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رضایی :اقتدار و اقتصاد دو روی یک سکهاند

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفــت :اقتدار
موجب توسعه اقتصادی میشود و اقتصاد موجب تقویت
اقتدار ملی میشــود؛ به همین دلیل در برنامهریزیها و
مدیریتها باید در کنار هم دیده شوند.
بــه گزارش ایرنا ،محســن رضایی در نشســت خبری
«چهارمیــن کنفرانــس حکمرانی و سیاســتگذاری
عمومی» با شــعار «تــا  »۱۴۰۴که بــا حضور رییس
دانشگاه صنعتیشریف در این دانشــگاه برگزار شد ،با
بیان اینکه مهمترین مســاله دهه آینده ایران ،موضوع
اقتصاد اســت ،گفت :تحریمها از یک طرف و وضعیت
حکمرانی اقتصادی و نحوه مشــارکت و فعالیت فعاالن
و جناحهای سیاســی در حل مسائل اقتصادی کشور از
طرف دیگر باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشــاره به دیگر محورهای مهم کشور در ده سال
آینده ،امنیت را یکی از موضوعات مهم کشور دانست و
افزود :امنیت و نزدیک شدن اسراییل به ایران از سمت
امارت ،بحرین و قفقاز موضوع دیگر  ۱۰سال آینده است
و به همین دلیل امنیت باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم
انتقال مدیریت کشور به نسلهای سوم و چهارم انقالب،
ادامه داد :انتقال بیننسلی ،موضوع دیگری است که ۱۰
ســال آینده باید انجام شود و این آخرین فرصت انتقال
مســوولیتها از نســل اول و دوم به نسلهای سوم و
چهارم است.
رضایــی چابکی و کوچک بودن دولتها ،را از ملزومات
کشــور دانست و اظهار داشــت :بزرگی و حجیم بودن
دولتها چند مشــکل و مانع اساسی در پیشرفت ایجاد
میکند؛ اول اینکه هزینههای دولت را باال میبرد و فشار
مالیاتی را روی کســبوکارها و تولیدکنندگان افزایش
میدهد و در نتیجه رقابتپذیری کاال و محصول ایرانی
را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش میدهد؛ بنابراین
بزرگــی دولت ،هزینههای دولت را زیــاد کرده و روی
زندگی و رفاه مردم اثرگذاری منفی دارد .از سوی دیگر،
حجیمشدن دولت ،کنترل و نظارت را ضعیف و زمینهساز
گســترش فساد در بدنه دولت خواهد شد؛ عالوه بر آن،
کارآمدی و بهــرهوری خدمات دولتی کاهش مییابد و
مردم کمتر از خدمات دولت برخوردار میشوند .به همین
دلیل باید دیوانساالری در دو بُعد کارکرد و حجیمبودن
به طور جدی مورد اصالح قرار بگیرد.
وی با اشــاره به اثرگذاری ملموس تحریمها در اقتصاد
ایــران ،تصریح کرد :تحریمهــای اقتصادی یک اقدام
نامشــروع و ظلم به ملت اســت و باید هــر چه زودتر
برطرف شــود و آمریکاییها را باید بــه لغو تحریمها
وادار کــرد اما از دل تحریم نیز میشــود فرصتهایی
را به وجود آورد.رضایی خاطرنشــان کرد :تحریم نشان
میدهد آسیبهای اقتصادی کجاست و تابلوی خوبی از
آسیبهای اقتصادی کشور را ترسیم میکند؛ به عنوان
نمونه تحریمهای اقتصادی نشــان داد که اقتصاد ایران
تکپایه و صرف ًا بر ستون نفت استوار است .این موضوع
حاکی از آن اســت که ســاختار اقتصادی ایران نیاز به

تحول دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحتنظام اضافه کرد :تحریم
نشان داد که ریلگذاری اقتصاد ایران اشتباه است و نیاز
به اصالح دارد؛ به عبارت دیگر پایهگذاری اقتصاد ملی
یک کشور به این است که اقتصاد روی اراده و نوآوری
مردم متکی باشــد چراکه اقتصاد دولتی ،ناکارآمد است.
بــه عبارت بهتر ،مــردم باید به طور جــدی در اقتصاد
ملی مشــارکت کنند امــا مردم بدون مســئولیتدادن
و مسئولیتخواســتن و البته اختیار داشــتن نمیتوانند
مشارکت کنند.
عضو شــورای سیاســتگذاری کنفرانس حکمرانی و
سیاستگذاری عمومی تأکید کرد :تحریمهای اقتصادی
نشــان داد تجارت ایران عمدت ًا بــه مقاصد معینی گره
خــورده و مبــادی ورود و خروج نیز عمدتــ ًا به مناطق
جنوبی مرتبط است و یا اینکه در اقتصاد ایران رانتهایی
وجود دارد کــه در اثر تحریمها عیان شــدند .در واقع
تحریمهای اقتصادی از آسیبهای اقتصاد ملی رونمایی
کرد؛ بنابراین یک تصویر درست و روشنی از آسیبهای
اقتصادی داریم که بایــد در اصالحات اقتصادی مورد
توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به ضرورت بهرهوری از منابع و ظرفیتهای
بومی ،یادآور شــد :معمو ًال وقتــی از بیکاری صحبت
میشــود ،منظور بیکاری نیرویانسانی کشور است در
حالیکه منابع طبیعی و مالی و موهبتهای بســیاری در
کشور وجود دارد که آنها نیز بیکار و بالاستفادهاند و باید
بکار گرفته شوند .این بیکاری گسترده نشان میدهد که
حکمرانی در کشور بســیار کوچکتر از منابع است .در
حقیقت بزرگی ملت به حکمرانان بزرگ وابســته است
که بتوانند با ایجاد ظرفیتها و قابلیتهای بزرگی ،همه
منابع پولی و مالی و انسانی را به کار بگیرند.
رضایی با بیان اینکه حکمروایی از دو بخش حکمروانان
و ساختارهای اداری تشکیل میشود ،ادامه داد :بنبستی
در کشور وجود ندارد و اگر وجود دارد مربوط به مدیران
است .مدیران کشــور وقتی به بنبست برسند ،ملت را
به بنبست میرســانند بنابراین مدیران باید از بنبست
خارج شوند و این بدون خالقیت و نوآوری در دو سطح
راهبردی و اجرایی امکانپذیر نیست .در واقع ،کشور نیاز
بــه مدیران نوآور و خالقی دارد کــه با ایدههای بزرگ
بتوانند منابع را فعال و ظرفیتسازی کنند.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه
اقتدار و اقتصاد دو روی یک سکهاند ،تصریح کرد :اقتدار
موجب توسعه اقتصادی میشود و اقتصاد موجب تقویت
اقتدار ملی میشــود؛ به همین دلیل در برنامهریزیها
و مدیریتهــا ایــن دو باید در کنار هم دیده شــوند و
بــه تأثیرات آنها بر یکدیگر توجه شــود .ایران امروز در
کشــورهای منطقه اقتدار دارد اما باید به این پرسشها
پاســخ داد که از ایــن اقتدار چقدر در راســتای اقتصاد
اســتفاده میشود و ســهم ایران در بازارهای آنها چقدر
است؟
رضایی اضافه کــرد :وقتی اقتصاد منهــای اقتدار و یا

اقتــدار منهای اقتصــاد مورد توجه باشــد ،نمیتوان از
تأثیرات متقابل آنها بهره برد؛ باید این دو را در کنار هم
حرکت داد .همافزایی اقتدار و اقتصاد در برنامهریزیها و
مدیریت ،موجب ایجاد و افزایش رفاه ،امنیت و صلح در
منطقه میشوند .باید دانست اقتصاد ضعیف مولد ناامنی،
فقر و تفرقه با کشــورهای اطراف افزایش مییابد؛ تنها
ایران بزرگ اقتصادی است که میتواند امنیت و رفاه و
صلح را در منطقه به وجود آورد.
مدیران کشور به توان دانشگاه رجوع کنند
عضو شــورای سیاســتگذاری کنفرانس حکمرانی و
سیاســتگذاری عمومی با اشــاره به نقش دانشگاه در
جامعه ،تأکید کرد :دانشــگاه زمانی میتواند در خدمت
جامعه باشــد که در وهله اول حــس بینیازی مدیران
کشــور به علم و پژوهش از بین برود .رویکرد مدیران
کشــور که احســاس میکنند همه امورات کشور را به
تنهایی و با تیم خود و بدوننیاز به دانشــگاه میتوانند
پیش ببرند ،باید اصالح شــود و آنان بدانند که علم باید
در هر تصمیمگیری دخالت داده شود.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار داشــت:
دانشگاهها در  ۴۰سال اخیر از آموزش به سطح کاربردی
رســیدهاند و آمادگی باالیی در اداره کشور دارد .در ۴۰
ســال دوم انقالب و با تأکیدات مقاممعظمرهبری روی
علم ،باید رابطه دانشــگاه با اداره کشــور را بازآفرینی و
مدلسازی کرد .عالوه بر آن ،کشور نیاز به قوانینی دارد
که هر گونه تصمیمگیری در کشور را به کار پژوهشی و
علمی منوط کند .رســیدن به این مرحله نیاز به انضباط
و تعریف فرآیندهایی دارد که سبب شوند مسئله علم و
پژوهش ر به طور جدی در تصمیمگیریها دخیل شوند.
وی افزود :فعال کردن دانشگاه بدون مأموریت دادن به
آنها در ارتباط با توســعه کشور ،امکانپذیر نیست .باید
همانطور که برای ادارات کشــور مأموریت و پروژه و یا
حتی مسئولیت تعریف میشود ،برای دانشگاههای کشور
نیز مأموریت تعریف شود.
رضایی تصریح کرد :خوشبختانه در بسیاری از استانها
واحدهای دانشــگاهی گستردهای شــکل گرفته اما از
زندگی مردم و اداره کشور جدا هستند؛ یعنی بین صنعت
و دانشــگاه و هر دو با فناوری و هر سه با زندگی مردم
و هر چهار با اداره کشــور ،فاصله اســت .هر کدام این
جزایر در حال بزرگ شــدن و رشد هســتند اما ارتباط
و تعامل معناداری با هم ندارنــد؛ این همافزایی زمانی
انجام میشــود که اداره دولت تنها به دولت ختم نشود
بلکه دانشــگاه نیز بخشی از مأموریت و توسعه کشور را
به دوش بگیرد .دانشــگاه از جنبههای آموزشی صرف
خارج میشوند و به سمت کاربرد و تولید فناوری حرکت
میکنند.
محمــود فتوحی؛ رییس دانشــگاه صنعتی شــریف و
عضو شــورای سیاســتگذاری کنفرانس حکمرانی و
سیاســتگذاری عمومی و سعید ســهرابپور؛ رییس
شــورای سیاســتگذاری کنفرانــس حکمرانــی و
سیاستگذاری عمومی نیز در این نشست حضور داشتند.

معاون وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :چهار حوزه حمل و نقل،
گردشگری و صنایع دستی ،ورزش و فرهنگ و هنر بیش از هشت هزار
میلیارد تومان تسهیالت کرونا دریافت میکنند.
صفحه4

خبر

سناتورهای تندرو راه ترامپ را ادامه میدهند

تهران-ایرنا -کمتر از یک ماه دیگر دونالد ترامپ کاخ سفید
را ترک میکند اما ســناتورهایی مانند تدکروز و لیندسی
گراهام با ظاهرا تصمیم گرفتهاند راه شکست خورده ترامپ
در دشمنی با ملت ایران را همچنان ادامه دهند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری که
چند روز دیگر ساکن کاخ ســفید است ،تندروی و اغراق
در سیاســت خارجی آمریکا را به رویــه و امری عادی و
نهادینه شده در میان جمهوری خواهان تبدیل کرد .اگرچه
قبل از ترامپ نیز جمهوری خواهان مواضع سرسختانه و
خصمانهتری نسبت به ایران داشتند ،اما اعمال تحریمهای
بیسابقه علیه ایران ،جمهوری خواهان تندرو را بیپرواتر
کرده است .در حالی که جو بایدن دموکرات پیروز انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا اعالم کرده بازگشت به توافق
هســته ای با ایران یکی از اولویتهای دولت اوست ،دو
سناتور جمهوریخواه به ترامپ پیشنهاد دادهاند که اقدامی
اساسی برای بستن راه بازگشت بایدن به برجام انجام دهد.
تد کروز و لیندسی گراهام دو سناتور جمهوریخواه تندرو از
دونالد ترامپ خواستهاند برای جلوگیری از بازگشت ایاالت
متحده به این توافق هسته ای با ایران در دولت جو بایدن،
برجام و توافق اقلیمی پاریس را به عنوان معاهده به ســنا
ارائه کند.در نامه تد کروز به دونالد ترامپ و مایک پومپئو،
وزیر امور خارجه آمریکا تاکید شده است ،ارائه این توافقها
به کنگره باعث خواهد شد که آنها نتوانند حمایت دو سوم
اعضا ســنا را کسب کنند و تصویب نخواهند شد و به این
ترتیب جو بایدن ،رئیس جمهوری منتخب قادر نخواهد بود
آمریــکا را دوباره وارد این دو توافق کند .تد کروز نوشــته

است :فقط با این کار ،سنا قادر خواهد بود نقش قانونی خود
را برای ارائه مشاوره و رضایت در صورت اقدام دولت آینده
برای احیای این توافقهای خطرناک انجام دهد.
این ســناتور جمهوریخواه در نامه خود توضیح داده است
که برجام و توافق اقلیمی پاریس جزو معاهدههای رسمی
به حســاب میآیند و مشــمول اصل دوم قانون اساسی
میشوند که طبق این اصل ،آمریکا برای پیوستن به این
معاهدهها نیاز به دو سوم آرای نمایندگان سنا خواهد داشت.
به گفته تدکروز ،برجام و توافق اقلیمی پاریس رای دو سوم
نمایندگان سنا را نخواهند آورد و پیوستن آمریکا به برجام
و توافق پاریــس عمال ناممکن خواهد بود و دولت بعدی
آمریکا بدون داشتن رای سنا نمی تواند به این توافقنامهها
بازگردد.جو بایدن ،رئیس جمهوری منتخب آمریکا وعده
داده است که در روز اول کاری در کاخ سفید فرمان اجرایی
بازگشت به توافق پاریس را امضا خواهد کرد .او همچنین
تاکید کرده اســت که برجام یکی از اولویتهای سیاست
خارجی اوست«.تد کروز» ،نماینده جمهوری خواه مجلس
سنای آمریکا در مرداد ماه امسال نیز در مصاحبهای با البی
ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراســی» (افدیدی) گفت
او از دولــت دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا خواســته
معافیتهای صادر شــده برای تحریمهای نفتی ایران را
باطــل کند .کروز در مهر ماه از تحریمهای اعالم شــده
توســط دولت ترامپ علیه بانکها و نهادهای مالی عمده
ایران ،تقدیــر کرد.پیش از این بســیاری از دموکراتها
کارزار فشــار حداکثری ترامپ در برابر ایران را خطرناک
توصیــف کرده و به شــدت مورد انتقاد قــرار دادهاند .اما

بخشی از جمهوریخواهان مدعی هستند سیاست ترامپ
در واقع بسیار نرم بوده است.چند ماه قبل روزنامه آمریکایی
ب جمهوریخواه آمریکا
واشنگتن فری بیکن از تصمیم حز 
برای ارائه طرحــی قانونی به کنگره خبر داد که به دنبال
اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران است.
اگر چه قطعا جمهوری خواهان تندرو تحت تاثیر البیهای
ضد ایرانی در این مورد قرار دارند ،اما چنین درخواســتی
از سوی دو ســناتور جمهوری خواه برای اقدامی اساسی
برای بستن راه بازگشت بایدن به برجام میتواند حامل دو
پیام مهم باشد.اول اینکه چنین درخواستهای مسبوق به
سابقه از سوی جمهوری خواهان نشانه روشنی از دشمنی
بخشی از جمهوری خواهان با ایران است .قطعا منافع حزب
جمهوریخواه با حزب دموکــرات در مورد ایران جدای از
نزدیکی چند سال اخیر جمهوری خواهان به رژیم اسرائیل
تفاوت چندانی ندارد .اما تنفر ،تکبر و تندروی شاخصههای
اصلی جمهوریخواهان شده اســت ،و این موضوع ارتباط
مستقیمی با سیاستهای تهاجمی ترامپ نسبت به ایران
دارد.پیام دومی که نامه تد کروز و لیندسی گراهام منتقل
میکند حکایت از شــکاف عمیقی دارد کــه در میان دو
حزب جمهوری خواه و دموکرات ایجاد شده است .دونالد
ترامپ در طول چهار سال ریاست جمهوری خود به شکاف
سیاسی هم بین دو حزب اصلی حاکم بر این کشور دامن
زد پیــش از ترامپ دو حزب جمهــوری خواه و دموکرات
دو رقیب در عرصه سیاســت آمریکا بودند اما اکنون و با
پشتوانه باالی رای مردمی که در انتخابات کسب کردند،
رقابتهایشان به دشمنی تبدیل شده است.

خبر

محدودیت تردد از ساعت ۲۱تا ۴صبح در همه شهرها

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ،با اشاره به مصوبات
جلســه امروز ســتاد ،گفت :فعالیت مدارس همچنان به
صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا ،دکتر علیرضا رئیسی درباره جلسه امروز
ستاد ملی مقابله با کرونا ،گفت :آخرین وضعیت بیماری
در ســطح دنیا بررسی شد .در حال حاضر وضعیت حاکم
در اروپا و آمریکا وضعیت رو به رشدی است و با توجه به
تغییراتی که در ویروس و رفتارش رخ داده است و ویروس
انگلیسی که چندین کشور را درگیر کرده است ،وجود دارد.
وی گفت :یکی از مصوبات جلسه امروز در این زمینه بود
که با توجه به ارزیابیهای انجام شده در کشور و گزارش
دانشگاههای علوم پزشکی ،یکی از اقدامات بسیار موثر که
هزینه کمی دارد و باعث ایجاد محدودیت شدید نمیشود،
منع تردد درون شهری از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد است که
بسیار موثر بوده و امروز مصوب شد که در شهرهای زرد
نیز این منع تردد از ساعت  ۲۱تا  ۴بامداد ادامه پیدا کند.
وی افزود :در بحث ابتال در دنیا از مرز  ۸۰میلیون نفر عبور
کردیم .در کشور ما البته وضعیت به گونهای است که در

 ۳۰استان روند بیماری کامال نزولی است .استان مازنداران
تنها استانی است که هنوز روند در آن به طور کامل نزولی
نشده است و امیدواریم با توجه به پیش بینیها روند نزولی
را در این اســتان شاهد باشیم.رئیسی ادامه داد :در جلسه
امروز ستاد موارد متعددی بررسی شد .خوشبختانه در حال
حاضر شهر قرمز در کشور نداریم و  ۳۳۰شهر زرد و ۱۰۸
شهر نارنجی داریم که امیدواریم این شهرها هم به مرور
به سمت رنگ زرد بروند و میزان ابتال و بستری کاهش
یابد .این دستاورد نتیجه رعایت پروتکلها ،همکاری مردم،
اصناف ،نهادها ،کسبه ،نیروی نظامی و انتظامی ،اجرای
طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و نظارتهایی است که
بر اجرای پروتکلها وجود دارد.سخنگوی ستاد ملی مقابله
با کرونا همچنین گفت :در ستاد مقابله با کرونا پیشنهادی
مطرح شد مبنی بر اینکه مدارس پایه اول و دوم ابتدایی
بازگشایی شود که این موضوع در کمیته تخصصی مطرح
شد و رای نیاورد و مدارس همچنان غیرحضوری برگزار
میشود تا در آینده که شرایط بهتری فراهم شد و بعد از
بحث اجرای واکسیناسیون و قطع زنجیره انتقال در سال

آینده اگر شرایط فراهم شود ،آن زمان به سمت بازگشایی
مدارس رویــم .بنابراین همچنان مدارس به صورت غیر
حضوری خواهد بود و حتــی پایه اول و دوم ابتدایی هم
که برای بازگشــایی حضوری مدارس پیشنهاد شده بود،
رای نیاورد.معاون بهداشــت وزارت بهداشت بیان کرد :از
مردم خواهش میکنم رعایت کنند تا به ســمت تشدید
محدودیتها نرویم؛ کســبه و بازاریان در این مدت فشار
زیادی را تحمل کردند و این همکاری باعث دستاورد فعلی
برای ما شــد .اگر خدایی نکرده سادهانگاری اتفاق افتد،
اوضاع دوباره بد میشــود .یادمان نرفته است که پس از
آرامش اردیبهشت ماه و برگزاری دوباره تجمعات ،بیماری
شعلهور شد.رییسی گفت :در حال حاضر میزان بستری در
کشور به شــکل روزانه تقریبا بیش از  ۴۰درصد کاهش
داشته و مرگ و میر هم نسبت به شروع طرح که حدودا
یک ماه قبل بود بیش از  ۵۰درصد کاهش داشته است .اما
بازهم تاکید میکنم تجمعات ،دورهمیها و شب نشینیها
میتواند در افزایش آمار موثر باشــد و اگر رعایت نشود
ممکن است شاهد پیک مجدد باشیم.

