 
هواداران خود را دارد تا كه هن��گام انتخابات به وي 
راي دهند يا هنگام ضرورت به كاربرد خش��ونت يا 

تهديد به خشونت به كمك وي بيايند. 

  در كشورهاي توسعه نيافته مانند ايران چرا 
بخش خصوصي و ديگر س�ازمان هاي سياسي 
تواناي�ي مح�دودي ب�راي حض�ور در صحنه 
اقتصادي، اجتماعي و... دارند؟ در كشورهاي 
در حال توس�عه اين س�ازمان ها چگونه شكل 

گرفته اند؟
در كش��ورهاي توس��عه نيافته، بخ��ش خصوص��ي 
توانمند ك��ه هويت واحد و يكپارچه داش��ته باش��د 
نداريم. بخش خصوصي يا در زير سايه بخش دولتي 
ديده نمي ش��ود يا جيره خوار و امتيازبگير و وابسته 
به دولت است. پس بايد از طريق روابط و بده بستان 
سياسي با اش��خاص مس��تقر در حكومت بتواند به 
امتياز و منافع محدود ش��خصي برس��د. اين شرايط 
ه��م موقتي اس��ت يعني ت��ا زماني كه آن ش��خص 
و باند و محفل داراي قدرت اس��ت ي��ا مصدر كار در 
تشكيات حكومتي است امكان فعاليت آن فعاليت 
اقتصادي خصوصي وج��ود دارد. به محض تضعيف 

يا كنار رفتن آنه��ا، اين امتي��ازات و رانت خواري ها 
نصيب گ��روه خصوص��ي ديگري خواهد ش��د. پس 
همه چيز متكي به ارتباطات شخصي و وفاداري هاي 
سياسي است كه با تغيير اشخاص هم از بين مي رود. 
  در كشورهاي توس�عه يافته، نهادها چگونه 
تعهدات معتبري را ارايه مي كنند كه از قانون 

حمايت كنند؟
اينك��ه تعه��دات معتب��ر چگون��ه ايجاد مي ش��ود 
پرس��ش مهمي اس��ت چون اي��ن تعه��دات معتبر 
اجازه س��رمايه گذاري بلندم��دت مي دهد و امنيت 
ايجاد مي كند. در كش��ورهاي توس��عه يافته احزاب 
و س��ازمان هاي دايم��ي و ق��راردادي داري��م ن��ه 
س��ازمان هاي مريدي و چاكرمنشانه كه به اشخاص 
متكي باش��د و بتوانند ب��ه راحتي زير ق��ول و تعهد 
خود بزنند. گس��ترش روابط اجتماعي غيرشخصي 
و برخورد يكس��ان با همه افراد در برابر قانون باعث 
مي ش��ود تا توجه به حقوق بش��ر، حاكميت قانون، 
تضمي��ن حق��وق مالكي��ت، انص��اف و براب��ري در 
همه س��طوح برقرار باش��د و احتمال سوءاستفاده 
از موقعي��ت و ضعيف كش��ي و حق و ناح��ق كردن 
به شدت كاهش يابد. وجود ضمانت طرف سوم مانند 
قوه قضاييه مس��تقل و بي طرف كه خيلي سريع به 
اختافات رس��يدگي مي كند هم باعث معتبربودن 

تعهدات مي شود. 

  راه حل مبارزه كارا و نظام مند با توزيع رانت 
چيست؟

يك س��وءتفاهم و بدفهمي درباره رانت وجود دارد 
كه الزم است اصاح ش��ود. چگونه ما از دادن يارانه 
دفاع مي كنيم و ايرادي ب��ه آن نمي گيريم درحالي 
كه توزيع خيلي از يارانه ها ممكن اس��ت به ناحق و 
غيرهدفمند باشد و باعث بي عدالتي شود. برعكس 
آن را ه��م درب��اره رانت داري��م كه نباي��د به كليت 
رانت حمل��ه كنيم و آن را بد بدانيم. در كش��ورهاي 
پيش��رفته در برخي مقاط��ع رانت هاي��ي داريم كه 
مثبت و مفيد اس��ت و به آن رانت مولد و شومپتري 
مي گوين��د. وجود اي��ن رانت ه��ا باعث ن��وآوري و 

اس��تفاده مش��روع و قانوني از خش��ونت ب��ه توافق 
برسند. يعني توافق قانون اساسي كه نقض آن باعث 
واكنش گس��ترده و دنباله دار عليه دخالت نظاميان 
در اقتصاد يا توس��عه طلبي در خارج شود. گروه هاي 
مدن��ي و غيردولت��ي و س��ازمان هاي اقتص��ادي 
قدرتمند توانايي و آمادگي منضبط كردن اثربخش 

دولت و نظاميان را دارند. 
آي�ا پيش ش�رط توس�عه اقتصادي، توس�عه 
سياس�ي اس�ت يا بالعكس؟ اين دو چگونه در 

كنار يكديگر نقش بازي مي كنند؟
نظري��ه نظم هاي اجتماع��ي نورث مدعي اس��ت كه 
كشورها يا توسعه نيافته اقتصادي و سياسي هستند 
يا توسعه يافته اقتصادي و سياسي كه به اين وضعيت 
توازن دوگانه مي گويد. توس��عه سياسي و اقتصادي 
هر دو با ه��م بايد صورت بگيرد تا به توس��عه يافتگي 
برسيم. براين اساس نمي ش��ود كشوري توسعه يافته 
اقتصادي باش��د اما از نظر سياسي توسعه نيافته باقي 
بماند يا برعكس. چين شايد تنها استثنايي باشد كه 
بدون توسعه سياس��ي در حال توس��عه اقتصادي به 
مدت چند دهه اس��ت. اما نكته اينجاست كه درآمد 
س��رانه چين هنوز به سطح كش��ورهاي توسعه يافته 
نزديك هم نشده است. براساس نظريه توازن دوگانه، 
اگر درآمد سرانه چين از س��طح 10 تا 12 هزار دالر 
كنوني به دو برابر و مثا سطح 25 هزار دالر و بيشتر 
رسيد در اين كش��ور بايد فضاي باز و توسعه سياسي 
هم تحقق يابد و گرنه امكان رشد اقتصادي بيشتر را 
نخواهد داشت و خطر برگش��ت به عقب وجود دارد. 
اما براي اينكه توس��عه اقتصادي و سياس��ي محقق 
شود نورث س��ه ش��رط آس��تانه اي معرفي مي كند 
كه عبارتند از نخس��ت حاكميت قان��ون حداقل بين 
فرادس��تان برقرار باشد، دوم س��ازمان هاي سياسي 
و اقتصادي كه فرادس��تان تش��كيل مي دهند حالت 
دايمي پيدا كن��د و امكان منحل كردن ش��ان وجود 
نداش��ته باش��د، و س��وم اينكه زور و قدرت نظاميان 
براي اعمال خشونت از سوي يك سازمان غيرنظامي 
سياس��ي كنترل شود. با وقوع اين س��ه شرط توسعه 
اقتص��ادي و سياس��ي تحق��ق خواهد يافت. ش��رح 
جزيي��ات اينكه چگونه اي��ن دو توس��عه همديگر را 
تقويت و تكميل مي كند مفصل اس��ت كه در كتاب 
خش��ونت و نظم ه��اي اجتماع��ي براس��اس تجربه 
تاريخي كشورهاي انگلس��تان، امريكا و فرانسه طي 

دو سه قرن گذشته شرح داده شده است. 

  با توجه ب�ه س�اختار اقتصادي، سياس�ي و 
اجتماعي اي�ران، وضعيت را چگون�ه ارزيابي 
ك�رده و آيا ش�اهد اصالح�ات س�اختاري در 
جهت كاهش رانت و ناكارآمدي خواهيم بود يا 
نه؟ و اگر قرار باش�د اصالحاتي صورت بگيرد، 

نيروي پيش برنده آن چه اقشاري هستند؟
اين يك جهت گيري زمانبر و دشوار است خصوصا 
در كش��وري كه هم فرادس��تان و هم ش��هروندان 
عادي به رانت نفتي ع��ادت كرده اند و نمي خواهند 
بپذيرن��د كه چني��ن رانتي در حال كاهش اس��ت. 
چنين ذهنيت و فرهن��گ نفتي، پذيرش اصاحات 
و تغيير ساختار اقتصادي- سياسي را بسيار سخت 
مي كند. در فضاي جديد كه به جاي ارتزاق از رانت 

نفتي و س��اير منابع و ثروت هاي طبيع��ي، بايد به 
خلق و توليد ثروت هاي جديد و باز كردن فضا براي 
نوآوري و تقدم شايسته س��االري بر رابطه س��االري 
فكر ك��رد. در مرحله كنوني از توس��عه اي��ران، به 
نظر مي رس��د ابتدا بايد يك توافق و معامله اي بين 
گروه هاي فرادس��ت صورت بگيرد به اين شكل كه 
دوران جش��ن و مهماني نفتي به پايان رسيد و بايد 
قواعد و زمين بازي به گونه اي تغيير كند كه امكان 
حضور و مش��اركت همه نيروهاي فعال و دلس��وز 
ايراني براي س��اختن ايران فراهم ش��ود. متاسفانه 
كس��اني درون حاكميت ب��ا ذهني��ت و چارچوب 
فكري قديمي هستند كه نمي خواهند اين واقعيت 
تلخ را بپذيرن��د و تصور مي كنند ش��رايط س��ابق 
اقتصاد رانتير نفتي كماكان برقرار اس��ت. درنتيجه 

الزم است واقعيت آنچنان كه واقعا هست شناخته 
شود و اطاع رساني شود و مطابق با آن جهت گيري 
برنامه ها و سياست ها و ساختار تصميم گيري تغيير 
كند تا قادر باشيم نيازهاي متعدد يك جامعه پويا و 

در حال تحول را پاسخگو باشيم. 
  اعتراضات اخير در ايران را چگونه مي توان 

تحليل كرد؟
بي ترديد ش��يوه حكمراني و نظام سياس��ي و نظام 
اقتصادي موجود ما نتوانس��ته اس��ت الگو و نمونه 
موفقي در دنياي ش��تابان و پررقابت كنوني عرضه 
كن��د. اين را ب��ا عملك��رد اقتص��ادي در چند دهه 
گذشته و نرخ رشد درآمد س��رانه و رشد بهره وري 
و اس��تفاده بهين��ه از هم��ه س��رمايه هاي مادي و 
فكري كش��ور مي توان س��نجيد كه ب��ه هيچ وجه 
قابل قبول نيس��ت. برخاف ادعاهايي كه از همان 
ابتدا مطرح مي ش��د كه توج��ه و تاكيد ب��ر بهبود 
وضع رفاهي گروه هاي كم درآمد و ضعفا و برقراري 
عدالت داريم، بي عدالتي و فس��اد و تبعيض بيشتر 
شده اس��ت. نكته بس��يار مهم ديگر، ما نتوانستيم 
چشم انداز و افق روشن و جذابي از آينده به جامعه 
ارايه دهيم تا اميد و انرژي ب��راي تاش و فداكاري 
در مردم ايجاد كند كه حاضر به ايثارگري باش��ند 

تا فردايي بهتر براي نسل هاي بعدي ساخته شود. 
  ب�راي اينك�ه نتيج�ه اي�ن اعتراض�ات ب�ه 
اصالحات منجر ش�ود چه راهكارهايي در نظر 
داريد. آي�ا اين كتاب توانس�ته به آن پاس�خ 

دهد؟
اين كتاب راهكارهاي س��ريع و حاض��ر آماده براي 
اينكه اعتراضات ب��ه اصاحات منجر ش��ود ندارد و 
تحقق اصاحات را فرآيند زمانب��ر چندين دهه اي 
مي داند. كتاب داليل اين اعتراضات و خش��ونت ها 
كه هر از گاهي به جنگ هاي داخلي و كودتا و انقاب 
در كشورهاي توسعه نيافته مي انجامد را نارضايتي و 
اختاف بين فرادستان بر سر توزيع رانت ها مي داند 
كه جلوه بيروني اين اختاف ها در سطح خيابان به 

شكل شورش و بلوا و آشوب نمود مي يابد. 
نتيجه علمي و تاريخي مهمي ك��ه از كتاب مي توان 
گرفت اين است كه كشورها و اصاح گراني كه سعي 
مي كنند جنبه اقتصادي و سياس��ي اصاح و تغيير 
را از هم جدا كنند، شكس��ت مي خورن��د. موفقيت 

اصاحات مس��تلزم اين اس��ت كه رابط��ه حكومت 
با جامعه در ه��ر دو ابعاد سياس��ي و اقتصادي دچار 
تغيير و اصاح شود كه البته كار بسيار سختي است. 
همان طور كه در باال اش��اره شد راهكارها براي اينكه 
اعتراضات به خشونت گس��ترده و بي ثباتي و تزلزل 
منجر نشود رعايت سه ش��رط اساسي است: نخست 
حاكميت قان��ون و رعايت قواعد ب��ازي حداقل بين 
فرادستان، دوم رضايت و تحمل حكومت به ايجاد و 
تداوم انواع سازمان هاي سياسي و اقتصادي مستقل 
از حكومت، در واقع اين سازمان ها مي توانند در روز 
مبادا به كم��ك حكومت بيايند و ي��ك همگرايي و 
همزيس��تي براي خلق ثروت و آباداني و رفاه بيشتر 

كشور به وجود  آيد.
اين س��ازمان هاي خصوصي و نهادهاي مدني همان 
مرغ ه��اي تخم طايي هس��تند ك��ه حكومت براي 
منافع آني و مطامع خود نبايد آنها را قرباني كند و از 
بين برود، و در نهايت دور نگه داش��تن سازمان هاي 
نظامي حرفه اي از دخالت در سياس��ت و اقتصاد تا 
امنيت واقعي برقرار ش��ود و خش��ونت ب��ه حداقل 

برسد. 

ادامه از صفحه اول

سرمايه گذاري 

مصطفي خدادادي

كتاب خش�ونت و نظم هاي اجتماع�ي حاصل ي�ك عمر تالش 
علم�ي داگالس ن�ورث با كم�ك ش�اگردان وي درب�اب چرايي 
توسعه نيافتگي اكثريت كشورهاي جهان است. نظريه نظم هاي 
اجتماعي، جوامع بشري را به دو دسته نظم اجتماعي »دسترسي 
باز« و »دسترسي محدود« تقس�يم مي كند. جوامع »دسترسي 
باز«  داراي جامعه مدني پويا و سرزنده، تنوع و تكثر سازمان هاي 
سياسي و اقتصادي، روابط اجتماعي غيرشخصي، حاكميت قانون 
و تضمين حقوق مالكيت هستند. اما جوامع »دسترسي محدود« 
داراي تعداد بسيار اندك سازمان هاي خصوصي، روابط اجتماعي 
بر پايه اعمال نفوذ و امتيازدهي ش�خصي، اجراي نابرابر قانون و 

حقوق مالكيت تضمين نشده هستند.

درباره كتاب

فروش محدود خ��ودرو كوييك هفته آين��ده به صورت 
اينترنتي و در ش��بكه نمايندگي هاي مجاز س��ايپا آغاز 
مي شود. به گزارش سايپا نيوز، فروش جديدترين محصول 
س��ايپا از روز سه ش��نبه 26 دي ماه به صورت اينترنتي يا 
مراجعه به نمايندگي هاي مجاز گروه س��ايپا در سراس��ر 
كشور انجام خواهد ش��د.  خودرو كوييك با توجه به مدل 
 ،CVT انتخابي داراي امكاناتي چون گيربكس اتوماتيك
فرمان برقي، استارت دكمه اي، سيستم ورود بدون كليد، 
مولتي مديا، دوربين دنده عقب، سيس��تم پايش فشار باد 
تايرها )TPMS(، كروز كنترل، كنترل صوتي روي فرمان 

و... اس��ت. خريداران مي توانند جهت كس��ب اطاعات 
بيشتر به سايت رسمي گروه خودروسازي سايپا به نشاني 
www. saipacorp. com يا شبكه نمايندگي هاي مجاز 
گروه خودروسازي سايپا در سراسر كشور مراجعه كنند. 
گفتني اس��ت با توجه به محدوديت تعداد فروش در اين 
مرحله عاقه مندان اين خودرو كه تصميم به خريد دارند 
مي توانند از روز سه شنبه 26 دي ماه نسبت به خريد اقدام 
كنند. بديهي اس��ت با توجه به محدوديت تعداد فروش 
خودروها، اولويت واگذاري بر اساس زمان ثبت نام خواهد 

بود و پس از تكميل ظرفيت فروش متوقف خواهد شد. 

فروش اينترنتي كوييك هفته آينده انجام مي شود
ويژه


