ضرورت اشراف اطالعات اقتصادي

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود به بحث
داغ اين روزهاي مردميسازي توزيع يارانهها
در ميان مردم ،كارشناسان و مسئوالن اشاره
كرده و نوش��ته اس��ت :دهكبندي اقتصادي جامعه و مالكهاي آن،
منحصر به مردم عادي نبوده و رسانهها و مسئوالن نيز در اين خصوص
مواضع زيادي داشتهاند .فارغ از محتواي اين مباحث و ارزشيابي آنها،
كليت ماجرا يك گزاره را قطعي ميكند؛ اش��راف اطالعات اقتصادي
دولت كامل و صددرصدي نيست و دولت قبلي از سامان دادن به اين نياز
ضروري طفره رفته و دولت س��يزدهم را مانند خزانه بدهكار با فقدان
س��امانه الزم براي اش��راف اطالعاتي روبهرو كرده اس��ت .يك نشانه
عدماش��راف اطالعاتي اينكه برخي تا ماه قبل ياران��ه 45هزار توماني
دريافت ميكردند ولي در طرح جديد جزو دهك دهم شناسايي شده و
يارانه كمك معيشتي به آنها تعلق نگرفته است .چه اين شناسايي درست
باشد و چه غلط ،تفاوتي در آن گزاره كليدي ايجاد نميكند .خوشبختانه
رئيسجمهور محترم اين نقيصه را با دستور پرداخت كمك معيشتي به
تمامي آنها حل و بررسيهاي الزم را به بعد موكول كرد تا حقي از كسي
ضايع نشده باشد .شواهد درباره نقص اشراف اطالعات اقتصادي دولت
به همين يك مورد ختم نميشود و ميتوان مثالها و موارد متعددي از
آن را ليست كرد .شايد بتوان گفت مشكل اصلي و عمده در اين قضيه،
عدميكپارچگي سامانههاست .مديريت اقتصادي به زبان ساده چيزي
جز مديريت درآمد و هزينه نيست .چقدر درآمد و از چه طرقي داريد و
اين درآمد را ب��راي چه چيزهايي و چگونه هزين��ه ميكنيد .درآمدها
هميش��ه محدود و تقاضا براي هزينه نامحدود است .هنر مديريت آن
است كه اين درآمد محدود را با تقاضا و مطالبات نامحدود ،به يك نقطه
تعادل و مشترك برساند .رسيدن به اين نقطه نيز قبل از هر چيز نيازمند
اشراف اطالعاتي دقيق و بهروز اس��ت .كل بحث را شايد بتوان در اين
جمله خالصه كرد تا بهصورت دقيق و مداوم ،جريان پول و كاال در كشور
پايش نشود ،مديريت اقتصادي ميلنگد.
........................................................................................................................
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بازتوليد تحليلي كه 8سال منافع ملي كشور را به باد داد

سعیدهمتی

باج دهید تا مشكالت فروكش كند!

2مقدمه شكست توطئه دشمن

روزنامه قدس در يادداشتي به اقدام هوشمندانه،
حسابش��ده و توأم با بصيرت مردم در همراهي با
دولت در موضوع مردميس��ازي توزي��ع عادالنه
يارانهها پرداخته و نوشته است :طي چند روز اخير
و پس از تصميم دولت براي اصالح ساختار يارانهها ،شاهد شكلگيري
تجمعاتي هر چند كوچك در برخي شهرها بوديم ،اعتراضاتي كه شايد
تا حدودي هم بحق و ناشي از نگراني مردم از تبعات اقتصادي اين اقدام
با توجه به شرايط معيش��تي جامعه بود ،اما در ادامه اين مسير همانند
گذشته اين رس��انههاي معاند خارجي بودند كه با موجسواري بر اين
تحول و انتشار فيلمهايي از حوادث سالهاي گذشته درصدد القاي خط
آشوب در كش��ور بودند؛ توطئهاي كه با هوش��ياري مردم و نهادهاي
اطالعاتي و انتظامي در نطفه خفه شد.
در مورد چرايي شكس��ت اين توطئه ،توجه به دو نكته حائز اهميت به
نظر ميرسد؛ نخس��ت اينكه نبايد از ياد برد ملت مقاوم ايران ،پس از
شكلگيري انقالب اس�لامي ،حوادث و بحرانهاي بس��ياري را از سر
گذراندهاند؛ بحرانهايي كه سرخط بسياري از آنها را ميتوان در غرب
جست .اين توطئهها و گذر ملت از آنها اكنون نهال انقالب را بارور و به
درختي تنومند تبديل كرده و هيچ طوفاني بر آن اثرگذار نيست .همين
بلوغ سياسي اكنون مردم ما را به سمت و سويي برده كه در هر ماجرايي
ابتدا منافع ملي را در نظر گرفته و سپس اقدام ميكنند .اما دومين عامل
در شكست دسيسه دش��منان را بايد در رفتار متفاوت دولت و بهويژه
شخص رئيسجمهور جستوجو كرد .دولت با درك ضرورت حذف ارز
4هزارو200تومانی در اين مسير گام گذاشت و از خطرات احتمالي آگاه
بود .در نهايت اينكه مردم با درك نياز كشور به جراحي بزرگ اقتصادي
امروز به اين رسالت پي برده و به دولت اعتماد كردهاند.
........................................................................................................................

كليد حل مذاكرات در واشنگتن است

روزنامه آرمان چشمانداز مذاكرات وين را در گرو
اراده سياسي امريكا ارزيابي كرده و نوشته است:
اينكه بعد از چندين هفته توقف مذاكرات ،مقرر
شده است با برگشت هيئتها به وين مذاكرات از سر گرفته شود ،شايد
حركت رو به جلويي باشد ،اما نميتوان آن را به عنوان يك خبر خوش
تلقي كرد .پيشتر هم از زمان روي كار آمدن دولت بايدن ،بعد از يك
تأخير كوچك مذاكرات از س��ر گرفته ش��ده و مقامات كشورها باهم
ديدارهايي داشتند ،اما منتج به نتيجهاي كه مورد انتظار بود ،نشد.
با خروج ترامپ از برجام و ادامه يافتن همان مسير توسط بايدن و عدم
تضمين دادن امريكا در مورد برجام ،بياعتمادي ايران به اين كش��ور
شديدتر هم ش��ده اس��ت .بايدن حتي در خصوص دولت خودش هم
نميتواند تضمين دهد ،چه برس��د به اينكه براي پايدار ماندن برجام
بخواهد تضميني ارائه كند .مشكل اصلي در واشنگتن است نه در تهران
و اگر كس��ي ميخواهد ميانجيگري كند ،بايد به واشنگتن برود .وقتي
امريكا كش��ور تحريمكننده است و ايران كش��ور تحريمشده ،چگونه
ميخواهند با سفر به كش��وري كه تحريم شده ميانجيگري و وساطت
كنند .بايد به امريكا بروند .نزد امريكاييها ،امير قطر معتبرتر و بانفوذتر
از نخست وزير بريتانيا ،رئيسجمهور فرانسه و صدراعظم آلمان نيست.
هيچ كدام اين افراد نتوانس��تند جلوي تصميم ترام��پ براي خروج از
برجام را بگيرند يا رئيسجمهور كنوني امريكا را براي بازگش��ت به آن
قانع كنند .اكنون ايران به يك موضوع داخلي در امريكا تبديل شده و
احزاب اين كش��ور از موضوع ايران براي تقويت و موقعيت خودش��ان
استفاده ميكنند.
........................................................................................................................

تلخي گراني كاغذ در كام نمايشگاه كتاب

روزنامه صبحنو در س��رمقاله دي��روز خود ضمن
استقبال از بازگشايي نمايش��گاه كتاب پس از دو
سال نوشته اس��ت :چندروزي است كه نمايشگاه
كتاب تهران در محل مصلی كارش را آغاز كرده اس��ت .نمايشگاه كتاب
تهران بهطور سنتي يكي از مهمترين و دوستداشتنيترين رويدادهاي
فرهنگي كشورمان بوده است .مگر ميشود كسي باشد كه با اين رويداد
خاطرهاي نداشته باشد؟ به جز مخاطبان ،ناش��ران و نويسندگان هم با
اشتياق فراوان غرفههايشان را با كتابهاي متنوع آرايش ميكردند تا
بتوانند جديدترينهايشان را به كتابخوانها عرضه كنند .حاال و پس از
دو سال تعطيلي نمايشگاه كتاب تهران بهواسطه شيوع كرونا ،اميدها براي
تنفس دوباره به حوزه كتاب تازه شد .ناش��ران ،نويسندگان و مخاطبان
خودش��ان را براي اين اتفاق فرهنگي ب��زرگ آماده ك��رده بودند كه در
هفتههاي منتهي به برگزاري آن ،گراني كاغذ و ديگر ملزومات صنعت نشر
موجب تلخكامي آنها شد .قيمت چاپ جديد كتابها باال رفت و از سوي
ديگر ،بسياري از كتابها ب ه لحاظ اقتصادي توجيهي براي بازنشر و حضور
در نمايشگاه نداشتند .در روزهاي سپريشده از نمايشگاه كتاب تهران،
هر چند تالش زيادي از سوي متوليان انجام شده و حضور مخاطبان هم
ن قدرها نااميدكننده نبوده اما به دليل گراني كتاب ،با بازديدكنندگان
آ
زيادي روبهرو ميش��ويم كه راه زيادي تا محل مصلي ميآيند اما قدرت
خريد محصوالت زي��ادي را ندارند؛ بازديدكنندگاني كه در بازگش��ت از
مصلي دستانشان مثل گذشته پر از كتاب نيست و اين نشاندهنده حال
ناخوش حوزه كتاب و نشر در كشورمان اس��ت .وعدههايي درباره بهبود
اوضاع كاغذ و نشر داده شده اما تا به امروز عملياتي نشده است ،نتيجهاش
هم حسرتي است بر دل ناشران و كتابخوانها.
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«نباي�د بهان�ه دس�ت دش�من دهي�م» اين
كليشهايترين و تكراريترين استدالل جريان
غربباور جهت تحت فشار قرار دادن نظام براي
پيادهسازي تئوري «انفعال در عرصه سياست
خارجی» اس�ت؛ كليش�هاي كه همواره براي
دوقطبيس�ازي مردم با حاكميت سياسي نيز
به كار گرفته شده و در قالبهاي مختلف تالش
شده اس�ت مردم به اين تلقي و تصور برسند
كه مش�كالت امروز كش�ور نه حاصل تحريم،
تحقي�ر و تهديد نظامي غرب بلكه پافش�اري
حاكميت سياسي كش�ور بر منافع ملي است!
بيان مك�رر اي�ن كليش�ه در حالي اس�ت كه
دستكم طي هشت سال گذشته بارها دولت
مس�تقر جمه�وري اسلامي اي�ران در برابر
زيادهخواهي غرب و به ويژه امريكاييها كوتاه
آمد ،آن هم با اين بهانه كه گش�ايشهاي آني
اقتصادي و معيش�تي در كش�ور ايجاد و همه
مش�كالت مردم اعم از اجتماع�ي ،اقتصادي،
تجاري ،سياس�ي و بينالمللي مرتفع ش�ود.

هزينههاي مااليطاق هستهاي
و غيرهستهاي
با همين توجيه ،كشور مجبور به تعطيلي صنعت
هستهاي شد؛ رآكتور آب سنگين اراك بتنريزي
شد و غنيس��ازي به پايينترين س��طح ممكن
رسيد و سايت هس��تهاي «فردو» تبديل به يك
سايت صرفاً آزمايشگاهي ردهپايين و عم ً
ال تمام
س��انتريفيوژها برچيده شد اما خبري از گشايش
اقتصادي حاصل نشد .اهداف هستهاي غرب كه
تأمين ش��د ،هواخواهان آنها در داخل كش��ور از
لزوم معامله درباره صنعت موشكي -دفاعي سخن
به ميان آوردند و اين بار مشكل اساسي كشور را
خبر

وجود توانمندي موشكي عنوان كردند .به موازات
چنين توجيهاتي ،از ضرورت چشمپوشي ايران از
نفوذ گفتماني در منطقه غرب آسيا گفتند و تأكيد
كردند حمايت از جنبشهاي آزادي بخش ملي،
منتهي به فشار اقتصادي عليه جامعه ايراني شده
است! و بايد از اين حمايتها دست برداشت.
« » FATFحالل مشكالت امروز است!
پاي ثابت جري��ان غربباور ب��راي تأكيد روي اين
مس��ئله كه نبايد به غرب بهانه بدهيم ،اين بود كه
بايد ايران تمام توصيههاي الزامآور  FATرا بپذیرد
و به خواستههاي غرب در قالب اين كارگروه مالي
جامه عمل بپوشاند ،حتي جريان مورد اشاره واردات
واكسن در دوره اوجگيري ويروس كرونا را به بحث
نپذيرفتن توصيههاي  FATFتوسط نظام مرتبط
دانس��ت و ماهها نظارهگر افزايش آمار مبتاليان و
كشتهشدگان در كشور بود اما حاضر نبود با اغماض
نس��بت به سياس��تهاي حزبي و جناحي مسير
واردات واكس��ن را باز و از خلق فاجعه انس��اني در
كشور جلوگيري كند.
با روي كار آمدن دولت سيزدهم در يك اقدام قابل
توجه ،واردات واكس��ن کرونا كه دول��ت قبل آن را
به مناف��ع حزبي گ��ره زده بود ،به ص��ورت انبوه به
كشور آغاز ش��د و در كمترين زمان ممكن اكثريت
جامعه دوزه��ای اول و دوم را تزري��ق کردند و آمار
جانباختگان كرونا به پايينترين حد ممكن رسيد.
با اقدام م��ورد اش��اره دولتمردان غربب��اور كه از
ضرورت پذي��رش ف��وري و ضرباالجلي FATF
سخن به ميان ميآوردند ،تا هفتهها سكوت اختيار
كرده و امروز بار ديگر در س��طح رسانههاي خود از
ضرورت پذيرش آن سخن به ميان ميآورند.
امروز وابستگان به جريان غربباور و در هنگامهاي

كه بحث اصالح برخي س��اختارهاي اقتصادي در
ميان است ،آنها تالش ميكنند عضويت در FATF
را يكي از موضوعات حياتي اين روزها عنوان و فشار
سابق خود به نظام را بهروزرساني كنند.
محمدص��ادق جواديحصار ،س��خنگوي حزب
اعتمادملي طي يادداشتي با عنوان «دوگانه تحريم
و سوءمديريت» در يكي از روزنامههاي زنجيرهاي
با اش��اره تلويحي مبني بر اينكه «حفظ كرامت
مردم بدون رفع تحريم و  FATFنميش��ود!»،
مينويس��د« :نش��انههايي كه طي ماههاي اخير
از فضاي اقتصادي نمايان ش��ده ،بيانگر آن است
كه دولت توفيقي در حل مشكالت نداشته است.
نه تنها توفيقي براي كاهش مش��كالت مشاهده
نميشود ،بلكه به نظر ميرسد بر حجم مشكالت
نيز افزوده شده و ريسمان كار از دست متوليان امر
خارج شده است .كافي است نگاهي به قيمت اقالم
مصرفي كشور ،قبل از تش��كيل كابينه سيزدهم
و قريب يك س��ال پس از آن بيندازيم تا به عمق
مشكالت بيشتر پي ببريم».
اين عنصر مدعي اصالحطلبي در ادامه سياهنمايي
خود عليه دولت بيان ميكند« :سالي كه نكوست از
بهارش پيداست .زماني كه سال نخست فعاليتهاي
دولت ،همراه با نوسانات گسترده در قيمتها و نزول
هولناك شاخصها باشد ،طبيعي است كه در ادامه
هم ممكن است مش��كالت افزونتري ايجاد شود.
برخالف دولت بس��ياري از تحليلگران و اس��تادان
برجسته علم اقتصاد به اين واقعيت اشاره ميكنند
كه تحليل و تفسير اتمسفر اقتصادي كشور ،بدون
مورد توجه ق��رار دادن بحث تحريمه��ا و موضوع
FATFممكن نيست و نقش اين متغيرها در بروز
نوسانات اقتصادي ،بسيار باالست».

يكي ديگر از روزنامههاي وابس��ته به اين جريان در
مطلبي با عنوان «از س��هميهبندي بنزين تا اصالح
اقتصادي» مينويس��د« :كم نبودهاند كش��ورهاي
بزرگ و كوچك ،ضعيف و قوي كه با انتخاب زمان
نادرست يك اقدام ،افتضاحات بزرگ به بار آوردهاند.
اگر هيچ دليلي وجود نداشت و هيچ ضرورت عيني
براي اصالح موقعيت كش��ور در مناس��بات جهاني
نبود ،همين جراحي اقتصادي تغيير در بس��ياري
از سياستها خصوصاً در روابط بينالملل را الزامي
ميكند».
در ادامه اي��ن مطلب آمده اس��ت« :بعيد نيس��ت
طرف امريكايي به ع��وارض منفي اصالح اقتصادي
طمع كند و در مذاكرات مواضعي انعطافناپذيرتر
از گذش��ته بگيرد .باي��د به اين نكته توجه داش��ت
ك��ه رهاش��دن قيمتها ب��ا س��هميهبندي بنزين
تف��اوت بس��يار دارد .افزايش قيمت بنزي��ن فورا ً و
در سراسركش��ور به صورتي كام ً
ال مشخص خود را
نشانداد و براي همين هم واكنش سريع اجتماعي
به همراه داش��ت ،ولي اصالح اقتص��ادي تصويري
روشن براي مردم كوچه و بازار ندارد و هنوز خيليها
نميدانند كه دقيقاً قرار است چه اتفاقي در عرصه
معيش��تها رخ دهد ...ول��ي به زودي ابع��اد ماجرا
مش��خص خواهد شد و آن زمان اس��ت كه واكنش
اجتماعي آن خود را نشان ميدهد».
«  »FATFامتحان خود را پس داده است
در س��الهاي اخير FATFهمواره يكي از نقاط
اميد غرب جهت نرماليزاسيون رفتار ايران بوده
است .اياالتمتحده كه با مجموعه اقدامات مهمي
نظير خ��روج از برجام ،بازگردان��دن تحريمهاي
هس��تهاي ،تصويب و اعم��ال تحريمهاي جديد
و ت�لاش براي ب��ه صفر رس��اندن ف��روش نفت
اي��ران ،قصد «ايج��اد ش��ورشهاي اجتماعي و
ناامنس��ازي محيط داخل��ي ايران» را داش��ته
و تقريباً هيچ ك��دام از اهداف خ��ود در تقابل با
ايران عملياتي نشده اس��ت ،براي جبران مافات
تالش ميكند كمافيالس��ابق با راهاندازي بازي
«تهديد -تطمي��ع» ايران را مجب��ور به پذيرش
FATFكند ،نقش جري��ان غربباور نيز در اين
بستر بسيار پررنگ خواهد بود ،مثل ساير اهدافي
كه امريكاييها به واسطه نقشآفريني اين طيف
در داخل پيادهسازي كردند.
بارها گفته ش��ده اس��ت قواعد  ، FATFبر اساس
مفاهيم و اصول حق��وق بينالملل جنبه توصيهاي
ندارد و الزمآور است ،به طوري كه در 40ماده مبارزه
با پولشويي و ۹ماده مبارزه با تأمين مالي تروريسم
تأكيد شده است اين مادهها صرفاً «جنبه الزامآور»
ب��راي كش��ورها دارد و در صورتي كه اي��ران عضو
FATFشود ،ملزم به اجراي تمام درخواستهاي
آمده در  ۴۹ماده است.
نكته پاياني آنكه بر اس��اس مناس��بات اجرایی كه
طيبنيا ،وزير وقت اقتصاد كش��ور در سال1395
پذيرفت ،ايران بيش از 37ماده از FATFرا اجرايي
كرد اما نه تنها مش��كالت اقتصادي كشور كاهش
نيافت بلكه افزايش چشمگيري نيز داشت كه گراني،
ركود ،تورم و بيكاري چند سال آخر دولت قبل خود
بهترين گ��واه آثار پس از پذيرش FATFتوس��ط
وزارت اقتصاد دولت قبل است.

برنامهريزي براي ايجاد ناآرامي در تجمعات معلمان

جزئيات دستگيري ۲جاسوس فرانسوي

در پي اش�راف اطالعاتي وزارت اطالعات دو جاسوس فرانسوي
كه در تالش ب�راي ايج�اد ناآرام�ي در تجمع�ات فرهنگيان در
اعت�راض ب�ه رتبهبن�دي معلم�ان بودن�د ،دس�تگير ش�دند.

به گزارش راهدانا ،در پي اعالم وزارت اطالعات دو جاسوس فرانسوي
كه در پوشش گردشگر وارد ايران شده بودند ،دستگير شدند.
بر اساس اين گزارش ،هشتم ارديبهش��ت ماه بود كه پروازي از مبدأ
تركيه به ايران بر زمين نشست كه دو نفر از مسافران اين پرواز از ابتدا
تحت رصد و مراقبت وزارت اطالعات قرار داشتند .يكي از اين دو مسافر
خانم 37ساله فرانسوي به نام «سيسيل كوهلر» و فرد دوم مرد 69ساله
فرانسوي به نام «چك پاريس» بود.
اگر چه بر اس��اس مدارك اين دو جاسوس فرانس��وي ،آنها با ويزاي

گردشگري وارد ايران شدند اما بررسيهاي وزارت اطالعات حاكي از
اين بود كه تحركات و جلسات آنها بعضاً مقاصد توريستي نداشته است.
وزارت اطالعات اين دو فرد را در جلساتي تشكيالتي و هماهنگي كه با
برخي از اعضايي كه خود را كانون صنفي معلمان ميدانند ،تحت رصد
داشت ،همچنين تصاويري از حضور اين دو جاسوس فرانسوي در اين
جلسات ثبت شده است.
اين دو چه��ره چن��د روز بعد از جلس��ات صنف��ي معلم��ان در روز
12ارديبهش��ت در تجمع معلمان حضور پيدا كردند؛ تجمعي كه با
حضور قشر فرهنگي كش��ور در واكنش به برخي مسائل اقتصادي و
اجراي طرح رتبهبندي معلمان صورت گرفت��ه بود و البته در آرامش
برگزار ش��د .در اين ميان اما دو فرانس��وي و اعضاي رابط آنها مانند

اسكندر لطفي ،مسعود نيكخواه ،ش��عبان محمدي و رسول بداقي به
ترتيب در تلويزيونهاي معاند شروع به گفتوگو و جريانسازي كردند.
دو جاسوس فرانسوي اعالم كردند در حال شكلدهي به نوعي اعتراض
براي ايجاد ناآرامي هستند.
در روزه��اي اعتراض معلم��ان ،تصاوي��ر ديگري ه��م از مكانهاي
توريس��تياي كه به اصط�لاح اين اف��راد از آنها بازدي��د كردهاند ،به
دست ميآيد ،ولي س��ابقه افراد حاضر در اين عكس هم به توريست،
تورليدري و گردشگري ربطي ندارد .بر اساس اين گزارش در نهايت
وزارت اطالعات با در نظر گرفتن تالش اين افراد براي تأثير و انحراف
اعتراض صنفي معلمان روز 17ارديبهشت و قبل از خروج از كشور ،هر
دو را دستگير ميكند.

گزارش2

دانشگاهامام حسين(ع) ميتواند اقتصاد شركتها را بهبود بخشد

ورشكس�تگي اكث�ر ش�ركتها از جمل�ه
شركتهاي صنعتي را دانشگاه امام حسين(ع)
ميتواند با مهارتافزايي و برگ�زاري دورهها
و كالسه�اي توانمندس�ازي بهبود بخش�د.

به گزارش فارس ،سردار محمدرضا حسنيآهنگر،
رئيس دانشگاه جامع امام حسين(ع) در نشست
دبيران س��تاد تجاريس��ازي سپاه اس��تانها و
نمايندگان استاني شركت پيش��گامان با عنوان
«نشست عهد» درباره مسئله اصلي نظام و انقالب
اس�لامي اظهار داش��ت :مس��ئله اصلي انقالب
اسالمي ،تحقق بيانيه گام دوم به منظور رسيدن
به تمدن نوين انقالب اسالمي است .وي با تأكيد
بر اينكه ما نميخواهيم با كشورگشايي به قدرت
بينالمللي برس��يم ،ادامه داد :براي رس��يدن به
قدرت مورد اشاره بايد موفق به كسب جريانهاي
نخبگي و صندليهاي نخبگي در دنيا شويم كه باز
الزمه تحقق آن علم و فناوري است.
وي با بيان اينكه از ايده تا مصرف چرخهاي وجود

دارد ،اضافه كرد :م��ا در حوزه ايده ،دانش و توليد
فناوري تا حدود زيادي به توفيقاتي رس��يدهايم،
ولي در همين حوزه هم براي تجاريسازي كاري
نكردهايم ،يعني چرخهاي را تا بازار مصرف شكل
داده ولي نتوانستهايم از توليد علم كه رتبه خوبي
هم در دنيا پيدا كردهايم ،قدرت علمي را ش��كل
دهيم ،به این معني كه از علم توليدشده خودمان
نتوانستهايم ثروت توليد كنيم.
حسنيآهنگر افزود :االن نمايه (سايت) مقاالت
استانداردش��ده  ISIاز بابت ف��روش اين مقاالت
درآمدي ب��االي 70ميلي��ارد دالر دارد و اين در
حالي اس��ت كه حتي افرادي كه در كش��ورمان
مقاالت مورد اشاره آنها در اين نمايه وجود دارد،
براي دريافت آن بايد رقمي حدود 150هزار دالر
پرداخت كنند ،يعني غرب به اين نتيجه رسيده
است كه ميتواند در زنجيره توليد علم و از چرخه
ايده ت��ا مصرف ،بازار داش��ته باش��د ،در صورتي
كه ما اين بازار را نداريم .فرمانده دانش��گاه جامع

امامحس��ين(ع) ادامه داد :اما قسمت دومي كه
در كشور بيش��تر جا افتاده و ادعا ميكند زيست
بومي را شكل داده ،زيستبوم علم و فناوري است،
در صورتي كه در اين بخش هم هنوز نتوانس��ته
است قدرت الزم را كس��ب كند ،زيرا قرار بود در
افق ،1404كشور20درصد درآمدهاي خود را از
مسير اقتصاد دانشبنيان به دست آورد ،در حالي
كه االن اين عدد 0/24درصد است.
حسنيآهنگر در توضيح اين مطلب بيان داشت:
قرار بود زيس��تبوم علم و فن��اوري درگير حل
مسائل اقتصادي كشور شود و اقتصاد معيوب ما
را ضمن درست كردن آن ،به اقتصاد دانش بنيان
تبديل كند و همچنين هزينههاي توليد ما را كه
بس��يار زياد و باالس��ت نيز كاهش دهد ،كيفيت
پايين محص��والت را افزايش ده��د ،بهرهوري و
كارايي را باال ببرد و نهايت اينك��ه اقتصادمان را
رقابتپذير سازد.
فرمانده دانشگاه جامع امام حسين(ع) افزود :حال

در اينجا دانش��گاهها ،به ويژه دانشگاه جامع امام
حسين(ع) چند نقش ويژه دارد از جمله اينكه بايد
در حوزه تفهيم و فهم اين مسئله شركت و براي
كمك در سياستگذاريهاي اين حوزه كمك كند،
همچنين زيرساختها و امكانات نرمافزاري را كه
در دانشگاه وجود دارد و شركتهاي دانشبنيان
به آن نياز دارند ،در اختي��ار قرار دهد تا بتوانند از
آن بهره بگيرند.
حسنيآهنگر افزود :ورشكستگي اكثر شركتها
از جمله ش��ركتهاي صنعتي را هم اين دانشگاه
ميتواند ب��ا مهارتافزايي و برگ��زاري دورهها و
كالسه��اي توانمندس��ازي بهب��ود بخش��د؛
اقتصادي كه در بدنه حوزه دفاع ،امنيت ،نهادها و
سازمانهايي كه به انقالب اسالمي متصل هستند
نيز ميتواند بازار كار مناسبي برای اين شركتها
فراهم كند كه در اين صورت چرخه آنها به چرخه
اقتصاد كشور مانند شركت پيشگامان بنياد تعاون
بسيج اتصال مييابد.

اظهارات رئيسجمهور
در اقناع مردم مؤثر بود

ممكن است هنوز اقناع صددرصدي اتفاق نيفتاده باشد ،اما نكته
مهم آن است كه به واسطه گفتوگوي اخير حجتاالسالم رئيسي
با مردم در گام ابتدايي بخش مهمي از نگرانيها برطرف شده است.

فتحاهلل توس��لي ،نماينده م��ردم كبودرآهنگ در مجلس ش��وراي
اسالمي در گفتوگو با مهر ،در رابطه با توضيحات اخير رئيسجمهور
درباره اصالح سياست ارز ترجيحي و تالش براي اقناع افكار عمومي
گفت :ممكن اس��ت هنوز اقناع صددرصدي اتفاق نيفتاده باشد اما
نكته مهم آن اس��ت كه به واس��طه گفتوگوي اخير حجتاالسالم
رئيس��ي با مردم در گام ابتدايي بخش مهم��ي از نگرانيها برطرف
شده است .دولت بايد اقدامات خود را جهت كمك به معيشت مردم
افزايش دهد و با ادامه مسير گفتمان با جامعه ،ساير نگرانيها را نيز
مرتفع سازد.
توس��لي با اش��اره به اينكه افزايش و واريز يارانهها اقدام مهمي بود،
تصريح كرد :دولت باي��د فعاليتهاي عملي و ملم��وس خود را در
جهت كمك به معيش��ت مردم افزاي��ش دهد تا نگران��ي و دغدغه
مردم كاهش يابد و آرامش ب��ر جامعه حاكم ش��ود .نماينده مردم
كبودرآهنگ در مجلس ش��وراي اس�لامي درباره ضرورت صحبت
مستقيم رئيسجمهور با مردم بيان كرد :طبيعتاً و قطعاً گفتوگوي
رئيسجمهور با مردم وزنه س��نگينتري نس��بت به ساير مسئوالن
كشوري به ش��مار ميرود و همواره اثر بيش��تري در اذهان عمومي
خواهد داش��ت .پيش از رئيسجمهور ،وزرا و مع��اون اول نيز براي
مردم توضيحاتي ارائه كرده بودند اما وزرا بايد در ميدان كار خود را
انجام دهند ،اگرچه توضيحات آنها نيز درباره پيشبرد اهداف اهميت
وي��ژهاي دارد اما آنچ��ه رئيسجمهور در گفتوگو ب��ا مردم مطرح
ميكند ،بازتاب بيشتري خواهد داشت.
........................................................................................................................

نظارت ميداني كميسيون امنيت ملي
از اردوگاه مهاجران

اعضاي كميس�يون از مراحل ثبت و انگشتنگاري مهاجران در
اين اردوگاه ،وضعيت كمپها و ساماندهي افغانستانیها نظارت
ميداني كردند.

حسين نوشآبادي ،عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در گفتوگو
با خانه ملت ،در توضيح بازديد روز دوشنبه 26ارديبهشت ماه اعضاي
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي
گفت :اين بازديد نظارتي با هدف بررس��ي شرايط امنيتي و انتظامي
منطقه با توجه به افزايش باالي مهاجرتهاي خارجي به ويژه اتباع
افغانستانیها و همچنين مسائل و مشكالتي كه ما در حوزه انتظامي
اين منطقه داريم ،اعم از كمبود نيرو ،امكانات و تجهيزات انجام شد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي
افزود :با توجه به گستردگي جمعيت جنوب شرق استان تهران و حوزه
انتخابيه ورامين و پيشوا كه باالي 850هزار جمعيت دارد و امكانات
موجود انتظامي و امنيتي كه خيلي پاسخگوي حجم نيازها و اقتضائات
اين منطقه نيست ،اين بازديد نظارتي انجام شد.
وي يادآور شد :اعضاي كميس��يون در اين نظارت ميداني از مجتمع
كش��ت و صنعت اتكای وزارت دف��اع و فعاليتهاي آنه��ا در حوزه
دانشبنيان به ويژه در حوزه كشاورزي و دامپروري بازديد كردند.
نوشآبادي در ادامه با اش��اره به بازديد اعضاي كميسيون از اردوگاه
مهاجران افغانس��تانی در اين منطقه اظهار ك��رد :اردوگاه مهاجران
افغانستانی به خصوص مهاجرانی كه به صورت غيرمجاز وارد كشور
شدهاند و در محدوده اس��تان تهران هستند ،در حال خدماترساني
است .همچنين از 11استان ديگر اتباع خارجيای كه دستگير شدهاند
به اين اردوگاه فرستاده ميشوند ،لذا اين اردوگاه اهميت ويژهاي دارد
و به همين جهت كميس��يون امنيت ملي به اين موضوع ورود پيدا و
از كمپهاي نگهداري مهاجران افغانس��تانی بازديد و مراحل ثبت و
انگشتنگاري در اين اردوگاه را رصد كردند.
نماينده مردم ورامين ،پيش��وا و قرچك در مجلس يازدهم همچنين
گفت :گزارشي توس��ط بخشهاي امنيتي اتباع خارجي استانداري
و مقامات محلي به اعضاي كميس��يون ارائه و قرار شد مشكالت اين
مجموعه پيگيري شود .همچنين وضعيت ساماندهي امور مهاجران
افغانستانی و امكانات مورد نياز براي اردوگاهي كه روزانه صدها نفر را
پذيرش و سوابق آنها را ثبت و سپس روانه كشور افغانستان ميكند،
بررسي شد.
........................................................................................................................

تهران و دمشق در مسیر گسترش
همکاریهای اقتصادی

س�فير جمه�وري اسلامي اي�ران در س�وريه خواس�تار
گس�ترش فعاليته�اي اقتص�ادي مي�ان دو كش�ور ش�د.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رسمي س��وريه (سانا) ،اتاق
صنعت دمشق و حومه و اتاق بازرگاني سوريه و ايران تفاهمنامهاي
با هدف توسعه صنعت ملي ،جذب س��رمايههاي ايراني در سوريه،
ايجاد سرمايهگذاريهاي مشترك و بهرهمندي از تجربه صنعتي
ايران در اين زمينه امضا كردند .در اين تفاهمنامه ،افزايش حضور
محصوالت س��وري در بازارهاي ايران ،رفع موانع آن و برنامهريزي
براي برپايي نمايشگاههاي دائمي براي محصوالت سوري در ايران
و برگزاري همايشها براي فعاليت ش��ركتهاي صنعتي سوري و
ايراني در نظر گرفته شد.
مهدي سبحاني ،سفير جمهوري اسالمي ايران در دمشق در بيانيهاي
پس از امض��اي اين قرارداد ب��ا تأكيد بر عزم ايران براي گس��ترش
روابط اقتصادي و تجاري با بخش خصوصي سوريه و بهرهمندي از
ظرفيتهاي آن ،از تاجران سوري خواست فعاليتهاي مشترك بين
بخشهاي خصوصي دو كشور را فعال كنند .وي خاطر نشان كرد:
سفارت ايران در دمشق در حال تالش براي غلبه بر مشكالت پيش
روي صنعتگران هر دو كشور است .از سوي ديگر ،دكتر سامر الدبس،
رئيس هيئت مديره اتاق صنعت دمشق و حومه آن نيز خاطرنشان
كرد :پروژهها و فرصتهاي سرمايهگذاري زيادي وجود دارد كه بايد
از آنها استفاده و تاجران ايراني را به ايجاد پروژههاي صنعتي راهبردي
در سوريه تشويق كرد.
فهد درويش ،رئيس اتاق مشترك بازرگاني سوريه و ايران نيز گفت:
هدف از اين تفاهمنامه ،تش��ويق به كار مش��ترك بي��ن دو اتاق به
شكلي گستردهتر و تشويق بازرگانان ،سرمايهگذاران و تجار ايراني
و سوري به سرمايهگذاري مشترك در بسياري از زمينههاست .وي
خاطرنشان كرد كه يك هيئت تجاري و صنعتي سوري نيز به زودي
به ايران سفر خواهد كرد.

