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اﻗﺘﺼﺎد

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

وزیر کار و شهردار تهران با تشکیل  ۶کار گروه برای ساماندهی شهر موافقت کردند

ﮔﺰارش روز

نسلکشی در قرن ۲۱

دیدار  ۲مقام برای رهایی از زندان پایتخت

پیشنهاد آخوندی در روز جهانی دریانوردی:

مســلمانانی هســتند که در ایام اســتعمار دولت
انگلیس بــه این منطقه مهاجــرت کردهاند و بخش
عمدهای از ساکنین ایالت آراگان مسلمانانی هستند که
در زمان استقالل پاکستان از هند ،در جابهجایی بزرگ
هندوها و مســلمانان در داخل شــبهقاره هند به این
منطقه آمدند و تعداد زیادی از مسلمانان این منطقه
در طول جنــگ بهاصطالح آزادیبخش بنگالدش در
سال  ۱۹۷۱بهاجبار به ایالت آراگان کوچ کردند .از نظر
دولت برمه این جابهجاییها باعث ورود مســلمانان
بنگالی و هندی به ایالت حاصلخیز آراگان شده است
و جمعیت این ناحیه تبار برمــهای ندارند .قانونی در
سال  ۱۹۶۸در برمه به تصویب دولت نظامی این کشور
رسید که افراد ساکن در برمه که تبار برمهای ندارند را
از حقوق شهروندی محروم کرد .اصل اختالف از اینجا
ناشی شده است که دولت برمه مسلمانان ساکن ایالت
آراگان را غیربرمهای میداند که در ایام استعمار منطقه
به وسیله انگلســتان و نیز در زمانه استقالل پاکستان
از هندوســتان و همچنین جنگهای استقاللطلبانه
بنگالدش خــود را به ایــن ایالت رســاندهاند .دولت
نظامی برمه نژاد مردم مسلمان ساکن منطقه آراگان
را هند و آریایی میداند کــه با نژاد اصلی مردم برمه
که از تبار اقوام – بامار – هســتند متفاوت هستند .در
برمــه بیــش از  ۱۴۴قوم زندگی میکننــد که اکثریت
آنان بودائی مذهب هســتند .نظامیــان حاکم بر برمه
بــه منظور پاکســازی قومــی ،قانون حفــظ حقوق
شهروندی را در کشور پیاده کردند .قانونی که مصداق
عینی آپارتاید اســت .از  ۱۴۴قومی که در برمه زندگی
میکنند  ۹قوم را غیربرمهای تشخیص داده و از همه
حقوق شــهروندی محــروم کردند .بــه همین اعتبار
سیاست کوچ اجباری ساکنین ایالت آراگان را در پیش
گرفتهاند و مدعی هســتند مســلمانان ساکن منطقه
ســاحلی آراگان باید از این منطقه اخراج شوند .برای
اجرای این سیاست تابعیت مسلمانان منطقه آراگان
از آنان سلب شده است تا با کوچ اجباری یا نسلکشی
و پاکســازی قومی جمعیت مســلمان برمــه از بین
برود .جای تعجب اســت در قرن  ۲۱در گوشــهای از
جهان متمدن جمعیتی نزدیک به هشت میلیون نفر
زندگی میکنند که به گفته ســازمانهای بینالمللی
خصوصا ســازمان ملل ،محرومیتهــای زیر را دارند:
 -۱کارت هویــت ندارند بالطبــع نمیتوانند گذرنامه
داشته باشند -۲ .امکان سفر در داخل کشور و منطقه
آراگان هم به ســاکنین داده نمیشــود .اجازه سفر از
روســتایی به روســتای دیگر با پرداخت پول و تحت
شــرایط خاص و ویژهای امکانپذیر است -۳ .ازدواج
بدون اجازه دولت امکانپذیر نیست و اگر دولت اجازه
ازدواج داد نمیتوانند بیش از دو فرزند داشته باشند.
 -۴تحصیل در مقاطع دبستان و دبیرستان امکانپذیر
نیست؛ بیشترین آمار بیســوادی در جهان متعلق به
مردم مســلمان میانمار اســت؛ هیچ دانشــگاهی در
برمه پذیرای مسلمانان میانماری نیست -۵ .خدمات
بهداشــتی هم مانند خدمات آموزشــی از مسلمانان
دریغ میشود تا در فقر و بیســوادی و نبود امکانات
بهداشتی با مرگ زودرس روبهرو شوند و از بین بروند.
 -۶برگزاری مراســم مذهبی و داشتن مسجد و تعمیر
مســاجد موجود ممنوع اســت -۷ .حق مالکیت بر
زمیــن و نیز دایرکردن فروشــگاه و کارگاههای تولیدی
به وســیله مســلمانان ممنوع اســت و در مناطقی
کــه جــواز کار برای مســلمانان صادر میشــود باید
شریک برمهای داشته باشــد که بدون سرمایهگذاری،
بیشــترین ســود را ببرد .دولت برمه ابایی ندارد اعالم
کند مردمی کــه کارت هویت ندارنــد و تبعه میانمار
شناخته نمیشــوند نباید در این کشــور زندگی کنند.
رئیسجمهور ســابق برمه بهصراحت از اخراج ۸۰۰
هزار نفر مســلمانان از منطقهای در ایالت آراگان یاد
کرد به این بهانه که این افراد برمهای نیستند و باید به
دیگر کشــورها یا در اردوگاههای آوارگان ساکن شوند.
دولت بنگالدش متهم است در سالیان گذشته باعث
مهاجرت مســلمانان به برمه شده اســت و این افراد
تبعه بنگالدش هســتند .دولت برمــه به هر بهانهای
درصدد کشــتار مســلمانان اســت .وقتی طالبان در
افغانستان مجسمههای بودا را منفجر کرد جواز حمله
به مســلمانان برمهای شد! وقایع داخلی هم همیشه
بهانهای برای حمله به مردم مســلمان بوده اســت.
کشتهشــدن زنی بودائی بهدست ســه مرد مسلمان
آتش حمالت جدید را شعلهور کرد .هرچند یک نفر از
این سه مرد تبرئه شدند و دو نفر دیگر به اعدام محکوم
و حکم هم اجرا شد .مسلمانان برمهای اجازه مالکیت
ندارند ،کلبههایی کــه در منطقه آراگان در آبوهوای
اســتوایی با میانگین باران پنج هزار میلیمتر در سال
احداث میشــود ،به وســیله افراطیون بودایی که از
حمایت دولت برخوردارند ،به آتش کشــیده میشود.
ســکوت جامعــه جهانــی نمیتواند دلیل ســکوت
مسلمانان جهان باشــد .میانمار همان سیاستی را در
پیش گرفته که رژیم غاصب اسرائیل در سرزمینهای
اشغالی دنبال آن اســت؛ بیهویتکردن مسلمانان.
خانم »آن سانگ سوچی« ،برنده جایزه نوبل؛ کسی که
خود  ۲۱ســال طعم حصر غیرقانونی را چشید و بعد
از رفع حصر با توجه به ســابقه فعالیت سیاسی خود
و نیز اقدامات پدرش در استقالل برمه هماکنون رهبر
واقعی برمه اســت ،به بهانه تشکیل گروههای مسلح
در میان مســلمانان که به جهت حفاظت از خود در
مقابل نسلکشی صورت گرفته ،اقدامات ارتش میانمار
را قانونی میداند .باید مســلمانان از شــورای امنیت
ســازمان ملل متحد بخواهند با توجه به نسلکشــی
صورتگرفته در برمه دولت این کشــور را محکوم و از
دیوان بینالمللی الهه محکومیت سران کشور برمه را
درخواست کنند.

شــرق :قرار اســت تهــران از زنــدان خودســاخته
بيمهارتي و کممهارتي خارج شــود تا شــهروندان
این کالنشــهر بهعنوان الگویي براي کشور ،در مسیر
توســعه و اشــتغال پایدار گام بردارند .این ماحصل
دیدار رســمي وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعي با
محمدعلــي نجفي ،شــهردار تهــران ،در آغازین ماه
فعالیتش در بهشت اســت .ربیعی در مورد جزئیات
این دیدار که با حضور چنــد نفر از معاونانش برگزار
شــده بــود ،خبــر داده ســازمان فنی و حرفــهای با
همکاری صنوف و شــهرداری برای دادن صالحیت
حرفهای و ساماندهی صنوف و ایجاد اطمینانبخشی
به مردم برای دریافت خدمات وارد کار میشــود.به
گفتــه وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی :قرار اســت
جلسهاي بهصورت ماهانه تشــکیل شده و در قالب
شش کمیته تخصصي به حل مسائل تهران بپردازیم
و این الگو را در کالنشــهرهای دیگر بین وزارتخانه و
شهرداریهای دیگر هم اجرا کنیم.
پارك اشــتغال با همکاری سازمان فنی و حرفهای
و شهرداری
وی گفــت :از مهمترین بحثهایی کــه ما امروز
انجــام دادیــم ،ایجاد فضای اشــتغال بــا همکاری
ســازمان فنی و حرفهای و شــهرداری اســت .حتی
بــرای آمــوزش کــودکان در فضــای کار ،پارکهایی
ایجاد میشــود .همچنین جمعهبازارها و روزبازارها
در مراکزی از شــهر ســاماندهی میشوند و برخی از
مشــاغل با حمایت شــهرداری در ایــن بازارچههای
محلی و پارکها ساماندهی میشوند و میتوان گفت
صنوف نوینی در تهران ایجاد خواهد شد.
افزایش ایمني محیط کار در تهران
ربیعی گفت :تهران پر از صنوف اســت و صنوفی
مثــل ســاختمان پالســکو در تهــران زیــاد داریــم،
ســاختمانهای مشــابه و صنوف مختلف زیاد داریم
و همکاریهایــی که بیــن ما ،شــهرداریهای تهران
و آتشنشــانی درخصــوص ایمنــی کار باید صورت
بگیــرد یکــی از موضوعــات در این جلســه بود.وی
افزود :بحث دیگر ما در مــورد تکدیگری در تهران و
متجاهرانی که به شــکل کارتنخوابی یا اشکال دیگر
در پارکهــا و جاهای مختلف در تهران هســتند ،بود.
بههرحــال این موضوع ،موضوعی اســت که در تمام
کالنشــهرهای دنیا بهعنوان مســئله وجود دارد .ما
ساخت پناهگاههاي مشــترك را با هم دنبال ميکنیم
که با برنامهریزی ،بخشی از شبخوابها بتوانند آنجا
باشند .جمعآوری این افراد برعهده سازمان بهزیستی
خواهد بود.
طرحي براي کاهش سوءاستفاده از کودکان کار
ربیعــي با بیــان اینکه ميخواهیــم چهره تهران
را با یــك برنامه مشــترك زیبا کنیم ،افــزود :یکي از
تصمیمهــاي مهم ما در این زمینــه بود که در طرح
جمعآوري کــودکان کار ،بار اول بــه والدین کودکان
اخطار داده میشــود که اگر این افــراد بدون والدین
باشــند ،از بچهها نگهداری میکنیم و بــا ادامه این
روند ،برای بار ســوم با قوه قضائیه هماهنگ شده که

ایــن کودکان با حکم قضائي از خانواده جدا شــده و
برای مدت طوالنیتری از سوی ما نگهداری شوند تا
از تکرار سوءاستفاده از آنها کاسته شود.
ایجاد تعاوني مشاغل خدماتي
وی با اشــاره به مشــاغل خدماتی تهران تصریح
کرد :متکدیها و کودکان از چهارراهها باید جمعآوری
شــوند ،اما بحث ســاماندهي ســایر افرادی که کار
میکنند ،نیز در این جلســه مطرح شد .قرار شد تا این
افراد با لباس مشــترک و در قالــب تعاوني بهعنوان
مشــاغل خدماتــی کار کنند.ربیعــی افــزود :بخش
دیگری از بحث ما اشــتغال صنــوف نوین در تهران
بود .باید با کمــك اتحادیههای صنفی و با همکاري
وزارت کار و شــهرداري تهران به سمت بخشهایی
که ظرفیت اشتغالپذیری باالیی در تهران دارند براي
ایجاد این صنوف جدید حرکت کنیم.
اختصاص روزبازارها به مشاغل خرد و خانگي
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره
به پارکها و مناطقی که در اختیار دولت و شهرداری
تهران است ،گفت :در حال پیگیري آن هستیم که از
شــنبهبازارها تا جمعهبازارها ،برای فروش کاالهایی
که بهصورت خانگی تولید میشــوند یا کاالهایی که
در کارگاههای کوچک تولید میشوند استفاده کنیم.
ایجاد پارکهایی برای آشــنایی کودکان با اشتغال با
همکاری سازمان فنی و حرفهای و شهرداری تهران
و آموزشوپــرورش ،از دیگر برنامههایي اســت که
بناست بهصورت مشترك دنبال شود.ربیعي با اشاره
به گســترش حاشیهنشــیني در تهران و برنامههایي
کــه براي این حاشــیهها در نظر گرفته شــده ،گفت:
گسترش تأمین اجتماعی در حاشیه تهران یکی دیگر
از بحثهــای ما بود تا بتوانیم درمان را در حاشــیه
تهران گسترش دهیم .همچنین استقرار آموزش فنی
و حرفهای در سراهای محلهای بهعنوان کانونهای
مدیریت محلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آموزش مهارت براي ارائه خدمات عمومي
وی با اشــاره به نیــاز تهرانيها بــه آموزش در
زمینه خدمات عمومي افــزود :بحث دیگر ،خدمات
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عمومی در تهران بود که این خدمات فاقد استاندارد
اســت .خیلــی از مــردم بارهــا برای خرابشــدن
وسایل گرمایشــی و سرمایشی منزلشــان از افرادی
کمــك ميگیرند کــه نميتوانند مشکلشــان را حل
کنند .ســازمان فنی و حرفهای بــا همکاری صنوف
و شــهرداری بــرای اعطــاي صالحیــت حرفــهای
و ســاماندهی مراکــز خدمــات عمومــي و ایجــاد
اطمینانبخشی به مردم برای دریافت خدمات ،وارد
کار میشــود.ربیعی همچنین از عدم رعایت حقوق
ســالمندي و حقوق معلوالن در تهران انتقاد کرد و
گفت :در تهران حقوق سالمندی و حقوق معلوالن
براي حرکت روان آنها در شهر مراعات نمیشود که
به شکل شهرســازی تهران برميگردد که براي حل
این مسئله نیز به دنبال چاره هستیم.
وی درخصــوص وضعیــت معتــادان و نحــوه
نگهــداری آنها و برنامههای این وزارتخانه نیز گفت:
اکنون به اندازه کافی همکاری با وزارت کشور در این
زمینه وجود دارد .مشــکل ما ،مشکل عدم ماندگاری
افراد در کمپ است .افرادی که به تجاهر میرسند در
اعتیاد نوعی لذتجویی و آرامش را تجربه میکنند و
بنابراین برنامههای مداوا را تحمل نمیکنند .مشکل
ما ،مشــکل فرار است ،مشکل مکان نیست ،کاری که
میکنیم این است که مدتزمان نگهداری متجاهران
را از ســه ماه به شــش ماه و از شــش ماه به  ۹ماه
افزایــش ميدهیــم و از متادوندرمانی به ســمت
درمانهای روانشناســی میرویم که برگشــت آنها
کمتر صورت بگیرد.به گفته او ،براي اجتماعيکردن
این افراد ،گاهي مجبوریم به ســمت تبعیض مثبت
هم حرکــت کنیم ،زیــرا متجاهران اگر امــکان پیدا
کنند ،بهســرعت فــرار میکننــد .نمانــدن افراد در
کمپ مســئلهای جهانی است و مسئلهای است که
با خصوصیات رفتاری انســانها هم مرتبط اســت.
بههرحــال من فکــر میکنم مجموع ایــن اقدامات
ميتواند چهره تهران را زیباتر کند.
زدودن فقر از چهره تهران
محمدامین ســازگارنژاد ،رئیس ســازمان فنی و

حرفهای کشــور ،درباره هدف برگزاری این جلســه
بــه »شــرق« میگوید :شــهرداری تهــران بهعنوان
کالنشــهری که مجموعهای از مسائل ،موضوعات،
اقدامــات ،پروژههــا ،طرحها و برنامههــای بزرگ و
کوچــک را در تمــام حوزههــا پوشــش میدهد ،با
مأموریتها و مسئولیتهای وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی بهنوعی فصل مشــترک دارد.سازگارنژاد از
تــالش برای زدودن فقر از حاشــیه تهــران و تدوین
برنامههایــی بــرای آن خبــر میدهــد و میگوید:
در موضــوع فقر ،فقــرا ،حاشیهنشــینها ،معتادان،
آســیبدیدگان اجتماعی و چگونگی نگاه به آنها و
برنامههای رفاهی برای زدودن فقر در حاشــیه شهر
تهران و ســکونتگاههای غیررسمی و معضالتی که
برای این کالنشهر بهویژه در آستانه فرارسیدن پاییز
وجود دارد ،پیشــنهادهایی مطرح شد .برای پوشش
افــرادی که امروز خدمات غیررســمی ،غیرقانونی و
گاهــی همراه بــا جرائم میبینند ،در نظــر داریم در
قالب تعاونیها ،نقش ســازنده و اجتماعی داشــته
باشیم.او با اشاره به تدوین برنامههایی برای افزایش
مهارت شهروندان تهرانی ،میگوید :شاید شهروندان
تهرانی با فراگیری مهارتهای نوین ،بتوانند بخشــی
از خدماتشــان را از طریــق فضــای مجــازی ارائه
دهند .بر همین اســاس ،در این جلسه سخن از شهر
هوشــمند تهران با بهرهگیــری از فضاهای مجازی
مطرح شــد .کارآفرینی و نگاه به توسعه خدمات در
کالنشــهر تهران و ارتقای صالحیت حرفهای افراد
عهدهدار خدماترسانی به شهروندان نیز به صورت
ویژه در این نشست مطرح شد.
تشــکیل شورای مشــترک با هدف ایجاد توسعه و
اشتغال پایدار
ســازگارنژاد با اشــاره بــه تالش بــرای کاهش
آســیبهای اجتماعی کودکان کار ،زنان سرپرســت
خانواده یا بدسرپرست نیز میافزاید :در این نشست،
نــگاه ارتقایــی بــه روابــط کارفرمایــان و کارگران،
در کالنشــهر تهران که بعضا مشــاهده میشــود
جنبههایــی از قانــون در کارگاههــای آن بهخوبــی
رعایت نمیشــود و افزایش ایمنی در تمام خدمات
حملونقل ،آسانسورها ،صنایع ساختمان و کارگرانی
که در حوزه خدمات شهری کار میکنند ،مطرح شد.
رئیس ســازمان فنی و حرفهای کشــور با اشــاره
به ایجاد شــورای مشــترک بین وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و شــهرداری تهران ،تصریح میکند:
کارگروههــای تخصصــی در حوزههــای اجتماعی،
مهارتآمــوزی ،کارآفرینی ،تعاونــی ،مبارزه با فقر و
رفاه اجتماعی و ارتقای فرهنگ ملی کار و استفاده از
ظرفیت فضای مجازی قرار است زیر نظر این شورا با
حضور وزیر کار و شــهردار تهران تصمیمسازی کنند
و متعاقبا کمیتهها و کارگروهها شــکل بگیرند و این
همکاریها به وجود بیاید.به گفته او ،این جلسه آغاز
همکاری برای دســتیابی به توسعه و اشتغال پایدار
در تهران بهعنوان پایلوت این طرح در کالنشهرهای
کشور بود.

با امضای قرارداد تأسیس شرکت مشترک ایرانی _ آلمانی

ﺑﻨﺰ رﺳﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ
شرق :مرسدسبنز رسما وارد ایــران شد .ایرانخودرو
کــه برخالف تصور عموم نه با تولیــد پیکان ،بلکه با
تولید بنز )در ســال  ۱۳۴۲اتوبوس  ۳۰۲مرسدسبنز
را مونتاژ ميکرد( پا به عرصه ظهور گذاشــته است،
حاال خبر از ایجاد دو شرکت مشترک؛ یکي در تولید و
دیگري در فــروش و خدمات پس از فروش ميدهد.
بر اساس قراردادي که روز گذشته بین ایرانخودرو و
شرکت بنز به امضا رســید ،حاال این مخصوصنشین
با ایجاد شرکتی ،نماینده انحصاري فروش و خدمات
پــس از فروش محصوالت این غــول آلماني خواهد
بود .آنگونه که اعالم شده ،این مخصوصنشین قرار
است مســئولیت تولید نســل فعلي و آینده کامیون
آکتــروس را برعهده گیــرد .بر اســاس هدفگذاري
صورتگرفته ،ســاخت شرکت مشــترک تولیدي که
مســئوالن زمان انعقاد قرارداد آن را ماه آینده اعالم
کردند در سال نخســت به  ۲۰درصد خواهد رسید و
این میزان در صورت صرفه اقتصادي ميتواند به ۳۰
تا  ۵۰درصد افزایش پیدا کند ،اما تولید موتور جدید بر
اساس نیاز بازار در شرکت مشترک جدید دیگر خبري
اســت که روز گذشــته به نقل از ایرانخــودرو روي
خروجي رســانهها قرار گرفت .حاال هاشم یکهزارع،
مدیرعامــل گــروه صنعتــي ایرانخــودرو ،امیدوار
اســت با توجه به همکاريهاي دو شرکت در حوزه
خودروهاي تجــاري ،همــکاري طرفین درخصوص
تفاهمنامه و قرارداد سال گذشته نیز به همین منوال

پیگیري شــود .هنوز دو ســال از اجرائيشدن برجام
در ديماه ســال  ۹۴نگذشــته بود که مدیران شرکت
خودروســازي آلمانــي  ۲۸ديماه  ۹۴بــا هواپیماي
شخصي خود به ایران آمدند و در نهایت ایرانخودرو
و شــرکت دایملر )مالک چندین شرکت تابعه و برند
بزرگ خودروســازي همچون مرسدسبنز ،مرسدس
آ.ام.گ .و اســمارت( بــا امضــاي یــک تفاهمنامه،
همکاري اســتراتژیک خود را براي ایجاد دو شــرکت
مشــترک آغاز کردنــد ۱۸ .ماه پــس از اولین حضور
ژرمنها در جــاده مخصوص ،حاال از امضاي قرارداد
ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس
از فروش بیــن گروه صنعتي ایرانخودرو و شــرکت

مرسدسبنز خبر ميرسد ،اما اینبار برخالف بار قبل،
آبيپوشهــاي جــاده مخصوص بههمراه محســن
صالحينیــا ،معــاون امــور صنایــع وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،راهي ســرزمین ژرمنها شدند و در
ســایت تولید وورث ،مقر اصلي مرسدسبنز ،پاي میز
مذاکره نشســتند .مخصوصنشــینها که در ماههاي
گذشته نشان دادند وضعیت همکاري ایران در حوزه
خودرو با شــرایط سالهاي پیش بسیار متفاوت است
و اینبار حاضر نیســت به هر قیمتي بــازار خود را با
شروط ساده به خودروســازان خارجي تحویل بدهد،
قرار اســت بهصــورت انحصاري مســئولیت فروش
محصــوالت تجاري مرســدسبنز را بر عهــده گیرند،

اما قــرارداد همــکاري شــرکت ایرانخودرودیزل به
نمایندگــي از گروه صنعتــي ایرانخودرو و شــرکت
بنز ،در ســایت تولید وورث ،مقر اصلي مرســدسبنز،
در شــرایطي بــه امضــا رســید کــه گفته ميشــود
همکاريهاي مشــترک به همینجا ختم نخواهد شد
و قرارداد دو شــرکت مشــترک دیگر نیــز در ماههاي
آینده نهایي ميشــود .شــرکت دوم که قرارداد آن در
ماه آینده نهایي ميشــود ،مسئولیت تولید را برعهده
دارد و نســل فعلي و آینده کامیون آکتروس از جمله
تولیدات این شــرکت خواهند بود .گفتني است نسل
فعلــي آکتروس تا ســال  ۲۰۱۹تولید شــده و نســل
جدید این کامیون نیز از ســال  ۲۰۱۹بهبعد بر اســاس
اســتانداردهاي روز اروپــا تولید خواهد شــد .در فاز
بعدي نیز خط تولیدي جدید دیگري پیشبیني شــده
است .بر اساس برنامه ،ساخت داخل شرکت مشترک
تولیدي در ســال نخست به  ۲۰درصد خواهد رسید و
این میزان در صورت صرفه اقتصادي ميتواند به ۳۰
تا  ۵۰درصد افزایش پیدا کند .همچنین شــرکت دیگر
در حال مذاکره درخصوص تولید موتور میان شــرکت
ایرانخودرودیزل و دایملر بــوده که وظیفه آن تولید
موتورهاي جدید بر اساس نیاز بازار در شرکت مشترک
جدید است .گفتني است شرکت مرسدسبنز نخستین
برند خودروهاي تجــاري در دنیا را در اختیار دارد که
امضاي قرارداد سرمایهگذاري مشترک با ایرانخودرو
بیانگر امنیت سرمایهگذاري در ایران است.

ﺑﺎزﺗﺎب

ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺰاران روﺳﺘﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺎر و ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه
دیروز در پی تجمع اعتراضی کارگزاران روستایی مقابل مخابرات ،گزارشی
در صفحه  ۴روزنامه »شــرق« با عنوان »سرپیچی مخابرات از حکم دیوان«
منتشــر شد که منجر به صدور جوابیه و ارســال آن به دفتر روزنامه شد .این
جوابیــه عینا در ادامه میآیــد :با توجه به تصویب مــاده  ۸۳قانون الحاق
برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ) (۲که شــرکت
مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر
تا زمان بازنشستگی منعقد کند ،تمامی این موارد به وسیله شرکت مخابرات

ایران اجرا شده و این شــرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی
و تنظیــم قرارداد جدید ،آماده انعقاد قرارداد براســاس قانــون با آن عده از
کارگزاران روستایی مشمول ،که تاکنون از امضاي قرارداد خودداری کردهاند،
است .این قرارداد برخالف ادعای تجمعکنندگان به تأیید وزارت کار رسیده و
حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس محترم کمیســیون صنایع و معادن به
شــرکت مخابرات ایران ابالغ شده این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا
به کارگزاران روستایی ارسال کرده است .بر این اساس نکاتی برای تنویر افکار

عمومی و پاســخ به موارد مطرحشــده در گزارش آن روزنامه و شــفافیت و
اطالعرسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعالم می شود:
 .۱شــرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور
رعایت حقوق کارگزاران روســتایی انجام داده و در جهت اجرای قانون ماده
 ۸۳قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت
) ،(۲هیچگونه کوتاهی نداشته است.
ادامه در صفحه ۱۷

جمعیت را به کنار دریاها
انتقال دهیم
 شــرق :دیروز روز جهانی دریانوردی بود .در این
روز همــه فعاالن این عرصه دور هم جمع شــدند
تا ایــن روز را گرامی بدارند .وزیر راهوشهرســازی از
حاشیهنشیني ۴۰درصدی در بندرعباس سخن گفت
و از یک پیشــنهاد پرده برداشــت .فرمانــده نیروی
دریایی ارتش هم از امــکان افزایش جمعیت ایران
از  ۸۰بــه  ۱۵۰میلیون خبر داد.وزیر راهوشهرســازی
در همایش گرامیداشــت روز جهانــی دریانوردی،
اظهار کرد :فعالیت در حوزه دریانوردی ،فعالیت در
عرصه جهانی و بینالمللی است و ما در یک محیط
بینالمللی حضــور داریم .باید قدرت رقابت خود با
رقبــای بینالمللی را افزایش دهیم و هر اقدامی که
در این حوزه انجام میدهیم را باید با اقدامات رقبای
خارجی خود مقایسه کنیم .نباید ظرفیتهای دریا را
به حوزه بار محدود کنیم و باید از تمام ظرفیتهای
آن استفاده کرد.به گزارش ایلنا ،آخوندی با اشاره به
هیئت عامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی گفت:
یکی از خواســتههای مــن از هیئت عامل جدید این
اســت که چگونگــی ظرفیتهای دریایــی را مورد
شناسایی قرار بدهند و این موضوع را جزء مسئولیت
اجتماعی ســازمان بنــادر و دریانــوردی بدانند .در
بنادر جنوب و شمال کشــورمان نیاز به بازنگری در
مأموریتها داریم تا اســتفاده و بهرهوری حداکثری
از ظرفیتهــای دریایی داشــته باشــیم.آخوندی با
بیان اینکه در توســعه بنادر بایــد به تمام جوانب و
نهفقط بــه بحث حملونقل بار توجــه کرد ،گفت:
توســعه بندر شــهید رجایی از دهه  ۵۰شروع شد و
بخش عمدهای از این توســعه پس از انقالب بوده
امــا باید دید تا چه حد ابعــاد اجتماعی و فرهنگی
آن را مورد توجــه قرار بدهیم.وزیر راه با اشــاره به
افزایــش جمعیت بندرعباس پس از توســعه بنادر
این شــهر اظهار کرد :پس از توســعه بنــادر در این
منطقه ،جمعیت بندرعباس به  ۵۵۰هزار نفر رسید
اما  ۴۰درصد این جمعیت امروز حاشیهنشین هستند
یعنی در زمان توسعه این بندر به ابعاد و موضوعات
اجتماعی آن توجهی نشــده اســت.آخوندی ادامه
داد :حال باید در توســعه بندر جاســک و چابهار به
این موضوعات توجه داشته باشیم در حالی که بندر
شهید رجایی در حال توســعه است ،سایر بنادر این
منطقه افول کرد و این نشــان میدهد در ایران هنوز
شــبکه بندری شکل نگرفته اســت .باید یک شبکه
حملونقلی وجود داشــته باشد که یک سر آن دریا
و ســر دیگر آن سایر کشورهای جهان ،آسیای میانه،
چین ،اروپا و  ...باشــد.آخوندی تأکید کرد :این شبکه
حملونقل ترکیبی محقق نمیشود مگر اینکه ریل
وارد ســازمان بنادر و دریانوردی شود .درحالیکه در
بندر شهید رجایی  ۲۴پست اســکله وجود دارد اما
تنها یک نقطه بارگیری ریلی در این منطقه دیده شده
اســت.وزیر راهوشهرســازی با تأکید بر اینکه زمانی
مفهوم ترانزیت محقق میشود که در سازمان بنادر
و دریانوردی یک دپارتمان ریلی داشته باشیم ،ادامه
داد :باید امکان تخلیه و بارگیری به صورت مستقیم
از ریل به کشــتی و بالعکس وجود داشــته باشــد.
آخوندی تأکید کرد :یکی دیگر از خواستههای من از
هیئت عامل جدید سازمان بنادر و دریانوردی ،ایجاد
معاونت ریلی در ســازمان بنادر و دریانوردی است
و باید ســهم جابهجایی بار از بنادر از طریق ریل به
 ۴۵درصد افزایش یابد .این در حالی است که امروز
این عدد چیزی حدود  ۱۴درصد است.وی همچنین
درباره بحث آمایش ســرزمین اظهار کرد :قطعا به
جای اینکه هزاران میلیارد تومان برای شــیرینکردن
آب و انتقال آن هزینــه کنیم ،میتوانیم جمعیت را
به کنار دریاها انتقال دهیم و این یک موضوع بسیار
مهم و استراتژیک است.
فرمانده نیــروی دریایــی ارتش:امــکان افزایش
جمعیتبه ۱۵۰میلیون وجوددارد
امیر دریادار ســیاری هم در این روز سخنرانی کرد.
او با بیان اینکه تأکید مقام معظم رهبری بر استفاده از
منابع دریایی در بحث توسعه دریامحور است ،گفت:
زمانی میتوانیم به توسعه دریامحور دست یابیم که
در دریا اقتدار داشــته باشیم که خوشبختانه امروز این
اقتدار در دریا وجود دارد.فرمانده نیروی دریایی ارتش
ادامــه داد :درحالیکه امروز جمعیت کشــورمان ۸۰
میلیون نفر است ،طبق فرمایشات مقام معظم رهبری
این تعداد جمعیت باید بــه  ۱۵۰میلیون نفر افزایش
پیدا کند .خوشبختانه در کشور ما تمام امکانات برای
افزایــش جمعیت بــه  ۱۵۰میلیون نفر وجــود دارد.
امیر دریادار ســیاری با اشــاره به محوریت بخشی از
کشورمان از زیرساختها اظهار کرد :اگر کشور را به دو
قســمت تقسیم کنیم ،میبینیم که تمام شاخصهای
توســعه در بخشهای شــمالی و غربی وجود دارد
اما این شــاخصها در مناطق جنوب و جنوب شرقی
کمتر است .برای آمایش سرزمین نیاز به زیرساختها
و اســتفاده از منابــع دریایی وجــود دارد ،قطعا باید
جمعیت به ســمت سواحل کشــور هدایت شود .اگر
روند توزیع زیرســاختها به همین منوال باشد ،آینده
نامعلومی خواهیم داشــت.فرمانده نیــروی دریایی
ارتش بــا بیان اینکه یکی از عوامــل مؤثر در افزایش
مهاجرت کمبود آب است ،گفت :میتوانیم با توسعه
ســواحل جنوبی جلوی مهاجرتها را بگیریم .جنوب
زاگرس به سمت دریاهای آزاد و جنوب البرز به سمت
دریاهای آزاد خالی از جمعیت میشود و تنها راه این
است که آمایش سرزمین انجام شود و غیر از این هیچ
راهی وجود ندارد.

