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دانشجوی دکترای علوم اقتصادی

نسخه نویسی ناکارآمد
بالی جان جهش تولید

نام گــذاری سال  99به«جهش تولید» توسط
مــقــام معظم رهــبــری بهانه ای مــجــدد بــرای
بازخوانی مصائب تولید در کشور است .شاید
اگر بخواهیم از موانع و مشکالت تولید در کشور
سخن بگوییم ،سطرها باید نوشت و گریست!
اما به حکم قاعده پارتو به یک مشکل اساسی که
بیشترین تأثیر را در ایجاد مانع بر سر راه جهش
تولید دارد ،اشاره میشود.
شاید اگــر مصاحبه ای با بسیاری از فعاالن
اقتصادی و اقتصاددانان ایرانی شود ،بیشترین
حجم اعتراض و گله از دخالت ها و موانعی است
که دولت ها بر سر راه تولید ایجاد می کنند که
طیفی از موانع ورود به کسب و کار مانند ارائه
مجوز و ...و همچنین موانع در راه تداوم کسب
و کار نظیر وضع مالیات و هزینه بیمه تأمین
اجتماعی را شامل می شود .بنابراین نسخهای
که برای رهایی از این وضعیت ارائــه می شود
این است که دولــت دخالتش را در این حوزه
به حداقل برساند و بگذارد بنگاه ها و بازار کار
خودشان را انجام دهند .برای فهم عمیق تر این
ایده ،باید به ریشه و تاریخچه مطرح شدن چنین
اندیشه ای بازگردیم.
▪پیشینه دخالت دولت در اقتصاد

پیش از رکود بزرگ دهه  ،1930ایده اصلی
نظام سرمایه داری منطق نظام بــازار و دولت
حداقلی بــود ،امــا جنگ جهانی دوم موجب
دخالت حداکثری دولــت در اقتصاد و ایجاد
دولــت هــای رفــاه و مداخله گر با مسئولیت
های اجتماعی بسیار در سراسر اروپا و آمریکا
شد .بحران رکود تورمی دهه  1970موجب
بازگشت نظام سرمایه داری به منطق اقتصاد
بــازار و دولــت حداقلی شــد .امــا ایــن بــار نظام
بــازاری افسارگسیخته تر و بی رحم تر نسبت
به قبل بود که آن را نئولیبرالیسم اقتصادی
نامیدند .این ایده ابتدا با توسل به خشونت و
کودتا توسط کشورهایی نظیر شیلی و آرژانتین
اجرا شد؛ اما به تدریج با اوج گرفتن اعتراضات
به صورتی دموکراتیک در دولــت هــای تاچر
و ریگان در انگلستان و آمریکا شدت گرفت
و سیاست هایی از قبیل آزادســازی ،مقررات
زدایی ،خصوصی سازی ،کاهش نقش دولت
در عرصه خدمات اجتماعی ،تشکل زدایــی

کارگری ،جهانی سازی کار و سرمایه و ...در
دستور کار این دولت ها قرار گرفت و به تدریج با
حمایت های بانک جهانی و صندوق بین المللی
پول به دیگر کشورها تسری پیدا کرد .این منطق
در سه دهه اخیر گفتمان رایج محافل آکادمیک
و اجرایی کشورها بوده و آموزه های آن ،بی چون
و چرا پذیرفته شده است و به هر کس از این
منطق فاصله گیرد انگ بی سوادی و پوپولیسم
زده می شود.
ثــمــرات و نتایج نسخه نئولیبرالیسم
اقتصادی
امــا ایــن منطق چیست و پیاده ســازی آن چه
نتایجی را در پی داشته اســت؟ نئولیبرالیسم
اقتصادی معتقد است ،منطق بازاری باید منطق
حاکم بر تمام فعالیت های دولت باشد و هر چیزی
که نفع شخصی کارآفرین و بنگاه را در پی داشته
باشد،همانحقیقتاست،بنابرایننهتنهامنطق
سود و نفع شخصی باید بر مناسبات اقتصادی
بلکه باید بر مناسبات اقتصادی وطرز تفکر دولت
نیز حاکم باشد .در این مجال چند نکته کلیدی
درباره ثمرات و نتایج پیاده سازی این منطق در
کشورهای مختلف خاطرنشان می شود:
او ًال این منطق ،راهکار رونق و بهبود وضعیت
تولید و ب ــازار را مــقــررات زدایـــی ،خصوصی
سازی و آزادسازی میداند؛ در حالی که تجربه
بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه
یافته مانند آمریکا ،انگلستان ،فرانسه و...
همچنین کشورهای در حــال توسعه مانند
شیلی ،آرژانتین ،مصر و ...نشان می دهد ،پیاده
سازی این منطق نه تنها موجب بهبود امر تولید
واقعی نشده  ،بلکه موجب ایجاد موج فزاینده
ای از تعطیلی واحدهای تولیدی ،بیکاری و
رکود شده است ،به طوری که دهه  1980را
برای کشورهای آمریکای جنوبی که از سیاست
های نئولیبرالیسم پیروی می کردند« ،دهه از
دست رفته» همراه با تورم های افسارگسیخته،
رکود و بیکاری نام گذاری کردند .از سوی دیگر
نرخ رشد اقتصاد جهانی در دهه اول  2000بنا
به آمارهای بانک جهانی در حول و حوش یک
درصد بوده ،اما پیش از آن و در فاصله زمانی
 1950تا  1970میالدی بین  5تا  7درصد
نوسان کرده است.
ثــانــی ـ ًا نتیجه پیگیری ای ــن ســیــاســت هــا در
کشورهای مختلف ،افزایش نابرابری ،فساد و
فاصله طبقاتی در کشورهاست به صورتی که
به عنوان مثال در آمریکا سهم یک درصد دهک
بــاالی درآمـــدی کــه تــا پیش از دهــه ،1970
8درصــد تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده
در دهه  2000به 16درصــد رسیده است.
این یعنی سود و منفعت اصلی پیاده سازی این
سیاست ها به جیب سرمایه داران و شرکت ها

دو شنبه اول اردیبهشت 1399
 26شعبان .1441شماره 20358

رفته است و نه مــردم و فعاالن بخش تولیدی
واقعی.
ثالث ًا یکی از ابعاد بحران مالی « 2008بحران
مصرف ناکافی» اســت ،بدین معنا که با وجود
این که تولید به اندازه انجام میشود اما به دلیل
تضعیف قدرت خرید کارگران در آمریکا و دیگر
کشورهای اروپایی با سیاست هایی از قبیل ایجاد
مانع برای تشکیل اتحادیه های کارگری ،موقت
سازی قراردادهای نیروی کار و تضعیف دستمزد
واقعی نیروی کــار ،کــارگــران که بخش عمده
مصرف کننده تولیدات هستند ،قدرت خرید
الزم را نداشتند .به منظور جبران این نقیصه،
اقتصاد آمریکا به سمت ایجاد حباب تقاضای
کاذب در اقتصاد از طریق مالی سازی کاالهایی
مانند مسکن رفت که به ایجاد بحران منجر شد.
رابـــعـــ ًا مـــروجـــان ایـــن ســیــاســت ه ــا ب ــا طــرح
استدال لهایی نظیر ناکارآیی دولت ،شکست
دولــت ،اقتصاد سیاسی دولــت و ...رویکردی
سیاه از دخالت دولت در اقتصاد ارائه می دهند،
این در حالی است که ایجاد اقتصادهای قوی
و نوظهوری مانند ببرهای جنوب شرق آسیا و
کشورهایی مثل ژاپــن ،سنگاپور ،کره جنوبی
و هند ،در عصر حاضر بدون دخالت مستمر و
پویای دولت قابل تحقق نبوده است .از سوی
دیگر اقتصاد چین که دومین اقتصاد جهان
است و در طول  40سال اخیر رشد اقتصادی
متوسط حدود  8درصد را تجربه کرده که از آن به
عنوان معجزه اقتصادی چین یاد می کنند ،هنوز
هم توسط حزب کمونیست و دولت مقتدر اداره
می شود و دولت چین هنوز مالکیت و مدیریت
بسیاری از عرصه های اقتصادی چین را برعهده
دارد .از طرفی بذر اولیه شکل گیری اقتصاد قوی
در عرصه تولید در کشورهای توسعه یافته کنونی
نظیر انگلستان ،آمریکا ،آلمان ،ژاپن و ...از طریق
حمایت گرایی و دخالت دولت در این عرصه و
همچنین رشد اقتصادی باال در اقتصاد ژاپن و
آلمان بعد از جنگ جهانی دوم ناشی از دخالت
های مستمر و هدفمند دولت ها بوده است.
▪جمع بندی

در جمع بندی این بحث باید گفت ،پیگیری
سیاست جهش تولید بــا اعتقاد بــه منطق و
سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد قابل
توجیه نیست .به عبارت دیگر ،این منطق که
دولت کارآیی نــدارد و باید سراغ آزادســازی و
مقررات زدایی و ...برویم تا تولید خود به خود
سامان یابد ،آدرس غلط دادن است .سیاست
جهش تولید نیازمند دخالت پویا و منطقی
دولت در عرصه های مورد نیاز است و این منطق
در عمل در بسیاری از کشورهای موفق جهان
پیگیری شده است.

آرزوهای دختر باد ،جنگ بر سر آزمون و جنجال کمک کرونایی غنی!
مــصــطــفــوی-نــاپــولــی ،وســتــهــام و حــاال
هم اتلتیکومادرید؛ این تیم برای خرید سردار
آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت روسیه باید با
تیم های ناپولی و وستهام رقابت کند .تیم
اسپانیایی پیشنهادی را برای سردار آزمون 25
ساله که تمام حرفه اش را در روسیه و با تیم های
روبین کازان ،روستوف و زنیت گذرانده در نظر
گرفته است.امسال آخرین سال حضور «سردار
آزمون» در زنیت است .این جمله را شاید باید با
قطعیت  ۱۰۰درصد دربارهاش صحبت کرد.
ستاره ایرانی تیم صدرنشین روسیه در ۲۵
سالگی ،در آستانه یک انتقال بزرگ و خبرساز
قرار دارد ،انتقالی که میتواند آیندهاش را به
طور کامل تحت تاثیر قرار دهد.
حدود سه سال است که مدام در رسانههای
داخلی و خارجی از پیشنهادهای بــزرگ و
کوچک به مهاجم تیم ملی ایــران شایعاتی
میبینیم و میخوانیم .یک روز لیورپول ،روز
دیگر التزیو و مرتبه بعدی ناپولی اما هیچ وقت
هیچ کدام از این شایعات به پای میز مذاکره
نرسید و بعد از چند روز دست به دست شدن،
در نطفه خوابید و سردار نیز در همان روسیه
و در تیمهای روستوف ،روبینکازان و زنیت
مشغول بود .او در اروپا خوش درخشید و نگاهها
را به خود خیره کرد .در این فصل نیز توانسته
در رقابتهای مختلف برای آبیآسمانیهای
سرزمین تزارها  ۱۴گل و هفت پاس گل به ثبت
برساند و جزو موثرترین نفرات تیمش باشد.
او در لیگ قهرمانان اروپا  ۲گل به ثمر رساند و
حاال واقعا ،در آستانه انتقال به یک باشگاه بهتر
در لیگی شناخته شد هتر است .ناپولی اولین
مشتری سردار بود .باشگاه ایتالیایی از خرید
جدید خود یعنی فرناندو یورنته راضی نیست.
کتوزو از خط حمله تیمش رضایت ندارد و در
یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد که باید خط
حملهاش مانند «برد پیت» خوشتیپ و جذاب
باشد .دی لورنتیس ،رئیس باشگاه ناپولی
خواستن سردار را تایید کرد .اما این پایان
نیز
ِ
پیشنهادهای مهاجم ترکمن تیم ملی ایران
نیست .دو مشتری جدید هم برای او از لیگ برتر
انگلستان و اللیگای اسپانیا آمده است .باشگاه
لندنی وستهم و اتلتیکو مادرید که در کارنامه
خود نایب قهرمانی اروپا را دارد ؛ سردار کدام
یک از این تیم ها را انتخاب می کند؟ آیا باشگاه

زنیت به فروش سردار رضایت می دهد؟ صفحه
ورزشی را بخوانید.
* درســت است که سال گذشته سال بسیار
سختی برایش بود؛ سالی که نه تنها کمترین
حمایتی از فــدراســیــون متبوعش دریافت
نکرد بلکه رفتارهایی با او شد که تا همیشه
در ذهنش میماند .اما به قول خودش همه
سختیهای  98درنهایت برایش به شادی
تبدیل شــد؛ شــاد ی به بزرگی کسب ورودی
مسابقات قهرمانی جهان آن هم برای اولین
بار در تاریخ توسط یک دختر دونــده ایرانی.
فرزانه فصیحی ،رکــورددار دوی 60
متر زنان ایران با آن جثه ریزنقش
خــود حــاال عاشق محقق کــردن
کــارهــای بــزرگ نشدنی اســت؛
درســــت مــثــل هــمــان مــوقــع که
خیلیها دلسردش کردند و گفتند
جهانی شدنش اتفاقی غیرقابل
تصور اســت .او ولی به این
مهم رسید و عــاوه بر آن
نامش را در تاپلیست 50
نفره بهترین دوند ههای
زن جهان قرار داد تا حاال
رویــای المپیکی شــدن را
در ســر بــپــرورانــد .دختر
لژیونر ایرانی که این همه
موفقیت را تنها طی یک
سال رقم زده ،در مصاحبه با
خراسان از ماجرای دعوتش به
برنامه دورهمی حرف میزند و
میگوید همیشه در رویاهایش

خود را روی صندلی مهمان برنامه در مقابل
مهران مدیری تصور میکرده .او حاال به خاطر
قولی که به مدیری داده کتاب خوان هم شده
اســت .این گفت و گو را در خراسان ورزشی
بخوانید.
* کمک کــرونــایــی دولــت،فــقــط  4.5کیلو
گندم و تمام! در ویدئویی که منتشر شده مرد
میا نسال افغانستانی کنار یک کیسه گندم
در وسط کوچهای در شهر کابل ایستاده و با
کاسه بین مردم محله گندم توزیع میکند.او
با لحن کنایهآمیزی میگوید« :نمیدانم این
مقدار گندم را برای مصرف خود ما دادهاند
یا برای مرغهای مان؟! به تازگی دولت
افغانستان برای دست کم هزار خانواده
نیازمند در کابل  4.5کیلو گندم به هر
خانوار کمک کــرد .واکنشها به این
میزان کمک دولت به نیازمندانی که به
دلیل قرنطینه کابل بیکار شده
اند ،از همان زمان آغاز شد
و تــاکــنــون ادامـــه دارد.
ویــدئــوهــای متعددی
از ساکنان پایتخت
در ش ــب ــکـ ـهه ــای
اجــتــمــاعــی دســت
به دســت میشود
کــــه حـــکـــایـــت از
نارضایتی و انتقاد
مـــردم از کــمــیــت ،کیفیت و
چگونگی توزیع گندم دارد.
ادامــه این خبر را در صفحه
بین الملل بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• نمی شد وام یک میلیونی را بــدون قر و فر
می دادند تا برای پیامک دادن و سیم کارت،
زحمات کادر درمانی و نیروهای مسلح را به
هدر ندهند؟ خود روحانی برود جلوی دفاتر
پیشخوان تا ببیند چه می گذرد.
•• این که عده ای مدتی است ماسک به دهان
وسم پاش به دست با کلی سروصدا در خیابان
هــای شهرها دوره راه افــتــاده انــد و بــه قول
خــودشــان با سم پاشی درودیـــوار وتیرچراغ
ودرختان وماشین ها ،ویروس زدایی می کنند،
به هیچ وجه نشانه کمک واقعی نیست .وگرنه
نیاز به این همه تبلیغات نبود!
•• شــرکــت ب ــرق بــه تــازگــی ای ــن کنتورهای
دیجیتال را سرخود عوض می کند .ظاهرا این
ها پول کم محاسبه می کند .ما یک ماه نبودیم
آمدند کنتور ما را عوض کردند .احتماال شک
کرده بودند ،چرا هزینه قبض کم آمده است!
•• منشخصاطلبکارکسینیستموازبابتکمک
هزینه خانوار و وام یک میلیونی از رئیس جمهور
و وزیر محترم بهداشت و همکاران شان تشکر
می کنم ،در حالی که به ایشان رای نداده بودم.
•• آیا این درســت است بــرای کسی که مالک
منزل یا خــودروی شخصی یا درآمــد و حقوق
است یک میلیون یارانه بدهند به امثال بنده هم
که هیچ کدام را نداریم و با این وضعیت شرایط
بدی هم داریم ،همان یک میلیون را بدهند؟!
••بــا چهارمیلیون دالری کــه اســتــقــال و
پرسپولیس به خاطر شکایت بازیکنان و مربیان
خارجی باید بپردازند ،می توان ده ها کیلومتر
جاده را دو بانده کرد تا از مرگ افراد جلوگیری
شود .
•• دانشگاه آزاد پیامک داده است بیایین پول
شهریه هاتون رو بدین شهریه ثابت رو پرداخت
کردیم .شهریه متغیر رو باید پرداخت کنیم در
حالی که هیچ کالسی تشکیل نشده است.
واســه کــار انــجــام نشده پــول مــی خــوان!چــرا
سازمان های نظارتی ورود نمی کنن؟!
••کارفرمای محترمی که گفته اید کارگرها با
صدهزارتومان هم سرکار نمی آیند! اوال صد
هزار تومان برای کارگری در یک شغل سخت و

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

پر خطر آن هم روز مزد پولی نیست؛ ثانیا وقتی
روزی صد هزار بگیرند و به اندازه دویست هزار
تومان کار کنند ،آدم عاقل نمی آید مگر از روی
اجبار.
•• تصویر دفن هزاران جوجه را به بهانه توجیه
اقتصادی نداشتن با تاثر مشاهده کردم به یاد
نظام سرمایه داری غرب افتادم که به همین
بهانه ،صدها هزار تن گندم را به دریا سرازیر می
کند وما از آن ها انتقاد می کنیم.
•• آرزوبه دلمان مونده یک بار بشنویم که یک
مسئول ازثروتش مبلغی روبه مردم کمک کنه،
آقایانیکهباحقوقهایباالسرکارندومتاسفانه
باقوانینی که وضــع می کنند ،قشر ضعیف
روبــه فالکت رسوندن .هرسال میگیم دریغ
ازپارسال.
•• مگر شستا مال تامین اجتماعی نبود؟ مگر
تامین اجتماعی مال بیمه شدگان نبود؟ پس با
چه اجازه ای آن را واگذار کردند؟ االن این همه
پول به کجا می رود؟
•• شرکت های آب وبرق وگاز مبالغی را برای
مشتریان پیامک مــی کنند کــه تاکنون در
مصرف ما بی سابقه است.این اطالعات را از
کجا می آورند؟
•• چرابرای گرفتن یک میلیون کمک کرونایی
دولــت ،مــردم بایددراین وضعیت خطرناک
به دنبال سیم کارت باشن؟ مگردولت قراره
سیم کارت روشارژکنه،وقتی قراره به حساب
سرپرست واریزبشه چه ربطی به سیم کارت
داره؟
••از مسئوالن محترم تقاضا دارم فکری به
حال کارگران ساختمانی کنند که با حداقل
دستمزد زیر فشار تورم کمرشان شکسته واز
عهده مخارجشان بر نمی آیند .اگر به این قشر
محروم رسیدگی نشود ،آه آن ها گریبانگیر تمام
مسئوالن خواهد شد.
•• به خدا قسم مامردم پول ندیده نیستیم .دهه
 60که جنگ بود کوپن دفترچه اقتصادی بود و
مردم باهمان امرار معاش می کردن ولی االن
چه بااین فقروبیکاری و پول بی ارزش؟
•• سالم شما رابــه خدا قسم به بانکها بگید

نمابر05137009129 :

چند شعبه برای دریافت پول مشخص کنند هر
من کارگر روزمزد
جا میری میگن فقط کارتِ .
چگونه پول به حساب بریزم؟ الاقل بانک ها هم
مثل کادر درمان فکر مردم باشند.
••اگرچه مــردم از ابتدا می دانستند که آمار
مرگ ومیر کرونا بیشتر از آن است که اعالم می
شود ولی سعی شد با تغییر اسم مثل بیماری
حاد تنفسی یا مشکوک به کرونا آمارها را کمتر
کنند.
•• این پیام من را در ذهنتان داشته باشید .یا در
ایران کرونایی نبوده یا به اتمام رسیده و تمام
حرف ها دروغی بیش نیست؛ یا این که دولت
توان و قدرت کنترل را ندارد و قصدش کم شدن
جمعیتاست.امروزدردفترپیشخواندههانفر
تو در تو؛ یکی برای کد اصناف ،یکی برای فیش
تلفن و ...آخه این چه برنامه ریزی است؟ وزیر
کشور کجاست؟
•• چرا دولــت بــرای کارهایی که به نفع مردم
است مثل ثبت نام وام معیشتی یک میلیونی
محدودیت زمانی می گذاردولی کارهایی که
به نفع خودش است ،دارای محدودیت نیست؟
•• زنده به گورکردن جوجه های بی گناه این
قدر تاسف انگیز بود که روز سالگرد پسرمان من
برای جوجه ها اشک ریختم .براتون متاسفم.
حیف نام ایرانی برای بعضی ها.
•• روستایی هایی که سرپرست خانوارند و تلفن
همراه به نام خود ندارند چگونه درخواست وام
یک میلیونی کنند؟
•• این چه وضع پیام رسان ایتاست؟ یک هفته
اســت به خاطر نــدادن ســرور از طــرف وزارت
ارتباطات زندگی مارو توی این پیام رسان به
گند زده ،وضع مردم رو به هم ریختین حالیتون
نیست ،عرضه دارید پیام رسان های ایرانی تون
رو درست کنید.
•• ما مردها سنگ هم که ببارد مجبوریم برای
نون درآوردن به بیرون برویم .درایــن اوضاع
زنــان در چــهــاردیــواری خانه محبوس انــد.
آقایان ساعتی را درکنارهمسرانتان بنشینید
وبگذاریدآنان حرف هایشان رابزنند.افسردگی
بدترازکروناست.

سامانه های راداری پیشرفته «خلیج فارس» و «مراقب» ارتش رونمایی شد
صــبــح دیـــــروز و ب ــا حــضــور امــیــر
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی
فــرمــانــدهکــل ارتــــش جــمــهــوری
اسالمی ایــران و فرمانده قرارگاه
پدافند هوایی خاتم االنبیا(ص)
و امیر سرتیپ علیرضا صباحی
فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی
ارتـــــش ،ســامــانــههــای راداری
راهــبــردی خلیج فــارس و مراقب
رونمایی شــد .بــراســاس گــزارش
تسنیم ،رادار برد بلند و راهبردی
خلیج فــارس با برد بیش از 800
کیلومتر یــک رادار آرایـــه فــازی
سهبعدی با فناوری نوین است که
قادر است کلیه اهــداف متعارف و
رادارگریز و موشکهای بالستیک
را کشف کند.درهمین حــال در

فضای مجازی نیز برخی کاربران
نوشتند که «ایــن رادار غــول پیکر
بــا پــوشــش  ۳۶۰درجـــه ساخته
دســت جــوانــان ایــرانــی اســت و با
برد قابل توجه و کاربرد ویژه خود
عمق اقیانوس هند  ،کشورهای
پاکستان ،عمان ،امــارات متحده

عربی ،بخشهای وسیعی از خلیج
فــارس و عربستان را پوشش می
دهــد.بــا نصب ایــن رادار مهم و
حیاتی در زنجیره پدافندی کشور
یک گــام بلند و مهم در شناسایی
اهداف ریز و درشت هوایی در این
مناطق برداشته شد».به گزارش

تسنیم،رادار مراقب هم یکی از
رادارهای دقیق کنترلی سهبعدی،
آرایه فازی و پیشرفته در لبه فناوری
روز جهان با برد 400کیلومتر است
که میتواند اهداف هوایی را با دقت
و تفکیک بسیار باال شناسایی و انواع
اهــداف کوچک در ارتــفــاع پایین
و متوسط و هواپیماهای بــدون
سرنشین و رادارگریز را کشف کند.
این رادار با هدف طراحی و ساخت
رادار تاکتیکی مراقبت هوایی برد
بلند در سازمان جهاد خودکفایی
نیروی پدافند هوایی ارتش و توسط
متخصصان این سازمان با همکاری
شرکتهای دانشبنیان اجــرا و
تکمیل شده است و هماکنون آماده
بهرهبرداری عملیاتی است.

سفر غیرمترقبه ظریف به سوریه
وزیر خارجه کشورمان امروز در سفری یک روزه به
دمشق می رود و قرار است با رئیس جمهور و وزیر
خارجه سوریه ،ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه،
تــحــوالت منطقه و آخــریــن تــحــوالت سیاسی و
میدانی ایــن کشور را مــورد بحث و تباد لنظر
قرار دهد .ظریف آخرین بار  27فروردین  98به
سوریه رفته بود .این سفر درحالی انجام میشود
که به گفته «حسن هانیزاده» تحلیل گر مسائل

غــرب آسیا «ســوریــه پس از  ۹ســال درگــیــری با
گروهکهای تروریستی و پاک ســازی بخشی
از اراضــیاش از داعــش ،جبهه النصره ،جیش
االســام و القاعده هم اکنون به سمت ثبات
سیاسی حرکت میکند ».همزمان منابع خبری
به تازگی گزارش داده اند که ارتش ترکیه بار دیگر
یک کاروان نظامی را وارد شمال ادلب کرد تا این
منطقه را بیش از پیش به یک پایگاه نظامی خود در

شمال سوریه تبدیل کند .هانی زاده همچنین به
فارس گفت که «با توجه به وجود نیروهای ترکیه
در منطقه ادلــب و همچنین حضور نیروهای
آمریکایی در شــرق فــرات ،نگرانیهایی برای
ایران ،دولت سوریه و روسیه وجود دارد و اکنون
رایزنیهایی بین سه کشور ضامن روند آستانه
(ایران ،روسیه و ترکیه) به منظور کاهش تنش و
گسترش مناطق امن سوریه وجود دارد».

