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ارتشامريكابراينخستين باربمبغيرهستهايعظيم  جهان
باقدرتانفجاريباالبانام»مادرهم�هبمبها«رادر
واليتننگره�ارافغانس�تانآزمايشك�ردكهگفته
ميشودبراينابوديتونلهايگروهتروريستيداعش
مورداستفادهقرارگرفتهاست.اينحملهدرحاليانجام
شدكهمسكوروزجمعهميزبانكشورهايمنطقهبراي
بررسيوضعيتافغانس�تانبدونحضورامريكابود.
در شرايطي كه همه نگاه ها به تنش هاي كره شمالي و حمله 
احتمالي امريكا به اين كشور بود، خبر پرتاب بزرگ ترين 
موش��ك غيرهس��ته اي امريكا در افغانس��تان به سرعت 
سرتيتر رسانه هاي داخلي و بين المللي قرار گرفت. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا كه در هفته هاي اخير به دنبال 
ماجراجويي هاي نظامي در گوشه و كنار جهان است، يك 

هفته پس از حمله به پايگاه هوايي سوريه، اين بار افغانستان 
را به عنوان دومين مقص��د آزمايش هاي نظامي قرار داده 
 GBU- 43/ MOAB است. وزارت دفاع امريكا گفته بمب
كه به »مادر همه بمب ها« مش��هور است و نيرومندترين 
بمب غيرهسته اي امريكا محسوب مي شود، عليه شبكه اي 
از تونل هاي داعش در منطقه »آچين« در واليت ننگرهار 
افغانستان استفاده شده است. به گزارش شبكه سي ان ان، 
بنا به گفته سخنگوي نيروي هوايي امريكا، بمب مذكور 
كه بزرگ ترين بمبي است كه امريكا تاكنون در جنگ ها 
از آن استفاده كرده از يك هواپيماي ترابري MC130 بر 
فراز تونل هاي داعش رها ش��ده است. به گفته سخنگوي 
پنتاگون اين بمب در ساعت 19:32 به وقت محلي انداخته 
شده است. جان نيكلس��ون، فرمانده نيروهاي امريكايي 
در افغانس��تان نيز در اين باره گفت كه به دليل خساراتي 

كه اخيراً به داعش به ويژه گروه خراس��ان وارد شده آنها 
به س��اخت بمب هاي كنار جاده اي و نيز ايجاد تأسيسات 
و تونل هاي محكم ب��راي ارتقاي س��طح دفاعي خود در 
افغانس��تان پرداخته اند. به گزارش خبرگ��زاري رويترز، 
وزارت دفاع افغانس��تان اعالم ك��رد در نتيجه اين حمله 
دست كم 36 نفر از تروريس��ت هاي داعش كشته شدند.  
بمب GBU43 در سال 2003- 2002 در پي حمله امريكا 
به عراق مراحل پاياني آزمايش و ارتقاي خود را پشت سر 
گذاشت و ارتش امريكا آخرين آزمايش خود روي اين بمب 
بسيار نيرومند را س��ال 2003 انجام داد. اين بمب حاوي 
11 تن تي ان تي است و با هواپيما حمل مي شود كه توانايي 
ايجاد خأل دارد   و قابل مقايسه با قدرت و كارايي يك بمب 
هسته اي ولي بدون ايجاد خسارات   زيست محيطي ناشي از 

يك بمب هسته اي است.| بقيهدرصفحه15

خروج سازمان يافته 847 ميليارد تومان كاال
  از 2 منطقه آزاد

سيا: »هالل شيعي« به نفع امريكا نيست

آمارهانشانميدهد،تنهاازدومنطقهآزاد847ميليارد تومانكااليمصرفيمانندپاستيلبااجارهشناسنامهبه  اقتصادي
صورتسازمانيافتهخارجشدهاست.

به گزارش فارس سؤال اساسي اين است چگونه چنين پديده ناهنجاري كه نظام اقتصادي 
را با اختالل مواجه مي  كند، رخ مي دهد.  كاالي وارداتي پس از ثبت اطالعات در گمرك به 
سمت مناطق آزاد و ويژه، اصطالحا ترانزيت مي شود، بنابراين آمار ترانزيت را گمرك ثبت 
كرده و قاعدتاً به طور طبيعي اين كاالها به منطقه وارد مي شود. سؤال ديگر اينكه آيا آمار 
كاالهاي وارد شده به منطقه توسط مناطق آزاد نيز ثبت مي شود يا خير؟ و چه ضوابطي 
به كنترل آن حاكم است. بايد توجه داشت مناطق آزاد در نقاط كشور به دليل گستردگي 
و وسعتي كه دارند طبق قانون بايد محصور بوده و در  هاي تحت كنترل و نظارت داشته 
باشد. طبق قانون، دو رويه مسافري و تجاري وجود دارد كه گمرك ايران موظف است،  
دو رويه را كنترل و هر كااليي كه از منطقه خارج مي ش��ود، را پس انجام مراحل قانوني 
ترخيص كند، البته براي رويه مسافري معافيت هايي  )مطابق مواد 11 و 12 قانون مناطق 
آزاد مسافران از عوارض هاي مختلف معاف هستند.( وجود دارد كه يكي از مشكالت به 
اين بخش باز مي گردد. نكته اينكه گمرك آمار ترانزيت ب��ه مناطق آزاد را ثبت كرده و 
خروج كاال در رويه تجاري را نيز ثبت مي كند كه با تفريق اين دو رقم مي توان وضعيت 
خروج كاال از طريق مسافري را به دست آورد. براساس اطالعات از دو منطقه آزاد ارس و 
حسن رود مربوط به بخشي از آمارها 11 ماهه سال 95 را نشان مي دهد. واردات قطعي 
به منزله كااليي اس��ت كه در مناطق آزاد بوده و پس از انجام تش��ريفات قانوني توسط 
گمرك از منطقه خارج مي شود. همچنين ترانزيت وارده به معناي اين است كه گمرك 
تشريفات قطعي كاال را انجام نداده و حقوق ورودي و عوارضي دريافت نمي كند. طبق 
آمارها اقالم مصرفي بيشترين سهم را نس��بت به كاالي واسطه اي و توليد دارد. تفاوت 
جمع كل ارزش دالري واردات قطعي با ترانزي��ت وارده به منطقه 193 ميليون و 377 
هزار و 104 دالر اس��ت كه يا به صورت مس��افري آمده يا اينكه كاال هاي آن در منطقه 
موجود است.  از آنجايي كه اين كاالها مصرفي هستند، بنابراين خواب آن معنا و صرفه 
اقتصادي ندارد و مي توان گفت اين رقم كاال بدون پرداخت عوارض و حقوق ورودي به 

سرزمين اصلي آمده است. 
نكته اينكه آيا كل اين ميزان كاال در همان منطقه و با فرض جمعيت ثابت و گردش��گر 
توجيه منطقي براي مصرف دارد؟ آيا كاالهاي وارد ش��ده مش��ابه توليد داخل ندارند؟ 
در اكثر كاالهايي كه مش��اهده مي شود، جوانان اين مرز و بوم اش��تغال دارند، بنابراين 
بايد نگران بود كه چرا 193 ميليون دالر كاال از طريق مسافر به شكل سازمان يافته به 

سرزمين اصلي آمده و منجر به اختالل در نظام اقتصادي و كاهش اشتغال شده است. 

رئيسسازماناطالعاتمركزيامريكاميگويدنفوذ ايراندرخاورميانهروبهرشداستوامريكابايدبراي  جهان
مقابلهباايننفوذروزافزون،رويكش�ورهايحاش�يهجنوب�يخليجفارسو

اسرائيلحسابكند.
به گزارش خبرگزاري فارس، »مايك پمپئو« رئيس س��ازمان اطالعات مركزي امريكا روز 
جمعه در جلسه پرسش و پاسخي كه در يك انديش��كده در واشنگتن برگزار شده بود، در 
خصوص نفوذ ايران در خاورميانه و نگراني امريكايي ها از اين بابت، سخن گفت. بخشي از 
س��ؤاالت به ايران و نحوه تعامل اطالعاتي هاي دولت ترامپ با اين كشور اختصاص داشت. 
پمپئو در خصوص ايران و برجام، همان مواضعي را داشت كه قبل از ورود ترامپ به كاخ سفيد، 
به عنوان يك نماينده ضدبرجام در مجلس امريكا داش��ت. مايك پمپئو در خصوص سيا و 
برجام گفت: »در اين خصوص كار زيادي انجام مي دهيم و بررسي مي كنيم حوزه هايي را كه 
ايرانيان )به مفاد برجام( پايبند هستند و حوزه هايي كه شايد پايبند نباشند. ما بايد حواسمان 
به متن برجام و حرف هايي كه در خصوص س��ايت هاي اعالم شده و سايت هاي اعالم نشده 
)هسته اي ايران( زده شده و ميزان دسترسي آژانس بين المللي انرژي اتمي به آنها باشيم. « 
رئيس سيا در جاي ديگري از س��ؤال و جواب به بحث »ايران و نفوذ در خاورميانه« رسيد. 
پمپئو گفت: »ايران در حال پيشروي است، چه در حوزه افزايش ظرفيت موشكي حزب اهلل 
و چه با افزايش قدرت در موصل از طريق شبه نظاميان شيعه. آنها همچنين از حوثي ها براي 
شليك موشك به عربستان حمايت مي كنند. « مايك پمپئو بين بحث قبلي يعني برجام و 
بحث فعلي اش هم رابطه اي ايجاد كرد و گفت: »فهرست عصيان گري هاي ايران بعد از امضاي 
برجام، به صورت چشمگيري طوالني تر شده است. « پمپئو كه ايران را عصيان گر خوانده بود، 
در توضيح علت اتخاذ چنين موضعي گفت: »هالل شيعي در شرف كامل شدن است و اين به 
نفع امريكا نيست. « مجري برنامه پرسيد: »براي مقابله با ايران چه برنامه اي داريد؟« رئيس 
سيا پاسخ داد: »اول بايد مطمئن شويم كه شركاي ما كه دارايي هاي باارزش اياالت متحده 
هستند، به ما كمك مي كنند. مثاًل اماراتي ها، اسرائيل يا ديگر دولت هاي خليج فارس؛ اين 
كشورها ثروت و ظرفيت عظيمي دارند براي دسترسي به جاهايي كه امريكا هميشه به آن 
دسترسي ندارد. « پمپئو در انتها گفت كه اروپايي ها هم از جانب اقدامات ايران احساس خطر 

مي كنند و براي مقابله با تهران، به امريكا كمك خواهند كرد. 

قانوني بساط معركه گيران وزارت كشور را جمع كنيد

افغانستان آزمايشگاه حمله شبه اتمي  امريكا شد

ثبت نام افراد »خاص« و »فاقد 
محمد اسماعيلي

  يادداشت
صالحيت حداقلي«، به عنوان 
نامزد انتخاب��ات دوازدهمين 
دوره انتخابات رياس��ت جمهوري در وزارت كش��ور، از 
حاشيه هايي است كه توانسته زمينه تخريب حاكميت 
اسالمي و تخطئه قوانين مصرح كشور را فراهم و نيز موجي 
از تمسخر و اس��تهزا جامعه ايراني را از سوي رسانه هاي 

فارسي زبان بيگانه به بار بياورد. 
صف طوالني و ازدحام ثبت نام كنندگان انتخابات رياست 
جمهوري و ش��عارهايي كه عمدتاً از روي لودگي توسط 
ثبت نام كنندگان گفته مي شود و ثبت نام دختر شش ساله، 
خانواده پنج نفره، دوقلوهاي مشابه، 200 كيلويي و جوان 
ششم ابتدايي اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا نقص 
قانون عامل پديد آمدن چنين بلبشوي سياسي است يا 

آنكه علت را بايد در ساير حوزه ها جست وجو كرد؟
ثبت نام فله اي اقشار مختلف جامعه در انتخابات )كه در 
پنج روز ثبت نام نامزدهاي انتخاباتي سال 88 رونق گرفت( 
گاليه آيت اهلل احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان را نيز به 
همراه داشته و كنايه سياستمداران و تعريض حقوق دانان 

را نيز موجب شده است. 
حاشيه هاي خنده آور - در عين حال تلخ- ثبت نام كنندگان 
در انتخابات رياس��ت جمه��وري )ف��ارغ از انگيزه رواني 
ثبت نام كنندگان( ضرورت جمع كردن بساط اينچنيني را 
مطرح مي كند، آن هم با به كارگيري ابزارهايي حقوقي كه 

قانونگذار در اختيار مراجع ذي صالح قرار داده است. 
1- مجلس شوراي اسالمي در س��ال 91 معتقد بود كه 
شروط تعيين ش��ده براي نامزدهاي انتخاباتي در قانون 
انتخابات رياست جمهوري، »كف« يا »حداقل« شرايط 
الزم براي افرادي اس��ت ك��ه تمايل دارن��د در انتخابات 
به عنوان كانديدا ش��ركت كنند و بنابراين بايد مجلس 
»سقف« و »ضروريات ممكن« نامزدهاي انتخابات رياست 

جمهوري را تعيين كند. 
در مقابل شوراي نگهبان )به عنوان مفسر قانون اساسي( 
برخالف ديدگاه مجلس، اصول قانون اساسي را »احصايي« 
و نه »تمثيلي« دانست، بدين معنا كه قيد زدن به اصول 
قانون اساسي )و ازجمله اصول مربوط به انتخابات رياست 
جمهوري( خالف روح حاكم بر قانون بوده و قابل پذيرش 

نيست.  بر اساس علم تفسير؛ تفسير »لفظي« مطمح نظر 
شوراي نگهبان بوده، مبني بر اينكه واژگان به كار رفته در 
قانون اساسي براساس هدف قانونگذار »حصري« است 
و كفايت فاي��ده را حداقل در بخش هاي��ي كه مربوط به 
انتخاب نامزدهاي رياس��ت جمهوري است، مي كند. در 
مقابل مجلس بر اساس تفسير »غايي« هدف قانونگذار را 
تعيين افرادي شاخص كه توانمندي ويژه اي براي احراز 
پست رياست قوه مجريه دارند، مي داند كه الزمه  شناسايي 
اين افراد آن اس��ت كه قانون عادي ش��رايط مس��كوت 
گذاشته شده در قانون اساس��ي را در قالب وضع قوانين 

تكميل كننده جديد مورد توجه قرار دهد. 
بر همين اس��اس ش��وراي نگهبان به عنوان تنها مفسر 
قانون اساسي قانون »ش��رايط جديد نامزدهاي رياست 
جمهوري«توسط مجلس را بر اس��اس اين استدالل كه 
»ش��روط فعلي به اندازه كافي روشن و مبرهن هستند« 

رد كرد. 
حال سؤال اساسي اين است كه چرا مجلس پس از آن سال 
تاكنون هيچ گونه تالشي منطبق بر اختيارات خود براي 
وضع يك قانون جامع درباره انتخابات رياست جمهوري 
و كشاندن آن به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام 
صورت نداده؛ آيا مخالفت ش��وراي نگهب��ان با برخي از 

قوانين مجلس نافي وظايف نمايندگان اين قوه است؟
آيا مجلس همانند مقطعي كه »تحديد نظارت استصوابي 
ش��وراي نگهبان« را چندين بار مورد تأكي��د و نهايتاً به 
نهاد مرضي الطرفين )مجمع تشخيص مصلحت( ارسال 
كرد، نمي توانست اصالح قانون انتخابات را مبتني بر نظر 
ش��وراي نگهبان مورد مداقه قرار داده و نهايتاً به مجمع 

تشخيص ارجاع دهد؟
مگر نه اين اس��ت ك��ه رهبر معظ��م انقالب اس��المي 
سياس��ت هاي كلي انتخابات را در س��ال گذش��ته ابالغ 
كرده اند پس چرا نمايندگان مجلس يا مجمع تشخيص 
مصلحت اقدامي مناسب در جهت مرتفع كردن نقايص 
كنوني قانون انتخابات ص��ورت نداده ان��د و به جاي آن 
موضوعاتي را در اولويت كاري خود قرار داده كه اساس��اً 

نسبتي با دغدغه هاي عمومي جامعه نداشته  است. 
 2- به راستي چرا وزارت كشور- به عنوان مجري قانون 
انتخابات- هيچ گونه تالشي جهت مانع سازي از تمسخر 

حاكميت و استهزاي قانون توس��ط برخي از شهروندان 
صورت نداده و حداقل مانع حضور دختر شش ساله جهت 

ثبت نام در انتخابات نمي شود؟
مگر نه اين اس��ت كه الزمه مدير و مدبر بودن نامزدهاي 
انتخاباتي آن اس��ت كه افراد حداقل چندين سال داراي 
سابقه شغل اداري باش��ند؛ پس چرا وزارت كشور بدون 
توجه به شرايط مستتر در ماده 35 قانون انتخابات رياست 
جمهوري، به هر فردي )از كودك شش ساله تا پيرمرد 90 

ساله( اجازه ثبت نام در انتخابات را مي دهد؟
آيا شناخت »رجل سياسي« آنقدر سخت و دشوار است 
كه نمي توان تشخيص داد كه كارگر ساده ساختماني يا 
زني كه فاقد پيشينه سياسي و اجرايي است را حائز چنين 

ويژگي ندانست؟
به راستي وظيفه وزارت كشور تنها ثبت نام بي قيد و شرط 
همه افرادي است كه به عنوان نامزد در انتخابات حضور 
پيدا مي كنند يا بايد با توجه به اصول قانون اساسي و موارد 
مطروحه در ماده 35 قانون انتخابات بايد نقش فعال تري را 

در اين عرصه برعهده بگيرد. 
3- پايه هاي نظام اسالمي در قانون اساسي قرار داده شده 
و بر همين اساس در شيوه بررسي التزام نامزدهاي مجلس 
به اسالم، بايد داوطلب نمايندگي مجلس، اصول بنيادين 
و اعتقادي به اسالم را داشته باش��د در حالي كه شرايط 
ممكن براي ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري )حداقل 
در بخش اجرا يا همان ثبت نام در وزارت كش��ور( اساساً 
مورد توجه قرار نمي گيرد و ت��ا مادامي كه هيئت داوري 
مس��ئله را مورد ارزيابي قرار نداده هيچ گونه ممانعتي از 

ثبت نام افراد به عمل نمي آيد. 
در حالي كه مراجعي مانند وزارت كشور، بايد هزينه ها و 
هجمه ها را براي شوراي نگهبان تا حدودي كاهش دهند 
و حتي از تراك��م كاري و اداري كاركنان خود جلوگيري 

كند. 
در ش��رايط كنوني، نظام دادرس��ي كنوني با ارزشگذاري 
كه براساس مفاد قانون اساس��ي و قانون انتخابات داشته 
بايد بيشترين وقت و هزينه  را براي »رسيدگي عادالنه به 
صالحيت نامزدها« و همچني��ن »برگزاري يك انتخابات 
سالم« دارد، آن هم در حالي كه هيچ كدام از مراجع و نهادها 

حاضر به برداشتن گامي جهت تقليل آن نيستند. 

امام حسین (ع) در نظر دارد تهیه،  طبخ و توزیع  دانشگاه 

غذاي کارکنان خود را از طریق مناقصه به بخش خصوصی 

واگذار نماید، لذا شرکت هایی که داراي سوابق طوالنی در 

امور طبخ غذا در سازمان ها می باشند، می توانند از زمان 

با  الی چهارشنبه  از شنبه  صدور آگهی به مدت دو هفته 

و   12 الی   8 ساعت  از   021-73829023-4 تلفن  شماره 

همچنین 14 الی 16 تماس حاصل نمایند.

آگهی شناسایی پیمانکار تغذیه

انتخاب دوازدهم

 دستجردي: کانديداي واحد جبهه مردمي  
براساس مناظره  و پيمايش ها اعالم مي شود

 خطيب جمعه تهران: رئيس جمهور
 نبايد روحيه سازشکار داشته باشد
 مهدي کلهر، سيدمحمد غرضي

سيدمصطفي هاشمي طبا و  حسن نوروزي
 از ثبت نام کنندگان پنج شنبه و جمعه بودند

صفحه2

صفحه2

عقبگرد 3 ساله در صادرات غيرنفتي
بررسي آمارها نش��ان مي دهد دولت با عقبگرد سه ساله موفق  شده است اين عدد را به صادرات غيرنفتي سال 92 نزديك كند.    اقتصادي
به گزارش فارس، سازمان توسعه تجارت طي ابالغيه دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در اوايل سال گذشته موظف شد تا در سال 95 صادرات غيرنفتي كشور را 10 ميليارد دالر 
افزايش دهد.  با توجه به اينكه صادرات غيرنفتي كشور در سال 94 حدود 42 ميليار دالر بود، 
بنابراين با هدف گذاري افزايش 10 ميليارد دالري دولت در زمينه صادرات غيرنفتي، صادرات 
غيرنفتي بايد به حدود 52 ميليارد دالر تا پايان س��ال 95 افزايش مي ياف��ت.  اين گزارش 
مي افزايد، براساس آمار گمرك صادرات غيرنفتي در سال 95 با احتساب صادرات ميعانات 
گازي با 3. 54 درصد به 43 ميليارد و 930 ميليون دالر رس��يده كه ب��ه اين ترتيب دولت از 
هدف گذاري 20 درصدي براي افزايش صادرات غيرنفتي بسيار عقب تر عمل كرده است. عقب 
ماندن دولت از برنامه افزايش صادرات غيرنفتي نه تنها در سال 95 رخ داد بلكه در سال94 هم 
اين اتفاق يك بار ديگر افتاده بود، به طوري كه دولت در ابتداي سال 94 افزايش 20درصدي 
صادرات غيرنفتي را نسبت به سال 93 پيش بيني و برنامه ريزي كرده بود. براساس برنامه ريزي 
دولت در سال 94 مقرر كرد تا صادرات غيرنفتي در سال 93 را از رقم 50ميليارد و 561 ميليون 

دالر به رقم 61 ميليارد و 100 ميليون دالر در سال 94 برساند. 

هوالباقي

مصيبتدرگذش�ت ام الش�هيدمادر گراميتانراتسليتعرض
نموده،ازخداوندمنانبرايجنابعاليوبازماندگانصبرجميلو

برايآنمرحومهرحمتومغفرتمسئلتمينماييم.
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

سردار دکتر يداهلل جواني
مشاور عالي نماينده ولي فقيه در سپاه

افغانستان آزمايشگاه 
حمله شبه اتمي

 امريكا شد
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ارتشامريكابراينخستينباربمبغيرهستهاي
عظيمب�اقدرتانفج�اريباالب�انام»م�ادرهمه
بمبها«رادرواليتننگرهارافغانستانآزمايش
كردكهگفتهميشودبراينابوديتونلهايگروه
تروريستيداعشمورداستفادهقرارگرفتهاست.
اينحملهدرحاليانجامش�دكهمسكوروزجمعه
ميزبانكش�ورهايمنطقهبرايبررس�يوضعيت

افغانستانبدونحضورامريكابود

دورهمي مديران دولتي
 در شرکت هاي دانش بنيان

رشد50برابريحياطخلوتهايماليدردولتيازدهم

روحاني:
سال92شعارمن
نجاتاقتصادبود

   چ�رخ اقتص�اد م�ا  از گذش�ته بهتر
 در حركت است

كواكبيان:
گزينهپوششي
روحانينيستم

    بايد پرچم اصالحات در اين كشور 
برافراشته شود

زاكاني:
شعارمدولت

اقدامواصالحاست
    كشور امروز از نظر اقتصادي در مرز 

بحران قرار دارد

رئيسي:
شعارمن

»كاروكرامت«است
    از وضعيت كشور مطلع هستم، مي توان  

ساختارها را اصالح كرد

  نگاهي به كارنامه عملكرد دولت يازدهم نش��ان مي دهد بر 
اساس آمارهايي كه از س��وي بنياد ملي نخبگان منتشر شده 
است، تعداد شركت هاي دانش بنيان از 55 شركت در سال 92 
به بيش از 3 هزار شركت در سال 95 رسيده و رشدي قابل توجه 
داشته است. با وجود اين رشد حيرت انگيز اما اين شركت ها در 
كارنامه عملكردي خود چندان چي��زي 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 اي��ن مديران در مي��ان اعضاي هيئت مديره چند ش��ركت 
دانش بنيان تكرار مي شود. از همه جالب تر اينكه مديراني كه 
شركت هاي دانش بنيان تأسيس كرده اند، خودشان در جايگاه 

تأييد صالحيت،  نظارت و اختصاص اعتبار به شركت ها هستند. 
اين موضوعات را اگر در كنار تس��هيالتي كه در قالب وام هاي 
كم بهره،  كاهش نرخ تسهيالت صادرات فناوري، معافيت هاي 
گمركي و بسياري تسهيالت ديگر بگذاريد، معماي شيب تند 
افزايش ش��ركت هاي دانش بنيان ب��ا خروجي هاي نه چندان 

ملموس تا حد زيادي حل مي شود.| صفحه3

   جامعه

اذعانمرداناقتصادیدولت
برلزومتغييرساختاراقتصاد

وابستگی دولت به واردات 
برای تأمين مخارج
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دولتهابرايتأمينمخارجبااليخودهمبايدبر
صادراتنفتيوبهاصطالحغيرنفتيخودبيفزايند
وهماينك�هارزحاصلهرابابه�ايباالتريبهريال
تبديلكنندك�هاينروندنيازمن�دتقويتتقاضا

برايارزاست
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