
نگاه�ي ب�ه كارنام�ه عملك�رد دول�ت يازدهم 
نش�ان مي دهد بر اس�اس آمارهايي كه از سوي 
بنياد ملي نخبگان منتش�ر شده اس�ت، تعداد 
ش�ركت هاي دانش بنيان از 55 شركت در سال 
92 به بيش از 3 هزار شركت در سال 95 رسيده 
و رش�دي قابل توجه داشته اس�ت. با وجود اين 
رشد حيرت انگيز اما اين ش�ركت ها در كارنامه 
عملكردي خود چندان چيزي براي عرضه ندارند. 
از سوي ديگر اگر به سراغ برخي از اين شركت ها 
برويد، متوجه خواهيد شد اعضاي هيئت مديره 
برخي از اين شركت ها مديران دولتي حاضر در 
معاونت فناوري هستند و گاهي نام چند تن از اين 
مديران در ميان اعضاي هيئت مديره چند شركت 
دانش بنيان تكرار مي شود. از همه جالب تر اينكه 
مديراني كه ش�ركت هاي دانش بنيان تأس�يس 
كرده اند، خودش�ان در جايگاه تأييد صالحيت، 
 نظارت و اختصاص اعتبار به ش�ركت ها هستند. 
اين موضوعات را اگر در كنار تس�هيالتي كه در 
قالب وام ه�اي كم بهره،  كاهش نرخ تس�هيالت 
صادرات فناوري، معافيت هاي گمركي و بسياري 
تس�هيالت ديگر بگذاري�د، معماي ش�يب تند 
افزايش شركت هاي دانش بنيان با خروجي هاي 
نه چندان ملموس ت�ا حد زيادي حل مي ش�ود. 
رش��د بيش از 50 برابري ايجاد شركت هاي دانش 
بنيان طي دولت يازده��م هر چند مي تواند خبري 
خوشايند تلقي شود، اما دستاوردهاي نامحسوس 
اين رشد حيرت انگيز اصل ماجرا را كمي مخدوش 
مي كند. به خصوص اينكه اس��ناد مربوط به برخي 
از اين ش��ركت ها و تكرار نام اعضاي هيئت مديره، 
 پروژه هاي در دس��ت اجرا و از همه جالب تر حضور 
اعضاي هيئت مديره اين ش��ركت ها در سمت هاي 
مديريتي مربوط به نظارت، تأييد و تخصيص اعتبار 
شبهات موجود درباره اين ش��ركت ها را به صورت 
جدي مطرح مي كند. از هم��ه مهم تر اينكه 3 هزار 
شركت دانش بنيان طي چهار سال دولت يازدهم 
بايد بخش مهمي از مشكالت اقتصادي و اشتغال را 
مرتفع مي كرد، اين در حالي است كه آمارها درباره 
ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم نشان مي دهد 
در اين دول��ت 330 هزار نفر مع��ادل 6 درصد كل 
افراد شاغل جامعه بيكار شده اند، بنابراين مي توان 
درياف��ت وضعيت اش��تغالزايي در دول��ت يازدهم 

چيزي حدود 6/6�� درصد بوده است. 
 تسهيالت وسوسه برانگيز 

شركت هاي دانش بنيان زماني مي توانند مثمرثمر 
عمل كنند كه فروش و صادرات داش��ته باشند؛ به 
بيان ديگر فروش و صادرات شركت هاي دانش بنيان، 
نقطه عطف تحقق اقتصاد دانش بنيان خواهد بود. 

طبق گزارش ها در سال ۱3۹5 فروش شركت هاي 
دانش بنيان به ۲0 هزار ميليارد تومان رس��يد، اما 
تنها فروش شركت هاي دانش بنيان كافي نيست و 
الزم است براي ايجاد فضاي رقابتي بين كشورها، 
صادرات وجود داشته باشد. براي انجام اين كار هم 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اقداماتي 
از جمل��ه تس��هيالت گمركي، معافي��ت گمركي، 
برگ��زاري دوره هاي توانمند س��ازي ش��ركت هاي 
دانش بنيان براي صادرات، ايجاد خط اعتباري براي 

شركت ها  را به مرحله اجرايي در آورده است. 
در سالي كه گذشت، ۲6 ش��ركت دانش بنيان برتر 
به عنوان فعاالن مجاز اقتصادي ش��ناخته شده اند. 
كاالهاي اين ش��ركت ها در كمتري��ن زمان ممكن 
ترخيص مي ش��ود و به ش��ركت هاي دانش بنيان 
براي جابه جايي و باربري 50 درصد تخفيف از سوي 
گمرك اعطا مي شود.  همچنين شركت هاي دانش 
بنيان از معافيت هاي گمركي برخوردار هس��تند. 
واردات ماش��ين آالت مش��روط به اينكه در كشور 
س��اخته نش��ده باش��د، دومين معافيت مربوط به 
تجهيزات آزمايش��گاهي، واردات مواد و تجهيزات 
براي تحقيق و توسعه يك ش��ركت و واردات نمونه 
براي مهندسي معكوس جزو معافيت هاي گمركي 
براي شركت هاي دانش بنيان به شمار مي رود.  سال 
گذشته، در صندوق توسعه ملي خط مستقلي، براي 
صادرات محص��والت دانش بنيان ايجاد ش��د و در 

اين خصوص بانك هاي عاملي كه با اين حوزه آشنا 
هستند نيز معرفي شدند؛ همچنين توافقنامه اي ميان 
بانك هاي عامل و صندوق توسعه ملي نيز منعقد شد 
تا به صورت اختصاصي بر موضوع صادرات كاالهاي 
دانش بنيان تمركز كنند. صندوق نوآوري و شكوفايي 
هم نرخ تسهيالت براي شركت هاي دانش بنيان كه 
خواهان صادرات هستند را از ۱۱درصد به ۹ درصد 
رس��اند. در س��ال ۹5 كريدور صادرات محصوالت 
دانش بنيان پنج دستور العمل جديد را براي تسهيل 
صادرات و تحقق اقتصاد دانش بني��ان اضافه كرد، 
اما ساز و كار و چگونگي انتخاب شركت هاي دانش 
بنياني كه چنين تسهيالتي به آنها تعلق مي گيرد، 
همچنان مبهم است و ماحصل اين همه تسهيالت 
در رشد تراز صادرات و رفع نيازهاي داخلي همچنان 
مبهم اس��ت. اين ابهام را مي توان در بررسي بيشتر 

درباره اين شركت ها جست وجو كرد. 
 دورهمي مديران دولتي در دانش بنيان ها

با مراجعه به س��ايت روزنامه رس��مي و مش��اهده 
شركت هاي دانش بنياني كه به طور مثال در حوزه 
بيوتكنولوژي ثبت شده به اطالعات جالب توجهي 

دس��ت مي يابيم. به طور نمونه رئيس پژوهشكده 
بيوتكنولوژي كشاورزي ايران كه در حكمي از سوي 
محمد باقر نوبخت به رياست امور پژوهشي و فناوري 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز منصوب 
شده است در آن واحد در پنج شركت دانش بنيان 
در حوزه بيوتكنولوژي كشاورزي حضور دارد. اين 
در حالي است كه اصل ۱4۱ قانون اساسي هرگونه 
اشتغال كاركنان دولت به طور همزمان را  در ساير 
مش��اغل دولتي و غير دولتي منع مي كند. از سوي 
ديگر همچنين ماده ۲۲ قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي اداري دولت 
)۲(»ابالغيه ۹3/۱۲/۲3 مجلس شوراي اسالمي« 
اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها 
و مؤسس��ات آموزش عالي و پژوهش��ي شاغل در 
سمت هاي آموزشي و پژوهش��ي با اطالع مديريت 
دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم الشركه و عضويت 
در هيئت مديره شركت هاي دانش بنيان، مشمول 
قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس 
و كارمندان در معامالت دولتي و كش��وري مصوب 

۱33۷ نيستند!«
مطابق قانون، اعضاي هيئت علمي مراكز پژوهشي 
فقط مي توانند عضو هيئت مديره شركت هاي دانش 
بنيان ش��وند. طبق »آيين نامه ارزيابي و تشخيص 
مؤسسات و ش��ركت هاي دانش بنيان« در معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، هيچ شركتي 
ابتدا به ساكن دانش بنيان نيست، بنابراين تأسيس 
ش��ركت توس��ط اعضاي هيئت علمي پژوهشكده 
بيوتكنولوژي كشاورزي و پژوهشگاه ملي مهندسي 
ژنتيك غير قانوني اس��ت. با وجود اي��ن در دولت 
تدبير و اميد اصالحاتي در اين قانون انجام و تقديم 
مجلس شد كه متعاقباً به تصويب رسيد. طبق اين 
اصالحات »عضويت هيئت علمي مراكز دانشگاهي 
و پژوهشي در هيئت مديره شركت هاي دانش بنيان 

مجاز است.«
 وام 5 ميليارد توماني قرض الحسنه !

بهمن ماه امس��ال ني��ز رئيس صندوق ن��وآوري و 
ش��كوفايي از ارائه تس��هيالت 3 ميليارد توماني به 
يك ش��ركت دانش بنيان براي طراحي و س��اخت 
دستگاه سيس��تم هاي مخابرات نوري جديد خبر 
داد.  بهب��ودي، مدير مركز رش��د علمي دانش��گاه 
شريف نيز سال گذشته با بيان اينكه ۲ هزار و ۲00 
ش��ركت دانش بنيان در اين دانش��گاه مشغول به 
فعاليت هستند، از شكست ۲5درصد اين شركت ها 
خبر داده بود. از سوي ديگر پيشتر بهزاد سلطاني، 
رئيس هيئت عامل صندوق نوآوري و ش��كوفايي 
گفته بود وام قرض الحس��نه 300ميليون توماني 
به ش��ركت هاي دانش بنيان نوپا ارائه مي شود، هر 
چند اين تسهيالت تا س��قف 5 ميليارد تومان نيز 
پرداخت مي شود. با اين تفاس��ير ابهامات در حوزه 
فعاليت ها،  خروجي و در نهايت بازگش��ت سرمايه 
اين ش��ركت ها بيش از پيش مطرح مي ش��ود. اين 

پرونده ادامه دارد... 
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 ر ئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بيان اينكه پژوهش 
در خصوص »ادامه روند تعطيلي مدارس در روز پنج ش��نبه« در حال 
انجام اس��ت، اعالم كرد: تا زماني كه جواب درس��تي نگرفته ايم، روند 

فعلي ادامه دارد. 
  رئيس شوراي عالي استان ها از تصويب بودجه ۲0 ميليارد توماني 

شوراي عالي در سال ۹6 خبر داد. 
  رئيس اورژانس اجتماعي كشور گفت: ميزان آسيب هاي اجتماعي 
در شهرها رصد شده كه در نهايت مشخص ش��د كالنشهرها در رأس 

آسيب هاي اجتماعي قرار دارند. 
  يادواره ش��هيد پيچك و ديگر سرداران ش��هيد عمليات بازي دراز 
۲5 فروردين ماه در النه جاسوسي با سخنراني دبير مجمع تشخيص 

مصلحت نظام برگزار خواهد شد. 
 عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس افزايش مصرف دارو را 
ناشي از تخلف برخي داروخانه ها خواند و گفت: با وجود آنكه داروخانه ها 
از تبعات مصرف بي رويه دارو آگاهي دارند، اما اقدام به تحويل دارو بدون 

نسخ پزشكي مي كنند. 
 رئيس سازمان بهزيستي كشور اعالم كرد: پروتكل اجرايي راه اندازي 
30 پايگاه خدمات اجتماعي آماده شده و از هفته آينده در 30 شهري كه 

دچار آسيب هاي اجتماعي زيادي هستند، مستقر مي شوند. 
  يك متخصص داخلي در خصوص عالئم س��رطان روده گفت: درد، 
ضعف، الغري، كم خوني و بي اشتهايي از جمله علل بروز سرطان روده 
هستند، بيماران بايد با مواجهه شدن با اين عالئم هرچه زودتر به پزشك 

مراجعه كنند. 
 اقدام اخير مجلس شوراي اسالمي در ارتباط با كاهش سن معاينه 
فني از پنج به چهار سال به جاي كاهش دو ساله مورد انتقاد فراواني قرار 
گرفته است؛ در تازه ترين اظهارات، مدير عامل شركت كنترل كيفيت 
هواي ته��ران اين تصميم نمايندگان را نش��انه الب��ي پرقدرت وزارت 
صنعت و خودروسازان دانست و بيان داشت: اين اتفاق نشان مي دهد 
البي سازمان محيط زيس��ت در مجلس قوي نيست و اين سازمان زود 

پا پس مي كشد. 
  مدير عامل اتحاديه تاكس��يراني هاي شهري سراسر كشور با تأكيد 
بر اينكه انحصارگرايي در تاكس��ي ياب هاي اينترنتي پذيرفته نيست، 
افزود: اعمال انحصار در فعاليت اين ش��ركت ها با تاكسيراني ها زمينه 

رانت را فراهم مي كند. 
  حس��ن ن��وروزي، نماين��ده  م��ردم رباط كري��م و بهارس��تان در 
مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به فعاليت هاي بني��اد بركت، در 
زمينه مدرسه سازي، اقدامات اين بنياد را نهضتي برشمرد كه در راستاي 

عدالت آموزشي است. 
  با تصويب مجلس شوراي اسالمي، تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي 
و توليدي 50 نفر به باال مكلف به ايجاد واحدهاي سالمت، بهداشت و 

محيط زيست )HSE( و به كارگيري نيروي متخصص هستند. 

 به رغ�م وع�ده و وعيده�اي مك�رر برخ�ي از 
مسئوالن شهرداري و ش�ورا براي صدور مجوز 
رايگان ب�ه منظور تردد خودرو ه�اي هيبريدي 
در محدوده طرح ترافيك در راس�تاي تشويق 
ش�هروندان ب�ه اس�تفاده از خودرو ه�اي ك�م 
آالينده، اعضاي ش�ورا از وعده هاي بارها گفته 
شده قبلي خود پا پس كش�يدند. حاال صاحبان 
خودروه�اي هيبري�دي بايد براس�اس مصو به 
شورا 50 درصد هزينه طرح ترافيك را بپردازند. 
هنوز دو هفته اي از بهار روح نواز نگذشته است كه 
سايه آلودگي هوا باز چتر آلودگي و آاليندگي را بر 
سر شهروندان باز كرده اس��ت. معضل آلودگي هوا 
سال هاس��ت ميهمان ناخوانده ش��هر هاي بزرگ و 
كالنشهر هاست، تشديد بيماري ها و افزايش مرگ 
و مير آرام در سايه آلودگي اتفاقي است كه هر ساله 
به عناوين مختلف از س��وي مس��ئوالن بيان شده 
و در رسانه ها انتش��ار مي يابد.  طرح جامع كاهش 
آلودگي هوا به به دليل پيچيدگي نه تنها نتواست از 
ميزان آلودگي هوا بكاهد، حتي در برخي موارد به 
افزايش آلودگي هوا و سرگمي دستگاه هاي متولي 
نيز منجر ش��د. حاال نمايند گان مجلس با تصويب 
كليات »اليحه هواي پاك« به دنبال تصويب مواد 
و تبصره هاي اين اليحه هستند. متأسفانه نوع نگاه 
س��طحي نمايندگان به اليحه هواي پاك به ظاهر 
سبب كاهش آلودگي و آاليندگي هوا خواهد شد، 
اما در حقيقت و آنچه از شواهد پيداست، اين اليحه 
نيز در اجرا و طوالني مدت به سر نوشت طرح جامع 

تبديل خواهد شد. 
  وعده مجاز ب�ودن ت�ردد هيبريدي ها در 

طرح ترافيك 
تشويق شهروندان به مشاركت در كاهش آلودگي 
هوا در كن��ار قوانين و ضوابط كارآم��د مي تواند اثر 
مثبت خود را برجا بگذارد . وعده برخي مس��ئوالن 
ش��هرداري و ش��ورا مبني بر اعطاي مجوز رايگان 
ورود خودرو هاي هيبريدي به محدود طرح ترافيك 
اهرم تشويقي بود تا هواي آلوده تهران بتواند كمتر 
آلوده بماند. در اين زمين��ه چندي پيش يك عضو 
كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: در 

صورت ثب��ت اطالعات خودروه��اي هيبريدي در 
سامانه الكترونيك، عبور و مرور وسيله هاي حمل و 

نقل پاك در محدوده طرح ترافيك آزاد است. 
  ش�رط پلي�س ب�راي ت�ردد خودروهاي 

هيبريدي 
مجاز يا غيرمجاز بودن ورود خودروهاي هيبريدي 
به محدوده زوج و فرد و طرح ترافيك سؤال بسياري 
از دارندگان اين خودروهاس��ت ك��ه رئيس مركز 
اجرائيات پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ 
به آن پاسخ داده است. در اين زمينه چندي پيش 
س��رهنگ مس��عود جبارزاده در اين ب��اره گفت: 
خودروهاي هيبريدي خودروهاي دوگانه س��وزي 
هس��تند كه تحت عنوان خودروي س��بز و داراي 
كمترين ميزان آاليندگي معرفي شده و به همين 
دلي��ل بس��ياري از فروش��ندگان، هن��گام فروش 
اين خودروها مدعي مي ش��وند كه پ��س از خريد 
خودروهاي هيبريدي به راحتي مي توان وارد طرح 
ترافيك و زوج و فرد شد.  وي با بيان اينكه اين ادعاي 
فروشندگان به نوعي هم درس��ت بوده و هم غلط 
اس��ت، ادامه داد: خودروهاي هيبريدي مي توانند 
وارد محدوديت هاي ترافيكي شهر تهران شوند، اما 

شرط آن اين است كه مالكان پس از شماره گذاري 
خودروي خود به واحد صدور آرم س��ازمان حمل و 
نقل و ترافيك شهر تهران مراجعه كرده و نسبت به 
ثبت پالك خودروي خود به عنوان خودروي داراي 
مجوز ورود به محدوده ط��رح ترافيك و زوج و فرد 
اقدام كنند.  رئيس مركز اجرائيات پليس راهنمايي 
و رانندگي تهران بزرگ با تأكيد بر اينكه تا پيش از 
ثبت پالك خودرو، ورود خودروهاي هيبريدي به 
محدوده زوج و فرد و ط��رح ترافيك غيرمجاز بوده 
و مشمول جريمه خواهند ش��د، خاطر نشان كرد: 
متأسفانه برخي از ش��ركت هاي فروشنده خودرو 
اينگونه ب��ه خريدار القا مي كنند ك��ه پس از خريد 
خودرو و ش��ماره گذاري، مج��وز ورود به محدوده 
زوج و فرد و طرح ترافيك نيز صادر مي شود كه اين 
ادعا درست نيست و همانطور كه گفتم بايد مراحل 
اين كار طي ش��ود.  جبارزاده درباره اينكه آيا براي 
صدور مجوز ورود اين خودروه��ا به محدوده طرح 
ترافيك بايد مبلغي پرداخت شود يا خير به »ايسنا« 
گفت: در حال حاضر نيازي به پرداخت هزينه طرح 
ترافيك نيست و مجوز ورود به اين محدوده براي اين 
دسته از خودروها رايگان خواهد بود، اما حتماً بايد 

مراحل آن طي شود.  رئيس مركز اجرائيات پليس 
راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ با اشاره به جريمه 
يك ميليون و ۱۲0 هزار توماني خودرويي هيبريدي 
به دليل ورود غيرمجاز به مح��دوده طرح ترافيك 
گفت: مالك اين خودرو اگر پس از ش��ماره گذاري 
به سازمان حمل و نقل ترافيك شهر تهران مراجعه 
كرده ب��ود و مجوزهاي الزم را اخ��ذ مي كرد، ديگر 
جريمه نمي شد، اما چون چنين كاري نكرده است، 
دوربين هاي ما اين تخلف را ثبت كرده است و مالك 

اين خودرو بايد مبلغ جريمه را پرداخت كند. 
  طرح ترافيك رايگان خودروهاي هيبريدي 

پولي شد 
بر اساس تصميم مس��ئوالن، تشويق اس��تفاده از 
خودروهاي هيبريدي در تهران كاهش يافته است. 
در اين زمينه بنابر تصميم قبلي مسئوالن شهري 
تهران در س��ال ۹5، خودروه��اي هيبريدي بدون 
خريد طرح ترافيك مي توانستند در محدوده طرح 
ترافيك عبور و م��رور كنند كه اي��ن تصميم براي 
سال ۹6 تغيير كرده است. بر اساس نظر مسئوالن 
ش��هرداري تهران، خودروهاي هيبريدي در سال 
۱3۹6 براي ورود به محدوده طرح ترافيك ش��هر 
تهران، تنها مي توانند به خريد مجوز طرح ترافيك 
با 50 درصد تخفيف اقدام كنن��د. اين 50 درصد، 
مبلغي حدود يك ميليون و ۲00 هزار تومان است. 
البته بر اس��اس مندرجات در س��ايت درخواست 
مجوز طرح ترافيك، خودروه��اي هيبريدي براي 
اي��ن كار بايد درخواس��ت بدهند و منتظ��ر تأييد 
نيز باش��ند. بدين ترتيب نه تنها ورود خودروهاي 
هيبريدي به محدوده ط��رح ترافيك ديگر رايگان 
نيست، بلكه عموميت  آن نيز احتماالً برداشته شده 
است.   ركب خوردن صاحبان خودرو هاي هيبريد 
به نوعي ركب زدن به طرح هواي پاك است. در كنار 
كاهش اعتماد به اقوال مسئوالني كه وعده رايگان 
بودن ورود به طرح ترافيك را داده بودند، مشاركت 
شهروندان در كاهش آلودگي هوا هم با اين تفاصيل 
ناديده انگاشته شده است؛ مشاركتي كه مي تواند با 
گسترش آن به عنوان يك اهرم قدرتمند اجتماعي 

گره كارها را گشود. 

خودروهاي هيبريدي بر خالف وعده هاي قبلي نمي توانند وارد طرح ترافيك شوند

ركب اعضاي شورا به هواي پاك

رشد 50 برابري حياط  خلوت هاي مالي در دولت يازدهم

يك مقام ارشد دولتي به طور همزمان در 5 شركت عضو هيئت مديره است؛ شركت هايي كه وام هاي چند ميلياردي قرض الحسنه دريافت مي كنند!

دورهميمديراندولتيدرشركتهايدانشبنيان

فرارروبهجلويسازمانشهرداريها
ازرسيدگيبهشهرها

در حالي كه بس�ياري از ش�هر ها در ح�وزه زير س�اختي به دليل 
نبود اعتب�ارات با مش�كالت بس�ياري مواج�ه هس�تند، معاون 
وزير كش�ور نس�بت به افزايش جابه جاي�ي جمعيت ش�هري به 
دلي�ل نداش�تن جذابي�ت هش�دار داد. اي�ن در حال�ي اس�ت 
كه س�ازمان ش�هرداري ها و دولت مس�ئوليت مس�تقيم برآورد 
نياز هاي اساس�ي ش�هر ها برحس�ب قانون را عهده دار هس�تند. 
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور نسبت به 
روند افزايش جابه جايي جمعيت از شهرهاي كم برخوردار به شهرهاي 
بزرگ هش��دار داد و گفت: اس��تان هاي مرزي و جنگ زده، امسال در 

اولويت برنامه هاي وزارت كشور هستند. 
هوشنگ خندان دل در پايان هفته گذشته طي نشستي با شهرداران و 
دهياران خوزستان، حاشيه نشيني در شهرهاي كشور را ناشي از نظام 
برنامه ريزي در ۷0 سال گذشته در كشور دانس��ت و افزود: نظام هاي 
عدم تمركز براي رفع حاشيه نشيني بايد اجرا شود و توجه به شهرهاي 
حاش��يه دار و كمتر توس��عه يافته و اس��تان هاي مرزي بايد در اولويت 
قرار گيرد.  وي نس��بت به جابه جايي جمعيت از ش��هرهاي حاشيه و 
كم برخوردار به شهرهاي بزرگ هش��دار داد و افزود: ادامه جابه جايي 

جمعيت، موجب اختالل در شهرهاي مبدأ و مقصد مي شود كه مصداق 
آن سخنان ش��هردار اهواز درباره جابه جايي از شهرهاي حوزه زاگرس 

به اين كالنشهر است. 
رئيس سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور همچنين فقدان 
جذابيت هاي هر ش��هر را يكي از عوامل مهاجرت ش��هروندان عنوان 
كرد و گفت: پارسال 600 هزار ميليارد ريال در شهرهاي كشور اعتبار 
مصرف شده است كه با توجه به جمعيت شهرنشين كشور )كمتر از 60 
ميليون نفر( سرانه متوسط هر شهروند ۱0 ميليون ريال است كه اين 
نرخ در برخي شهرها بسيار كمتر از متوسط و در برخي شهرهاي بزرگ 
به مراتب بيشتر از اين رقم است، همين مسئله باعث مي شود هنوز در 

برخي از شهرها معابر نياز به آسفالت داشته باشد. 
وي اضافه كرد: پارس��ال با وجود محدوديت منابع مالي س��عي شد با 
اس��تفاده از اعتبارات ارزش اف��زوده و باز توزيع آن به نفع ش��هرهاي 
كوچك، بخشي از مشكالت مرتفع شود كه بر همين اساس از سال هاي 
۹۲ تا ۹5 حدود ۱0 هزار ميليارد ريال و 8 هزار دستگاه ماشين آالت به 

شهرهاي كوچك اختصاص داده شده است. 
خندان دل، كمك هزينه اختصاص قير را از ديگر برنامه ها در شهرهاي 
كوچك دانس��ت و اظهار كرد: اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده از 

برنامه هاي مورد نظر ماست. 
وي با اشاره به درخواست شهرداران براي افزايش اختيارات آنها گفت: 
اين مسئله تنها با تصويب مجلس قابل انجام است، بنابراين شهرداران از 
هم اكنون بايد استفاده بهتري از امكانات داشته باشند تا صالحيت خود 
را در اين زمينه نش��ان دهند.  خندان دل افزود: لوايحي در اين زمينه 

تنظيم كرديم كه در مرحله بررسي در دولت هستند. 
 رسيدگي به مشكالت شايد وقتي ديگر 

سخنان اين مس��ئول در حالي صورت مي گيرد كه چند ماه قبل اعالم 
شده شهرداري حدود هزار ش��هر كش��ور توان پرداخت حتي حقوق 
كاركنان خود را هم ندارند. وقتي سياست هاي دولت سبب شده است تا 
مسائل و مشكالت شهر ها آن هم در حوزه هاي زير ساختي پابرجا بماند 
بالطبع بحث جابه جايي يا مهاجرت از شهر هاي كوچك تر به شهرهاي 
بزرگ تر كه امكانات و فضاي مناس��ب تري دارد، افزايش خواهد يافت. 
سخنان معاون وزير به نوعي فرار رو به جلو است، آن هم در ايام منتهي 

به انتخابات. 

نظارتمجازيانتخابات
درنبودشبكهملياطالعات

در حالي كه طبق آمارهاي پليس فتا حدود 43درصد از جرائم فضاي 
س��ايبري در ايران در فضاي تلگرام انجام مي ش��ود، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات ابتداي س��ال ۹6 راه اندازي فاز تكميلي ش��بكه ملي 
اطالعات را به بعد از انتخابات موكول كرد، اما دادس��تان كل كش��ور 
معتقد است از آنجايي كه سرورهاي تلگرام در خارج از كشور است، هيچ 

نظارتي بر آن وجود ندارد و وجود شبكه ملي اطالعات الزم است. 
محتواي غير اخالقي به بهانه آموزش و س��بك زندگي، اقدام به ترويج 
امور غيراخالقي تنها بخشي از نتايج حاصل از ترويج و استفاده از فضاي 
مجازي بوده است، اما عالوه بر موارد ذكر ش��ده توهين به مقدسات و 
عبور از خط قرمزهاي نظام هم يكي ديگ��ر از محورهاي فعاليت ها به 
خصوص در تلگرام است.  بر همين اساس است كه فيلترينگ كانال هاي 
داراي محتواي نا مناسب در دستور كار قوه قضائيه قرار دارد به طوري كه 
حجت االسالم محمد جعفر منتظري، دادستان كل كشور در اين رابطه 
مي گويد: دولت دو سال پيش بخش��نامه اي را به دستگاه هاي مختلف 
ابالغ كرده و در آن استفاده از پيام رس��ان تلگرام را ممنوع اعالم كرده 
كه متأسفانه اين بخشنامه مغفول مانده است.  وي معتقد است: وقتي 
سرور تلگرام در خارج از كشور اس��ت و هيچ نظارتي بر آن نداريم، چرا 
بايد اطالعات خودمان را در آن قرار دهيم. بر اساس مصوبات كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه در هر هفته ۱6 تا ۲0 هزار كانال تلگرام را فيلتر 
مي كنيم، اما اين كافي نيست و بايد شبكه ملي اطالعات به وجود آيد. 

با توجه به نزديك شدن به دو انتخابات پيش رو در يك ماه آينده، دادستان 
كل از تشديد نظارت ها و رصدهاي انتخاباتي در فضاي مجازي خبر داده 
و مي گويد: در حال رصد فضاي مجازي هس��تيم و اگر افرادي بخواهند 
با اس��تفاده از فضاي مجازي افراد را تخريب كنند با آنها برخورد قضايي 
خواهيم كرد.  اين در حالي است كه همزمان با نزديك تر شدن روزهاي 
انتخابات، بر شدت تبليغات افزوده مي شود. پر واضح است مزاياي فضاي 
مجازي، استفاده از كانال هاي تلگرامي و گروه هاي تلگرامي به عنوان يكي 
از روش هاي كم هزينه از س��وي تيم هاي رسانه اي كانديداهاي مختلف 
اس��ت، اما از آنجايي كه فضاي مجازي مي تواند به فضايي براي تخريب 
كانديداهاي رقيب تبديل شود، كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 
در آخرين جلسه خود در هفته گذشته، اعالم كرده است كه توهين و افترا 
در كانال هاي تلگرامي رصد مي شود و قرار است به زودي دستورالعملي 
درباره نحوه اس��تفاده از تلگ��رام در انتخابات پيش از آغ��از تبليغات در 
روزهاي آينده ابالغ ش��ود.  عليرضا س��اوري، مدير كل پيشگيري هاي 
وضعي معاونت اجتماعي و پيشگيري از قوه قضائيه نيز در همين زمينه 
گفته است: بعد از تصويب بخش��نامه مربوط به ستادهاي پيشگيري از 
جرائم انتخاباتي، از سوي رئيس قوه قضائيه، ابالغ تشكيل ستادها در سه 

سطح ملي، شهرستاني و استاني انجام شد. 

بيژن يانچشمه گندم زماني

نايب رئيس فراكسيون كارگري مجلس:

رانتدرحوزهدارو
مشكالتفراوانايجادكردهاست

يك نماينده مجلس گفت: مدارك و مس�تنداتي وجود دارد مبني بر 
اينكه برخي اقدامات در وزارت بهداشت با توليد داخلي در تضاد است، 
به عنوان مثال از صندوق ارزي وزارت بهداشت در حمايت از بيماران 
خاص استفاده هاي نادرست ش�ده كه توليد داخل را فلج كرده است. 
نادر قاضي پور در خصوص تعيين   تكليف تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت 
و درمان گفت: تحقيق و تفحص از وزارت بهداشت حول سه موضوع طرح 
تحول سالمت، عملكرد مالي طرح تحول و عملكرد سازمان غذا و دارو سال 
گذشته مطرح شد، اما كميسيون بهداشت و درمان مجلس تحقيق و تفحص 
از طرح تحول س��المت را مورد موافقت قرار نداد و موضوع به صحن علني 
مجلس ارجاع شد.  نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي با اشاره 
به اينكه پس از گذشت چند ماه از رد تحقيق و تفحص از طرح تحول موضوع 
در دستور كار مجلس قرار نگرفته است، تصريح كرد: طبق توافق هاي صورت 
گرفته در سال گذشته مقرر شد كه سه تحقيق و تفحص از حوزه سالمت در 
كميسيون بهداشت و درمان تجميع شود، اما به دليل بي توجهي كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس در پيگيري ها، نمايندگان تحقيق و تفحص كننده 
تقاضاي اعمال ماده ۲36 آيين نامه داخلي مجلس براي پيگيري موضوع را 
مطرح كردند كه اين موضوع نيز مورد موافقت كميسيون قرار نگرفت.  وي 
به خانه ملت تأكيد كرد: در جلسه چندي پيش كميسيون بهداشت و درمان 
هر سه تقاضاي تحقيق و تفحص رد شده است، بنابراين اين موضوع نشان 
مي دهد برخي اقدامات از خارج از مجلس بر روند بررسي تحقيق و تفحص ها 
تأثير گذاشته است، ضمن اينكه بهتر بود كميسيون بهداشت و درمان در 
همان ابتدا پس از رد تحقيق و تفحص گزارش را به هيئت رئيسه مجلس 
ارجاع مي داد.  اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: مدارك و مستنداتي 
وجود دارد مبني بر اينكه برخي اقدامات در وزارت بهداشت با توليد داخلي 
درتضاد است، به عنوان مثال از صندوق ارزي وزارت بهداشت در حمايت از 
بيماران خاص استفاده هاي نادرست شده كه توليد داخل را فلج كرده است.  
قاضي پور تصريح كرد: در داخل كشور بيش از ۱0 ميليون عدد صافي دياليز 
توليد مي شود كه از اين ميزان تنها 4 ميليون عدد مصرف مي شود، اين در 
حالي است كه در چنين ش��رايطي اقدام به واردات صافي دياليز مي شود؛ 
ضمن اينكه متأس��فانه داروها با قيمت باال به مردم فروخته ش��ده و رانت 
موجود در حوزه دارو مشكالت بسياري را براي مردم به وجود آورده است، 
همچنين قيمت داروهاي مورد مصرف بيماران خاص از كشورهايي مانند 
تركيه نيز بيشتر اس��ت.  وي با انتقاد از اينكه در قيمت گذاري دارو عدالت 
رعايت نشده و نظارت كافي بر اين موارد وجود ندارد، تصريح كرد: تخلفات 
عمده در واردات و توزيع دارو صورت گرفته كه مجلس بايد به اين موضوع 
رسيدگي كند، اما مجلس و به ويژه كميسيون بهداشت به اين موضوع توجه 
نداشته  است و حضور چندي پيش وزير بهداشت در صحن علني مجلس با 

هدف جلوگيري از تصويب طرح تحقيق و تفحص بود. 

نماينده مردم اليگودرز در مجلس:

هيچنهاديدردولتمتولياشتغالزايينيست
عملك�رد ضعي�ف  از  مجل�س  در  اليگ�ودرز  م�ردم  نماين�ده 
دول�ت در بح�ث اش�تغالزايي ه�م در س�طح مل�ي و ه�م در 
اس�تاني انتق�اد ك�رد و گف�ت: اينك�ه ادع�ا مي ش�ود دول�ت در 
لرس�تان ۱۷ه�زار ش�غل ايج�اد ك�رده، ادعاي�ي بي�ش نيس�ت. 
محمد خدابخشي از عملكرد ضعيف دولت در بحث اشتغالزايي هم در سطح 
ملي و هم در استان لرس��تان انتقاد كرد و گفت: اينكه ادعا مي شود دولت 
در لرستان ۱۷هزار شغل ايجاد كرده، ادعايي بيش نيست و در صورتي كه 
چنين اتفاقي رخ داده است، دولت ليس��ت اين ۱۷هزار نفر را براي مردم 
لرستان منتش��ر كند.  نماينده مردم اليگودرز در مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه با بيان اينكه در حوزه زيرساخت ها، شهرستان اليگودرز هشتمين 
شهر در بين شهرهاي اس��تان لرستان اس��ت، تأكيد كرد: فراهم ساختن 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل، انرژي و ارتباطات از پيش نيازهاي توس��عه 
شهرستان به منظور اجراي پروژه اشتغالزايي است.  خدابخشي از مسئوالن 
خواست نسبت به زيرساخت هاي الزم در اليگودرز اقدام كنند و گفت: هيچ 
نهادي در دولت متولي اشتغالزايي نيست و خود را در حوزه اشتغال پاسخگو 
نمي داند و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي كه مس��ئوليت قانوني دارد، 

متأسفانه بسيار منفعالنه برخورد مي كند و برنامه اي براي اشتغال ندارد. 
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