حامی
کاالی ایرانی

حضور پر قدرت عشایر در اقتصاد مقاومتی

پرواربندی ،برگ زرین اقتصاد مقاومتی
طرح پرواربندی یا زنجیره تولید گوشت قرمز به سبب مزایای فراوان،
صرفه جویی در ابعاد مختلف ،سودآوری و اثربخشی سرمایه گذاری،
برگ زرینی در اقتصاد مقاومتی کشور محسوب می شود که چراغ آن
در خراسان رضوی روشن شده است.
منظور از پرواربندی ،فربه شدن گوســفند با بیشترین وزن یا تولید
الشه برای تامین گوشت بوده که دربرگیرنده مزایای فراوان از جمله
جلوگیری از کشتار دام قبل از وزن مطلوب و حفظ مراتع با جلوگیری
و کاهش فشار چرای دام است .عالوه بر آن ،گوسفند حیوان به نسبت
خوش بنیه ای است که آب و هوای متغییر و خشک را تحمل می کند و
با فقیر ترین علوفه و غذاها راه رشد خود را ادامه می دهد و در مقایسه با
سایر دام ها به جیره کمتری احتیاج دارد و بیشتر غذایی را که دریافت
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روحانی درمراسم روز دانشجو دانشگاه سمنان:

شاهزادگان ناتوان و پر
مدعا

وام مسکن ارزان
میشود

FATFخوب یا
بد،الزمه ارتباط
مالی با دنیاست

دکتر حسین تهرانی
چند وقت پیــش آمــاری جالبی از
اقتصاد ژاپن دیدم که نشــان میداد
ســهم تولید محصــوالت صنعتی در
اقتصاد ژاپن تنها حــدود  ۳۰درصد
و ســهم خدمات در حدود  ۷۰درصد
است!!!.
یعنــی همه شــرکتهای عظیم تولید
کننــده صنعتــی اعــم از تویوتــا،
پاناســونیک ،هوندا ،ســونی توشیبا،
هیتاچی ..... ،تنها  ۳۰درصد از اقتصاد
ژاپن را تشــکیل میدهنــد و مابقی
اقتصاد مربــوط به خدمــات مربوط
به بخشــهای حمل و نقل ،بهداشت،
تغذیه و رســتورانها ،فروشــگاههای
خرده فروشــی ،هتلــداری ،آموزش
و  ...اســت .با این ترتیب اگر از فردا
هیچ کــس محصوالت ژاپنــی را در
دنیا خریداری نکنــد و همه غولهای
صنعتــی ژاپن ورشکســت بشــوند,
تنها  ۳۰درصد از اقتصاد ژاپن از بین
میرود و این کشــور میتواند کماکان
به بقا و رشد خود ادامه دهد.
در ایران ،اکثــر مدیرها و دولتمردان
ما ،حکم بچه پولدارها و شاهزادگانی
را دارنــد کــه تــوان کارآفرینی را
ندارند و تنها هنرشــان این است که
پول بادآورده را حیــف و میل کرده
و به گفتار درمانی مشــغول باشــند.
پول بــادآورده نفت و خام فروشــی
ها بصورت هلوی پوســت کنده وارد
خزانه میشود و بخشــی برای خرید
کاالهای اساســی ،حقوق و دستمزد
بدنه بسیار بزرگ دولت و وابستگان و
اندک مقداری هم صرف امور اجرایی
میشود.
هم اکنون که با تشــدید تحریم های
آمریکا ،فــروش نفــت و منابع خام
بسیار ســخت شده اســت و آن پول
بادآورده دیگر در دســترس نیســت
همه این شاهزادگان و بچه پولدارها،
عزا گرفته اند و به هر خار و خاشاکی
خود را آویزان میکننــد تا کمی نفت
بیشتری بفروشند !!.
دولت و مدیران آن ،در بوجود آوردن
( و یــا حداقل عدم تخریــب) فضای
الزم برای گردش اقتصــاد مبتنی بر
توان داخلی و خدمــات ،کامال ناتوان
است و بی کفایتی ،فساد و نادانی این
بروکراســی عظیم و پرخــرج را فلج
مغزی و عملیاتی کرده است !!
بعنوان نمونه در ژاپن شــبکه بسیار
گســترده و متنوعی از رســتوران ها
وجود دارند که بسیار ارزان هستند (
اگر در خانه غذا درســت کنید هزینه
آن گرانتر از رستوران تمام میشود !)
و با ارایه سرویس خوب و عالی ،همه
را جذب خود کرده است .بسیاری از
خانواده های ژاپنــی ترجیح میدهند
بجای پخــت و پز در خانــه ،ارزان و
راحت از این رســتوران های متنوع
اســتفاده کنند .بواســطه استقبال
فــراوان از خدمــات رســتوران ها،
شبکه بســیار گســترده ای از تامین
مایحتاج ،تجهیزات ،نیروی انســانی،
 ...شکل گرفته است که عامل مهمی
در گردش چرخ بــزرگ اقتصاد ژاپن
است.
ســوال من این اســت که آیا بوجود
آوردن اینچنیــن محیطــی بــرای
گسترش خدمات رستوران داری در
ایران ربطی به تحریــم ها دارد؟ و یا
بی عرضگی و ناتوانــی و بی برنامگی
این شــاهزادگان مغرور ســبب شده
است که ما اینقدر ضربه پذیر و ناتوان
باشیم.

می کند صرف تولید و رشد و نمو آن می شود.
حضور پر قدرت عشایر در اقتصاد مقاومتی
در این میان عشایر و نقش آنان در عرصه اقتصادی ،سیاسی و امنیتی
با وجود پیشینه تاریخی در این زمینه به خوبی روشن است ،این قشر
سختکوش این روزها با وجود کم شدن جمعیتشان در عرصه اقتصاد
مقاومتی حضور پر قدرت و بی مثال دارند .گرچه اکنون  1.5درصد
از کل جمعیت ایران را عشایر تشکیل می دهند اما همین قشر ،تولید
 25درصد مواد پروتیینی به ویژه گوشت قرمز و فرآورده های شیری،
حدود  40درصد صنایع دســتی و  28درصد دام سبک کشور را در
اختیار دارند.
ادامه در صفحه3

22

لزوماجراییشدنسندراهبردیصنعت
پوشاک
ضربه مشکالت
داخلی به صنعت
پوشاک ،بیش از
تحریم هاست 4
هشدار ایران به اوپک؛

اگرجلویآمریکابایستیم؛
مشکالت ،زخمی شدن و زخمی کردن
جزو این رویارویی است

تولید را کاهش
ندهیدقیمتنفت
به  ۴۰دالر سقوط
میکند
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شکری در نطق میاندستور:
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عدمشفافیت
بیاعتمادی مردم را
به دنبال دارد 8

در ابتدای جلسه درس خارج فقه مطرح شد؛

تأکید رهبر انقالب بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
کردند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای جلسه درس خارج فقه ضمن تأکید
بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ،توضیحاتی
درخصوص برخی خألهای این قانون و درخواستهای برخی مسئوالن
از ایشان برای کسب مجو ِز ابقاء تعداد معدودی از مدیران بازنشسته ،بیان

متن بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو ــ بعد از درس که می
سرعونإلیناــ
ِ
بینیدهمینطوریُ
(خند هِی معظمله و حضــار) و با اوقــات تلخی تمام گفتنــد که این
بازنشستههایی که طبق قانون باید برکنار بشوند ،اینها را برمی گردانند و
این را به پای شما می نویسند ،یعنی به پای من[ .البته] این محبت است،
ایننشاندهندهیایناستکهاینبرادرماننسبتبهاینکهیکچیزیرا
بهمانسبتمیدهندکهایشاننمیپسندد،ناراحتاست.منتهااشکالش
این بود که سر من داد می کشید( .خندهِی معظمله و حضار)
من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد می کشید؟! به هر حال ما
خواستیم از ایشان هم معذرت خواهی کنیم.
طلبه:منمعذرتمیخواهم.ببخشید.
معظم له :خیلی خب ،ما هم از شما معذرت می خواهیم.
اینقانونبازنشستگان،یکقانونبسیارخوبیاست.اینازآنقوانینیاست
کهمابهآناحتیاجداشتیم،جایشهمخالیبود.اینقانوندرواقعحلقهی
بستهی مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سال های سال طول
می کشد ،این حلقهی مدیریتی بسته را باز میکند ،می شکند ،راه را برای
جوان ها می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی.

روحانی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه سمنان:

FATFخوب یا بد،الزمه ارتباط مالی دنیاست
رئیس جمهوری گفت :زمانی ســازمان ملل ،آژانس بین المللی انرژی اتمی
و دادگاه الهه ما را محکوم می کرد اما امروز همه دنیا اقدام آمریکا در خروج
از برجام را محکوم کرده و در برابر این کشــور ایستاده اند و این یک پیروزی
سیاسی است که باید به آن افتخار کنیم.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی عصر سه شنبه به مناسبت روز
دانشــجو در جمع دانشجویان اســتان ســمنان به برخی عوامل دخیل در
مشکالت کشور اشاره کرد و افزود :دشــمن ترین افراد در آمریکا نسبت به
ایران قدرت را در دست گرفته اند ،البته آن ها هیچگاه با مردم ایران دوستی
نداشتند و ما نیز هیچگاه به آمریکا و دیگران اعتماد  100درصدی نداشتیم
و اعتمادها همیشه نسبی بوده است.
وی ادامه داد :پیامبر (ص) با کفار مکه قراردادی را امضا کردند چرا که آن را
به مصلحت جامعه اسالم می دیدند و این همان فتح مبین قرآن برای قرارداد
صلح است؛ همان ها که با پیامبر (ص) قرارداد امضا کردند نقض عهد کردند
لذا ممکن است با بیگانه ای قراردادی ببندیم و او هم نقض کند و ما هم تکلیف
و وظیفه دیگری داریم.
وی افزود :ممکن اســت برخی بگویند چرا به آمریکا اعتماد کردیم؟ مگر با
صدام مذاکره می کردیم اعتماد داشتیم؟
روحانی ادامه داد :دو سال در دوران امام (ره) که ایشان هنوز زنده بودند وزیر
خارجه وقت با عراقی ها در دوران حکومت صدام مذاکره می کرد ،مگر ما آن

موقع به صدام اعتماد داشتیم؟
رئیس جمهوری گفت  :ما وارد یک مذاکره شــدیم که کامال درست بوده و
همه مسئوالن دولت ،رهبری  ،مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان روی
آن اتفاق داشتند و همه هم معتقد بودند بسیار هم کار درستی بوده است.
وی تاکید کرد :فرض بر این می گیریم که تمام آثار برجام برای ســال های
 94و  95بوده و برای دو سال فایده داشــته است ،آیا برای آن دو سال خوب
بوده یا بد؟
روحانی در ادامه تاکید کرد :زمانی در این کشــور نفت یک میلیون بشــکه
فروخته می شــد ،این میزان را به دو میلیون و بعد به دو و نیم میلیون بشکه
تبدیل کردیم ،با همین پول نفت دانشگاه ساخته می شد ،جاده ها آسفالت
می شد و هواپیما خریدیم و خیلی خوب بود؛ اما در مسیر این قرارداد یکی از
طرفین از پیمان خارج شد و تازه مثل قبل و به شرایط سال  91و  92رسیدیم
حال باید ببینیم چه تفاوتی حاصل شد و در این توافق به کجا رسیدیم؟
روحانی ادامه داد :در قالب این توافق راه را برای تجار ،بانک ها ،کشــتیرانی،
فروش نفت و پتروشــیمی و فوالد باز کردیم و کشــور دو سال تنفس کرد،
سرمایه و میلیاردها دالر پول وارد کشور شد .
** نقد دولت حق دانشجوست
رئیس جمهوری در ادامه ســخنانش افزود :همه چهره های زیبای جنبش
دانشجویی در سراسر کشور از فداکاری سه دانشجو نشات می گیرد و این پیام

بنابراین اصل قانون ،قانون خوبی است منتها اطالق قانون ،اطالق درستی
نیست یعنی اینکه هر بازنشستهای باید به کار گرفته نشود ،این اطالق
درست نیست .چون بعضی از افراد هستند بله ،مث ً
ال سی سال هم خدمت
کردهاند ،بازنشسته هم شدهاند ،فرض کنید که بیست ساله بوده ،هجده
ساله بوده استخدام شده ،حاال هم یک مردی چهل و هشت ساله ،پنجاه
ساله است ،وقت کارش است و تجربهی خوبی هم پیدا کرده ،جایگزین
هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل میشود ،اما شمول قانون
نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش پیدا میشوند ،ممکن است زیاد
هم نباشند ،درست نیست .خب حاال [آن] مسئول ،آن مدیر چه کار کند
برخالف قانون؟ اینجا به فکر والیت فقیه میافتند که باالخره ولیفقیه
اجازه بدهد .میآیند از ما سؤال میکنند ،ما هم مواردی را ،بنده اینهایی
را که [نسبت به آنها] میآیند سؤال میکنند که نمیشناسم ،مگر بعضی
معدودشان را؛ ممکن است دو نفر ،سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها
را میشناسیم ،آنهایی را هم که نمی شناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد داشته
باشیم قبول میکنیم .مسئله این است و ّال اصل این قانون ،قانون خوبی
است ،باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان
محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند که دیگر این
اشکاالت پیش نیاید ،مجبور نشوند که به اجازهی رهبری متوسل بشوند.
 ،نمایندگان مجلس شــورای اســامی دوم مردادماه  97قانون منع به
کارگیری بازنشستگان را اصالح و محدودیتهای جدیدی را در این قانون

اعمال کردند.
 27شهریورماه نیز رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آن را به «سازمان اداری و استخدامی
کشور» ابالغ کرد و 31شهریور در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید.
براســاس این قانــون که بــا هدف بــه کارگیــری جوانان در
مســئولیت های اجرایــی تهیه و تصویب شــد ،اســتانداران،
ســفیران ،معاونان ،وزیــران و ایثارگران کمتــر از  50درصد
مشمول قانون منع به کارگیری بازنشســتگان می شوند و نمی
توان در این جایگاه ها از نیروی بازنشسته استفاده کرد.
همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده
معظم کل قوا مجاز است .وزارت اطالعات نیز می تواند تا سقف یک درصد
از مجموع نیروهای شاغل رســمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی از
بازنشستگاناستفادهکند.
به گفته جمشید انصاری رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور،
 210نفر از مقام ها و مســئوالن دولتی بجز وزارت اطالعات و نیروهای
مسلح مشمول اصالحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند و
دستگاههای دولتی تا  26آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد
جایگزین اقدام کردند  /ایرنا

مهمی برای ما بر شمرده می شود که اگر یک تعداد انسان در کنار هم برای
دستیابی به هدف بلند ایستادگی کنند خداوند اثر آن را برای سال ها و شاید
همه تاریخ در اذهان مردم بگذارد.
وی تاکید کرد :در سال  32و  42و سال های بعد دانشگاه مبارز در کنار حوزه
مبارز با رهبری امام راحل هدف بســیار بلندی را به ثمر رسانده بود و خود
در دوران نهضت اسالمی طلبه حوزه و هم دانشجوی دانشگاه بوده و فضای
ایستادگی و مبارزه را در هر دو محیط با همه وجود خود لمس کرده ام.
وی تاکید کرد :آن چه در این جمع می بینم به معنای پیروزی دانشگاه است
و پیروزی جنبشی که از سال  32آغاز شد و در سال های بعد تا  57به کمال
رسید و همچنین فضایی را نداشــتیم که دانشجو با راحتی و آزادی با لحنی
که خود مناسب می داند دولت را نقد کند و نقد دولت حق دانشجو است.
رئیس جمهوری خطاب به دانشــجویان گفت :از امروز خــود را برای آینده
مدیریت کشور آماده کنید ،اداره کشــور و جامعه کار دشواری است ،حتی
زمانی که دشمن ستمگری چون آمریکا و رژیم صهیونیستی را نداشته باشیم.
روحانی با اشــاره به برخی خدمات دولت گفت :به ثمر رساندن طرح تحول
سالمت کار آسانی نیست ،اینکه در  5سال گذشته حقوق کارمندان و کارگران
بیشتر از تورم بوده است کار آسانی نیست؛ اینکه در جامعه اقشار تحت فشار
امروز دریافتی و مستمری شان نسبت به  5ســال پیش حدود  5برابر شده
است نیز کار آسانی نیست.
وی افزود :در مورد نرخ تورم نه من شایسته آن هستم که بگویم چند درصد
اســت و فکر می کنم دیگری این حق را داشته باشــد که نظر دهد چرا که
مرکزی در کشور به نام بانک مرکزی و مرکز آمار داریم که کارشان این است
با استفاده از دانشجویانی که تخصص دارند ،مدیریت بر عهده دارند و شب و
روز تالش می کنند آمار تورم را ارائه کند.
وی تصریح کرد :نمی گویم شرایط امروز شــرایط مطلوبی است ،اگر مدعی
هستیم در برابر آمریکا باید بایستیم ،جنگ زد و خورد و زخمی شدن دارد و
این گونه نیست همیشه پیروزی برای ما یا برای دشمن باشد ،هم جنگ بدر و

هم جنگ احد داریم و باید در میدان جنگ خود را آماده کنیم.
وی ادامه داد :زخمی شــدن در میدان جنگ فشار و ســختی دارد و تحمل
سختی های فراوان در جبهه وجود دارد و در سنگر ماندن مثل در خانه ماندن
نیست ،سختی های بسیار بزرگی دارد.
وی افزود :از شما می پرسم از سال  92که مسئولیت اجرا را بر عهده گرفتیم
با کمک مردم تا اواسط  96آیا روند تورم کاهنده بوده است یا خیر؟ این روند
به اعتراف همه عقالی عالم و متخصص اقتصاد از  40درصد به  7و  8درصد
رسید.
رئیس جمهوری افزود :در سال  96چه شــد که با مشکل تورم جدید مواجه
شدیم؟ علت آن چند عامل بود ،اولین مورد بیماری های مزمن گذشته ای
بود که در یک مقطعی آثارش روشــن تر و آشکارتر شــد ،چه کسی مجوز
موسسات اعتباری را داد؟ و بانک های خصولتی و خصوصی در چه دوره ای
و چه زمانی ایجاد شد؟
وی ادامه داد :ورود عده ای در سال  96به خیابان ها از مالباختگان آغاز شد
که باعث شد مردم آن همه زجر ببینند.
روحانی افزود :میلیون ها نفر و صدها هزار خانواده مالشــان تاراج و به مردم
ستم و ظلم شد و آن زمان که دولت یازدهم رفت در برابر آن ها بایستد همان
ها که در این منافع شریک بودند رو در روی ما ایستادند ،نامه  90امضا دادند
که به این ها دست نزنید .ما در برابر این مشکالت چه می کردیم؟
وی ادامه داد :دیدیم که عده ای در سال گذشته چه شعاری دادند و کار به کجا
رفت؟ ریشه آن هایی که ناآرامی های مضر برای منافع ملی در خیابان ها به
راه انداختند روشن و همه این ها برای ما آشکار است.
تعدادی از دانشجویان دانشگاه های سمنان نیز در این دیدار به بیان دیدگاه
ها و نظرهای خود در زمینه مسائل دانشگاه ها و مسائل روز کشور پرداختند.
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران
امروز سه شنبه وارد استان سمنان شد و تا فردا برنامه های مختلفی در این
استان دارد /ایرنا

