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اقتصادجامعه
اخبار

باهنر:موافق اقدامات اقتصادی دولت هستم

یکشنبه 8خرداد  - 1401شماره1365

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با بیان اینکه من جزو موافقین اقدامات اقتصادی دولت هستم ،گفت :قطع ًا این جراحی اقتصادی سخت خواهد بود ،اما میبایست به زودی انجام
میشد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین ،در جلسه ماهانه این حزب ،گفت :در یک ماه اخیر رویداد سیاسی یارانهها را داشتیم .برخی
موافق و برخی مخالف بودند .عدهای بر این نظر بودند که باید بعد از اتمام تورم شروع میشد.وی با بیان اینکه من جزو موافقین اقدامات اقتصادی دولت هستم ،افزود :قطع ًا این
جراحی اقتصادی سخت و خطیر خواهد بود اما میبایست به زودی انجام میشد .حاال کارهایی هست که باید برای پیشگیری از مشکالت و خردمندانه انجام شود ،حمایتهایی
باید صورت بگیرد.باهنر در خصوص بحث انرژی نیز تاکید کرد :زمانی که یک بشکه نفت  ۵۰دالر بود ،در کشور ســالیانه  ۱۵۰میلیارد دالر مصرف میکردیم .اکنون که قیمت
نفت  ۲.۴برابر شده ،در کشور سالیانه  ۳۰۰میلیارد دالر مصرف داریم.دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین تصریح کرد :این انرژی باید رفاه مردم را باال برده و تولید را تقویت کند .با
برنامهریزی میتوان  ۳۰درصد صرفهجویی کرد به طوری که نه به رفاه مردم صدمه بزند نه تولید.

یادداشت
ایرج گلشنی

پروژه دزدسازی

دانش مدیریت ،به مقوله کنترل و نظارت ،بسیار اهمیت
می دهد؛ به نحــوی که کنترل و نظــارت یکی از ارکان
اصلی سازمان اســت و نبود آن ،به منزله نبود مدیریت
است.
مدیریت ،تشکیل شــده از پازل هایی که باید به درستی
کنار هم چیده شوند .اگر این پازل ها به درستی کنار هم
چیده نشوند ،سازمان به جای سازواره(سیستم) که باید
هدف مشــخصی را دنبال کند و به نتایج پیش بینی شده
برسد ،تبدیل به جایگاهی برای هرج و مرج شده و برون
داد آن ،سازمان های غیررسمی مخرب و دزدانی است که
جز رانت و رشوه نمی شناسند.
به نظر می رسد که اکنون در ســامانه های کشور ،پازل
کنترل و نظارت گم شده و یا در جایی گذاشته شده که نه
تنها شکل نهایی مورد نظر از سازوکارها را ترسیم نمی
کند ،بلکه از آن ،شــکلی نامتوازن و بدفرم می سازد که
موجب تباهی است تا خدمت.
انبوهی از مصایب و مشکالت ،تند و تند دل و روح مردم
ما را می آزارد .پالسکو تمام نشده ،متروپل می آید و این
تمام نشــده مصیبت دیگری آوار می شود؛ زیرا نظارت
جدی گرفته نمی شود .کنترلی در کار نیست و عناصر که
به سازمان مدیریتی چســبیده اند ،رها و یله هستند وهر
کاری که دلشــان می خواهد می کنند و نه هراسی دارند
و نه وجدان.
در فرآیند مدیریت کیفیت ،نقش پایش(کنترل) و نظارت
را بسیار برجسته می بینیم .از حلقه معروف دمینگ گرفته
تا مدل های مدیریت کیفیت مانند ای اف کیو ام اروپا و...
همه و همه به نقش اساسی نظارت و بررسی دقیق(چک)
تاکید می کنند و آن را با نهایت حساسیت و دقت به اجرا
در می آورند تا فاجعه را به کنترل درآورند و مانع از بروز
آن شوند.
البته در دنیا ،وقوع حوادث تلخ همواره شنیده می شود؛ اما
اکثریت این وقایع تلخ در کشورهایی است که نظارت را
جدی نمی گیرند .کشورهای پیشرفته ،موضوع را جدی
گرفته و سازه های آن ها به راحتی فرو نمی ریزد .سازمان
های آن ها به راحتی مورد دستبرد مافیای رانت قرار نمی
گیرد؛ اما کشورهای عقب افتاده که فساد اداری و مالی ،از
سر و کول آنها باال می رود ،همواره شاهد فاجعه هستند.
از نظر آماری ،تعداد فجایع ناشــی از عــدم نظارت در
کشورهای پیشرفته ،نسبت به کشورهای دیگر ،در حد
صفر اســت .اما شــوربختانه ،تعداد و تعدد فجایع در
کشورهای دیگر -از جمله کشور ما -آن چنان است که
اعتماد به نفس ملی را نابود کرده است.
توجه به اجناس خارجی از یک سو و توهین به اجناس
داخلی به عنوان جنس بنجل! نماد و نمود روشنی است از
پس رفت کیفیت ،هم در تولید و هم در باور ملی؛ تا جایی
که تولیدکننده داخلی برای فروش اجناس خود ،برچسب
هایی به زبان غیر پارسی به تولید خود وصله پینه می کند.
یک دلیل بزرگ برای این وقایع ،نبــود نظارت دقیق و
گسترده و مستمر است .ما برای نظارت بر لباس و پوشش
مردم ،سرمایه گذاری کرده ایم .قرارگاه تشکیل داده ایم
و ســال ها با صرف هزینه گزاف ،گشت های ویژه دایر
کردیم و نیروی انســانی زیادی برای نظارت بر رفتارها
به کار گرفتیم؛ این در حالی است که اغلب فراموش می
کنیم که اسالم عزیز ،گران فروشی ،کم فروشی ،غش در
معامله و ...را عملی ناپســند و منکر دانسته است .نهی
از منکر دامنه وســیعی دارد و ما آن را محدود به مسائل
رفتاری و اخالقی کرده ایم .چطور ممکن است که اسالم
شریف ،نهی از منکر را محدود به چند فعل کند و مردم را
از دخالت و تذکر و نهی از سایر منهیات دور کند؟
نتیجه این سخنان دو نکته است:
اول :بنابر قواعد دانش مدیریت ،برای جلوگیری از وقایع
مشابه که رهبر انقالب نیز بر آن تاکید کردند ،الزم است
مقوله نظارت را جدی گرفته و مدیریــت کیفیت را به
معنای علمی آن در همه امور به کار گیرند.
دوم :بنابر حکم شرع مقدس اسالم ،به مردم یاد باید داد
که امر به معروف و نهی از منکر ،تمامی الیه های زندگی
مســلمانان را در بر می گیرد و محدود به رفتار و گفتار
شخصی نمی شود .چه بسا ،گسترش نظارت مردمی بر
همه تولیدات و همراهی مردم با دولت در نهی از منکر
در همه پدیده ها می تواند ما را به ساختن جامعه در شان
اسالم یاری کند.
آیا کارگرها و استادکارهای متروپل ،از سرهم کردن آن
سازه خبر نداشتند؟ آیا هیچکس از آنها متوجه دزدی از
سیمان و آجر و آهن و جوش و ...نشده است؟ چند نفر
از آنها این اهمال کاری ها را به دستگاه امربه معروف و
نهی از منکر گزارش کرده انــد؟ چند گزارش مردمی به
بازرسی کل کشور و دیگر عناصر نظارتی رسیده است؟
آیا گــزارش تخلف در هر موردی در جامعه اســامی،
مصداق نهی از منکر نیســت؟ آیا مردم باید به ساخت
و ســازها ،تولیدات و ...نگاه نظارتی باید داشته باشند
و احساس مســئولیت بکنند؟ جواب این سوال ها می
تواند در تغییر مسیر تخریب به آبادانی کمک کند .بدون
نظارت ،سازوکارها همه تبدیل می شوند به پروژه های
دزدسازی و نتیجه آن کاهش کیفیت در همه تولیدات و
سازها و وقوع فجایع متروپلی است و در نهایت ،تخریب
کامل اعتماد به نفس ملی.

عنابستانی ،نماینده سبزوار در گفتوگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد؛

دولت زمانی میتواندحق مردم را بگیردکهدراقتصاد ذینفع نباشد

گروه اقتصادجامعه  -محمد آیتی  -دولت ســیزدهم با
شعار حمایت از مستضعفین و محرومان ،کار خود را شروع
کرد ،اما روند کاری و بررسی شاخصها تا امروز ،شرایط
امیدوارکنندهای را نشان نمیدهد و عدهای بر این باورند که در این 10
ماه ،شرایط نسبت به گذشته ،وخیمتر هم شده است.
در همین خصوص ،علیاصغر عنابســتانی ،نماینده سبزوار در مجلس
یازدهم به اقتصاد سرآمد ،گفت :اینکه شــاخصهای تورم در دولت
سیزدهم به مراتب باالتر از دولت قبل است را قبول ندارم.
وی افزود :بنده به عنوان نماینده مردم ،اتفاقات کنونی را تایید نمیکنم
و اص ً
ال خوشایند مردم و کشور هم نیست و اتفاق ًا ما نقدهایی هم به این
اوضاع و احوال داریم .پرسش اصلی این است که تورمهایی که امروز
شاهد آن هستیم ،ماحصل کار دولت سیزدهم است یا پسلرزههای کاری
میباشد که در گذشته اتفاق افتاده است؟
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد :فضای کنونی حاکم
بر کشور و تورم و گرانی که به تبع آن به وقوع پیوسته است ،کام ً
ال قابل
مدیریت اســت و تصور میکنم در ماههای آتی ،این شرایط منطقیتر
خواهد شد.عنابســتانی اظهار داشــت :وقتی نقدینگی را از  400هزار
میلیارد تومان تحویل میگیرند و میرســانند به ســه هزار  700هزار
میلیارد تومان ،یعنی حدودا ً  9برابر ،مشخص است باید انتظار این روزها
را کشید .هر سال در دولت آقای روحانی ،نقدینگی دو برابر شده است.
نقدینگی وقتی  10درصد افزایش پیدا میکند ،لطمه به اقتصاد است و
حال زمانی که  9برابر افزایش شده ،یعنی چهار سال پیاپی ،تورم ِ
ثابت
باالی  40درصد دارید که این موضوع در تاریخ ایران ،بیسابقه است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی با اشاره به اقتصاد بسته
شده با تورم در چهار سال آخر کاری دولت حسن روحانی ،گفت :این
وضعیت ،زاییده تصمیمات سالهای گذشته است و حال تورم به زیر
 40درصد رســیده و از اینرو نمیتوان گفت وضعیت در این  10ماه
بدتر شده است.
نماینده سبزوار یادآور شد :شــیب تورم در دولت سیزدهم نزولی شده
است ،اما در برخی زمینهها میشــد ،بهتر هم ،کار را مدیریت کرد .به
طور مثال ،در حوزه کاالهای اساســی جا داشــت با دقت نظر بیشتر،
مسیر پیگیری میشــد .بدون تردید ،اکنون بخش عمده نگرانی مردم،
تامین کاالهای اساسیشان است .البته حوزه خودرو را هم باید به آن،
اضافه کرد.
عنابستانی افزود :در حوزه کاالهای اساســی ،ضرورت دارد کنترل و
نظارتها افزایش پیدا کند .باید حرف زدن مسئوالن در این خصوص به
موقع و درست باشد تا التهاب در جامعه ایجاد نشود .حرفی که درست
نیست و یا طراحیِ کاری که نشده را نباید به زبان آورد .ما میخواهیم

رئیس جمهور بــا قدردانی از مــردم در رعایت ضوابط بهداشــتی ،ضرورت
بهروزرســانی این ضوابط را متناســب با وضعیت جدید مورد تأکید قرار داد و
خواستار تشکیل کمیته اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا برای بررسی مسائل
دوران پسا کرونا شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد
ملی مقابله با کرونا تأکید کرد :اعمال محدودیتهای کرونایی و شرایط اجتماعات
در وضعیت فعلی ،به شکل دقیق و شــفاف برای مردم تبیین شود تا تزلزلی در
اجرای پروتکلهای بهداشــتی بهوجود نیاید و از شیوع سویههای جدید کرونا
نیز پیشگیری شــود.رئیس جمهور در ادامه از اقدامات و زحمات شرکتهای
تولیدکننده واکسن در داخل کشور قدردانی و از تالشهای آنها به عنوان افتخار
ملی یاد کرد و خواستار تداوم حمایت از این شرکتها و حل مشکالتشان برای
فعالیت آنها در عرصههای جدید تولید شد.آیتاهلل رئیسی همچنین بر لزوم تشکیل
کمیته اجتماعی ســتاد ملی مقابله با کرونا بهمنظور بررسی مسائل و مشکالت
اجتماعی ،اقتصادی و روانی دوران پساکرونا و اتخاذ تمهیدات الزم برای حل و
فصل این مشکالت تأکید کرد.

ت مالی برای توسعه دانشبنیان
مخبر بر حمای 
در کشور تأکید کرد
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یک بسته کامل اجرا کنیم از تغییر ساختار یارانه به کاالهای اساسی که
نهایت ًا منجر به رضایت مردم شــود ،بعد به یکباره یارانه آرد صنعتی را
حذف میکنیم .ایندست اتفاقات به مردم شوک وارد میکند .از اینرو
بهتر بود قبلش با مردم صحبت و بسته دولت برای آنها تشریح میشد.
دولت اگر بنا دارد یارانهای به واسطه جبران گرانیها به مردم بپردازد،
باید ابتدا آن کار را قبل از عملیاتی شــدن تصمیم اقتصادیاش انجام
دهد .تصمیم اخیر اقتصادی دولت ،کار اشتباهی نبود ،اما به اعتقاد من،
مدل اجرا مشکل داشت.وی در ادامه بیان کرد :من از روز اول به وزیر
صمت گفتم تا زمانی که شــما خودتان خودروساز هستید ،نمیتوانید
خودروســازان را کنترل کنید ،یعنی خود شــما به عنوان وزیر ،ذینفع
هستید .اولین کاری که دولت آقای رئیسی باید انجام میداد این بود که از
خودروسازی خود را بیرون میکشید .چرا باید روسای دو خودروساز
مهم کشــور را ،دولت تعیین کند؟ این رویکرد ،چه معنی دارد؟ دولت
نباید ذینفع باشد تا سهامداران کار خود را انجام دهند ،آنگاه با نظارت
دقیق ،روال کار آنها را دنبال کند.عضو کمیســیون اجتماعی مجلس
تصریح کرد :دولت وقتی در بنگاههای اقتصادی ذینفع نباشد میتواند
از جایگاه مردم ســخن بگوید و با متخلف و ظالم برخورد کند .وقتی

دولت ،خودش در خودروسازی هست ،میتواند در سر خودش برای
احیای حق مردم بکوبد؟
نماینده سبزوار اظهار داشــت :دولت آقای روحانی ،پراید  18میلیونی
را تحویل گرفت و در پایان هشت سال 170 ،میلیونی تحویل داد ،حال
همین پراید در این  10ماه به  200میلیون رسیده است .معنی این اتفاق
این است که دولت رئیسی از دولت روحانی بدتر عمل کرده است؟ ما
با افزایش  30میلیون هم مشــکل داریم ،ولی دیگر بیانصافی است که
بگوییم وضع بدتر شده است.
عنابستانی با انتقاد از هیات رییســه مجلس ،گفت :اینکه هیات رییسه
مجلس جلوی اســتیضاح را بگیــرد ،به هیچ وجه قابل دفاع نیســت،
هرچند که خودم تا امروز ،استیضاح هیچ وزیری را امضا نکردم .هیات
رییسه مجلس نباید روی به اعمال نظر در حق دیگر نمایندگان بیاورد.
بدون تردید ،این مســیر خالف آیین نامه و قسمی است که در حضور
نمایندگان خوردنــد .این رویکرد ،هم باعــث بیاعتمادی نمایندگان
خواهد شد و هم ،بیاعتمادی جامعه .وقتی حداقل  10نماینده استیضاح
وزیر را امضا کردند ،هیات رییســه باید آن را اعالم وصول کند و حق
دخالت ندارد.

برگزیده
سرلشکر باقری در بازدید از پایگاه سری پهپادی ارتش

دستور رئیس جمهور برای تشکیل کمیته بررسی مسائل
دوران پساکرونا

واکنش به وجود مذاکرات محرمانه میان ایران ،آمریکا و عمان

پهپاد های ایران هر روز جایگاه
باالتریپیدامیکنند

وزیرخارجهعمانمذاکراتمحرمانه
دربارهتوافقهستهایراردکرد

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با تاکید بر اهمی 
ت
پهپادها در رزمهای نویــن ،گفت :ارتش با درک دقیق
نیاز نبردهای آینده با اســتفاده از روشها و تجهیزات
جدید وارد صحنه و عرصه متحول امروز و آینده شــده است و
خوشــبختانه امروز در عرصه پهپادی این توانمندی را در ارتش
دیدیم.به گزارش اقتصادســرآمد ،سردار سرلشکر پاسدار محمد
باقری ،رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
پس از بازدید از پایگاه پهپادی راهبردی  ۳۱۳در جمع فرماندهان
ارتش و فعاالن عرصه طراحی و تولیــد پهپادهای ارتش ،گفت:
امروز برای من یک روز فوقالعاده ارزشمند و استثنایی است که
چنین قدرت قابل توجهی در حوزه پهپادی را در ارتش جمهوری
اســامی ایران و در یکی از پایگاههای زیرزمینی و امن عملیاتی
پهپاد ،آن هم در ســطح راهبردی مشــاهده کردم.وی افزود :در
نبردهای امــروز در عملیاتهای گوناگون دفاعــی ،تهاجمی،
زمینی ،دریایی ،هوایی و پدافند هوایی و در ابعاد دفاعی ،تهاجمی،
انهدامی ،شناسایی ،مراقبتی ،جنگ الکترونیک ،حمل محموله و
دهها ماموریت دیگر ،پهپادها روز به روز جایگاه باالتری در میان
تجهیزات و روشهای نبرد پیدا میکنند.ســردار سرلشکر باقری
اضافه کرد :آنچه در نبردهای سالهای اخیر در قفقاز ،اوکراین و
جاهای دیگر میبینیم و قبلتر از آن در مقابله با تروریستها در
سوریه و عراق تجربه شد و ســایر نبردهای دهه اخیر ،بیانگر این
است که جایگاه پهپاد جایگاهی استثنایی و به شدت در حال رشد
است .ارتش با درک دقیق نیاز نبردهای آینده با استفاده از روشها
و تجهیزات جدید وارد صحنه و عرصه متحول امروز و آینده شده
است و خوشبختانه امروز در عرصه پهپادی این توانمندی را در
ارتش دیدیم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد :البته در
همه نیروهای ارتش در ابعاد گوناگون این تحولخواهی به چشم
میخورد .حقیقتا جا دارد که از امیر سرلشکر موسوی ،فرمانده کل
ارتش ،هیئت رئیســه ارتش و فرماندهان نیروها و همرزمانشان
که این تحول را رقم زدنــد قدردانی کنم .ایــن اتفاقات در این
دوره مدیریتی ،با توکل به خداوند و تأسی از اوامر و رهنمودهای
فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) با زحمت و تالش شــبانه
روزی ،فکری ،عملــی و اغنایی صورت گرفت و امروز شــاهد
بخشی از این توانمندی هستیم .طراحی پهپادهایی در این سطح و
ساخت آن توسط ارتش کار سادهای نیست.وی ادامه داد :در کنار
اینها ،صنعت دفاعی هم پا به پا مشغول کار است و کمک میکند.
نه فقط پهپاد بلکه همه تجهیزات مورد نیاز برای ساخت یک پهپاد
و تسلیحات در کشور ما و در نیروها در حال ساخت است.

وزیر امور خارجه عمان در بخشی از گفتوگو با یک
روزنامه فرانســوی صحت برخی گزارشها درباره
وجود مذاکرات محرمانه میــان ایران ،آمریکا و عمان
درباره احیای توافق هستهای را تایید نکرد.به گزارش اقتصادسرآمد،
بدر البوسعیدی ،وزیر امور خارجه عمان در گفتوگو با روزنامه
فرانســوی فیگارو وجود مکالمات محرمانه میان عمان ،ایران و
آمریکا را تایید نکرد اما اظهار کرد که توافقی جدید در راســتای
احیای توافق هســتهای که آمریکا در سال  ۲۰۱۸از آن خارج شده
بود و تاکنون به مرحله اجرایی نرســیده است ،به نفع خاورمیانه و
جهان میباشد.مذاکرات وین که در راستای احیای توافق هستهای
و لغو تحریمهای ایران در آوریــل  ،۲۰۲۱مدتی پس از روی کار
آمدن دولت جو بایدن در آمریکا ،آغاز شد در پی برخی تحوالت
اخیر بینالمللی از جمله حمله روسیه به اوکراین و کشمکشهای
تهران  -واشنگتن بر سر برخی مسائل باقیمانده در مذاکرات ،فعال
متوقف شده است.عمان از معدود کشورهای منطقه بوده است که
به تسهیل روند دیپلماسی در زمینه مذاکراتی که به توافق هستهای
سال  ۲۰۱۵انجامید و به تسهیل تالشهای دیپلماتیک برای احیای
توافق هســتهای از زمان آغاز مذاکرات وین کمک کرده و همواره
حمایت خود از حصول یک توافق در این زمینه را ابراز داشته استدر
این راستا ،حســین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه ایران اخیرا
در بخشــی از جلسه پرسش و پاسخ در حاشــیه اجالس داووس
سوئیس درباره توافق هســتهای اظهار داشــت :من فکر میکنم
آمریکایی ها خیلی خوب میدانند .اگر بخواهند به برجام بارگردند
رئیس بایدن خیلی خوب میفهمد که برای بازگشت چه کار کند.
به نظرم مهمترین مسئله این اســت که تحریمهای اقتصادی ایران
به نحو موثری برداشته شود ،فشــارهای حداکثری دوره ترامپ از
میان برداشته شود .ما چیز زیادی نمیخواهیم .در واقع تمرکز کردن
به موضوعات دیگر رفتار و واکنش درســتی نیست .آمریکاییها
خــوب میدانند واقعیتها چیســت و چه کار بایــد بکنند.وزیر
امور خارجه تأکید کرد :ما پنجره دیپلماســی را باز گذاشتیم ،برای
رسیدن به توافق خوب و پایدار مصمم هستیم و همواره ابتکارات
طرف ایرانی کمک کرده فضای مذاکره و گفتوگو باز شود.سعید
خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز مدتی پیش
در یکی کنفرانس خبری در این باره گفت :ما همچنان منتظر پاسخ
واشنگتن به خواستههای منطقی و اصولی ایران و متنی هستیم که
ایــران و  ۴+۱در مورد آن توافق کردهاند .فکر میکنیم واشــنگتن
میداند که باید چه کاری کند که توافق در دسترستر از آن چیزی
که امروز است قرار گیرد.

سفیر ایران در چین در پی لغو بازی دوستانه ایران و کانادا:

جمعیتنیممیلیونیایرانیاندرکانادا
قربانی امیال سیاسی عدهای اندک

معاون اول رئیسجمهور در جلســه ســتاد ویژه رفع موانع ،تقویت و توسعه
شرکتهای دانشبنیان بر اســتفاده از ظرفیتهای بودجه امسال برای کمک به
توسعه این دانش در کشور تأکید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد مخبردر
پنجمین جلسه ســتاد ویژه رفع موانع ،تقویت و توسعه شرکتهای دانشبنیان
با اشاره به نامگذاری ســال  ۱۴۰۱به عنوان «تولید؛ دانشبنیان ،اشتغال آفرین»
و با تأکید بر بهرهگیــری از برخی فرصتهای موجود در بودجه ســال جاری
برای کمک به توسعه دانشبنیان در کشور ،افزود :تاکنون توجه کافی به توسعه
شرکتهای دانشبنیان در بودجه جاری کشور نشده است و بهدنبال آن هستیم
تا در بودجهریزی ســاالنه دولت توازنی در اختصاص بودجه معاونت علمی و
فناوری با سایر دستگاهها و بخشها بهوجود آید.معاون اول رئیسجمهور ادامه
داد :با در اختیار گذاشتن امکانات مالی و زیرساختی به حوزه دانشبنیان ،تمامی
وزارتخانهها موظف به دانشبنیان کردن دســتگاههای متبوع خود و همچنین
اشتغالزایی در این بخش هســتند .معاون علمی و فناوری رئیسجمهور نیز در
این جلسه با اشــاره به برنامههای این معاونت برای تقویت صندوقنوآوری و
شکوفایی در جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد :خوشبختانه با
تالشهای دولت سیزدهم ،قانون جهش تولید دانشبنیان در کشور بهعنوان یک
منبع قابل استناد برایسورنا ســتاری افزود :با همکاری سازمان برنامه و بودجه و
تخصیص اعتبارات الزم در راستای تحقق قانون جهش تولید دانشبنیان و با ورود
و کمک شرکتهای دانشبنیان و درآمدزایی از طریق صادرات مواد و محصوالت
تولیدی این شرکتها ،ضمن توسعه زنجیره ارزش تولید ،کشور از مرحله خام
فروشی عبور خواهد کرد.

دستاوردهای جدید نیروی هوایی ارتش دلگرمکننده
خواهد بود

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت :ملت ایران در آینده دستاوردهای جدیدی از
نیروی هوایی ارتش خواهند دید که موجب دلگرمی آنها خواهد شد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،امیر ســرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران درباره نقش نیروی هوایی ارتش در آزادسازی خرمشهربه
فارس اظهار داشــت :در عملیات بیتالمقدس که یک عملیات بسیار شجاعانه
بود بیش از  ۵هزار و  ۴۰۰کیلومتر از خاک کشــورمان از چنگال رژیم بعثی آزاد
شد .فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به نقش این نیرو در آزادسازی خرمشهر
تصریح کرد :خلبانان نیروی هوایی ارتش در آزادسازی خرمشهر نقش ویژهای
داشتند و نیروی هوایی ارتش در این عملیات توانست بیش از  ۱۳۰سورتی پرواز
برای بمباران مواضع دشمنان ،بیش از  ۹۰۰سورتی پرواز َکپ و اسکرامبل و بیش
از  ۲هزار و  ۵۰۰سورتی پرواز ترابری و پشــتیبانی انجام دادند.وی ادامه داد :در
این عملیات توانستیم با کمک پدافند هوایی  ۵۵فروند هواپیمای بعثی را سرنگون
کنیم .امیر سرتیپ واحدی با اشاره به وحدت و همدلی نیروهای مسلح و ضرورت
گسترش آن خاطرنشان کرد :همبستگی و وحدت نیروهای مسلح به فرمان مقام
معظم رهبری و فرمانده کل قوا روزبهروز بین نیروهای مسلح گسترش پیدا میکند
و خدا را شاکر هستیم که همدلی و همبستگی فعلی بین نیروهای مسلح وجود
دارد به ویژه میان نیروی هوایی ارتش و نیروی هوافضای سپاه پاسداران .پیشرفت
هوافضای سپاه موجب افتخار ماست و اطمینان دارم پیشرفت ما در نیروی هوایی
ارتش باعث خوشحالی نیروی هوافضای سپاه پاسداران است.

اختصاص  4میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات دارو

سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین یادآور شد:
پنج سال قبل ،پس از پنج دور مذاکره با مقامات
وزارت خارجه کانادا به توافق رسیدیم مانند آن
چه که در واشنگتن داریم در اتاوا نیز به ایرانیان
خدمات کنســولی دهیم ولی جمعیت نیم میلیونی ایرانیان
مقیم قربانی امیال سیاسی عده ای اندک شد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،محمد کشــاورز زاده ســفیر
کشورمان در پکن در توئیتی با اشــاره به لغو بازی دوستانه
ایران و کانادا نوشــت :از لغو بازی تیم ملی فوتبال تعجب
نکنید پنج سال قبل به عنوان مدیر کل آمریکا پس از پنج دور
مذاکره با مقامات وزارت خارجه کانادا به توافق رســیدیم
مانند آن چه که در واشــنگتن داریم در اتاوا نیز به ایرانیان
خدمات کنســولی دهیم ولی جمعیت نیم میلیونی ایرانیان
مقیم قربانی امیال سیاسی عده ای اندک شد.
قرار بود دو تیم ایران و کانادا بازی دوستانه ای را انجام دهند
اما فدراسیون فوتبال کانادا اعالم کرد که بازیکنان تیم ملی
فوتبال کانادا نگرانیهای خودشان را درباره بازی دوستانه
با ایران ابراز کردند و بر این اساس فدراسیون فوتبال کانادا
تصمیم گرفت بازی دوستانه با ایران را لغو کند .فدراسیون
فوتبال کانادا همچنین اعالم کرد که هیــچ هزینهای به تیم
ایران برای این دیدار دوســتانه پرداخت نکرده است .این
درحالی است که مقامات ایرانی به رسانههای داخلی گفته
بودند که فدراســیون فوتبال کانادا  ۴۰۰هزار دالر برای این
بازی دوستانه به آنها پرداخت میکند که در این صورت برای
اولین بار در بیش از دو دهه گذشته فدراسیون فوتبال ایران
از یک بازی دوستانه ســود مالی میبرد.حاال اما فدراسیون
فوتبال ایران میگوید برای لغو این بــازی از طریق فیفا به
دنبال خسارت است .معاون وزیر ورزش ایران اعالم کرده
اســت که این تیم به دنبال  ۱۰میلیون دالری خســارت از
کاناداییها است.این مسابقه صبح پنجشنبه به طور ناگهانی
در یک توییت کوتــاه در تویئتر فدراســیون فوتبال کانادا
لغو شد .فدراســیون فوتبال کانادا عصر همان روز بیانیهای
صادر کرد و گفت که این مســابقه را برای آمادهسازی تیم
فوتبال کانادا برای جام جهانی آینده در قطر در اواخر سال
جاری سازماندهی کرده اســت.در همین راستا فدراسیون
فوتبال ایران و کانادا کپــی این قرارداد بازی دوســتانه را
به  CBCنیوز ارســال نکردند و تاکید کردند این قرارداد
محرمانه است.

نائبرئیس کمیسیون بهداشــت مجلس شورای اســامی گفت :دولت برای
۴ماه اول ســال ۴ ،۱۴۰۱میلیارد دالر ارز ترجیحی اختصاص داد تا مواد اولیه و
مؤثره دارویی وارد کشــور شــود که تاکنون یکمیلیارد دالر آن به سازمانهای
ذیربط پرداخت شــده اســت.به گزارش اقتصادســرآمد،جالل میرمحمدی
میبدی نائبرئیس کمیسیون بهداشت مجلس شــورای اسالمی درباره آخرین
اقدامات دولت برای اجرای دســتورالعمل حذف ارز ترجیحی در بخش دارو،
گفت :بر اساس مصوبه تبصره یک بند «ص» بودجه سال  ،1401دولت اگر قصد
خارج کردن کاالهای اساسی از جمله دارو را از سبد ارز ترجیحی داشته باشد،
این حذف برای مردم باید بهگونهای باشــد که قیمتها بیشتر از شهریور 1400
نباشد.وی افزود :با توجه به اینکه در قانون بودجه  1401مصوب شده بود از اول
فروردین  1401باید تمامی کاالها از جمله دارو با ارز  ETSوارد شود ،بنا بر این
شد سازمانهای بیمهگر وظیفه جبران مابهالتفاوت قیمت دارو را بهعهده بگیرند،
منتها به این جهت که زیرســاختهای بیمهای آماده نبود و جبران زیان مردم در
بحث دارو بهگونهای نبود که مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو به همه گروههای
هدف پرداخت شود ،دولت برای  4ماه اول سال  4 ،1401میلیارد دالر ارز ترجیحی
اختصاص داد تا مواد اولیه و مؤثره دارویی وارد کشور شود که تاکنون یکمیلیارد
دالر آن به سازمانهای ذیربط پرداخت شده است.

پاتک اطالعات سپاه به محموله احتکاری
و قاچاق در تهران

سربازان گمنام امام زمان در ســازمان اطالعات سپاه تهران بزرگ ،یک محموله
احتکاری عمده را کشف و ضبط کردند.به گزارش اقتصادسرآمد ،سربازان گمنام
امام زمان در سازمان اطالعات سپاه حضرت محمد رسول اهلل (ص) تهران بزرگ،
محموله احتکار عمده کاالهای اساسی را کشف کردند.این محموله شامل اقالمی،
چون لوازم خانگی ،روغن موتور و ادکلنهــای قاچاق بوده که این اقالم در ۵۵
انبار بزرگ در محدوده خیابان خاوران نگهداری میشده که هیچ کدام از انبارهای
مذکور در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت نشده بودند.گفتنی است کلیه
کاالهای مکشوفه بر اساس حکم مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی ضبط
و سولههای حاوی این اقالم پلمپ گردید.همچنین افراد خاطی جهت رسیدگی
به تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران معرفی شدند.

نخستین محموله واکسن کرونا به ونزوئال صادر شد

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از آمادگی کشورمان برای صادرات چهار
میلیون ُدز واکسن کرونا خبر داد و گفت :نخستین محموله از واکسن صادراتی
ایران به کشور ونزوئال صادر شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،بهرام عین الهی در پایان
نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگاران
افزود : :من با  ۹وزیر بهداشــت کشــورهای مختلف مالقات داشتم و آمادگی
خود را برای صادرات واکسن به کشورهای دیگر اعالم کردم و حتی می توانیم
به کشورهایی که از نظر توســعه وضعیت خوبی ندارند ،مجانی واکسن بدهیم.
وی یادآورشــد :االن چهار میلیون ُدز واکسن آماده داریم و در نخستین محموله
یکصدهزار دز برای ونزوئال ارســال کردیم که وزیر بهداشت این کشور دوباره
تقاضا کرده مقدار بیشتری ارسال کنیم که باز هم خواهیم فرستاد.عین اللهی گفت:
اینکه ما میتوانیم صادر کننده واکسن باشیم در حالیکه قبال نیاز به واکسن داشتیم،
افتخار بزرگی است و ما با صادرات واکسن نشان میدهیم جمهوری اسالمی ایران
همچنان یک کشور قوی در همه مسائل هست.

