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عصرآزادی/ س�رویس سیاسی: در آستانه یک 
سالگی دولت سیزدهم، عملکرد این دولت مورد 
ارزیابی برخی از کارشناس�ان، بزرگان و دلسوزان 
کشور قرار گرفته است تا کمبودهای موجود آشکار 

شده و راه برای حل و رفع آنها هموار گردد.
آیا دولت سیزدهم قادر بوده بدون ِگِره زدن معیشت 
مردم به برجام، در ح��وزه اقتصادی و رفاه مردم قدمی 
بردارد؟ چه مق��دار از وعده های انتخاباتی دولت تحقق 
یافته است؟ وعده های ساخت مسکن تا چه اندازه تحقق 
یافته است؟ رفتارهای اجتماعی حاکم بر جامعه چگونه 
پیش می رود و امثال آن از جمله س��واالتی اس��ت که 
"مس��عود پزش��کیان" نماینده نخس��ت مردم تبریز در 
مجلس و نائب رئیس اس��بق مجلس به آنها پاسخ می 

دهد که حاوی نکات جالبی است...
یک س�ال از عمر دولت س�یزدهم می گذرد، با 
توجه به تحوالتی ک�ه رخ داده، نقاط قوت و نقاط 
ضعف این دولت در یک س�ال گذش�ته چه بوده 

است؟
دولت س��یزدهم وعده هایی به مردم راجع به اشتغال 
و مس��کن داده است. البته از نظر علمی و عملی امکان 
ندارد ظرف یک سال یک میلیون مسکن ساخت، آقای 
احم��دی نژاد با آن همه پول و اعتب��اری که در اختیار 
داشت، جمعاً ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ساختمان را ساخت. 
در نهایت اگر بخواهیم هر س��ال یک میلیون مس��کن 
بس��ازیم، نه پول و امکانات آن وجود ندارد بنابراین این 

وعده عملی نیست و تاکنون هم عملی نشده است.
از طرفی بحث ها در میان کاندیداهای ریاست جمهوری 
این بود که با این گرانی استمرار وضعیت موجود بسیار 
مشکل است، سفره مردم مشکل دارد، چرا سفره مردم 
را به برجام گره زده اید، بیایید سفره مردم را حل کنید. 
حاال می بینیم گرانی، ت��ورم و هم کاهش قدرت خرید 
مردم همزمان با هم پیش می رود و این روند صدای همه 

را درآورده است!
با این س�طح از درگیری با نظ�ام بین الملل آیا 
ایران می تواند ب�ازاری را تصاحب کند؟ و اگر این 
سیاس�ت ها ادامه یابد چه رفتارهای�ی در انتظار 

است؟
باید پرس��ید که می شود با دنیا دعوا کنیم و سیاست 
تقابلی را پی گیری کنیم و باز هم بازار اقتصادی ما فعال 
باشد؟! این شدنی نیست... این موضوع به همراه مواردی 
که مطرح کردم، باعث ش��ده بین ش��عارهای مسئوالن 
و واقعیت هایی ک��ه در جامعه وجود دارد، فاصله زیادی 

ایجاد شود.
با ادامه این سیاس��ت ها ش��اهدیم که مردم و جامعه 
عصبانی هس��تند. دقت کنید، بازنشستگان معموالً به 
اقتضای سنش��ان محافظه کار می شوند و کمتر ریسک 
می کنن��د، ولی االن، به کف خیاب��ان آمده اند، از همین 

نکته، می توان وضعیت جامعه را درک کرد.
البت��ه در بخش های نظامی نقاط مثب��ت فراوانی در 
س��طوح داخلی، منطقه ای و جهان داریم. ولی اگر فقط 
آن ها را ببینیم و شرایط اقتصادی را نبینیم و نخواهیم 
مشکالتش را حل بکنیم، به طور طبیعی خیلی سخت 

خواهد بود کشور را با این روند اداره کنیم.
در سخنان شما سیاست های تقابلی با شعارهایی 
که دولت برای رفاه مردم داده در تضاد است و در 
این یک س�ال وضعیت مردم در زمینه دارو، غذا 
و امثالهم بس�یار وخیم شده است، فکر می کنید 
بر اس�اس گفته ها و ش�عارهای آقای رئیسی، این 
موضوع بیش�تر به ضعف مدیریتی برمی گردد یا 

عدم توجه کافی به سیاس�ت های کالن در حوزه 
برجام؟

من در مجلس بحثی را مطرح کردم راجع به شعارهای 
مط��رح در زمان دولت آقای روحانی که در مناظره های 
انتخاباتی هم مطرح ش��د مبنی بر این که مشکل ایران 
آیا مش��کل مدیریت است، من آن روز در مجلس گفتم 
ما مش��کل مدیریت داریم ولی آیا این کس��انی بر س��ر 
کار آورده اید س��ابقه مدیریتی دارند؟ تا کنون جایی را 
توانسته اند در حوزه های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی 
اصالح کنند؟ باالخره باید دارای س��ابقه مثبتی باشند. 
این کسانی که در آذربایجان شرقی منصوب شده اند به 
ویژه در حوزه های سیس��تم بهداشتی و درمانی و غیره 
برخی تجربه های ابتدایی مدیریت بیمارستانی و بخشی 
هم ندارند ولی مس��ئولیت  های سنگینی به آنان واگذار 
شده که به طور طبیعی با مشکل مواجه می شوند. مدیر 
که نیاورند هیچ، مدیران با سابقه را هم کنار گذاشتند. 
وقتی پول کمتر، گرفتاری بیشتر، و مهارت مدیریتی هم 
از آن طرف پایین تر است، طبیعی است به جای این که 
به نتیجه برسیم، هزینه ها را روز به روز افزایش می دهیم 

و خود دولت با مشکل مضاعف مواجه خواهد شد.
ما اگر بخواهیم مش��کالت کش��ور را حل نماییم باید 
سعی کنیم از تمام کسانی که در کشور شایسته و دارای 
علم و تجربه هس��تند، استفاده کنیم. قانون باید میثاق 
مشترک همه ما بشود. این که یک جناحی حاکم شود و 
بقیه را بازی ندهد خودشان به مشکل می خورند. در این 
شرایط مهم فرد نیست، بلکه انقالب، روحانیت و رهبری 
اس��ت که زیر س��ؤال می روند. وقتی سرمایه اجتماعی 
اعتماد را از دس��ت دادیم جایگزین کردنش به سادگی 

امکانپذیر نیست!

برخالف ش�عارهای داده شده، با هرج و مرج در 
بخش های مختلف مواجه هستیم، فکر می کنید که 
اتاق فکری وجود دارد، اگر وجود دارد به خوبی کار 
می کند یا اساساً تصمیم گیری ها از جای دیگری 

است و مباحث به شکل دیگری پیش می رود؟
من بر اساس اطالعاتی که دارم اتاق فکری نمی بینم 
یا اگر فکری هم می کنند بر اس��اس اصول کارشناسی 
اس��ت یا بر اساس منافع؟ که قضاوت در باره این دومی 
برای من دش��وار اس��ت. برای مثال در نماز همیشه از 
خداوند می خواهیم که ما را به صراط مس��تقیم هدایت 
بکند. در قرآن اگر ش��ما به صراط مستقیم نگاه بکنید 
ًة  منظور از صراط مس��تقیم این است که َکاَن الَنّاُس أَُمّ
ِریَن َوُمْنِذرِیَن َوأَنَْزَل َمَعُهُم  ِبِیّیَن ُمَبِشّ َواِحَدًة َفَبَعَث الَلُهّ الَنّ
الِْکَتاَب بِالَْحِقّ لَِیْحُکَم بَْیَن الَنّاِس فِیَما اْخَتلَُفوا فِیِه  َوَما 
َناُت بَْغًیا  اْخَتلََف فِیِه إاَِلّ الَِّذیَن أُوتُوُه ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبِیّ
بَْیَنُهْم  َفَهَدی الَلُهّ الَِّذیَن آَمُنوا لَِما اْخَتلَُفوا فِیِه ِمَن الَْحِقّ 
بِإِْذنِِه  َوالَلُهّ یَْهِدی َمْن یََشاُء إِلَی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم که همانا 
مردم یک گروه امه واحد بودند، خدا رسوالن را فرستاد 
که )نیکوکاران را( بش��ارت دهند و )بدان را( بترسانند، 
و با آنها کتاب به راس��تی فرستاد تا در موارد نزاع مردم 
تنها دین خدا به عدالت حکمفرما باشد و در کتاب حق، 
اختالف و ش��بهه نیفکندند مگر همان گروه که بر آنان 
کتاب آسمانی آمد، برای تعدی به حقوق یکدیگر، پس 
خداوند به لطف خود اهل ایمان را از آن ظلمت شبهات 
و اختالفات به نور ح��ق هدایت فرمود، و خدا هر که را 

خواهد راه راست بنماید.
صراط مستقیم یعنی ما مس��لمانان باید با هم برادر 
بشویم، دست به دست بدهیم، شاخص برتری هم باید 
تقوا باش��د. تقوا این نیس��ت که من نماز شب بخوانم، 
تسبیح به دست بگیرم، ریش داشته باشم و فردا با هزینه 
و عارضه مریض را عمل کنم. تس��بیح و نماز برای این 
است که من کارم را درست انجام بدهم، کشاورز کارش 
را درست انجام بدهد، کارمند خدمت بکند و حق مردم 
را ناح��ق نکند. اما وقتی ه��ر روز دعا می کنم در صراط 
مستقیم باشم ولی در عمل کارهایم را بد انجام می دهم، 
معنایش این است که نظام قانونمند هستی را به تمسخر 

گرفته ام و این در نهایت مجازات دارد.
دولت قرار اس��ت وزرای جدیدی برای سه وزارتخانه 
معرفی کند. فکر می کنید دولت با حرکت های زیگزاگی 
که صورت می دهد، یک روز ارز ۴۲۰۰ را حذف می کند، 
ب��از برای حقوق گمرکی دوباره ارز مذکور را پیش��نهاد 

می دهد، می گویند دارو گران نمی ش��ود، می بینیم که 
چندین برابر می شود آیا نتایج این تصمیمات زیگزاگی بر 

مردم آوار نمی شود؟
پیامد این وضعیت چه خواهد بود و آیا احتمال 
دارد ب�ا توجه به این ش�رایط دولت رئیس�ی یک 

دوره ای بشود؟
با توجه به روشی که شورای نگهبان اعمال می کند اگر 
بخواهند می توانند دوباره ایشان را به قدرت برسانند. در 
انتخابات گذشته هم از ابتدا معلوم بود که آقای رئیسی 
قرار اس��ت که رئیس جمهور شود. بستگی به این دارد 
که بخواهند اجازه بدهند که انتخابات رقابتی باشد، اگر 
ما می خواهیم عزت مردم با دسترسی آنان به مایحتاج 
زندگی فراهم شود و جوانانی که در انقالب به دنیا آمدند 
و رش��د کردند بتوانند زندگی راحتی داشته باشند ابتدا 
باید وحدت و انسجام داخلی خودمان را افزایش بدهیم. 
برای ادامه انس��جام کار را به کاردان ها بسپاریم و نه به 
جناح و دس��ته خودمان، و در نهای��ت ارتباط خودمان 
را با خارج از کش��ور بر اس��اس منطق، عزت و حکمت 
و منزلت بر اس��اس آنچه مق��ام معظم رهبری فرمودند 

گسترش بدهیم.
در واقع، معتقدید اگر انتخابات ریاست جمهوری 
رقابت�ی باش�د، ایش�ان دوره دوم رأی نخواهند 

آورد؟
اگر انتخابات رقابتی بود س��ال ۱۴۰۰ هم ایشان رأی 
نمی آورد، البته من خوش��حالم که چنین موضوعی رخ 
داده اس��ت، تا قب��ل از این می گفتند ما برج��ام را پاره 
می کنیم و اقتص��اد را بدون گ��ره زدن به برجام پیش 
خواهیم برد البته تاکید می کنم که اگر بتوانند این کار 
را بکنن��د برای ما هم آموزش خواهد بود و خوش��حال 
می ش��ویم که چنین موفقیتی به دس��ت آمده اس��ت. 
چون علم، تجربه، و شرایط ما نشان می دهد که چنین 
موضوعی امکان پذیر نیس��ت. حاال دوستانی که بلدند 
س��فره مردم را رنگین کنند، از برجام هم خارج بشوند 
ببینیم چگونه می توانند روند را ادامه بدهند. بر اس��اس 
مطالعاتی که بنده دارم، هیچ کش��وری با محدود کردن 
خود و انزوا گرایی به توس��عه نرسیده است. حال آن که 
هرچقدر کشورها ارتباطاتشان بیشتر شده، توانسته اند 
توسعه و رونق بیشتری به دست بیاورند البته اگر بتوانند 
هم اجرا کنند، گران تمام خواهد ش��د، زیرا کس��ی که 
روندها و تجربیات را دیده باشد، می تواند تصمیم درست 
بگیرد. آدمی که از هیچ تجربه ای خبر ندارد تصمیماتی 

که می گیرد نمی تواند تصمیمات محکم و قوی باشد.
راه حل نهایی شما چیست؟

آن چیزی که در کشور باید انجام دهیم همان دستور 
رسول خداست که در غدیر خم می فرمایند که مسلمان با 
مسلمان برادر است. شیعه و سنی را نمی گوید. هیچکسی 
هم از کسی دیگر برتر نیست مگر آن که آدم با تقوا باشد 
که کاری با کمترین خطا در فرهنگ، اقتصاد، صنعت و 
سیاس��ت و تجارت انجام می دهد. این ضابطه به عنوان 
تجربه و مهارت اس��ت. و بر اساس این ضوابط وحدت را 
حفظ کنیم نه این که گمان کنیم ما حق مطلق هستیم 
و گروه ه��ا و اقوام و دیدگاه های دیگر نصیبی از حقیقت 
نبرده اند و حق حیات ندارند. در صورت تاکید بر این که 
حق نزد ما اس��ت و بس، این وضعیت کشور را بحرانی 
می کند و م��ا روز به روز از یکدیگر دورتر می کند. همه 
باید به ریسمان خدا چنگ بزنیم و ایجاد تفرقه نکنیم. 
تفرقه یعنی دوری از نعمت های خداوند اس��ت. هر روز 
نماز می خوانیم، ادعای مسلمانی داریم، ولی نمی دانیم بر 

ضد آن داریم عمل می کنیم...

با ِانزواگری نمی توان به توسعه رسید
مسعود پزشکیان در یک سالگی دولت سیزدهم هشدار داد؛

وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛

»قانون مولدسازی«، مانعی بر سر راه اجرای قانون جهش تولید مسکن
یارانه اعضای اتاق بازرگانی حذف شود

ضرورت صحت سنجی دارندگان کارت  بازرگانی 

وزیر راه و شهرس�ازی گفت: امروز دس�تگاه ها به موجب 
قانون مولدس�ازی زمین برای س�اخت مس�کن در اختیار 
وزارت راه و شهرس�ازی ق�رار نمی دهن�د و امیدواری�م به 
دس�تور رئیس جمهور تا پایان ش�هریور ماه این امر اتفاق 

بیفتد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار اقتص��ادی ایرنا، »رس��تم قاس��می« در 
گفت وگویی در مورد واگذاری زمین های دولتی بر اساس ماده ۱۰ 
قانون جهش تولید مس��کن، افزود: فقط حدود چهار درصد از این 

زمین ها را در اختیار داریم.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور به همه دس��تگاه های دولتی دس��تور داد تا وضعیت زمین ها حداکثر تا پایان 
ش��هریورماه تعیین تکلیف ش��ود، گفت: اگر واگذاری انجام نش��ود، س��ازمان ثبت به صورت یک طرفه س��ند 

زمین های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می کند.
وزیر راه و شهرس��ازی بیان داش��ت: نخس��تین مساله برای س��اخت مسکن، زمین اس��ت که در این زمینه 

گزارش های الزم به رئیس جمهور ارائه شد.
به گفته قاسمی، اراضی یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد از زمین های وزارت راه و شهرسازی را در اختیار داریم 

و کار ساخت این تعداد واحد مسکونی شروع شده است.
وی ادامه داد: اراضی نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد از زمین های راه و شهرس��ازی در حال تغییر 
کاربری و الحاق به شهرها در حوزه معاونت شهرسازی است که باید تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شوند.

این عضو کابینه دولت س��یزدهم خاطرنش��ان کرد: اراضی مربوط به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را تا پایان 
شهریورماه به طور قطع خواهیم داشت.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در مورد واگذاری زمین های دولتی بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید 
مس��کن که هفت هزار و ۶۰۰ فقره مورد مربوط به اس��تان های مختلف است، حدود چهار درصد را در اختیار 
داریم. وی گفت: وجود قانون مولدسازی سبب شده تا قانون جهش تولید مسکن با مشکالتی در اجرا مواجه 
شود. قاسمی توضیح داد: این قانون به وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه ها اجازه می دهد تا از محل فروش زمین 
های مازاد کسری اعتبارات خود را تامین کنند، اما این مانع موجب شد تاکنون دستگاه ها زمین در اختیار ما 

قرار ندهند و امیدواریم به دستور رئیس جمهور تا پایان شهریور ماه این امر اتفاق بیفتد.
وزیر راه و شهرس��ازی بیان داش��ت: پس از اینکه زمین آماده می شود، باید طراحی های الزم در زمین انجام 

شود که این مهم محقق شده است.
وی اضافه کرد: مس��کن مهر کار بزرگی در کش��ور بود، ما از تجربه مس��کن مهر اس��تفاده کردیم و زمینه 

شهرسازی در نهضت ملی مسکن را اساساً تغییر دادیم.
قاسمی اظهار داشت: از پایان شهریور ماه برنامه تحویل را خواهیم داشت که در شهرهای مختلف ایران انجام 

خواهد شد. باید تعدادی واحد را هر ماه تحویل بدهیم و هر ماه تعدادی دیگری را شروع کنیم.

به دنبال ش�ائبه ص�دور کارت های بازرگان�ی برای افراد 
غیرتاجر با هدف اس�تفاده از رای آنه�ا در انتخابات اتاق 
بازرگان�ی، ضرورت دارد درب�اره دارندگان کارت بازرگانی 

صحت سنجی صورت بگیرد.
به گزارش ایرنا، قرار اس��ت در اسفندماه سال جاری انتخابات 
اتاق بازرگانی برگزار شود. طبق قوانین موجود، فقط افراد دارای 

کارت بازرگانی می توانند در انتخابات اتاق شرکت کنند.
این در حالی است که طبق اخبار دریافتی، مدیران فعلی اتاق 
بازرگانی در برخی شهرها برای تضمین پیروزی خود در انتخابات 

آت��ی، اق��دام به صدور بی رویه کارت بازرگانی برای نزدیکان خود و افراد متفرقه کرده اند تا در انتخابات به آنها 
رای بدهند.

به عنوان مثال شنیده شده در حالی که ترکیب فعلی اتاق بازرگانی تهران مجموعاً با حدود ۱۸۵۰ رای در 
انتخابات س��ال ۱۳۹۷ برنده ش��د، در یک س��ال اخیر ۱۰ هزار کارت عضویت جدید برای اتاق بازرگانی صادر 

کرده است.
این در حالی است که در شرایط کرونا که با تعطیلی بسیاری از کسب وکارها نیز مواجه بودیم صدور حدود 
۱۰ هزار کارت عضویت امری بس��یار مش��کوک   است و شبهه مهندسی انتخابات در اسفند سال ۱۴۰۱ را به 

ذهن متبادر می سازد.
همچنین رئیس اتاق یکی از ش��هرهای ش��مالی با جعل هویت تجاری برای افراد غیرتاجر، برای بسیاری از 
خویش��اوندان خود کارت عضویت صادر کرده اس��ت. وی حتی برای مادِر همس��ر، خواهر همسر و خواهرزاده 
همس��ر و تع��دادی از کارمندان حقوق بگیر خود نیز کارت عضویت در ات��اق صادر کرده تا در انتخابات آتی از 

رای آنها بهره ببرد.
این در حالی است که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی عالوه بر اینکه باید از شاخص های یک 
تاجر برخوردار باش��ند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأس��اً و شخصا پرداخت کنند که این فقره   رعایت 

نشده است.
بنابرای��ن، ضرورت دارد ش��ورای عالی نظ��ارت، س��امانه ای را در وزارت صمت راه اندازی کن��د تا با تعیین 
شاخص هایی برای تجار دارنده کارت های عضویت و بازرگانی، آنها را ملزم به بارگذاری اسناد و مدارک تجارت 
و فعالیت اقتصادی خود از قبیل  آدرس محل کس��ب وکار، پروانه بهره برداری و کس��ب وکار، پروانه صادرات و 

واردات،  اسناد مالیات و واریز حق بیمه، اسناد واریز حقوق کارمندان و کارگران کند.
همچنین پیشنهاد می شود وزارت کار، یارانه هر کسی را که کارت عضویت و کارت بازرگانی دارد، قطع کند. 
بدین ترتیب افراد غیرتاجری که از کد ملی آنها سوءاستفاده شده و به اسمشان کارت بازرگانی صادر شده اما 
هیچ تجارتی ندارند و عموما هم از اقشار کم درآمد جامعه هستند و در ازای دریافت مبلغ ناچیز اجازه چنین 

کاری را داده اند، مشخص خواهند شد.

چالشهای موجود در ایجاد شهر الکترونیک
    بر اساس ماده ۴۴ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کش��ور، دولت موظف اس��ت اقدامات الزم را برای 
استقرار جامعه اطالعاتی به انجام رساند. در این زمینه نخستین 
اقدام برای راه اندازی ش��هر الکترونیکی در ایران با طرح پروژه 
شهر الکترونیکی کیش آغاز و با پروژه هایی مانند »برنامه کالن 
فن آوری اطالعات و ارتباطات  ش��هرداری های کالنشهرهای 
کشور« که 7 کالن شهر کش��ور یعنی اصفهان، اهواز، تبریز، 
ش��یراز، کرج، قم و مشهد را شامل می ش��ود، ادامه یافت. اما 
ش��واهد نش��ان می دهد که تاکنون هیچ کدام از فعالیت های 
صورت گرفته برای راه اندازی یک شهر الکترونیکی به سرانجام 

نرسیده است.
به عنوان مثال مهمترین بخش��ی از خدمات شهرداری ها 
مانند پرداخت عوارض خودرو، پرداخت عوارض نوس��ازی و یا 
پرداخت عوارض کس��ب و پیشه که شهرداری آنها را خدمات 
تعامل��ی می نامد کم و بیش به صورت آنالین ارائه می ش��ود. 

خدماتی از این دست و یا خدمات شهرسازی به رغم اینکه شهرداری طی سال های اخیر هزینه و 
توان قابل توجهی برای آنالین کردن این گونه خدمات انجام داده است؛ این خدمات یکپارچه نبوده  
و اغلب به حضور فیزیکی شهروندان وابسته اند. به عنوان مثال صدور پروانه ساختمان شامل یک 
فرآیند پیچیده و چند مرحله ای اس��ت و علیرغم اینکه ده سال از مکانیزه شدن آن در شهرداری 
تبریز می گذرد وابسته به حضور فیزیکی شخص درخواست کننده است بصورتیکه انجام برخی از 

امور بصورت سنتی و دستی انجام می گیرد. 
    درست است که خدمات ارائه شده توسط شهرداری تبریز تا مرحله الکترونیکی شدن کامل آن 
فاصله دارد؛ اما تمام این مسایل مربوط به شهرداری نیست و مربوط به مشکالت و محدودیت هایی 
است که در دیگر سازمان ها نیزدیده می شود. به عنوان مثال مشکالت مربوط به  زیر ساخت های 
ارتباطی و محدودیت پهنای باند اینترنت و یا مسایل حقوقی امضای دیجیتال و عدم بکارگیری آن 
در بسیاری از ادارات دولتی و سازمان های کشور  از نمونه های بارز این مشکالت می باشند. یکی 
از مهمترین چالش ها و موانع در دستیابی به شهر الکترونیک عدم اطمینان شهروندان به سیستم 
های نوین فن آوری اطالعات می باشد. مثالً شهروندان اطمینان ندارند شماره حساب بانکی خود 
را برای پرداخت قبض تلفن به شرکت مخابرات بدهند تا به طور خودکار این قبوض پرداخت شود. 
از سویی مردم  امکانات الزم  سخت افزاری و نرم افزاری مناسب را برای دسترسی به امکانات شهر 
الکترونیک را ندارند. در حال حاضر بسیاری از شهروندان و خانواده ها امکان تهیه یک کامپیوتر را هم 
ندارند و حتی برخی از آنها از اینترنت بی اطالع می باشند. در این خصوص یک شهر الکترونیک باید 
از طریق ایجاد گیشه های فراوان الکترونیک )رایگان( در شهر دسترسی شهروندان خود را به شبکه 

های خدماتی تسهیل نماید، که این موضوع مستلزم صرف هزینه های زیادی است. 
همچنین ما هنوز نیروی انس��انی الزم برای این که هم به عنوان ش��هروند، شهر الکترونیک را 
بشناسد و هم به عنوان مسئولینی که بدانند یک شهر الکترونیک چه مشخصه هایی دارد؛ نداریم و یا 
بسیار اندک است. دولت نیز نقش بسیار مهمی را در توسعه شهرهای الکترونیکی دارد که متاسفانه 
دولت هنوز در توسعه اینترنت و تلفن همراه به عنوان شاخص های توسعه ITو ICTدر داخل کشور 
دارای مشکالتی است و همین مسئله سبب می شود که توسعه شهر الکترونیک در داخل کشور با 
کندی صورت گیرد و تا زمانی که دولت تصمیم قاطع و عزم جدی و اراده قوی در این زمینه پیدا 
نکند شانس پیشرفت و توسعه این  گونه شهرها زیاد نخواهد بود.  بطور کلی موانع موجود در راه 
ایجاد شهرهای الکترونیکی شامل موانع اقتصادی و آموزشی و فرهنگی و مدیریتی و سیاسی است 

که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
1. شاخص دولت الکترونیک

الف( شاخص راهبري الکترونیک
• مشخص نبودن متولیان استقرار شهر الکترونیکي

• ندادن اولویت و اهمیت کافي به ICT در سیاستگذاري هاي دولتي
• نبودن طرح یا برنامه ملي مدون

ICT عدم تشویق بخش خصوصي به سرمایه گذاري روي •
• تداخل سیاستگذاري، اجرا و نظارت

ب( شاخص خدمات دولت الکترونیک
• پایین بودن میزان تعامالت شبکه اي میان دولت و سازمان ها

• پایین بودن میزان ارایه خدمات دولتي از طریق اینترنت
• عدم استقرار شهرداري الکترونیک

۲. شاخص زندگي الکترونیک
الف( شاخص توسعه تجارت الکترونیک

• پایین بودن درصد معامالت تجارت الکترونیک
• پایین بودن درصد پرداخت الکترونیک

• پایین بودن کارایي کارتهاي اعتباري
ب( شاخص اتصال به اینترنت

• مطلوب نبودن پهناي باند خطوط اینترنت
• پایین بودن نسبت آموزش هاي الکترونیک
• پایین بودن درصد اتصال مدارس اینترنت

• پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت
• پایین بودن درصد دسترسي زنان خانه دار به اینترنت

ISPC کافي نبودن مراکز ارایه دهنده خدمات اینترنت •
3. شاخص سازمان الکترونیک

الف( شاخص پشتیباني خدمات الکترونیک
• پایین بودن خدمات اطالع رساني حرفه اي در خصوص سازمان الکترونیک

• ناتواني سازمان ها در پشتیباني الکترونیک
• فقدان رقابت در عرصه صنایع نرم افزاري

• ناتواني سازمان هاي الکترونیک در ارایه قیمت قابل رقابت در بازار ارتباطات
ب( شاخص اتصال سازمان ها به اینترنت

ICT پایین بودن سرمایه گذاري سازمان ها روي آموزش •
ICT پایین بودن سرمایه گذاري سازمان ها روي تجهیزات •

• پایین بودن نسبت متخصص ICT در سازمان ها
• پایین بودن میزان اتصال سازمان ها به اینترنت

• پایین بودن میزان ایجاد اینترانت سازمان ها
4. شاخص زیر ساختار الکترونیک

الف( شاخص قوانین و مقررات
• فقدان قانون نقل و انتقال انتقال الکترونیک پول

• نبودن قوانین کامل و مدون درباره جرایم الکترونیک
• عدم اجرای قانون امضاي الکترونیک

• فقدان قانون تضمین کننده اصل جریان آزاد اطالعات
• فقدان قانون نظام مالکیت معنوي

ب( شاخص شرایط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و مدیریتي
• پایین بودن س��طح میانگین آموزش عمومي اطالع رساني نامناسب وسایل ارتباط جمعي در 

خصوص شهر الکترونیک
• باال بودن قیمت کامپیوتر

• پایین بودن درآمد سرانه مردم
• ترس مسئوالن سازمانهاي دولتي از دست دادن موقعیت فعلي

• باال بودن هزینه تلفن ثابت
ج( شاخص منابع انساني

• پایین بودن نسبت متخصصان فناوري اطالعات
• کیفیت پایین دانش فني متخصصان فناوري اطالعات

د( شاخص زیر ساختار فناوري
• پایین بودن نسبت میزبان هاي وب
• پایین بودن نسبت تلفن هاي همراه
• پایین بودن نسبت تلفن هاي ثابت

     امروز برای همگان روشن است که حرکت به سمت شهرهای الکترونیک با توجه به افزایش 
جمعیت و تغییر س��اختار روابط بین افراد امری اجتناب ناپذیر اس��ت. شهر الکترونیک و شهروند 
الکترونیک با توجه به اینکه بخش��ی از پروژه دولت الکترونیک می باشد و از منظر برخی صاحب 
نظران نقطه آغاز دولت الکترونیک می باشد بسیار مهم و یکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است. 
به دلیل اینکه جهان به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ما نیز برای تعامالت و ادامه حیات 
اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و...خویش ناگزیر به پیوستن به این جریان می باشیم و این امر بدون 

داشتن شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک تقریباً محال و غیرممکن است.

مقاله

تهیه و تنظیم : محمدرضا ناظرمهر  
 )کارشناس ارشد مدیریت
 اجرایی – استراتژیک(

تقوا این نیست که 
مِن پزشکیان نماز 

شب بخوانم، تسبیح 
به دست بگیرم، ریش 

داشته باشم و فردا 
با هزینه و عارضه، 

 مریض ام را 
عمل کنم!

در راستای توسعه صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی به عمان و افزایش حجم مبادالت تجاری 
میان دو کش�ور، تفاهم نامه همکاری مشترکی میان س�ازمان توسعه تجارت، سازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به امضا رسید.
به گزارش ایرنا از س��ازمان توسعه تجارت، نشس��تی با حضور »علیرضا پیمان پاک« معاون وزیر صمت و 
رئیس سازمان توسعه تجارت، »علی رسولیان« معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی و »محسن ضرابی« رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ساختمان سازمان 
صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران برگزار ش��د. در این نشست حاضران تفاهم نامه مشترکی را 
به منظور ارتقای سهم حضور تولید کنندگان و صنعت گران کشور )مستقر در شهرک های صنعتی سراسر 

کشور( در نمایشگاه های تخصصی عمان، توسعه نفوذ کاالهای غیرنفتی ایرانی در بازار عمان با هدف افزایش 
حجم مبادالت تجاری دو کش��ور از طریق ارائه مش��وق ها و حمایت های یارانه ای به شرکت های توانمند 
تولیدی و یا صادراتی در بخش خصوصی ایران امضا کردند. پیمان پاک در خصوص جزئیات این تفاهم نامه 
گفت: اقدامات بسیاری خوبی در خصوص بهبود و ارتقای ارتباطات میان اتاق بازرگانی ایران و عمان صورت 
گرفته که بسیار موثر بوده است. وی با اشاره به راه اندازی خط مستقیم دریایی میان دو کشور ایران و 
عمان با حمایت دولت، افزود: مسائل ضمانتی از قبیل بحث صندوق ضمانت صادرات در مرحله ارائه 
خدمات اس��ت و نهایتا برای اس��تفاده از تمام ظرفیت ها و امتیازاتی که در دولت برای توسعه تجارت 

وجود دارد، تالش های موثر انجام پذیرفته است. 

امضای تفاهم نامه 
همکاری مشترک 
برای توسعه 
 صادرات 
به عمان


