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رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارجمعیازخانوادههای
شهدای۷تیروشهیدانمدافعحرم:

نقشه80کیلومترمربعازنقاطزلزلهخیزتهرانمشخصشد

تعرضحاکمانبحرینبهشیخعیسیقاسمنشانهبالهتآنهااست

حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اســالمی عصر دیروز در دیدار جمعی از خانواده های 
شــهدا از جملــه خانــواده شــهدای هفتــم تیر و 
خانواده هایی از شــهدای مدافع حرم، ضمن تجلیل از 
»ایمان، مجاهدت، رشــادت و معرفت واالی شهدا« و 
»صبر و استقامت خانواده های معظم شهیدان«، آنان 
را پایه های اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسالمی 
ایران خواندند و تأکید کردند: تنها راه پیشرفت ایران 

اسالمی، احیای روحیه انقالبی و مجاهدت است.
ایشان در ابتدای سخنان خود با تسلیت ایام شهادت 

حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم، آن حضرت را 
بزرگ ترین شهید تاریخ بشریت، و شهید محراب و راه 
حق و قاطعیت و استقامت خواندند و سپس با اشاره به 
گذشت ۳۵ سال از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری 
اسالمی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، گفتند: عامالن 
این جنایت که گروه تروریســتی خبیث و بی رحمی 
هســتند، بعد از فرار از کشور اکنون سالها است که در 
پناه کشورهای اروپایی و امریکا که مدعی سردمداری 
ضدیت با تروریزم و حمایت از حقوق بشر هستند، قرار 

دارند.

 تروریست ها را در عراق
 و سوریه زمین گیر کردیم

پس از بحران گفتمانبهرهوری»۳«رفراندوم مردم بريتانیا؛ تهديد يا فرصت برای ما؟

برنامه ملی ارتقای بهره وری
پیامتسلیترهبرمعظمانقالباسالمیدرپی
درگذشتجوانانسربازدرسانحهجادهای

جان عزيز جوانان ما نبايد در 
معرض چنین خطراتی قرار بگیرد محمود اشرفی

روزنامه نگار

بحران جاری اقتصــادی جهان از نظــر ژرفنا، 
گســتردگی و دیرپایــی در زمــره بزرگتریــن 
تالطم هــای بزرگ جهانی به شــمار مــی رود؛ از 
زمان بحران بــزرگ ۱9۳۳-۱929 تاکنون هیچ 
بحرانی اقتصــادی تا بدین پایه سراســر جهان را 
تحت تأثیر قرار نداده اســت. بحران اقتصادی دهه 
۳۰ قرن بیستم زمینه ســاز جنگ دوم جهانی شد 
و از خاکســترهای جنگ نظم نویــن جهانی و دو 
ابرقدرت ســربرآورد. اکنون بزرگی بحران جاری 
اقتصادی این پرســش را در برابر تحلیلگران قرار 
داده که فرجــام آن چه خواهد بود؟ در حال حاضر 
ما مرحله پیش بیني بحران را پشت سر گذاشته ایم 
و حتي پیش بیني موج دوم که اکنون جهان در آن 
غوطه ور بوده کار چندان دشــواری نبود و بسیاري 
امواج بزرگ آینده را چشم براهند؛ اما آنچه در این 
میان اساسی به شمار می رود؛ آینده نگاری در مورد 
روزگار جهان پس از فرو نشستن  بحران است؛ آیا 
این بحران نظم نویني را بر جهــان حاکم خواهد 
کرد؟ وضعیت کشورهای توسعه یافته و حوزه های 
دارای رشــد شــتابان اقتصادی به ویژه در منطقه 
جنوب شرق آســیا چگونه خواهد بود؟ هر چند در 
تیره روشن افق روبه رو در مورد بسیاری از مسائل 
با قطعیت نمی توان پیش بینی کرد، اما گرایش های 
رایج در اروپا به عنوان یکی از عمده ترین کانون هاي 
بحران نشانگر بسیاري از رویدادهاي آینده است؛ 
بحران بدهی ها در اروپا ریشه در تحوالت سال های 
پایانی قرن بیستم دارد. با فرو ریختن دیوار برلین و 
فروپاشی اتحاد شوروی احساسات ملی جای خود 
را به احساسات قاره ای داد. اروپایی ها تمام آرزوهای 
گمشده خود را در اروپای متحد جست وجو کردند 
و این یکی از نمونه های نادر هم داستانی شهروندان 
قاره با دولت های ملی بود. احساسات قاره ای با بروز 
نخســتین نشــانه های بحران بدهی ها در منطقه 
یورو بی رنگ شد و اکنون گرایش های تندی برای 
نجات اقتصاد ملی در تمام کشورهای اروپا به ویژه 
کشــورهای ثروتمندتر حاکم شده است؛ بنابراین 

انجام این اقدامات در حوزه یورو مورد انتظار است:
اجرای سیاســت تمهیدات ملی و رنگ باختن 

سیاست های قاره ای
کاهش کمک و یاری رسانی کشورهای ثروتمند 

اروپا به کشورهای نیازمند این قاره
بی تفاوتی در برابر تضعیــف اتحادیه اروپا و عدم 

ماندگاری حوزه یورو
این گرایش هــا و اقدامات می توانــد به نابودی 
کامل واحد پولی یورو و ساختارهای پولی اتحادیه 
اروپا بینجامد. به گونه اي که تمایالت و تمهیدات 

ملي مجال چنداني براي یاري رساندن کشورهاي 
واقع در شمال اروپا به کشورهاي فقیر حوزه بالکان 
باقي نمي گذارد. به نظر می رســد شــدت گرفتن 
احساســات ملی گرایانه در دولت های ملی اروپا به 
هیچ عنــوان مانعی فــرا راه درهم تنیدگی اقتصاد 
جهانی نباشد. هم چنین هر چند بحران اقتصادی 
به مثابه مانعی روند جهانی شدن را کند می کند، اما 
اقتصاد جهانی در آینده درهم تنیده تر و جهانی تر 
خواهد شــد؛ بنابراین در دوران پــس از بحران در 
اروپــا با آمیــزه اي از سیاســت های ملی گرایانه و 
جهانی روبــه رو خواهیم بود؛ سیاســت هایی که 
کشورهای فقیر و درجه دوم اروپایی سهم چندانی 

در آن نخواهند داشت.
بحران اقتصــادی جاری برخــالف بحران های 
بزرگ گذشــته پیامدهای نظامی نخواهد داشت؛ 
زیرا بــه نظر می رســد دولت هــای اروپایی برای 
حل مشــکالت اقتصادي خود تمایلــي به اجراي 
تمهیدات قاره اي و فراقاره اي ندارند؛ انتقال بحران 
به سرزمین های دور نیز دیگر کارساز نخواهد بود 
کشورهای ثروتمند اروپا تالش می کنند خود را از 
فشار به دوش کشــیدن مشکالت کشورهای فقیر 
این قاره رها کرده و بزرگی بحــران فرصتی برای 
پرداختن به تمهیدات فراقــاره اي  براي آنها باقي 
نگذاشته اســت. بنابراین تالش براي بازگشت به 
شرایط قبل از شکل گیری اتحادیه اروپا به صورت 
یک گرایش غالب کشورهای ثروتمند خواهد بود. 
گرایشــی که با منافع شهروندان کشورهای درجه 

دوم و فقیر قاره سازگاری ندارد.
بحران های بزرگ میدان فراسونگری قدرت های 
بزرگ را محــدود می کند و آنها بــه جای نگاهی 
گســترده، بیشــتر  بر موضوعات حیاتــي تاکید 
خواهند داشــت؛ بنابراین در  حوزه اروپا و ایاالت 
متحده زمینه هایی که دارای اهمیت ژئوپلیتیکی 
باالتری بــوده بیشــتر در کانون توجهــات قرار 
مي گیرد. انر     ژي یکي از زمینه هاي حیاتي بوده و در 
این میان کشورهای صاحب منابع انرژی قابل تأمل 
خواهند بود. استراتژی جهانی انرژی و شکل گیری 
اســتراتژی انرژی ملي یکی از چالش های اساسی 
کشورهای دریافت کننده و تولیدکننده انرژی در 

سال های پیش رو است.
فرجام بحران جاری اقتصادی حاکم شدن نظم 
نوینی بر جهان نخواهد بود؛ اما بزرگي این بحران 
اثــرات انکارناپذیري بــر جهان خواهد داشــت . 
ما با گســتره های نوینــی روبــه  رو خواهیم بود. 
گســتره هایی که در آن مزیت های جدیدی خلق 
شده و مزیت های گذشــته بازتعریف شده است. 
تدوین راهبردهای مدیریتی برای دوران فروکش 
کردن بحران نیازمند نگاه به آینده، بررسی توان و 
جایگاه ملی و گرایش های حاکم بر اقتصاد جهانی 

است.

هنگامي که اتحادیه اروپا آخرین مراحل از وحدت 
خود را پشت سر مي گذاشــت، شور و شعف زیادي 
مردم اروپا و جهــان را دربرگرفت، چــرا که نظام 
بین الملل به یکی از آرزوهایش رســیده بود و پس 
از دو جنگ جهانی خانمان برانداز، گام به گام به سوي 
اروپاي واحد پیش رفته بود و حتي در  سال 2۰۰2 
واحد پول یورو را جایگزین نمادهای پولی گذشته 
یعنی فرانک، مارك، لیر و... کردند. فروپاشي بلوك 
شرق و پیمان ورشــو و پیشرفت روند جهاني شدن 
و قدرتمندي هرچه بیشتر سازمان تجارت جهاني 
دبلیو.تــی.او و دخالت هاي موثرتر ســازمان ملل و 
شوراي امنیت در حل بحران هاي جهاني ازجمله در 
یوگسالوي سابق یا آفریقا، این امید و انتظار را ایجاد 
کرد که جهان به سوي صلح، عدالت و برابري بیشتر 
حرکت مي کند و قدرت دولت هــاي ملي در برابر 
اتحادیه هاي منطقه اي یا سازمان هاي جهاني درحال 
کاهش است. البته پیشــرفت هاي اقتصادي در دو 
دهه پایانی قرن بیســتم و نیز نیمه نخستین دهه 
قرن 2۱ بر این خوش بیني ها مي افزود و گســترش 
اینترنت و پیشــرفت هاي فناوري این خوش بیني 
را دوچندان کرد تا اینکه بحــران اقتصادي 2۰۰8 
آغاز شد و پیش از آن هم دخالت هاي غیرمسئوالنه 
نظامي در عراق و افغانســتان، نه تنهــا انتظارات را 
برآورده نکرد که نتیجه عکس داشــت؛ در نتیجه 
دستاوردهاي گذشته با مشکل مواجه شد و اتحادیه 
اروپا یکي از نخســتین جاهایي بود کــه دچار این 
مشــکل شــد. یونان و بحران بدهي هاي آن نمونه 
روشن این وضع بود، ولي کمتر کسي گمان مي کرد 
که ابعاد بزرگتر ماجرا در جاي دیگري خود را نشان 
دهد. شاید مسأله مهاجران در چند سال گذشته و 
نیز عالقه سنتي انگلیسي ها به متمایز بودن از اروپاي 
قاره اي و زیر بار مصوبات اروپایي ها نرفتن، موجب 
شــد که اتحادیه اروپا از جایي دچار نشتي و ریزش 
شود که فکرش را نمي کرد. در هر حال مردم بریتانیا 
با ۵2 درصد موافق، رأي به خــروج از اتحادیه اروپا 
داده اند. اینکه آنان چرا چنین رأیي دادند؟ تبعات آن 
چیست؟ آیا ممکن اســت دوباره رأي گیري شود یا 
خیر؟ ضعف تبلیغاتی موافقان حضور در اتحادیه چه 
بود که نتوانستند مردم را به ماندن در اتحادیه قانع 
کنند؟ و انواع و اقسام پرســش هاي دیگر مي تواند 
موضوع بحــث و گفت وگو قرار گیــرد، ولي در این 
یادداشت فقط به چند نکته آموزنده و نیز مرتبط با 

منافع ایران بسنده خواهد شد.
۱- وقتي در ایــران یا برخي جوامع مشــابه ما، 
درباره موضوعات اختالفي رفراندوم مي شــود، به 
احتمال زیاد نتایج موافق و مخالف نزدیک به یکدیگر 
نیست؛ براي مثال با ارقام باالي 8۰ درصد تصویب 
یا رد مي شــود. این نکته مثبتي نیست. نه به دلیل 
اینکه مردم دوقطبي مي شــوند، بلکــه این نتیجه 

نشــان مي دهد که آنان اجازه نداده اند که مخالفان 
حضور در اتحادیه اروپا به 8۰ و 9۰ درصد برسد بعد 
با درگیري و دعوا از آن کنــار بروند. در یک جامعه 
با گردش آزاد اطالعــات، اگر حتي ۶۰ درصد مردم 
موافق یا مخالف موضوعی شوند، به طور قطع پیش از 
رأي گیري همه متوجه نتیجه خواهند شد و پیش از 
رفراندوم و به راحتی به آن تن می دهند و نمی گذارند 
کار به جاهای باریک بکشد. ولي آرا آن قدر به یکدیگر 
نزدیک بود که کســي نمي توانســت بــا قاطعیت 
پیروزي یک طــرف را پیش بیني کنــد. بنابراین 
جامعه اي که رأي و حاکمیت مردم را پذیرفته، باید 
آمادگي آن را داشته باشــد که در امور مهم و پیش 
از این که مخالفت یــا موافقت از حد بگذرد، از مردم 
نظرخواهي کند و اجــازه ندهد که افکار عمومي در 
یک موضوع بیش از حد مخالف یا موافق شوند و بعد 

از آن دولت خود را با نظر مردم هماهنگ کند.
2- احترام به رأي داده شده )اگرچه تفاوت ها نیز 
اندك است( نیز مهم اســت. نخست وزیر با وجود 
مخالفت با خروج از اتحادیــه، نتیجه را پذیرفت و 
اعالم کرد که اســتعفا مي کند تا فرد مناسب تري 
جایگزین او شود. این گونه احترام گذاشتن به نتایج 
آراي مردم، الزمه یک جامعه مردم ســاالر است، 
حتي اگر آن رأي را نادرست بدانیم و عوارض بدي 
را براي آن پیش بینی کنیم. احترام گذاشــتن به 
آراي مردم با تمکین کــردن حقوقي فرق مي کند 
و چیزي بیش از آن است. به همین دلیل است که 
بالفاصله پس از اعــالم نتایج، وزیر خارجه بریتانیا 
اعالم کرد که از فردا روابط ما با اتحادیه اروپا تغییر 
خواهد کرد، هرچند قطع کامل روابط تا دو ســال 
هم طول خواهد کشــید. این را مقایســه کنید با 
رفتارهاي خودمان نســبت به نتایــج انتخابات، 

تفاوت ها روشن می شود.
۳- شــاید مهم ترین نکته برای ما در رأي مردم 
بریتانیا، اثر این اتفاق بر منافع ایران اســت. به طور 
قطع اظهارنظر دقیق در این باره کار ساده اي نیست 
و باید اطالعات زیادي را در کنار یکدیگر گذاشــت 
و از آن نتیجه گرفت، ولي شــاید تجزیه قدرت هاي 
اروپایي براي برخي از کشورها همچون ایران قدرت 
مانور اقتصادي و دیپلماتیک بیشــتري فراهم کند 
و از این نظر به نفع کشــوري چون ایران باشد، ولي 
با توجه به اینکــه خروج از اتحادیه اروپــا، آن را در 
ایاالت متحده ضعیف مي کند و امکان نفوذ آمریکا 
را بر کشورهاي منفرد اروپایي افزایش مي دهد، این 
رویداد مي تواند به ضرر ما باشد. البته یک چیز مسلم 
است و اینکه این اتفاق و بسیاری از اتفاقات مشابه، 
ذاتاً یک تهدید یا فرصت نیست، بلکه به نحوه رفتار 
ما نیز مربوط مي شــود. حتي اگر وجه تهدیدي آن 
بیشتر باشد، مي توانیم آن را تبدیل به فرصت کنیم 

و برعکس.

مصطفی ملکوتی
پژوهشگر بهره وری

چندی پیش ســتاد فرماندهــی اقتصاد 
مقاومتــی برنامه جامع خــود را ابالغ کرد. 
یکی از محورهای دوازده گانــه آن »برنامه 
ملی ارتقای بهره وری« بــود. این برنامه که 
از ســوی معــاون اول رئیس جمهــوری به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ 
شده اســت، دربرگیرنده اجرای چرخه های 
بهــره وری در بخش های مختلــف اقتصاد 
کشور  است. مهم ترین طرح های بهره وری 
کــه در برنامــه ملــی ارتقای بهــره وری 

پیش بینی شده است، عبارتند از:   
طرح ارتقای بهره وری نیــروی کار، طرح 
ارتقای بهره وری ســرمایه،  طــرح ارتقای 
بهره وری انرژی، طرح ارتقای بهره وری آب، 
طرح ارتقای بهــره وری در زنجیره تولید و 

مصرف گندم، آرد و نان.
این طرح ها زیر نظر سازمان ملی بهره وری  
توســط وزارتخانه های ذیربط اجرا خواهد 
شد و امید اســت با ظرفیتی که در سازمان 
ملی بهره وری وجــود دارد، ایــن برنامه ها 
به درستی اجرا شود تا ســهم  بهره وری در 
رشــد اقتصادی ایران بهبود یابد. این سهم 
که اکنون درحدود ۱2٪ است باید تا  ٪۵۰ 
افزایش یابد تــا بتوانیم با کشــوری مانند 

ترکیه رقابت کنیم.
جنبه هــای  بهــره وری«  »گفتمــان 
گوناگونــی از حیات اقتصــادی و اجتماعی 
را دربرمی گیرد. بهره وری در ســطح فردی، 
گروهی، بنگاهی، بخش هــای صنعتی و در 
سطح ملی مشــمول این گفتمان می شود. 
توفیــق در اجــرای برنامــه ملــی ارتقای 
بهره وری نیازمند فرهنگ بهره وری اســت. 
فرهنگ بهره وری بایــد در فکر و ذهن آحاد 
جامعه به ویژه مدیران ارشــد ریشــه هایی 
محکم داشــته باشــد. گفتمــان بهره وری 
می کوشد در ترویج این فرهنگ گام بردارد، 
به گونه ای که در تغییر رفتار مدیران، فعاالن 
اقتصادی، خانوارها و شــهروندان تاثیرگذار 

باشد.
بدیهی اســت افزایش آگاهی عمومی به 
نقش آفرینی بهــره وری در زندگی فردی و 
اجتماعــی  می تواند زمینــه را برای توفیق 
در اجــرای  برنامه ملی ارتقــای بهره وری 
فراهم کنــد. این موضــوع را در سلســله 
یادداشــت هایی تحت  عنــوان  »گفتمان 

بهره وری« دنبال می کنیم. 

پایگاهاطالعرســانیدفترمقاممعظم
رهبری| حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اســالمی در پیامی درگذشــت غم انگیز 
جوانان عزیز ســرباز در سانحه جاده ای را تسلیت 
گفتند و تأکید کردند که مســئوالن در قبال این 

حوادث باید همه پیگیری های الزم را انجام دهند.
متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شــرح 

است:  
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

خبر غم انگیز ســانحه  جاّده ای بــرای جوانان 
عزیزی که در حال خدمت سربازی بوده اند، موجب 
تأسف عمیق اینجانب شد. به خانواده های داغدیده  
آنان از صمیم دل تسلیت می گویم و بارش رحمت 
الهی را در این شــب ها و روزهای پر برکت بر همه  
آنان مسألت می کنم. مسئوالن نظامی و غیرنظامی 
در قبال این حوادث باید همه  پیگیری های الزم را 
انجام دهند. جان عزیز جوانان ما نباید در معرض 

چنین خطراتی قرار بگیرد.
سّیدعلیخامنهای
۵/تیرماه/۱۳۹۵

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r 20صفحه  |  500 تومان

ممنوعیت ساخت برج و 
بیمارستان  روی 30 گسل تهران

صفحه4
یکشنبه 6 تیر 13۹5 |  20 رمضان 1437

June 2016 26 |  سال چهارم  |  شماره 881  

جامعه

صفحه۱۷

 1700 میلیارد تومان هزينه 
فاقد اعتبار در شهرداری تهران

جزئیاتگزارشتلفیقبودجهشهرداریتهراندرسالهای۹0و۹۱نشانمیدهد

مدیریت بحران

صفحه۱2

بهروزدهزاد،کارشناسمحیطزیست:

دودخودروهای
گازسوزبهچشم

هوامیرود

حادثه

صفحه۱۵

یکمحیطباندیگرقربانیحمله
مرگبارشکارچیانغیرمجازشد
روزهایسخت
سربازانطبیعت

صفحه۷

جهان

صفحه۳

انگلیسی ها 
پشیمان شدند

امضایطومارازسویمردمانگلیس
برایبرگزاریدوبارهرفراندوم

جامعه

صفحه۱6

 کودکان معتاد
  از بیمارستان ها 

  به بهزيستی می روند

باابالغوزارتبهداشت

|  شورای نویسندگان | 

خبر

مهر| مدیرکل حفاظت و مدیریت شــکار و 
صید ســازمان حفاظت محیط زیســت از ابالغ 
مصوبــه شــورایعالی حفاظت محیط زیســت 
درخصوص آیین نامه حقوق و تکالیف دارندگان 

قرق های اختصاصی جهت اجرا خبر داد.
علی تیموری با اشــاره به تصویب آیین نامه 
حقوق و تکالیف دارندگان قرق های اختصاصی 
در شــورایعالی حفاظت محیط زیســت و ابالغ 
مصوبــه آن ازســوی معصومه ابتــکار معاون 
رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت برای اجرا گفت: براساس قانون، 
قرق هــای اختصاصی دارای تعریــف و ضوابط 

خاصی هستند.
تیموری افزود: براســاس قانون شکار و صید 
مصوب  ســال ۱۳۴۶ و آیین نامــه اجرایی آن، 
قرق های اختصاصی محدوده ای از زیستگاه های 
طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت 
ســازمان حفاظت محیط زیســت هستند که 
سازمان حفاظت محیط زیست مجوز حفاظت 
از حیات وحش در این محدوده ها و بهره برداری 
خردمندانه از آنها را پس از اخذ موافقت مراجع 
ذیصالح وزارت جهاد کشــاورزی، به اشخاص 

حقیقی و حقوقی واگذار می کند.

 مصوبه قرق های اختصاصی 
برای اجرا، ابالغ شد

زندگی»غربت«هایشمالدرشوشودروازهغار

خوشنشینانناراضی

صفحه2

خانههایساختهشدهرویگسلهایتهرانبایدمقامسازیشوند

شهادتامیرالمومنینعلی)ع(تسلیتباد

حافظی:شورایشهرتهرانگزارشحسابرسیراتوجیهکرد
بههمینعلتگزارشرابهسازمانبازرسیفرستادیم

چاپدوم


