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مشاور محترم معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه
درگذش��ت وابس��ته گرامی را به ش��ما و خان��واده محترمتان 
تس��لیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم طلب 

غفران و آمرزش الهی و برای بازماندگان شکیبایی می طلبیم.
روزنامهسیاستروز

رئیس س��ازمان بسیج سازندگی با تأکید به این موضوع که در 
حال حاضر درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، گفت: راه حل 
مقابله با دش��من دستیابی به اقتصاد مقاومتی است و برای این کار 

باید مردم وارد صحنه شوند.
س��ردار غالمی گفت: در سال 95 با توجه به تجربیات گذشته 
تمرکز بیش��تری در بسیج به موضوع اقتصاد مقاومتی شد به نحوی 
ک��ه بیش از 37 هزار واح��د تولیدی به وجود آمد اما این پایان کار 
نبود و ما تمام تالش��مان را کردیم تا این واحدهای ایجاد شده را با 

رویکرد الگوسازی برای مردم مطرح کنیم.
وی بیان داش��ت: بسیج در س��ال 95 همان گونه که مقام معظم 
رهبری تأکید داش��تند واحدهای کوچک تبدیلی را ایجاد کرده و در 
س��ال 96 نیز این راه را ادامه خواهد داد. ما امس��ال تصمیم داریم تا 
قطب های واحدهای کوچک تبدیلی را در هر شهرستان ایجاد کنیم.

رئیس سازمان بسیج س��ازندگی کشور با اشاره به این موضوع 
که در س��ال 95 بیش از 5 هزار واحد کوچک تبدیلی ایجاد ش��ده 
تصریح کرد: ما قصد داریم در کشور مدل مردمی اسالمی غیرمتکی 
به بانک را گس��ترش دهیم که راه��کار آن ایجاد واحدهای کوچک 
در ش��هرهای مختلف است و این کار می تواند بدون اینکه تحریم ها 
بر روی آن اثر بگذارد مش��کل بیکاری را حل کند. وی درخصوص 
مش��کالت ایجاد واحده��ای کوچک گفت: در ح��ال حاضر یکی از 
موانع بر س��ر تش��کیل واحدهای کوچک ضوابط و مقررات دست و 
پاگیر است و این بدان معناست که باید این قوانین بازنگری شده و 

در زمینه دادن مجوزها تسهیل صورت گیرد.
سردار غالمی افزود: به همین خاطر تفاهم نامه هایی میان بسیج و 

دستگاه های دولتی به امضا رسیده تا فرآیند قانونی در این زمینه تسهیل 
شود که انشا اهلل در آینده ای نزدیک این قوانین ابالغ خواهد شد.

رئیس س��ازمان بسیج س��ازندگی کش��ور بیان داشت: وظیفه 
بس��یج در این زمینه این اس��ت که واحدهای کوچک را شناسایی 
کن��د و به آنها کمک نماید تا تولیدات خ��ود را وارد چرخه قانونی 
تولید کنند. ما امروزه در جنگ اقتصادی با دش��من هستیم و تنها 
راه حل آن دستیابی به اقتصاد مقاومتی است و به همین خاطر باید 

مردم را در عرصه این جنگ وارد کنیم.
وی درخصوص کمک های دولت برای ایجاد واحدهای کوچک 
گفت: در سال 96 اگر دولت بتواند تسهیالت ارزان قیمت به واحدها 
ارائه کند و کانالی را در این زمینه با سازمان بسیج سازندگی ایجاد 
کند مطمئن باش��ید اتفاقات خوبی رخ خواهد داد و ما نیز آماده ایم 

در این زمینه به دولت کمک کنیم.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور درخصوص برنامه های انجام 
شده در حوزه سازندگی بیان داشت: در سال 95 تاکنون 5 هزار و 18 
طرح کوچک و متوسط در سراسر کشور توسط گروه های جهادی اجرا 
شده که بیش از 3 هزار پروژه طرح های احداثی جدید، بیش از 600 

پروژه طرح های تکمیلی و در حدود 500 پروژه نیز مرمتی بوده اند.
وی ادام��ه داد: یک��ی از کارهای��ی که ما در س��ازمان بس��یج 
س��ازندگی انجام داده ای��م این بوده که بتوانیم م��ردم را در تمامی 

امور وارد صحنه کنیم چراکه هر زمان که در تقابل جدی با دشمن 
توانسته ایم مردم را به صحنه بیاوریم پیروز میدان بودیم.

س��ردار غالمی با تأکید بر اینکه بس��یج ظرفیت های زیاد دارد، 
تصریح کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری به دولت بارها تأکید 
فرمودند که از ظرفیت های بس��یج استفاده ش��ود کارهایی در این 

عرصه صورت گرفته و طرح هایی نیز به دولت ارائه شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه در سال 96 چه میزان واحد کوچک صنایع تبدیلی توسط 
س��ازمان بسیج سازندگی ایجاد خواهد شد، گفت: هدف ما در سال 
96 ایجاد 50 هزار واحد در بخش صنایع تبدیلی است. امسال 504 
میلی��ارد تومان در این زمینه تس��هیالت داده ش��ده و هدف ما نیز 
این اس��ت که بتوانیم در این عرصه تسهیالت ارزان قیمت به مردم 
ارائه کنیم. وی تأکید کرد: متأس��فانه بزرگترین مشکل ما در کشور 
واردات بی رویه کاال اس��ت که باید در این زمینه کار جدی صورت 

گیرد تا اقتصاد مقاومتی محقق شود.
س��ردار غالمی در این باره که با تشکیل 50 هزار واحد تبدیلی 
چه میزان اشتغال ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: در بحث اشتغال 
برای واحدهای کوچک تعداد دو نفر در نظر گرفته شده که این به 
این معنی است که اگر 50 هزار واحد ایجاد شوند 100 هزار فرصت 

شغلی ایجاد می شود که هدف ما هم همین است.

حذفشدنیها
س��وریه همچنان کان��ون اصلی تح��والت غرب 

قاسم غفوري

آسیاس��ت که سرنوش��ت آن بر س��پهر سیاسی 
جهان تاثیر بس��یار خواهد داش��ت. بررسی روند 
تحوالت این کشور دارای نکات قابل تاملی است 

که نشانگر سرعت گرفتن سیر تغییرات است.
در حوزه سیاسی در روزهای آتی دو نشست 
مهم آستانه و ژنو برگزار می شود که اولی با محوریت ایران، روسیه 
و ترکیه اس��ت و دیگری نشستی میان نظام س��وریه و گروه های 
سیاس��ی و آنانی که معارضان نامیده می ش��وند. در حوزه نظامی 
نیز چند رویداد مهم در جریان اس��ت. ارتش س��وریه همچنان به 
پیش��روی و آزادسازی مناطق از اشغال تروریست ها ادامه می دهد 
ک��ه از مهمترین آن آزادی تدمر بوده اس��ت. امری��کا نیز از اعزام 
نیرو برای آنچه آزادی رقه نامیده خبر داده اس��ت. ترکیه همچنان 
سیاس��ت گزین��ه نظامی علیه س��وریه را دارد و ادل��ب را آغاز راه 

دانسته و بر حضور در منبج تاکید می کند.
نکته قابل توجه آنکه عراق برای نخس��تین بار در س��ال های 
اخیر با توافق س��وریه اقدام نظامی علیه داعش در خاک س��وریه 
داش��ته است. درحوزه نظامی همچنین اخیرا نشست سه جانبه ای 
میان مقامات ترکیه، روسیه و امریکا در آنکارا برگزار شد که محور 

آن را اقدام در سوریه و عراق تشکیل می داد.
مجم��وع این اقدام��ات در حوزه سیاس��ی و نظامی در حالی 
صورت می گیرد که یک نکته در ورای آن مش��اهده می شود و آن 
سخنان نماینده امریکا در سازمان ملل است وی در سخنانی ادعا 
دارد که ایران و حزب اهلل باید از س��وریه خارج ش��وند تا اقدامات 

صورت گرفته برای آینده سیاسی سوریه به نتیجه برسد.
 این س��خنان در کن��ار برخی اخبار و گزارش های منتش��ره 
مبنی بر همکاری روس��یه و ترکیه و امریکا در سوریه این سناریو 
را در اذه��ان ایج��اد کرده که معادالت پش��ت پ��رده ای در حال 
ش��کل گیری است که ش��اید ابعاد آن را توافقات امریکا و روسیه 

برای آینده سوریه تشکیل می دهد.
 ای��ن س��ناریو در حالی از س��وی برخی محافل رس��انه ای و 
سیاسی مطرح می شود که بازی سراسیمه و بدون انسجام امریکا 
در س��وریه از جمله تحرکات نظامی ک��ه در رقه صورت می دهد 
و نی��ز اصرار آن ب��ر حمایت از منافع رژیم صهیونیس��تی و البته 
فروش تسلیحاتی به سعودی و از همه مهمتر عدم رویکرد به قرار 
دادن نام گروه های تروریس��تی در لیست سیاه نشان می دهد که 
امریکا همچنان بازیگری غیرقابل اعتماد اس��ت که بیشتر از آنکه 
به دنبال مبارزه با تروریس��م و برقراری ثبات در س��وریه باشد به 
دنبال منافع اقتصادی و کاس��بکارانه است. نهایت سیاست امریکا 
در س��وریه را در س��خنان اخیر ترامپ می توان مشاهده کرد که 
می گوید کشورهای عربی فقط پول دارند و امریکا حاضر به ایجاد 

منطقه امن در س��وریه به ش��رط تامین هزینه های آن اس��ت. به 
عبارتی رویکرد امریکا به سوریه در مرحله نخست سرکیسه کردن 

کشورهای عربی است.
 ترکی��ه نیز ک��ه گرفتار بحران ه��ای داخل��ی و بویژه تنش 
ش��دید با اروپاست بحران س��وریه را مولفه ای برای انحراف افکار 
عموم��ی از بحران ه��ای خود می داند در حالی که س��فر اردوغان 
به کش��ورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز نشانگر طرح 
آن برای باج گیری از کش��ورهای عربی به عنوان پیروان سرنگونی 

نظام سوریه بود.
 ب��ا توجه به این حقایق می توان گف��ت نه ترکیه و نه امریکا 
نمی توانند ش��ریکی قابل اعتماد باشند و قطعا حضورشان در کنار 
روسیه برای رسیدن به منافع موقت است در صورتی که منافعشان 
در جای دیگری تامین ش��ود رویکرد خیانت را در پیش خواهند 
گرفت. رویکردی که نمود گذشته آن را در سقوط خان طومان به 
خاطر خیانت امریکا می توان مش��اهده کرد که شاید بتوان گفت 
انفجار اخیر دمشق با 160 کشته و زخمی نمودی کوچک تر از آن 
خیانت ها باشد. نکته اساسی آن است که امریکا و ترکیه اگر واقعا 
به دنبال ثبات س��وریه هستند باید به جای ادعای خروج ایران و 
حزب اهلل به همکاری با آنان و س��وریه علیه تروریسم تاکید کنند 
که تاکنون صورت نداده  اند و این خود ابهام را در صداقت رفتاری 
این کش��ورها نش��ان می دهد و در نهایت آنان خواهند بود که از 

معادالت منطقه حذف خواهند شد. 

40 اس��تاد و پژوهش��گر اقتصاد در نامه ای به 
یک رئیس جمهور ابتدا به اشتباه بودن سیاست های گ�زارش

اقتص��ادی دولت یازدهم اش��اره ک��رده و از 
بی توجهی مسئوالن دولتی به دیدگاه های غیرسیاسی و کارشناسی 
اقتصاددان های بی طرف انتقاد کرده ان��د. این افراد در ادامه نامه خود 
اعتراف به اش��تباه بودن سیاست های اقتصادی را گام نخست اصالح 
این روند دانس��ته و بر لزوم تهیه و اجرای یک بسته نجات اقتصادی 

تاکید و 5 محور اساسی را در این زمینه برشمرده اند.
نامه 40 اقتصاددان به رئیس جمهور به شرح زیر است:

روحان�ی حس�ن دکت�ر آق�ای حجتاالس�الم جن�اب
رئیسجمهورمحترم

سالمعلیکم
چنانچه مس��تحضرید و گزارش های رسمی نهادهای دولتی و 
نیز گزارش های میدانی نش��ان می دهند، وضعیت اقتصادی کشور 
- به ویژه اشتغال جوانان، ترازنامه بانک ها، بدهی دولت و رکود در 
واحدهای تولیدی - در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. 
هرچند می  توان قبول کرد برخی از این مشکالت از دولت های قبل 
به ارث رس��یده اما نمی توان انکار کرد که بخش بزرگی از وخامت 

اوضاع موجود، نتیجه سیاست های دولت شما بوده است.
جن��اب آقای رئیس جمه��ور! ای کاش از ابت��دای کار دولت، به 
توصیه ه��ای مک��رر و خیرخواهانه عمل می کردید و سیاس��ت های 
اقتص��ادی دولت را ب��ه نتایج مذاکرات گره نمی زدی��د. وقتی علنا و 
صریحا به جامعه وعده فتح الفتوح و حل همه مشکالت بعد از توافق 
هسته ای دادید، طبیعی بود که فعاالن اقتصادی از هر سرمایه گذاری 
و کاری دست کشیدند و تصمیم  های کاری را به تعویق انداختند تا 
نتایج برجام را ببینند و متاسفانه شد آنچه نباید می  شد: رکود فراگیر و 
هم افزا، کسب وکارها را فلج کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را در 

معرض ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. 
جن��اب آق��ای رئیس جمهور! متاس��فانه 
تی��م اقتصادی ش��ما مری��د و م��روج لیبرال 
سرمایه داری است. این تیم، به بهانه استقالل 
بان��ک مرکزی، دولت را در ب��ازار پول منفعل 
کرده و بانک های غیردولتی را برای مسابقه در 
افزایش کاذب نرخ س��ود از یک سو و از سوی 
دیگر خلق پول، آزاد گذاشته اند که در نتیجه، 
نقدینگ��ی در دولت ش��ما به رقم بی س��ابقه 
13000 هزارمیلیارد ریال رسیده که به تولید 
هم راه ندارد و منشا بخش بزرگی از مشکالت 

امروز اقتصاد ایران شده است.
رئیس جمهور! ش��یفتگان  آق��ای  جناب 
لیبرال سرمایه داری گفته اند عصر برنامه ریزی 
گذش��ته اس��ت و امروز نباید ب��ا برنامه ریزی 
کش��ور را اداره ک��رد. براس��اس ای��ن تفک��ر 
اشتباه، دولت ش��ما حتی برای اولین بار طی 
دهه های اخیر، الیحه برنامه را هم تهیه نکرد. 
الزم اس��ت به تیم تان یادآوری کنید ش��اید 

اقتصادهای توسعه یافته امروز نیازی به برنامه ریزی نداشته باشند 
اما برای کش��وری که هنوز تولیدات قابل رقابت در عرصه جهانی 
ندارد، داشتن راهبرد و برنامه توسعه برای تخصیص منابع محدود 

و تعیین و حمایت از بخش های پیشران، ضروری است.
جن��اب آق��ای رئیس جمه��ور! مروج��ان مکت��ب لیب��رال 
س��رمایه داری که در دولت شما مصادر اصلی تصمیم گیری را به 
عه��ده دارند، چنین تصور و تلقین می  کنند که مبارزه با فس��اد، 
باعث فرار سرمایه  ها می شود. این اشتباه است. مدت هاست ثابت 
ش��ده فس��اد مالی با س��رمایه گذاری نس��بت معکوس دارد و در 

کشورهای فاسدتر، سرمایه گذاری و رفاه هم کمتر است.
جناب آقای رئیس جمهور! طرفداران لیبرال سرمایه داری تصور 
می کنند دولت نباید از تولیدکنندگان حمایت کند و تولیدکننده 
داخل��ی باید در بازار بین المللی به حال خود رها ش��ود. این تصور 
کامال اش��تباه اس��ت. دولت ها در همه کشورهای پیشرفته، هم در 
دوران ش��روع رشد اقتصادی و هم در دوران رسیدن به توسعه، به 

بهانه های مختلف از تولیدکنندگان حمایت کرده و می  کنند. 
جناب آقای رئیس جمهور! دولت ش��ما در محدود س��اختن 
نقش دولت در اقتصاد، حتی از دولت های بانی و پیش��تاز جهانی 
سرمایه داری هم جلوتر رفته است تاجایی که به شما القا کرده اند 
دولت نباید در حس��اب های بانکی ش��هروندان سرک بکشد، این 
اش��تباه محض اس��ت. دولت باید جابجایی کالن وجوه را رصد و 

پیگیری کند و جلوی پولش��ویی و قاچاق را بگیرد. تیم اقتصادی 
شما به همان بهانه موهوم، ابزارهای شفافیت را یکی یکی ساقط 
کرده اند و حت��ی قراردادهای خارجی را هم محرمانه کرده  اند. به 
تیم اقتصادی خود تفهیم کنید ش��فافیت به نفع کش��ور است و 
مخفی کردن اطالعات و قراردادها، زمینه ساز فساد خواهد بود.

جناب آقای رئیس جمهور! ش��یفتگان لیبرال س��رمایه داری، 
معتقدند دولت باید بجای تاکید بر عدالت و تقسیم عادالنه کیک 
اقتص��اد و فرصت ها و منافع اقتصادی، ت��الش کند کیک اقتصاد 
بزرگتر ش��ود تا به هرکس نس��بت ب��ه وضع قبلی خ��ود، کیک 
بیشتری برسد. این اشتباه است بخصوص در جامعه ای که حرص 
در مصرف رواج دارد و مردم دایم وضع اقتصادی خود را با دیگران 
مقایس��ه می کنند. بی عدالتی نه تنها با ارزش های دینی ناسازگار 
اس��ت بلکه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمومی، باعث ایجاد 
احساس حرمان، فقر احساسی و درنهایت، کینه طبقاتی و سقوط 
سرمایه اجتماعی می شود و در نتیجه هیچ کس، حتی ثروتمندان 

از داشته ها و زندگی خود لذت نمی برند. 
جناب آقای رئیس جمهور! تفکر اقتصادی مسلط بر دولت شما، 
تنها راه نجات اقتصادایران را سرمایه گذاری خارجی می داند. این اشتباه 
است. در کشوری که در تصمیم  های ناگهانی و غافلگیرکننده مسئوالن 
و بی تعه��دی ادارات دولتی به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات 
پیمانکاران؛ امنیت اقتصادی را به شدت پایین آورده، در کشوری که 
مقررات اقتصادی مبهم و بدون ضمانت اجراست، اطالعات اقتصادی 
شفاف نیست و رانت و رانتجویی به شدت رواج دارد، کسی داوطلب 
سرمایه گذاری نمی شود چه داخلی و چه خارجی. به تیم اقتصادی تان 
بگویید بجای اینکه به سرمایه گذاران خارجی بیهوده التماس کنند، 
محیط کسب و کار را سهل و با اصالح مقررات و رفتارهایشان، امنیت 
اقتصادی را برقرار سازند. به تیم اقتصادی تان یادآوری کنید، امروزه 
منش��ا خلق ثروت، فناوری دس��ت اول اس��ت 
و فن��اوری گران قیمت دس��ت اول را با تالش 
و زحمت در آزمایش��گاه و پژوهش��گاه می توان 
خلق کرد و بدس��ت آورد و نه با درخواس��ت از 

شرکت های خارجی.
جناب آقای روحانی! طرفداران و مروجان 
مکت��ب لیبرال س��رمایه داری ک��ه در دولت و 
اطرافیان ش��ما حضور پررن��گ دارند، طی 30 
س��ال گذش��ته همواره نظ��رات و توصیه های 
خودرا به اقتصاد ایران تحمیل کرده اند و تقریبا 
هیچ گاه، مس��ئولیت نتایج توصیه های خود را 
نپذیرفته اند. بن بس��ت فعلی اقتص��اد ایران، به 
روش��نی، نتیجه توصیه  ها و اقدامات این گروه 
است. از شما انتظار داریم با پذیرش مسئولیت 
وضع فعلی اقتصادکشور، مسببان آن را مرخص 
و دولت را از مس��یر اشتباه فعلی که روز به روز 
اقتصاد ایران را بیش��تر در باتالق رکود و ضعف 

فرو می   برد، بازگردانید.
اص��الح مس��یر اش��تباه پیموده ش��ده، 
مش��کل اما ممکن اس��ت. در گام اول باید به اشتباه و ناکارامدی 
سیاس��ت های موجود اعتراف و بسته نجات را برای اقتصاد ایران 
را با همفکری و وفاق عموم نخبگان کشور تدوین و با قاطعیت و 

دقت اجرا کرد. این بسته باید شامل 5 محور اساسی باشد:
1- مبارزه صریح و دقیق و قاطع با مفاسد اقتصادی، از طریق 
ایجاد شفافیت حداکثری، محو رانت های ضدتولیدی و غیرمولد و 

معرفی صاحبان اموال غیرقانونی.
۲- خ��روج بان��ک مرکزی از انفعال موج��ود، منع بانک ها از 
مس��ابقه باال نگه داش��تن نرخ س��ود، هدایت نقدینگی به سمت 

بنگاه های تولیدی.
3- تدوین راهبرد توسعه صنعتی شامل شناسایی و معرفی حوزه های 
کسب و کار مورد حمایت دولت به ویژه کسب وکارهای دانش بنیان و 

صادراتی که محصوالت با فناوری باال تولید و صادر می کنند.
4- شناس��ایی فعالیت های غیرمولد موازی و مزاحم تولید با 
اس��تفاده از تقاطع س��امانه های اطالعاتی و اخذ مالیات از آن ها 

بدون هیچ مالحظه ای.
5- تس��هیل صدور مجوزهای کسب و کار و حذف کاغذبازی 

مزاحم تولید و سرمایه گذاری.
اینجانبان به عنوان معلمان و پژوهش��گران اقتصادی، امید و 
انتظار داریم رئیس جمهور کش��ورمان سخنان مختلف و متفاوت 

را استماع کند و راه درست  تر را برگزیند.

۴۰اقتصادداندرنامهبهروحانی:

تیماقتصادیشما
مریدومروج

لیبرالسرمایهداریاست

نخستینتانکپیشرفتهایرانیرونماییشد

وحاالکرار
کرار نخستین تانک پیشرفته بومی کشور در سیصد و پنجاه و هشتمین روز از سال اقتصاد مقاومتی، 
اقدام و عمل با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رونمایی و به طور هم 

زمان خط تولید آن در صنایع زرهی بنی هاشم دورود افتتاح شد.

کلیه مراحل طراحی وساخت تانک پیشرفته بومی کرار در صنایع زرهی بنی هاشم دورود وابسته به 
سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام شده و به مرحله تولید رسیده است.

ویژگی های تانک کرار عبارت است از: تجهیز به سامانه فاصله یاب لیرزی - تجهیز به رایانه بالستیک - 
قابلیت شلیک به اهداف ثابت و متحرک در شب و روز - قابلیت شلیک موشک و هدایت لیزری بسیار دقیق 
- امکان شلیک توسط توپچی و فرمانده از دو سایت موازی - دارا بودن سامانه اتوماسیون تیربار برای شلیک از 
داخل دهلیز جنگی در شرایط مختلف - توانمندی عبور از مناطق ذوعارضه، گودال، رودخانه و حرکت در زیر 
آب - تجهیز به سامانه ناوبری و نمایش آن برای راننده تانک - حفاظت زرهی مقاوم در برابر انواع سالح های 

ضدزره - مخابرات و مدیریت صحنه نبرد دیجیتال و توانمندی در مقابله با جنگ های الکترونیکی
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میشود.ایناشتباهاست.
مدتهاستثابتشده

فسادمالیباسرمایهگذاری
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