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ویژه نامه نماز جمعه

»هبانـه ی ایـن نوشـته اظهارنظـر فـردی 
را  مـن  و  منی شناسـم  را  او  کـه  اسـت 
هم زمـان منتسـب به حکومـت و خارج 
صریـح  خیـی  اسـت.  کـرده  کشـور  از 
بیـزارم!« از مشـا  و روشـن بگـومی: مـن 

فرهـادی  اصغـر  نوشـته  از  ایـن خبـی 
اینسـتاگرام  صفحـه  در  کـه  اسـت 
در  و  اسـت  کـرده  منتشـر  خـود 
حکومـت  بـه  را  او  کـه  کسـاین  آن 
منتسـب کرده انـد بـه بـاد انتقـاد گرفتـه.

اصغـر فرهـادی در ایـن سـال ها خـود را 
میـان دو طـرف حفـظ کـرده بـود و هـم از 
توبره می خورد، هم از آخور؛ او که شروع 
فعالیتش در »روزگار جواین« و »داستان 
یک شهر« در صداوسیما و مهنی طور در 
»ارتفاع پسـت« و در مهکاری با ابراهمی 
حامتی کیا کلید خورده بود، مهواره حتت 
فیگـوِر  کـه  دولـی ای  مدیـران  محایـت 
آزادی بیان و جذب حداکثری می گیرند 
بوده؛ فیلم های او در عنی فاصله گذاری 
بـا حاکمیـت، مهـواره از متـام هبره هـای 
حاکمیی اسـتفاده می کرده، مانند دیگر 
فیلم هـا در سـینمای ایـران بـه منایـش در 
سـوی  از  و  می رفتـه  فـروش  می آمـده، 
سـازمان های دولی برای جشنواره های 

می شـده. معـریف  بنی امللـی 
چه چیزی از این مطلوب تر اسـت برای 
یـک فیلم سـاز کـه هم حکومـت برایش 
جوایز بنی امللی جور کند و هم با حفظ 
یـک ظاهـر خمالـف، بـرای او بازارگرمـی 
کنـد؟ فرهـادی نیز منفعت این وضعیت 
را هبتـر از مهـه درک کـرد و مهنی طـور کـه 
هنادهـای حاکمیـی را می دوشـید و بـازاِر 
خماطـب داخـل ایـران را بـرای خـودش 

حفـظ می کـرد تـا بـه یـک فیلم سـاز در 
تبعیـد تبدیـل نشـود و در مهـنی حـال 
بـا یـک لگـد بـه گاو شـیرده نقـش یـک 
حاکمیـت  ضدایدئولـوژی  اپوزوسـیوِن 
می کـرد. بـازی  آن طرف آیب هـا  بـرای  را 

ایـن وضعیت اما با فشـار آن طرف آیب ها 
و انفعـال تکـراری داخی ها بر هم خورد. 

فرهـادی کـه دیگـر کم کـم از مکیـدن 
سـیر  ایـران  سـینمای  خـون 

شـده بـود نیـازی منی دیـد 
خبواهـد ایـن بازی 

را ادامه دهد و از سـویی نیز منی خواسـت 
یـاد عصبانیـت مهـان  هزینـه شـنیدن فر
شـود  متحمـل  را  خارج نشـنی هایی 
سـوت  و  کـف  او  آثـار  بـرای  روزی  کـه 
می زدنـد، ایـن شـد کـه دسـت بـه یـک 
انتحار زد و خود واقعی اش را نشان داد.

رسـانه های  انفعـال  میـان  ایـن  در 
رونـد  شـتاب دهنده مهـنی  نیـز  داخـی 
او  »قهرمـان«  از  کـه  رسـانه هایی  شـد. 

ضعیـف  بسـیار  اثـر  یـک  به یقـنی  کـه 
خـود  آثـار  میـان  در  حـی  کم مایـه،  و 
فرهادی  اسـت، یک قهرمان سـاختند و 
بـا یک اسـتراتژی تکـراری آن را به عنوان 
فرسـتادند!  اسـکار  بـرای  ایـران  مناینـده 
پاسـخ فرهـادی ایـن بـار امـا چـه بـود؟ 
یـر ظـرف غـذا زد و یـک  یـک لگـد بـه ز
فحـش هم نثارشـان کـرد و خالص!

نایس حزب اللهـی  یـان  جر
برخـورد  بـا  خـود  کـه 
دوگانـه اش بـا فرهـادی 

او را تبدیـل بـه یـک »هـم  از توبـره و هـم 
از آخورخبـور« تبدیـل کرده بودند امروز با 
انگشـت می گزند کـه »ِا... چـرا فرهادی 
چنـنی کـرد؟!« بلـه ایـن آیش اسـت کـه 
کـه  آشـپزش خـود مشـا هسـتید! مشـایی 
امـروز سـینمای »تعظـمی فرهادی هـا« را 
بـه راه انداخته ایـد و با شـعار آزادی بیان 
و اسـتفاده از مهه عقاید اینقدر بادشـان 
امـروز  ورم چرکـنی سـینمای  کـه  کردیـد 
ده  چنـد  عـوض  در  آورده؛  به وجـود  را 
جـواِن حزب اللهـی دغدغه منـد را آنقـدر 
چرخ دهنده هـای  یـر  ز کـه  کردیـد  طـرد 
امثـال  شـهرت خواهی  و  قدرت طلـی 
راهـی  و  شـدند  لـه  فرهادی هـا  و  مشـا 
نیافتنـد. استعدادهایشـان  بـروز  بـرای 
از  فرهـادی  آقـای  امـروز  طلـب کارِی 
کـه مهه چیـزش را از آن دارد  حاکمیـی 
قطعـا مشـمئزکننده اسـت امـا بدتـر از آن 
فرهادی هـا  هـرروز  کـه  هسـتید  مشـایی 
و  می کنیـد  بازتولیـد  را  مهدویان هـا  و 
سـینمای احنصـارِی ضدحزب اللهـی را 
در لباس شعارهای پر زرق و برق آزادی 
ستر عورت کرده اید! ما از مشا بیزارمی و از 
متام کساین که سینما و فرهنگ را دچار 
بیماری مزمن سانسوِر انقالب کرده اند.

جریان نایس حزب اللهی که خود با برخورد دوگانه با فرهادی او را تبدیل به 
یک »هم  از توبره و هم از آخورخبور« تبدیل کرده بودند امروز با انگشت می گزند که 

»ِا... چرا فرهادی چننی کرد؟!« بله این آیش است که آشپزش خود مشا هستید!

وس خاورمیانه 2 | طمع به عر
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ما هم از شما بیزاریم  علی حکیمی



وحانیـت بـا  وحانیـت بـا ملـت، و ر منصـب امامـت مجعـه، یعـی منصـب متـاس ر
کـه بـا دسـت توانـای امئـه مجعـه اجنـام  جملـس و دولـت، و ایـن از امـوری اسـت 
وز بیشـتر و هبتـر اجنـام شـود، و مجعیت هـا بیشـتر  کـه امیـد اسـت هـر ر می گیـرد، 
کـه بـرای مـردم و آینـدگان حمفـوظ مبانـد. بیاینـد، و ایـن سـنت حسـنه ای باشـد 

می صهیونسیت  در دو دهه اخیر، عربستان سعودی با پشتیباین رژ
و آمریکا، علیه لبنان اقدامات خصمانه ای داشته و تالش 
کرده تا در راستای توسعه امپراطوری عریِب خیایل خود، در 
امورات داخیل و سیایس لبنان دخالت کند. سعودی ها مهواره 
در لبنان به دنبال تضعیف و خلع سالح کردن حزب اهلل لبنان 
بوده اند. اخیرا عربستان سعودی که به دنبال دستاویز و هبانه 
جدیدی برای ادامه دادن فتنه انگیزی های خود در لبنان بود 
در یپ مصاحبه جورج قرداحی وزیر رسانه و اطالع رساین 
لبنان با شبکه اجلزیره متام واردات خود را از لبنان قطع، سفیر 
کشورش را از بیروت خارج و سفیر لبنان را نیز از ریاض اخراج 
کرد. مهچننی سعودی ها کشورهای امارات و حبرین و کویت 
را جماب کردند تا در این کمپنی ضدلبناین شرکت کنند. جورج 
قرداحی در مصاحبه ای با شبکه اجلزیره گفته بود: نیروهای 
کمیته های مردمی مین در حال دفاع از خود در برابر  ارتش و 
اقدامات جتاوزکارانه عربستان و امارات هستند و از ملت 
ستمدیده و مظلوم مین دفاع و محله نظامی ائتالف عریب-
آمریکایی به سرکردگی سعودی و امارات را حمکوم منوده بود. 
نکات قابل توجه این اقدام سعودی ها این است که قبل از 
یر امور  یر لبناین افرادی مانند آنتوین بلینکن وز مصاحبه وز
خارجه آمریکا و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد 
در رابطه با جنگ مین اظهارایت مشابه داشتند ویل عربستان 
کنیش نشان نداده بود و نکته دیگر این است که این  هیچ وا
مصاحبه یک ماه قبل از انتصاب جورج قرداحی در پست 

وزارت، ضبط شده است ویل زماین این مصاحبه منتشر شد 
که بتوانند از آن هنایت استفاده برای ضربه زدن به لبنان را ببرند.
حال سوال پیش می آید که اهداف عربستان سعودی از این 
اقدامات ضد لبناین چیست؟ یکی از اهداف آن ها ازبنی بردن 
ثبات داخیل و فشار شدید اقتصادی در لبنان است تا بتوانند 
کنند و در یپ  یف  حزب اهلل لبنان را مقصر شرایط موجود معر
ختریب چهره حزباهلل در افکار عمومی، بتوانند نیروهای 
کنند. عربستان در  مقاومت لبنان را منزوی و خلع سالح 
لبنان به دنبال حتت فشار قرار دادن دولت جنیب میقایت 
که دولت او، دولت مطلوب سعودی ها نیست.  است؛ چرا 
قابل ذکر است که عربستان نمی نگاهی به انتخابات پارملاین 
برگزار  فروردین ۱۴۰۱(  تاریخ ۲۷ مارس )هفمت  در  که  لبنان 
که با ارسال سوخت از ایران به لبنان و  می شود نیزدارد؛ چرا 
حل حبران سوخت توسط حزب اهلل، حمبوبیت آن ها در حال 
افزایش است و این افزایش حمبوبیت زنگ خطری برای 
سعودی هاست. آن ها سعی می کنند حمبوبیت نیروهای 
سیایس مقاومت را کم کرده تا احزاب حتت محایت خود مانند 
حزب جعجع و جریان ۱۴مارس  را راهی پارملان کنند. یکی 
می صهیونسیت  کردن در زمنی رژ از اهداف دیگر آن ها بازی 

و  می صهیونسیت  رژ کالن  از سناریوهای  آمریکا است.  و 
آمریکا از بنی بردن نیروهای مقاومت و اجیاد خاورمیانه جدید 
که سعودی ها نیز در این سناریو نقش مهمی دارند. است 
به فاصله چند روز پس از این منایش حساب شده از سوی 
کره به  عربستان خبر آمد که هیئیت از احتادیه عرب برای مذا
لبنان می رود. بدون شک با توجه به نیازهای اقتصادی 
کره کننده  لبنان به کشورهای احتادیه عرب، این هیئت مذا
به دنبال امتیاز گرفنت علیه حزب اهلل از دولت لبنان است. در 
این شرایط دولت مجهوری اسالمی می تواند با اعالم مواضع 
کرات  کشور را در مذا محاییت خود از لبنان دست دولت این 
کند. البته این مواضع محاییت باید با اقدامات عمیل  بازتر 
کنون حجم جتارت لبنان با عربستان  نیز تمکیل شوند. هم ا
ایران است. با  کشور  این  برابر حجم جتارت  از سه  بیش 
در  ایران  اقدامات  احتادیه عرب،  با  زمان مناقشه قطر  در 
محایت از این کشور، مثرخبیش بسیاری داشت. بدون شک 
جایگاه حزب اهلل و لبنان در منطقه برای ما بسیار مهم تر 
است. این وضعیت، فرصت بسیار خویب برای ایران دارد 
از نظر  افرایش داده و هم  را در لبنان  تا هم حمبوبیت خود 
بگیرد. پییش  سعودی ها  از  لبنان  در  حضوراقتصادی 

عـــروس  بـــه  طمــــــــــع 
خـاورمــیــــا نـــــــــــــــــــــــــه

صحیفه امام؛ ج 18، ص195

امام جمعه رابط میان مردم و حاکمیت

امیر معصوم بیگی



کشاورزی،  کشور، درحوزه های خمتلف مانند  مسائل 
و...  اقتصاد  بانکداری،  یست،  ز حمیط  صنعت، 
ظرف  علمی ست.  منابع  دادن  هدر  واقعی  مصداق 
مقاله  سیصدهزار  ایران  جانب  از  اخیر  سال  شش 
شده  ثبت   WOS پایگاه  در  و  تولید  جدید  علمی 
ظرف  کشور،  آمار  مرکز  آمار  طبق  بر  مهچننی  است. 
کم هفتصد و ده هزار پروژه پژوهیش  این مدت دستِ 
در  دانشگاهی  رساله های  و  پایان نامه ها  از  اعم 
کشور به ثبت رسیده است. این دستاوردها درخشان 
دانشگاه،  عمومی،  ذهنیت  اما  می شوند،  حمسوب 

کم کاری در زمینه حل  یعی هناد علم و پژوهش را، به 
می کند. مهتم  کشور  گون  گونا مشکالت  و  مسائل 

حوزه های  چالش های  و  اصیل  مسئله  گر  ا واقع  در   
در  دانشگاه  و  شود،  شناسایی  درسیت  به  خمتلف،  
بپردازد،  پژوهش  و  آموزش  به  مسائل  حل  راستای 
از مقاله  توازن درسیت میان خروجی های علمی اعم 
می شود.  برقرار  کشور  معضالت  حل  و  پایان نامه  و 
و پژوهش  نرخ رشد ساالیانه مقاالت  به عنوان مثال 
کشور سنگاپور 3/14 درصد است.  های علمی در 
مهچننی این کشور از حلاظ شاخص ارتباط صنعت و 
که  یت  دانشگاه، در جایگاه 6 جهان قرار دارد. در صور
در  علمی  های  پژوهش  و  مقاالت  سالیانه  رشد  نرخ 
ایران 18/11 درصد است اما از حلاظ شاخص ارتباط 
می.  صنعت و دانشگاه در جایگاه 117 جهان قرار دار
کاربردی بودن و  برریس چننی آماری نشاندهنده عدم 
مسئله حمور بودن پژوهش های دانشگاهی است. تا وقیت 
یت آن، مسئله حمور نباشد،  نگاه به دانشگاه و شیوه مدیر
امید به اصالح نظام آموزش عایل دور از انتظار است.

زخــم کهنــه بــر جــاِن 
عالــــــــــی آمــــــــوزش 
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مسئله کاربردی بودن پژوهش یکی از معضالت جدی 
در بنی کارشناسان و دغدغه مندان آموزش عایل حمسوب 
می شود. اینکه پژوهش های اجنام شده در دانشگاه  های 
ایران در راستای حل چالش های کشور هستند یا خیر؟ 
اینکه پایان نامه ها و مقاالت چاپ شده در دانشگاه ها، 
چه میزان در حل مشکالت کشور دخیل هستند؟ اینکه 
آیا آموزش های دانشگاهی کاربردی است یا خیر و اصال 
آموزش کاربردی چیست؟ و ده ها عالمت سوال دیگر که 
هر کدام بسان زمخی بر پیکره نظام یب رمق آموزش عایل 
کشور حمسوب می شوند و اجازه حرکت را به آن منی دهند.
دانشگاه  نبودن  کاربردی  چالش های  و  مشکالت   
از  یکی  مغزها  فرار  است.   فراوان  آن  پژوهش های  و 
کاربردی نبودن  که معلول  ین مشکالیت است  بزرگ تر
پژوهش های دانشگاهی است. دانشجوی با استعداد و 
یف و  پرتالش دانشگاه های سطح 1 کشور )خبوانید شر
گذراندن حدود  امیرکبیر و هتران و هبشیت  و ...( بعد از 
در  ارشد،  واحد  ده ها  و  کارشنایس  واحد   150 تا   130
که در دانشگاه به آن دست  که آموخته هایی  می یابد 
که  می شود  این  نتیجه  ندارد.  یداری  خر هیچ  یافته، 
کشور  علمی  تراز  دانشجوی  قشر  در  غالب  تفکری 
در  که  می  فرا بگیر را  باید درویس  که چرا  بوجود می آید 
یداری برای آن وجود ندارد. این ناامیدی  کشور هیچ خر
حل  در  ناتواین  مهچننی  و  کشور  علمی  وضعیت  از 
مشکالت منجر به این می شود که دانشجو  تصممی به 
کشور دیگری و در یک پروژه ،  گرفته تا  در  مهاجرت 
آموخته های  از  هبره  ین  بیش تر ساده   و  کوچک  ولو 
کند. دانشگاهی خود را ببرد و در عمل از آن استفاده 
از سوی دیگر متوازن نبودن پژوهش های اجنام شده با 

شیوه  و  دانشگاه  به  نگاه  وقیت  تا   
یت آن، مسئله حمور نباشد، امید به  مدیر
اصالح نظام آموزش عایل دور از انتظار است.

وقتی رســانه ها مارا 
مصـــــــــرف می کننــد
که روشن می کنمی بنی تبلیغات شلوغ و پر  تلویزیون را 
سر و صدا کمی هم برنامه مورد نظرمان را می بینمی. از آن 
جالب  تر اینکه حنی خپش برنامه هم زیرنویس تبلیغایت 
گهی بازرگاین وسط برنامه  دست از سرمان بر منی دارد. آ
باشید  گردی  وب  اهل  گر  ا ندارد.  یادآوری  به  نیاز  هم 
حیی و سرگرمی هم  در سایت های خمتلف خبری، تفر
که حتما باید آهنا را  کردید  تبلیغات زیادی را مشاهده 
تا انهتا متاشا کنید یا حتما باید روی شان کلیک کنید. 
به  نیاز  گرام هم  اینستا تبلیغات صفحات پرخماطب 
توضیح ندارد. یک سؤال، این مهه تبلیغات یعی چه؟
 ما فقط رسانه را مصرف منی کنمی، رسانه هم ما را مصرف 
کننده رسانه  که مصرف  کثر مردم متصورند  می کند. ا
هستند اما اصل ماجرا فراتر است. چگونه رسانه های بزرگ 
مثل اینستاگرام به طور رایگان و با هبترین کیفیت خدمات 
ارائه می دهند؟ حتما رسانه از خماطبان خود سود برداشت 
می کند اما چگونه؟ اولنی پاسخ زمان خماطب است. حال 
باید پرسید چگونه رسانه زمان ما را به پول تبدیل می کند؟ 
روش هایی مانند تبلیغات یا فروش اطالعات کاربران به 
سرویس های جاسویس نزدیک ترین پاسخ ها هستند.
پیچیدگی ماجرا آن جایی است رسانه ها فرهنگ مصرف 
گرایی را در جان و تن خماطب رسوب می دهند. فرهنگی 
گویش یا برند لباس خماطب به روز  گر در آن مدل  که ا
و جدید نباشد حتقیر شده و خود را عقب مانده از مد و 
که این فرهنگ در میان نسل  دیگران می یابد. البته 
جوان و نوجوان بیشتر است که خود این امر نایش از ارتباط 
بیشتر این نسل با رسانه های جدید است. این رسانه ها 
گر فالن کتاب یا هبمان کفش یا این بستی  باور این را که ا
جدید را خنوانده، نداشته و خنورده بایش از رقابت زندگی 
یب نصیب مانده ای را به خماطب خود حتمیل می کنند.
کاال رنگارنگ  بدون فرهنگ مصرف زدگی این مهه 
نشود  تولید  کاالها  این  وقیت  منی شود.  تولید  براق  و 
و  کالن تعطیل شده  بزرگ سرمایه داران  کارخانه های 
کایف است رسانه ها  کم می شود.  سود جیب مبارکشان 
یف را متوقف کنند و خماطب خود  تیرباران تبلیغات مصر
را بسته اسکناس نبینند تا مصرف زدگی رو به افول برود 
کالن به زانو دربیایند.  و صاحبان رسانه و سرمایه داران 
که  آری این چننی رسانه ما را مصرف می کند. دوراین 
یف کاال بود خییل وقت است متام شده!  معر

ً
تبلیغات صرفا

  مهدی چراغی  علی پوستینی



دولـت  کار  بـه  آغـاز  از  روز   ۱۰۰ گذشـت 
سـیزدهم را می تـوان نقطـه ابتـدایی بـرریس 
عملکـرد و حتقـق وعده هـای راهبـران ایـن 
دولت دانسـت. برریس عملکرد اقتصادی 
کوتاه مـدت )۱۰۰ روز( و تعمـمی  دولت هـا در 
در  دولـت  پیـش روی  بـه عملکـرد  نتایـج 
کاری غیرمنطـی و بهیـوده  ۴ سـال آینـده 
اسـت لکـن توجـه بـه رونـد ۱۰۰ روزه و حنـوه 
ورود دولت ها به حل مسائل و مشکالت 
منای خویب از رویکرد آنان به دغدغه مندان 
بـه  نـگاه  بـا  داد.  خواهـد  کارشناسـان  و 
وعده هـای  و  انتخابـایت  تبلیغـات  رونـد 
رئیس مجهـور منتخـب در طـی ایـن ۱۰۰ روز 
شـاید بتوان در ۵ موضوع اسـایس به دنبال 
کشـف رویکـرد دولـت سـیزدهم در اقتصاد 
بود: 1- بازار سرمایه  2- نظام بودجه ریزی 
در کشور و مسائل و مشکالت مرتبط با آن

و  اسـایس  کاالهـای  تأمـنی   -3
کاالهـا  ایـن  بـازار  اصـالح  سـاختارهای 
اقتصـادی دیپلمـایس  مسـکن  5-   -4
سـیزدهم  دولـت  روزه   ۱۰۰ رونـد  بـرریس 
یـیت  مدیر مـدل  در  جـدی  متایـز  از  نشـان 
حضـور  دارد.  قبـل  دولـت  بـه  نسـبت 
بـنی  در  یـه  جمر قـوه  عایل رتبـه  مسـئولنی 
مـردم و شـنیدن درد دل هـا و معضـالت 
قشرهای خمتلف مردم به صورت مستقمی 
از  را  کـه مشـکالت  در مقابـل رویکـردی 
شیشـه های  پشـت  یـا  و  دفتـر  منایش گـر 
دودی ماشـنی های در حـال حرکـت خـود 
می دیدنـد  قابـل تقدیـر اسـت. البتـه بایـد 
توجـه داشـت، تـا آجنـایی ایـن امـر شایسـته 
کـه حضـور در ایـن مجع هـا  حتسـنی اسـت 
بـرای  قابل مالحظـه ای  عایـدی  بـا  مهـراه 
اصـالح روند معیوب اقتصـادی در جهت 
پیشـرفت و آباداین کشـور و افزایش سـطح 
یـی  رفـاه مـردم باشـد. نـه اینکـه رهـزن طر
در جهـت بـه حاشـیه رانـدن اصالحـات 
کشـور باشـد. بنیادیـن نظـام اقتصـادی 
شـاید بتـوان مشـهودترین ضعـف دولـت 
سـیزدهم در مواجهـه با مشـکالت عدیده 
اقتصادی را ترکیب نامتوازن تمی اقتصادی 
خمتلـف  جایگاه هـای  وجـود  و  دولـت 
اقتصـادی و در نـگاه اول بـا رویکردهـای 
ایـن  در  دانسـت.  تـمی  ایـن  در  متفـاوت 
مـدت کوتـاه بـا نـگاه دقیق به تصمیمات 
خمتلف این مهره های اقتصـادی می توان 
کـرد مثـاًل  را مشـاهده  یـادی  ز تناقضـات 

یـح وزیر حمترم اقتصـاد مبی بر  موضـع صر
ضـرورت حـذف قیمت گـذاری دسـتوری 
در اقتصاد و مهچننی رویکرد مشابه رئیس 
سازمان بورس و اوراق هبادار مبی بر حذف 
قیمت گذاری در این بازار که مورد یب مهری 
سایر وزارختانه های مربوطه و مسئولنی تمی 
کـه به خـویب  گرفتـه  اقتصـادی دولـت قـرار 
می تـوان در مـواردی چون قیمـت کاالهای 

اسایس چون مرغ و لبنیات و انتشار لیست 
کاالهـای اسـایس و  اقـالم بـه مهـراه قیمـت 
مهچنـنی قیمت گـذاری خـودرو رفتارهـای 
کـرد.  متناقـض مسـئولنی امـر را مشـاهده 
یف توجه به بازار سـرمایه که به عنوان  از طر
یکی از وعده های اسـایس دولت سـیزدهم 
در طـی ایـن ایـام بـوده در حد بیـان وعده ها 
و  منسـجم  برنامـه  کنـون  تا و  بایق مانـده 
مدوین برای اصالح وضعیت بازار سرمایه 
و هببـود مسـتمر وضعیـت سـهام داران در 
جهـت برگردانـدن اعتماد مـردم به این بـازار 
ارائـه نشـده اسـت. امـا در نگاهـی دیگـر 
اجـرای  در  اقتصـاد  وزارت  پیش گامـی 
صورت هـای  انتشـار  و  شـفافیت  وعـده 
تأمـنی  اعـالم  کنـار  در  بانـک مـیل  مـایل 
بودجـه بـدون اسـتقراض از بانـک مرکـزی 
و فـروش اوراق بدهـی در دو مـاه شـهریور 
و مهـر و ابـالغ آینی نامـه قانـون مالیـات بـر 
خانه هـای خـایل از سـوی سـازمان مالیایت 
اصـالح  در  خنسـت  گام هـای  به عنـوان 
وضـع موجـود شایسـته تقدیـر بـوده اسـت.
گرچـه  کاالهـای اسـایس ا در زمینـه تأمـنی 
خبرهای امیدوارکننده ای از ذخایر کاالهای 
مـدت  در مهـنی  کشـور  موردنیـاز  اسـایس 
بـرای  جدیـدی  بسـترهای  اجیـاد  و  کوتـاه 
گنـدم بـه  کاالهـای اسـایس چـون  واردات 
گـوش می رسـد لکـن وجـود امـواج تورمـی 
کاالی اسـایس متکـی بـه واردات  در بـازار 
هناده ها از خارج کشور نظیر مرغ، ختم مرغ، 
ذهـن  در  را  اهبامـایت  و...  لبنیـات  برنـج، 
مصرف کنندگان داخـیل اجیاد کرده اسـت.
یـزی به عنوان یکی  اصـالح نظـام بودجه ر
دیگر از وعده های دولت سـیزدهم بوده که 
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آنچه بر اقتصاد گذشت
تحلیلی بر عملکرد اقتصادی ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم

ویس ها دبیر سر

توجـه بـه این اصالحـات در مهـان روزهای 
اول شـروع به کار دولت و انتشـار خبرهای 
امیدوارکننـده از سـوی متصدیـان امـر مایه 
نبـود  لکـن  اسـت  و خرسـندی  مباهـات 
برنامـه مشـهود بـرای ارتقـا ارزش پـول مـیل، 
بـه  سـرمایه  هدایـت  و  نقدینگـی  کنتـرل 
تولیـد، اصـالح وضعیت نظام بانکـداری 
کشـور و... در مقـام عمـل نیـز از نقـاط  در 
تاریـک عملکـرد ایـن ۱۰۰ روز می باشـد.
بـازار مسـکن به عنـوان یکـی از بازارهـای 
پیش رو اصیل و اثرگذار بر وضعیت رفاهی 

بـه  ورود  ابتـدایی  روزهـای  از  نیـز  جامعـه 
عرصـه انتخابـات موردتوجـه رئیس مجهـور 
حمترم و بدنه اجرایی کشور بوده است. اجیاد 

بستر مناسب برای اجرای هنضت ساخت 
مسـکن در مهـنی مـدت کوتـاه از اقدامات 
امـا  قابل حتسـنی دولـت سـیزدهم اسـت. 
سـاختارهای  در  جـدی  اهبامـات  وجـود 
نظیـر هدایـت ۲۰  ایـن طـرح  مـایل  تأمـنی 
بـازار  بـه  بانکـی  تسـهیالت  درصـدی 
مسکن و اعطای وام با بازپرداخت باال به 
یـد دهک هـای  جهـت افزایـش قـدرت خر
پایـنی جامعه، لزوم تبینی دقیـق این طرح 
عظمی برای مردم جامعه را اجیاب می کند.
در حـوزه دیپلمـایس تغییـر رویکـرد از غـرب 
بـه شـرق و توجـه بـه بسـترهای اقتصـادی 
در  احنصـار  عـدم  و  مهسـایه  کشـورهای 
نـگاه بـه غـرب از مجلـه اقدامـات اصـیل و 
قابل حتسـنی دولـت سـیزدهم بـوده اسـت.
گرچه نقاط مهبم  در پایان باید گفت که ا
برنامـه  اجـرای  ابتـدایی  روز  در 100  یـادی  ز
دولـت سـیزدهم وجـود دارد ویل باید دید که 
دولت در ادامه مسیر چه برنامه و رویکردی 
دارد. اقتصـاد  وضعیـت  هببـود  بـرای 

مسئول فضای مجازی: احمدرضا حبیبی

محمد نائیج حقیقی

تعمـمی  و  روز(   ۱۰۰( کوتاه مـدت  در  دولت هـا  اقتصـادی  عملکـرد  بـرریس 
بهیـوده  و  غیرمنطـی  کاری  آینـده  سـال  در ۴  دولـت  پیـش روی  عملکـرد  بـه  نتایـج 
و  مسـائل  حـل  بـه  دولت هـا  ورود  حنـوه  و  روزه   ۱۰۰ رونـد  بـه  توجـه  لکـن  اسـت 
کارشناسـان خواهـد داد. مشـکالت منـای خـویب از رویکـرد آنـان بـه دغدغه منـدان و 

یه: محمد بوالحق یر دبیر هیئت تحر


