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ورزشی

 گردش 3000 میلیارد تومان 

3 سرمایه خارجی در بازار سهام ایران 

 جلوگیری از واردات گسترده 

9 خودرو به کشور 

بهره برداری از 19 هزار واحد صنعتی 

2 جدید با اشتغال 300هزار نفر 

 برگزاری بزرگ ترین اجالس 

جهان اسالم در مشهد مقدس  12

رئیس جمهوری در پنجمین اجالس 
بین المللی مجمع شهرهای اسالمی: 

 بدترین درآمد 
 برای شهرداری ها 

فروختن حقوق مردم است
رئی��س جمه��وری گف��ت: بای��د ب��رای 
ش��هرهایمان درآمد مش��روع و س��الم کسب 
کنی��م، بدتری��ن درآم��د ب��رای ش��هرداری ها 
 فروختن حقوق مردم است. به گزارش  تفاهم، 
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
در پنجمین اجالس بین المللی مجمع شهرهای 
اس��المی )WAIC( در قزوین اف��زود: نابود 
کردن باغستان های زیبا و دیرینه شهر که هویت 
 بخش شهرها می باشد، ظلم به شهرها می باشد. 
حج��ت االس��الم روحان��ی اف��زود: آی��ا باید 
ب��رای ایجاد یک پارک در ش��هری، باغات آن 
ش��هر را خراب کنیم و تغیی��ر کاربری بدهیم 
 ت��ا هزین��ه س��اخت آن پ��ارک تامین ش��ود؟ 
فرهن��گ  در  داد:  ادام��ه  جمه��وری  رئی��س 
اس��المی، ش��هرها و خان��ه ها از س��وداگری 
س��اخته نمی ش��وند، زیرا معم��اری برگرفته 
از فرهنگ یک ملت اس��ت و لذا س��اختمان ها 
 محل��ی ب��رای س��کونت و آرام��ش هس��تند. 
حجت االس��الم دکتر حس��ن روحان��ی ادامه 
داد: تراکم فروش��ی و ساخت اتوبان و پل های 
ب��زرگ با پ��ول های م��ردم، زندگی م��ردم را 
راح��ت ت��ر و رفاه جامعه ش��هری را بیش��تر 
 و کمک��ی به مدیری��ت ش��هری نخواهد کرد. 
روحانی اضافه کرد: نحوه مدیریت ش��هری در 
اداره زندگی مردم به ویژه در ش��هرهای بزرگ 
بس��یار تاثیرگذار و جزو مدیریت های سخت، 
پیچیده و از علوم روزآمد دنیا می باشد. وی ادامه 
داد: تمدن های بزرگ بشری معموال در شهرهای 
بزرگ و مترقی ظهور کرده اند و علم و فناوری 
 و تمدن در ش��هرهای بزرگ بروز کرده است. 
روحان��ی اضاف��ه کرد: کتب و آثار گذش��تگان 
و معماری ش��هرهای بزرگ اس��المی، بهترین 
منب��ع و ماخذ برای مطالعه و بررس��ی فرهنگ 
و تم��دن اس��المی اس��ت و ل��ذا معم��اری 
و  ارز ش ه��ا  و  فرهن��گ  از  ای  مجموع��ه 
 هوی��ت تاریخی یک مل��ت را بی��ان می کند. 
وی اضافه کرد: آثار تمدنی و ویژگی ساختمان ها 
با ما از فرهنگ، برادری، تمدن، دوستی و استفاده 
صحیح از طبیعت در گذش��ته سخن می گویند. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: تمدنی که از مشرق 
و شبه جزیره هندوستان گرفته تا شمال آفریقا 
و کش��ورهای مهد خاورمیانه ازجمله کش��ور 
بزرگ ایران اسالمی دارای تمدن و آثار تمدنی 
 و معماری هس��تند که با ما س��خن می گویند. 
رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد: شما در آثار 
بزرگ تمدن��ی نقاط مختلف جه��ان از جمله 
کشورهای اسالمی می بینید که ریشه معماری 
شهرها و س��اختمان ها از فرهنگ و اعتقادات 
مردم نش��ات می گی��رد و چگونگی اس��تقرار 
م��دارس، مس��اجد و حت��ی مراک��ز تجاری و 
بازار و در نهایت نوع معماری س��کونتگاه های 
 مردم، بیانگر اندیشه مردمان آن دوره می باشد. 
وی با اش��اره به نقش مساجد در شهرها گفت: 
مسجد محل مشورت و تبادل نظر، مکانی برای 
تجمع مردم، اجرای برنامه های فرهنگی و مرکز 
آش��نایی ب��ا آداب اخالقی و دین��ی و حکمت 
زندگ��ی و حتی مرکز تصمیم گیری برای دفاع 

از شهر در گذشته بود. 
ادامه در صفحه 9

آیا می توان درآمد 
کشور را 2 برابر کرد؟ 

یک��ی از نامزده��ای انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری در بخش��ی از بیانیه انتخاباتی خود در 
هنگام ثبت نام در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ادع��ا کرده اس��ت ک��ه در صورت پی��روزی در 
انتخابات، درآمد کش��ور را در طی 4س��ال آینده 
 2.5 برابر و بیش از پنج میلیون ش��غل تازه ایجاد 
می کند . با اینکه مشخص نیست که منظور ایشان 
از درآمد کش��ور دقیقاً چیس��ت و آیا منظور وی 
درآمِد س��رانه کشور اس��ت و یا تولید ناخالص 
داخلی ی��ا همان GDP هس��ت؛ ام��ا با فرض 
اینکه منظور ایش��ان از درآمد کشور همان تولید 
ناخالص داخلی است، خوب است بررسی کنیم 
که برای 2 برابر کردن تولید ناخالص داخلی در 4 
 سال آینده چه اتفاقی در اقتصاد ایران باید بیفتد.

یک اصل ساده اقتصادی می گوید برای اینکه یک 
متغیر در مدت 4 سال دوبرابر شود سالیانه باید 16 
درصد نرخ رشد داشته باشد . وعده انتخاباتی یکی 
از نامزدها یعنی اینکه ایران در 4 س��ال آینده قرار 
است سالیانه بطور میانگین 16 درصد نرخ رشد 
اقتصادی داشته باشد و با فرض GDP نزدیک به 
500 میلیارد دالری ایران در شرایط کنونی، تولید 
ناخالص داخلی ایران قرار اس��ت در سال 1400 
نزدیک به یک هزار و 250 میلیارد دالر باش��د و 
سایز اقتصاد ایران در این سال قرار است به اندازه 
اقتصادهای روس��یه، اسپانیا، مکزیک و استرالیا و 
فراتر از اقتصادهای اندونزی، هلند، ترکیه، سوییس 
و عربستان باشد.برای بررسی سطح امکان پذیری 
این ش��عار، بهتر اس��ت کمی بررس��ی تاریخی 
داشته باش��یم و برخی متغیرهای قابل پیش بینی 
 سال های آینده اقتصاد ایران را نیز بررسی کنیم. 
اقتصاد ایران در ٣٨ سال عمر جمهوری اسالمی 
از سال 1٣57 تا 1٣95 بطور میانگین تنها سالیانه 
٣.5 درصد نرخ رش��د اقتصادی داشته و در طی 
هشت س��ال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی 
ایران تنها 1.9 درصد بوده است، اما سوال اساسی 
اینجاس��ت ک��ه در ظرفیت های فعلی س��اختار 
حکوم��ت و دولت ایران چه تحولی قرار اس��ت 
ایجاد ش��ود که ایران در 4 سال آینده میانگین 16 
درصد نرخ رش��د داشته باشد؟ برای فهم عجیبی 
ش��عار2 برابر کردن درآمد کش��ور در4 س��ال و 
میانگین 16 درصدی نرخ رش��د اقتصادی برای 
رسیدن به این هدف، کافی است بدانید میانگین 
نرخ رش��د اقتصادی اژده��ای زرد اقتصاد جهان 
چین در س��ال های 2000 تا 2017 میالدی تنها 
9.٣ درصد و نرخ رشد هندوستان در این سال ها 
7.7 درصد بوده است.از طرف دیگر شعار 2 برابر 
کردن درآمد کش��ور در 4 سال آینده توسط یکی 
از نامزدها در حالی مطرح می ش��ود که براساس 
اکثر پیش بینی ها دوره پایین بودن قیمت نفت در 
سال های آینده ادامه دارد و پیش بینی های جهانی 
قیمت نفت برای این س��ال ها نزدیک به تنها 60 
دالر است. پایین بودن قیمت جهانی نفت و مواد 
اولیه در کنار بدهی چند صد هزار میلیارد تومانی 
دولت، بحران شبکه بانکی ، پایین بودن تاریخی 
سرعت گردش پول و ادامه معضل رکود تقاضا و 
کاهش سرمایه گذاری شرایط منحصر بفردی را 
 به اقتصاد ایران در طی س��الهای آینده داده است. 
در پایان می توان گفت به نظر می رس��د ش��عار 
2 برابر کردن درآمد کش��ور در 4 س��ال آینده که 
به معنی میانگین 16 درصد نرخ رش��د اقتصادی 
ایران در سال های آینده است ، شاید طول عمری 
تنها تا روز انتخابات داش��ته باشد و رنگ و بوی 
پوپولیستی بودن این شعارها در دوران انتخابات 
بیش از پیش به مش��ام می رس��د و خوب است 
ب��رای مقابله با ش��عارهای پوپولیس��تی خاص 
روزه��ای انتخاب��ات ، بیش از پی��ش وعده های 

انتخاباتی همه نامزدها نقد کارشناسی شود.
 سیامک قاسمی

تحلیلگر اقتصاد و مدرس دانشگاه 

 روز نگاه 

یادداشت 

 با اختصاص 150 میلیون یورو 
به صندوق ضمانت صادرات؛

 ریسک صادرات 
کاهش می یابد

صفحه 11

 درهمایش تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات 
و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق اعالم شد

 خروج صنعت 
آب و برق از رکود

وزیر بهداشت:

شوراها به اندازه ساختمان ها 
به سالمت مردم بها دهند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: امیدوارم در انتخابات ش��وراهای شهر و 
روستا کسانی پیروز شوند که به همان اندازه که 
به ساخت و ساز اهمیت می دهند به سالمت و 

زندگی سالم مردم هم اهمیت دهند.
شرح در صفحه 2

صفحه 4

 تحقق اقتصاد مقاومتی 
با افزایش تولید و رونق کشاورزی

صفحه 2

استخدام 96
گروه صنایع برق و انرژی صبا
پژوهشکده جهاد دانشگاهی
فروشگاه زنجیره ای سام

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق 
بازرگانی ایران به ارزیابی عملک��رد دولت یازدهم در زمینه رقابتی 
ک��ردن فضای کس��ب و کار و مبارزه با فس��اد پرداخت و تصریح 
ک��رد: تالش برای مبارزه با فس��اد یکی از مهمترین دس��تاوردهای 
دولت یازدهم اس��ت. یل��دا راهدار در گفت و گو با ایس��نا،  اظهار 
کرد: مهمترین اقدام در زمینه رقابتی کردن فضای کسب و کار بهبود 
ش��اخص های کسب و کار و دیگری موضوع جلوگیری از مداخله 
دولت در فضای کس��ب و کار است.وی ادامه داد: طبیعتا هر چقدر 
که این فضا آزادتر باشد و اقتصاد آزاد و شفاف تر وجود داشته باشد 
مطمئن��ا فضا رقابتی تر خواهد ش��د. دولت یازدهم در زمینه تالش 
بیش��تری نسبت به دولت های نهم و دهم برای رقابتی کردن فضای 
کس��ب و کار انجام داد اگرچه موفقیت مناسبی بدست نیاورد.عضو 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: س��ال ها س��ت که 

درباره ش��فاف س��ازی در فضای اقتصادی صحبت می شود و گفته 
می ش��ود که بخ��ش خصوصی واقعی باید در فضای کس��ب و کار 
حضور داشته باشد و ش��رایط برابری در پروژه هایی که دولتی ها و 
شبه دولتی ها می توانند ورود کنند برای بخش خصوصی هم وجود 
داش��ته باشد اما این اتفاق هنوز محقق نش��ده است.راهدار با اشاره 
ب��ه یکی از موانع رقابتی کردن فضای کس��ب و کار گفت: یکی از 
مس��ائل منفی که در فضای رقابتی کشور از سال های قبل تر وجود 
داش��ته این بوده است که تعدادی شرکت از درون خود دولت ها به 
وجود آمدند و امور دولتی ها را به این شرکت ها که معموال اسم شان 
هم ش��رکت های تعاونی است واگذار ش��د. این شرکت ها دقیقا به 
بنگاه های خرد و کوچک آسیب می زنند و بنگاه های بزر گ آسیبی 
از آن ها ندیدند.رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی در بخش 
دیگری از صحبت هایش درباره وضعیت س��المت اداری در دولت 

یازدهم عنوان کرد:  در زمینه س��المت اداری هم بزرگترین دستاورد 
دولت یازدهم بحث صداقت در مبارزه با فساد اداری بود و پیگیری 
مناسبی از طرف دولت و مجلس اتفاق افتاد و برای همین باعث شد 
ک��ه موضوع مبارزه با فس��اد در این دولت بیش از دولت های دیگر 
دیده و شنیده شود که البته هنوز کافی نیست.وی اضافه کرد:  به هر 
حال باید توجه داشت که جراحی این همه درد و مشکل در اقتصاد 
نیاز با زمان بیش��تر و دوران نقاهت طوالنی تری دارد و در  کنار آن 
هم باید برنامه و اس��تراتژی مش��خصی برای سالمت اداری تعیین 
شود. راهدار تصریح کرد:  دولت دوازدهم در اختیار هر کسی باشد 
باید یکی از موضوعاتی که به طور جدی روی آن تمرکز کند بحث 
س��المت اداری اس��ت چرا که به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح 
اس��ت. ما تا زمانی که گردش آزاد اطالعات در سازمان ها و ادارات 

شیشه ای اتفاق نیفتد نمی توانیم مانع فساد شویم.  

شبه دولتی ها مانع جدی رقابتی شدن فضای کسب و کار

در ش��هر تهران 745 س��اختمان بیش از 12 
طبق��ه وج��ود دارد که نیمی از آنه��ا در دهه ٨0 
به بعد س��اخته ش��ده و هیچ مشخصاتی از 2٣1 
ساختمان وجود ندارد.به گزارش ایسنا، معاونت 
معماری و شهرسازی از سال 1٣٨6 شهرداری را 
مکلف کرد تا ضوابط بلندمرتبه سازی را با تاکید 
بر ایمنی ارایه کند تا بر اس��اس آن ضوابط محل 
قرارگیری ساختمان های بلندمرتبه و مشخصاتی 
که باید داش��ته باشند که نوعا در مقررات ملی و 
کنترل س��اختمان پیش بینی نشده بود آماده شود 
اما این کار هرگز انجام نش��د.معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی با بیان این موضوع همچنین گفت: 
حادثه ساختمان پالسکو برای متخصصان با درد 
بیش��تری همراه بود زیرا بر اس��اس مسئولیت و 
وظیفه تکنیکی و مهندس��ی خود متوجه ش��دند 
که شهر تهران یک ش��هر ناایمن است.شکرچی 
زاده اظهار کرد: تا س��ال های 1٣92و 1٣9٣برای 
ضابطه من��دی مق��ررات معماری و شهرس��ازی 
جدیت بیشتری ش��د و در دولت یازدهم، دادن 
مجوزهای ساختمان بلندمرتبه تقریبا متوقف شد 
و پروژه هایی که از قبل مانده بودند در این مدت 
ساخته شدند که سعی شد ضابطه های معماری و 
شهرسازی در آنها رعایت شود.وی افزود: آنچه 
که از دهه ٨0 مورد تاکید وزارت راه و شهرسازی 
بود، ساخت و ساز با تاکید بر ایمنی ساختمان ها 
بود.معاون وزیر راه و شهرس��ازی مشکل دیگر 
ش��هرهای کنونی و چالش عمده ساختمان های 
معاصر را در کالنش��هر تهران عدم تطابق طبقات 
ب��ا عرض معابر عن��وان کرد و گف��ت: از تعداد 
ساختمان های بلندمرتبه بیش از 12 طبقه، تعداد 
قابل توجهی یعنی 275 س��اختمان در معابر 6 تا 
12 متری قرار دارد. همچنین، 291 ساختمان نیز 
در معابر 12 تا 20 متری، ٣16 ساختمان در معابر 
20 تا ٣0 متری و 94 ساختمان در معابر بیش از 
٣5 متری ساخته شده اند. این آمار نشان می دهد 
اگر در معابر کوچ��ک، حادثه ای همچون حادثه 
س��اختمان پالس��کو رخ دهد، امکان دسترسی، 

اطف��ای حری��ق و تامی��ن ایمنی بس��یار ضعیف 
خواه��د بود.وی تاکی��د کرد: حادثه س��اختمان 
پالسکو، مس��ئولیت تمامی مهندسان و همچنین 
مدیریت ش��هری را بیش��تر کرد. بدین معنا تمامی 
مهندس��ان، مدیریت ش��هری و دس��ت اندرکاران 
ب��ا همراهی مردم باید برای ایمنی س��اختمان ها، 
در  گف��ت:  زاده  کنند.ش��کرچی  چاره اندیش��ی 
جلس��ات اخیر ش��ورای تدوین مقررات، بر این 
نکته تاکید کردیم ک��ه واقعا مبحث 22 مقررات 
ملی وکنترل س��اختمان باید این ظرفیت را ایجاد 
کند که ایمنی ساختمان ها در آن دیده شود و مورد 
تاکید قرار بگیرد. همچنین، باید به فکر پیوس��ت 
و مجموعه جدیدی برای بررسی و تامین ایمنی 
س��اختمان های موجود به ویژه در ساختمان های 
بلند و ساختمان های دولتی باشیم. زیرا حوادثی 
همچون حادثه پالسکو  همچنان محتمل است.
وی اف��زود: باید سیس��تم هایی در س��اختمان ها 
نصب ش��ود که بتواند به ص��ورت اتوماتیک در 
هن��گام وقوع حادثه، اطفای حری��ق بکند و نیاز 
به مداخله بیرونی نداشته باشد. این شمایی کلی 

از تصویری اس��ت که ما از ته��ران داریم.معاون 
وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر به سابقه تهران 
نگاهی بیندازیم در 100 س��ال گذش��ته جمعیت 
کش��ور ٨ برابر شده اس��ت در حالیکه جمعیت 
ش��هر تهران، 50 برابر شده و بارگذاری عظیمی 
در تهران اتفاق افتاده اس��ت. در اردیبهشت  سال 
1٣92، یعنی درس��ت قبل از آنکه دولت یازدهم 
روی کار بیاید متاسفانه شورای عالی شهرسازی و 
معماری وقت مصوبه ای را به تصویب می رساند 
که بر اس��اس آن دو طبقه به ظرفیت شهر تهران 
می افزود. خوش��بختانه در دولت یازدهم، تالش 
شد تا این مصوبه اجرایی نشود.کرچی زاده ادامه 
داد: بنابراین ما ش��هری را هم در اتفاع و هم در 
سطح گس��ترش دادیم که ایمنی الزم را ندارد و 
به همین دلیل وظیف��ه همه ما ایجاب می کند که 
بتوانیم با توجه به این مساله امروز به شهرهایمان 
با دی��دی همه جانبه بپردازیم و راه حلی برای آن 
بیاندیشیم.وی با اشاره به دستور رئیس جمهوری 
برای تشکیل کمیته ویژه بررسی حادثه ساختمان 
پالس��کو در راس��تای تحقق معاهده شهروندی، 

به بررس��ی کامال علمی حادثه بر اس��اس دستور 
رئیس دولت یازدهم تاکید کرد و گفت: گزارشی 
که به رئیس جمهوری ارایه ش��د، نش��ان داد که 
نوع نگاه، یک نگاه کامال علمی و نگاه به کاهش 
خطرپذیری برای افزایش ایمنی شهروندان است 
و مرک��ز به لح��اظ موقعیت علمی ک��ه دارد این 
مهم را در دس��تور کار قرار داد تا تعمیق بیشتری 
را ب��رای یافته های این کمیته ویژه پیش بینی کند.
شکرچی زاده یادآور شد: عالوه بر بحث سازه و 
آتش، مباحث حقوق��ی، مدیریت بحران، بیمه و 
مباحث اجتماعی از دیگر مباحث نشست آتی در 
مورد حادثه ساختمان پالسکو است تا مجموعه 
نشس��ت های فوق، تعمیق بیشتری را در جامعه 
تخصصی و علمی ایجاد کند.وی گفت: نشست 
بررس��ی علمی و فنی حادثه س��اختمان پالسکو 
برای نخستین بار است که برای یک حادثه ملی 
در کش��ور اتفاق می افتد که امیدواریم این روند، 
به صورت رویه ای متداول ش��ود تا برای تمامی 
حوادث تاثیرگذاری که در کش��ور رخ می دهد 
گزارش ملی تهیه ش��ود و نکات عبرت آموز آن 
نیز در آموزش های مناس��ب به نس��ل های بعدی 
منتق��ل و راهکارهای پیش��گیرانه ب��رای تکرار 
آنها اتخاذ شود.ش��کرچی زاده با یادآوری اینکه 
برای جنگ نیز گزارش ملی برای نس��ل های آتی 
تهیه نش��د و این نقطه ضعفی اس��ت که باید در 
صدد حل آن برآمد، گفت: متاس��فانه برای جنگ 
ک��ه بزرگ ترین حادثه کش��ور در دهه های اخیر 
بود یک نش��نال ریپورت تهیه نش��د ت��ا دالیل، 
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن مورد بررس��ی 
و در اختی��ار نس��ل های آینده ق��رار بگیرد. این 
یک ضعف محسوب می ش��ود و حتما در آینده 
یکی از تکالیف جامعه علمی و جامعه حاکمیت 
کشور این است که گزارش های جامعی را برای 
رخدادهای بزرگ برای عبرت آموزی نسل های 
آت��ی تهیه کند.وی تصریح کرد: پالس��کو هم به 
دالیل مختلف اتفاقی ملی بود که گزارش جامع 

آن در دست تهیه است.

سونامی بلندمرتبه سازی در تهران از دهه ۸0 به بعد

 برگزاری  اولین مناظره انتخاباتی 
جمعه هفته جاری 

عضو کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مستقر در سازمان صداوسیما از برگزاری 
اولین مناظره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جمعه هفته جاری خبر داد. به گزارش تفاهم، 
احس��ان قاضی زاده هاش��می در حاشیه جلس��ه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این 
مطلب که اولین مناظره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جمعه هفته جاری برگزار می شود، 
اظهار کرد: اولین مناظره جمعه همین هفته به مدت سه ساعت با حضور شش کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.وی افزود: مناظره دو به دو نداریم و مناظره ها با حضور شش 
کاندیدا انجام خواهد ش��د.این عضو ش��ورای نظارت بر صداوسیما همچنین بیان کرد: مناظره های 
تلویزیونی از دو ش��بکه یک و ش��ش پخش خواهد ش��د.وی در ادامه اظهار کرد: امشب کمیسیون 
تبلیغات در جلس��ه ای در خصوص برنامه های ضبطی، مستند و همچنین مناظره نمایندگان نامزدها 

جلسه داشته و قرعه کشی انجام خواهد شد.

 در بازی قبل 
نشان دادیم الهالل 
برتر از ما نیست


